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ÖN SÖZ 

V. Murad, doksan üç günlük saltanatıyla Osmanlı padişahları arasında en kısa süre 

tahtta kalan hükümdar olmakla birlikte onun hayatının, etrafında gelişen olayların önem ve 

yoğunluğu bakımından uzun bir döneme karşılık geldiği söylenebilir. Kaldı ki yaşadığı 

dönem Ortaylı’nın ifadesiyle “İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı”dır.  

Bu çalışmada Osmanlı padişahları arasında kısa saltanatına karşın yaşantısı, 

tercihleri ve liberal fikirleriyle öne çıkan V. Murad’ın doğumundan ölümüne kadar 

hayatının incelenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca çalışma ile bir padişahın hayatı 

perspektifinden bir döneme projeksiyon tutulmak istenmiştir. Bu bağlamda ona ve yaşadığı 

döneme yönelik yeni araştırmalar ve çalışmalara da kapı aralayacağı ümit edilmektedir. 

Siyasi varlık gösteremeyen bir karakter olması bir yana padişah olması hasebiyle V. 

Murad’ın biyografisini kaleme almak kolay iş olmamıştır. Zira doğumu, okumaya 

başlaması, sünneti, tahta çıkışı ve tahttan indirilişi, ölümü vs. her biri ayrı bir tören ve 

seremoniyi içermektedir. Ayrıca aile hayatı, yetenek ve zaafları, münasebet kurduğu kişi 

ve gruplar işin cabasıdır. Bu konuların her birini derinlemesine anlatabilecek düzeyde 

kaynakların sınırlı oluşu ayrı bir problemdi. Sözgelimi borçları ve hastalığı gibi konularda 

yeterli denilebilecek bilgi ve belgeye ulaşılırken başka bir konuda (seyahatleri, Çırağan 

yılları, ailesi gibi) yeterli düzeyde kaynağa ulaşılamamıştır. Dolayısıyla edinilen kaynaklar 

ölçüsünde V. Murad’ın hayatı bir bütün olarak incelenerek derli toplu bir çalışma meydana 

getirilmeye çalışılmıştır. 

Çalışmanın giriş kısmında biyografi yazımının temel ilkeleri, izlenen metodoloji, 

konu hakkında literatür değerlendirmesi ve V. Murad’ın hayatına ilişkin genel 

çıkarımlardan söz edildi.  Dört bölüm üzerine bina edilen çalışmada ilk bölümde V. 

Murad’ın doğumundan hükümdarlığına kadar şehzadelik ve veliahtlık dönemi; ikinci 

bölümde 93 günlük saltanatında meydana gelen olaylar ile hastalığı ve tahttan indirilmesi; 

üçüncü bölümde Çırağan Sarayı’ndaki hayatı, buradan kaçırılma girişimleri; dördüncü 

bölümde ise ailesi, şahsiyeti ve eserleri hakkında bilgilere yer verildi.  

Tez konusunun seçiminden kaynak teminine kadar her türlü desteği veren, kıymetli 

tenkit ve tavsiyeleri ile çalışmanın olgunlaşmasında büyük katkısı bulunan tez 

danışmanım, Hocam Prof. Dr. Mehmet Mercan’a müteşekkirim. Uzun çalışma süreci 

boyunca bana tahammül gösteren eşime ve çocuklarıma muhabbetlerimi sunarım. 

      İbrahim SATI 

              Aralık 2019 
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ÖZET 

V. Murad Tanzimat şehzadesi olarak 21 Eylül 1840’ta İstanbul’da doğdu. Babası 

Abdülmecid geleceğin padişahı olarak gördüğü şehzadesini özenle yetiştirdi. Amcası 

Abdülaziz’in padişah olması ile veliahtlığa yükselen Murad, amcası ile birlikte Mısır ve 

Avrupa gezilerine katıldı. Liberal fikirleri Avrupa kamuoyunda tanınmasını sağladığı gibi 

kendisine teveccüh de kazandırdı. Anayasa ve meşrutiyet fikirleri etrafında birleşen Yeni 

Osmanlılar ile yakın temas kurdu. Kleanti Skalyeri marifetiyle Prodos Mason Locası’na 

üye oldu. Müsriflik boyutuna ulaşan harcamaları sebebiyle aşırı şekilde borçlandı. Softalar 

Hareketi ile önemli mevkilere gelen Erkan-ı Erbaa (ihtilal komitesi) Abdülaziz’in 

saltanatına son vererek V. Murad’ı Osmanlı tahtına çıkardı (30 Mayıs 1876). Hastalığı 

nedeniyle kılıç kuşanma töreni icra edilemedi. Doksan üç gün süren kısa hükümdarlığında 

yaşanan ağır olaylar (Abdülaziz’in ölümü, Çerkez Hasan Olayı) hassas kişilik yapısını 

derinden etkiledi. Akli dengesi yerinde olmadığından bu kısa saltanatında devleti idare 

edemedi. Akıl sağlığını yitirdiği gerekçesiyle Osmanlı tahtından indirildi ve yerine kardeşi 

II. Abdülhamid padişah oldu. Tahttan indirildikten sonra Çırağan Sarayı’na gönderilen V. 

Murad burada 28 yıl boyunca adeta mahpus hayatı yaşadı. Kendisine umut bağlayan kişi 

ve gruplar (Dörtlü Komite, Kleanti Skaliyeri- Aziz Bey Komitesi, Ali Suavi) onu Çırağan 

Sarayı’ndan hürriyetine ve tahtına kavuşturma amaçlı kaçırma girişiminde bulundular 

ancak başarı olamadılar. Sanatkâr ruhlu bestekâr bir padişah olan V. Murad, aslında amcası 

Abdülaziz ile kardeşi II. Abdülhamid yani kendinden önceki ve sonraki padişahlar kadar 

ön plana çıkamadı. Bunda adı geçen padişahların baskın yönetimi kadar V. Murad’ın 

hastalığı ve buna bağlı olarak kısa saltanatının rolü vardır. Çırağan ile adeta ismi 

özdeşleşen V. Murad 29 Ağustos 1904’te 64 yaşında şeker hastalığından vefat etti.  

 

Anahtar Kelimeler: V. Murad, Yeni Osmanlılar, Erkan-ı Erbaa, Softalar Hareketi, Sultan 

Abdülaziz. 
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ABSTRACT 

THE LIFE AND SHORT REIGN OF SULTAN MURAD V (1840-1904) 

Murad V Tanzimat was born in Istanbul on September 21, 1840 as his prince.  His 

father, Abdulmecid, carefully cultivated his prince, whom he saw as the sultan of the 

future.  Murad, who became the crown prince after his uncle Abdulaziz became a sultan, 

joined the trips to Egypt and Europe with his uncle. Liberal ideas helped him to be 

recognized in the European public, as well as giving him favor. He established close 

contact with the New Ottomans, united around his ideas of constitution and 

constitutionalism. He became a member of Prodos Masonic Lodge with the ingenuity of 

Kleanti Skalyeri. He was borrowed excessively due to the expenditures that reached the 

wastefulness. Erkan-ı Erbaa (revolution committee), who came to important positions with 

the Softalar Movement, ended the reign of Abdulaziz and brought  Murad V to the 

Ottoman throne (May 30, 1876). Due to his illness, the sword-worn ceremony could not be 

held. Heavy events (Abdulaziz’s death, Circassian Hasan Incident), which took place in the 

short reign of ninety-three days, deeply affected the sensitive personality structure. Since 

his mental balance was not in place, he could not manage the state in this short reign. He 

was dismissed from the Ottoman throne on the grounds that he lost his mental health and 

was replaced by his brother Abdulhamid II became the sultan. Murad V, who was sent to 

Ciragan Palace after being thrown from the throne, lived a prisoner life for 28 years. The 

people and groups (the Committee of Four, the Kleanti Skalier - Aziz Bey Committee, Ali 

Suavi) who had hoped him attempted to kidnap him from the Ciragan Palace for his liberty 

and throne, but they failed. Murad V, who is an artist-like composer and a sultan, was 

actually his uncle Abdulaziz and his brother  Abdulhamid II, that is, could not stand out as 

much as the sultans before and after him.  Murad V’s disease and his short reign have a 

role in this, as well as the dominant rule of the sultans. Murad V, whose name was 

identified with Çırağan, died on August 29, 1904 at the age of 64 from diabetes. 

 

Keywords: Murad V, New Ottomans, Erkan-ı Erbaa, Softalar Movement, Sultan 

Abdulaziz. 
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GİRİŞ 

Biyografi yazımında dikkat edilmesi gereken önemli ilkeler vardır. Her şeyden 

önce yazar, biyografisini yazdığı kişiye karşı ahlaki bir sorumluluk taşımalı ve hakkaniyetli 

olmalıdır. Hayatı yazılan kişinin mahremiyetinin sınırları ve bu sınırların nerelere kadar 

zorlanacağı meselesi bir problem olup halen tartışma konusudur. Diğer taraftan yazardan, 

biyografinin kahramanı ile empati kurarak onun yaşadığı şartları anlaması, verilerin 

kendisine sunduğu tablo ne ise ona göre karakterize etmeye çalışması, bilim ahlakının 

gereği olarak sorumluluk duygusu ile davranması beklenir. Ayrıca altı çizilmesi gereken 

bir problem de yazarın, çalışma konusu ile arasında gerekli olan mesafeyi 

koruyamamasıdır. Yani konu edindiği kişi ile özdeşleşmesi veyahut nefret etmesidir. İlk 

durumda kahramanı hakkında olumlu tablo ile uyumlu olmayan verileri görmezden 

gelebilir. İkinci durumda ise kahramanına olumsuz duyguları ön plana çıkarabilecek 

kaynakları tercih edebilir. Böylece hakkaniyetten ayrılmış olur. Unutulmaması gereken bir 

diğer husus ise ilgili kişinin biyografisi yaşadığı dönemin bir tarihi olmayıp ancak dönemin 

tarihinin bir parçasını temsil ettiğidir
1
. İzah edilen bu ilkeler doğrultusunda V. Murad’ın 

portresi çizilmeye çalışılmıştır. 

Çalışmada V. Murad’ın hayatı, metodolojik olarak doğumundan ölümüne kadar bir 

bütünlük içinde, kronolojik bir sıra takip edilerek ele alındı.  Kaynak kullanımında temel 

referans olarak arşiv belgelerinin esas alınmasına özen gösterildi.  Bu belgelerin birçoğu 

her ne kadar daha önce yayımlanmış olsa da önemine binaen çalışmada kullanılarak konu 

yeni bir bakış açısı ile değerlendirilmeye çalışıldı. Ayrıca biyografi ve hatıratlara (Midhat 

Paşa, Tahsin Paşa, Süleyman Paşa, Ali Fuad Türkgeldi, Ali Vasîb Efendi) yer vermenin 

yanı sıra dönemi birinci elden anlatan müelliflerin (Mahmud Celaleddin Paşa, Mehmed 

Memduh, Ahmed Cevdet Paşa, Ahmed Midhat Efendi gibi) eserlerine de başvuruldu. 

Dolayısıyla temel kaynaklardan güncel kaynaklara doğru bir yöntem takip edildi. 

V. Murad ile ilgili son zamanlarda yayımlanan güncel eserler de bulunmaktadır. 

Selda Güner ve Edhem Eldem tarafından kaleme alınan çalışmalar bunlar arasında yer alır. 

Özellikle borçları konusunda Arzu Terzi ve Kerem Turğut’un yayınları vardır. V. Murad 

hakkında en fazla yayını İsmail Hakkı Uzunçarşılı yapmıştır. Uzunçarşılı’nın arşiv 

vesikalarını kullanarak V. Murad’ın hastalığı ve tedavisi, Çırağan Sarayı’ndan kaçırma 

                                                 
1
 Ali Akyıldız; “İnsanı Yazmak: 19.Yüzyıl Osmanlı Biyografi Yazıcılığı ve Problemleri Üzerine Bir 

Değerlendirme”, Osmanlı Araştırmaları/ The Journal Of Ottoman Studies, S. 50, İstanbul 2017, s. 234. 
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girişimleri, döneminin önemli olaylarını (Çerkes Hasan, Ali Suavi Vak‘aları)  kapsayan, 

doğrudan veya dolaylı olarak V. Murad’ı içine alan makaleleri mevcuttur. Kullandığı 

vesikalar ve konuya olan hâkimiyeti bakımından Uzunçarşılı’nın makaleleri hâlâ akademik 

anlamda önemini korumaktadır.  

Bu konuda Eldem’in ifadesine göre akademik nitelik taşımayan rivayet ve hatırata 

dayalı, ancak verdiği bilgiler bakımından kıymetli eserler de mevcuttur. Bu tasnife göre 

Ziya Şakir [Soku] ve Süleyman Kani [İrtem]’nin yazdıkları sayılabilir. Bununla birlikte 

yüzeysel ve daha dar kapsamlı çalışmalar yayımlayan yazar ve tarihçiler de vardır. Nihad 

Sırrı Örik, Haluk Y. Şehsuvaroğlu, Çağatay Uluçay ve Suha Umur bunlar arasındadır
2
. 

Kullanılan bu kaynakların anlatımın akışına göre kimi konuların aktarılmasında anahtar 

işlevi gördüğü söylenebilir.  

Tanzimat şehzadesi olan ve Batılı tarzda yetiştirilen V. Murad’ın hayatı aslında bu 

dönemin değişim ve dönüşümünün izlerini taşımaktadır. Bu açıdan bakıldığında çalışma 

Tanzimat döneminin gelişim aşamalarını saray içerisinden bir padişahın hayatı 

perspektifinden görme imkânı sunmaktadır. Alafranga tarzda sofralar kurdurması, müzik 

fasılları yaptırması ve alafranga besteler yapması Batılı yaşam biçiminin yansımalarıdır.  

Onu farklı kılan özellikler arasında uluslararası bir organizasyon olan Prodos Mason 

locasına meyli ve üyeliği ile devlet idaresinde meşrutî yönetimi samimiyetle benimsemesi 

de sayılabilir. O halde Osmanlı hanedanına mensup bir veliaht neden masonluğa meyleder? 

Yine meşrutî idarenin hükümdarlık yetkilerine belli kısıtlamalar getirmesi ortada iken V. 

Murad, neden bu tarz bir yönetim anlayışını benimser? Aslında bütün bu soruların cevabı 

V. Murad ismi üzerinden, yaşadığı dönemi tarif etmeye ve anlamlandırmaya yönelik 

çabalar olarak değerlendirilebilir. Bu bağlamda masonluk tercihini, Batı Medeniyetine, 

meşrutî idare tercihini, Yeni Osmanlılara angaje olmaya indirgemek dönemin resminin ne 

kadarını bize gösterebilir? Demek ki V. Murad’ın çok yönlü tarafı, içinde bulunduğu 

dönemin pek tabii izlerini de taşımaktadır. Çalışmada bu sorulara cevaplar aranacaktır. 

Bu dönemde, 1617’den beri uygulana gelen veraset usulü olan ekber ve erşed 

sisteminin kaldırılıp yerine babadan oğula geçme usulünün getirilmesine yönelik adımlara 

da şahit olunmaktadır. Bu cümleden olarak Abdülmecid, veliaht kardeşi Abdülaziz’in 

yerine kendi oğlu Murad’ı tahta geçirme düşüncesini gerçekleştirmeye yönelik girişimlerde 

                                                 
2
 Edhem Eldem; V. Murad’ın Oğlu Selahaddin Efendi’nin Evrak ve Yazıları: V. Murad ve Cleanthi 

Scalieri, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, C. I, İstanbul 2019, s.8-9. 
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bulunmuştur. Hakeza Sultan Abdülaziz’in de kendisinden sonra saltanat makamına veliaht 

yeğeni Murad’ın aleyhine olmak üzere kendi oğlu Yusuf İzzeddin’i geçirmek istediği 

bilinmektedir. Görüldüğü üzere bu olayların merkezinde V. Murad vardır. Zira saltanat 

konusunda onun aleyhinde veya lehinde bir tasavvur söz konusudur. Dolayısıyla V. 

Murad’ın hayatı bu mesele hakkında da dönem itibariyle bir bakış açısı sunmaktadır.  

Bahsi geçen mevzu V. Murad özelinde okunursa bu meselenin ortaya çıkardığı 

gerilim hali onun üzerinde derin izler bırakmıştır. Bu cümleden olarak Mehmed 

Memduh’un genel itibariyle padişah–şehzade, padişah-veliaht ilişkilerinin gerilim ve 

zorluğu ile bir padişahın saltanat zamanı ve ölümü anında memur ve tebaasının hükümdarı 

nasıl gördüğü ve düşündüğü hakkında tahlili dikkat çekicidir. Padişahlar veliahtlara hiçbir 

zaman ısınamadıkları için şehzadeler padişahın kendileri hakkındaki teveccühünün 

derecesini derin derin düşünürler.  Şöyle ki, taht adayı bir şehzade endişeden uzak değildir 

ve şehzade üç dönemin mahrumu olur. Birinci dönem, veliahtlık zamanı heyecanıdır. 

İkinci dönem, şehzade tahta çıkıp devlet çeşitli sebeplerden dolayı aksamaya başlarsa halk 

hükümdardan soğur ve halkın ona olan sevgisi azalır. Eğer hükümdar tahtından olursa, 

iyiliklerini görmüş adamların çoğu akrep sıfatına bürünür. Üçüncü dönem ise padişahın 

ölümü ile ortaya çıkar. Cenazesine katılanların gözleri yeni hükümdarı aramaktadır. Çünkü 

gönüllerinden, çıkarlarını korumak için yeni padişaha yakınlaşmak geçmektedir
3
. Tahttan 

indirilmesi bir yana, cenazesinin tam anlamı ile devlet töreni olmadan kaldırıldığı 

düşünüldüğünde V. Murad’ın durumu yukarıdaki tahlile ne kadar uyar? Bu soru 

mukayeseden öte bir olguya yöneliktir. Dolayısıyla V. Murad karakteri üzerinden bu olgu 

da irdelenmeye çalışılacaktır.  

Geleceğin V. Murad’ı veliahtlığı döneminde amcası Sultan Abdülaziz’in 

maiyetinde Mısır ve Avrupa seyahatlerinde bulunur. Veliahdın özellikle Mısır seyahati 

konusunda ulaşabildiğimiz kaynaklar son derece sınırlıdır. Avrupa seyahatinde Murad’ı 

merkeze alan kaynakların sınırlı olduğu görülmektedir. Söz konusu iki gezinin merkezinde 

pek tabiidir ki padişah yani Abdülaziz yer alır. Avrupa gezisinde Murad’ın daha çok İngiliz 

hanedanına damatlığı konuşulması, alafranga yaşam tarzı ve düşüncesi ile gündem olması 

dikkat çekidir. Avrupa, Batılı bir zihniyete sahip olduğunu düşündüğü veliahda ilgi 

göstermektedir. Dolayısıyla bu gezi, dönemin Osmanlı-Avrupa münasebetlerine ışık tutar 

maiyettedir. 

                                                 
3
 Mehmed Memduh; Tanzimattan Meşrutiyete 1 Mir’âtı Şu’ûnât, Sadeleştiren Hayati Develi, Nehir 

Yayınları, İstanbul 1990, s.117-18. 
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V. Murad, dönemin Osmanlı devlet ananesine göre meşru bir veliahttır. Ne var ki 

vakti geldiğinde hakkı olan tahta, amcası Sultan Abdülaziz’i deviren Erkan-ı Erbaa olarak 

nitelendirilen ihtilal komitesi eli ile oturacaktır. Onun cülûsuna giden süreç aslında 

Öztuna’nın
4
 ifadesi ile “Bir Darbenin Anatomisi”dir. V. Murad’ın darbe ile başa 

geçirilmesi yakın dönem siyasi tarihimize örnekliği bakımıdan kötü bir miras olacaktır. Bu 

bakımdan sürecin irdelenmesi önem arz etmektedir. 

Diğer taraftan, Softalar Hareketi denilen medrese öğrencilerinin nümayişi ile 

sadrazam, serasker, şura-yı devlet reisi ve şeyhülislamın seçilmesi medrese öğrencilerinin 

siyasete yön verme dolayısıyla padişah belirleme noktasındaki rolleri altı çizilmesi gereken 

bir konudur. Bu hadiseye bakıldığında Yeniçeri Ocağının vakti zamanında üstlendikleri 

rolleri softaların üstlendikleri görülmektedir.  

Abdülaziz’in tahttan indirilmesi ile padişah olan V. Murad’ın ilk vazifesi, 

geleneksel teşrifata uygun biçimde saltanatını meşrulaştırmaktır. Bu konuda üç önemli 

törenin icra edilmesi gerekmektedir. Bunlardan ilki devlet erkânının yeni hükümdara 

bağlılığını ifade eden biat töreni, ikincisi Avrupa’daki taç takma töreninin muadili olan 

Eyüp Camii’nde icra edilen kılıç kuşanmadır. Üçüncüsü ise her hafta icra edilmesi gereken 

ve hükümdarın halka muntazam aralıklarla görünmesini sağlayan cuma selamlığıdır. 

Ancak bu törenlerin yerine getirilmesinde V. Murad’ın ruh sağlığı büyük bir problemdir.  

Hatta kılıç kuşanma töreni icra edilemez
5
. Meşruiyet alameti olarak görülen bu 

merasimlerinden cuma selamlığının düzenli olarak yapılamaması ve kılıç kuşanma törenin 

gerçekleştirilememesi hükümdarlığını sorgulanır hale getirecektir. Diğer taraftan padişahın 

hasta olması devlet yönetiminde kriz demektir. İşte bu hal ve şartların vukû bulduğu süreç 

izah edilmeye çalışılacaktır. 

V. Murad akıl sağlığı yerinde olmadığı gerekçesiyle halʻ edilip 28 yıl boyunca 

Çırağan Sarayı’nda mahpus hayatı yaşamıştır. Onun hastalığını iyileştirmek uğruna annesi 

Şevkiefsar’ın olağanüstü gayretleri söz konusudur. Validesinin çabalarını yazmış olduğu 

mektuplardan öğrenmenin yanında bu mektuplar sayesinde V. Murad’ın hastalığına ilişkin 

birinci elden bilgilere ulaşılmaktadır. Dolayısıyla annesinin mektupları hastalık sürecinin 

                                                 
4
 Bahsi geçen kitap için bk.Yılmaz Öztuna; Bir Darbenin Anatomisi, Babıali Kültür Yayıncılığı, İstanbul 

2006. 
5
 Edhem Eldem; “Resimli Basında 1876 Darbesi”, Osmanlı’dan Günümüze Darbeler, Haz. Mehmet Ö. 

Alkan, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2017, s. 35-37. 
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aşamalarını takip etme imkânı vermektedir. Ayrıca olağandışı tedavi yöntemlerine 

başvuran bir annenin acziyetine de tanık olunacaktır. 

Çırağan Sarayı mevzu bahis olunca V. Murad akla gelir. Onun burada yaşadığı süre 

zarfında taraftarları, haksızlığa uğradığını düşünen kişi ve gruplar, kendisini yeniden 

Osmanlı tahtına çıkarma amaçlı birçok harekete kalkışsalar da muvaffak olamayacaklardır.  

Bu girişimlerden Kleanti Skaliyeri- Aziz Bey Komitesi’nin faaliyetlerini, kendilerinden 

gördükleri bir padişaha sahip çıkmanın ötesinde Osmanlı Devleti’nde siyaseti dizayn 

etmeye çalışma şeklinde okumak yanlış olmasa gerektir. Bu bağlamda Ali Suavi’nin 

muhacirlerle kalkıştığı ve bedelini canı ile ödeyerek başarısız olduğu Çırağan Vak‘ası 

önemlidir. Bu hareket sonuçları bakımından V. Murad’ı tekrar hükümdar yapmasa da Ali 

Suavi’yi ön plana çıkaracaktır.  

Zira Suavi, Jön Türkler tarafından milli bir kahraman olarak görülüp 

bayraklaştırılacaktır
6
. V. Murad bu vakanın merkezinde yer almasına karşın bu olayın 

gölgesinde kalmıştır denilebilir.  

Öte yandan ağabeyi V. Murad’ın,  kendi saltanatı için potansiyel bir güç olduğunu 

bilen ve bu tür teşebbüslerle karşılaşan II. Abdülhamid, saltanatını korumak uğruna hangi 

önlemler almıştır? Eski hükümdarın Çırağan Sarayı’ndaki hayatı hangi zorlukları 

taşımaktadır?  Çalışmada bütün bu sorulara cevap aranacaktır. Bununla birlikte her ne 

kadar V. Murad’ın mevcut konumu elverişli olmasa da eskiden şehzadeler arasında 

yaşanan saltanat mücadelesi dönem itibariyle farklı bir boyut kazanarak eski ve yeni 

padişahın mücadelesi şeklinde kendisini nasıl gösterdiği önemli bir konudur. Dolayısıyla 

bu konu da ayrıca irdelenecek niteliktedir. 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Abdullah Uçman; “Ali Suavi”, TDVİA, C. II, İstanbul 1989, s. 446. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

ŞEHZADELİK VE VELİAHTLIK DÖNEMİ 

1.1. Doğumu, Eğitimi ve Şehzadeliği 

21 Eylül 1840  (24 Recep 1256)
7
 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen V. Murad’ın 

asıl adı Mehmed olup babası Abdülmecid, annesi Şevki-Efsar
8
 Kadınefendi’dir

9
. Sultan 

Abdülmecid, eski Çırağan Sarayı’nda dünyaya gelen
10

 ilk şehzadesi Murad’ın veladet 

müjdesini Kızlarağası vasıtasıyla hamamda iken almıştır. Şöyle ki çocuğun cinsiyetini 

bilmeyen Sultan Abdülmecid, erkek evladı olması için niyazlarda bulunmaktadır. Bu haber 

onu son derece mesut etmiş ve müjde mukabilinde ihsanda bulunmak istemiş fakat o an 

                                                 
7
 25 Recep (22 Eylül) ile 24 Recep (21 Eylül) olmak üzere Murad’ın doğum günüyle alakalı iki farklı görüş 

bulunmaktadır. Sultan Abdülmecid oğlu Murad’ın doğumu nedeniyle yayınladığı Hatt-ı Hümâyûn’da “..... iş 

bu pazartesi.....” demektedir.  Takvîm-i Vekayi’de “… Receb-i şerîfin 25’inci pazartesi günü…”;  Ceride-i 

Havadis’te “…mah-ı mübarek-i mes‘ûdun 25’inci pazartesi günü…” denmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda  

24 Recep 1256’nın Miladi Tarihe çevrilmesi 21 Eylül 1840 Pazartesi gününe denk gelmektedir. Oysa 25 

Recep 1256 tarihinin çevrilmesi 22 Eylül 1840 Salı gününe rastlamaktadır ki yayınlanan hatt-ı hümâyûn ve 

ona istinâden bahsi geçen gazetelerdeki “pazartesi” gününe uymamaktadır. Bu bilgilere göre doğumunun 21 

Eylül (24 Recep) Pazartesi olduğu kanaatindeyiz. Tarih çevirme kılavuzu için Bk. 

http://www.ttk.gov.tr/genel/tarih-cevirme-kilavuzu/  E.T. 20.12.2018; BOA. HAT. nr.1633-15/2; Takvîm-i 

Vekayi; 2 Şaban 1256, S. 208; Ceride-i Havadis; 1 Şaban 1256, S. 7; Danişmend, doğumunu 21 Eylül (24 

Recep) olarak ifade etmektedir ve şu izahı yapmaktadır: “Beşinci Murad'ın doğumu devlet Salnamelerinde 

“25 Receb”e müsadif gösterilirse de, kont E. de Keratry'nin "Mourad V” ismindeki büyük monografisi ile 

Hüseyin Hıfzı'nın "Sultan Murad-ı Hamis” ismindeki küçük risalesinde Miladi gün tarihi “21 Eylül” 

gösterilmektedir: Her halde aradaki bir günlük farkın bir “Rüyet-i-hilal” den mütevellid olması lazım gelir” 

demektedir. Bk. İsmail Hami Danişmend; İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, C. IV, Türkiye Yayınevi, 

İstanbul 1972, s. 129; Doğumun 22 Eylül (25 Recep) olduğuna ilişkin bilgiler için Bk. Salname-i Devlet-i 

Aliyye-i Osmaniye, Defa 7, İstanbul 1276, s. 35; Cevdet Paşa; Tezakir 13-20, Yay. Cavid Baysun, TTK 

Basımevi, Ankara 1960, s.144; Cevdet Küçük; “Murad V”, TDVİA, C. XXXI, İstanbul 2006, s. 183. 
8
 Arzu Terzi; Sarayda İktidar Mücadelesi Saray Mücevher İktidar, Timaş Yayınları, İstanbul 2011, s. 13, 

36; Tarih literatürüne ‘Şevkefza’ olarak geçen Sultan Abdülmecid’in eşi; V. Murad’ın annesi valide sultanın 

asıl adının ‘Şevki-Efsar’ olduğu kendi mühründe anlaşılmaktadır. Bk. Terzi, aynı yer; Akyıldız ise bu konuda 

şunları yazmaktadır: “Topkapı Sarayı’nda tutulan ve padişahın çocuklarıyla eşlerinin kayıtlı olduğu bir 

defterde (BOA. TSMA.d., nr. 698, s. 9.) ismi ‘Şevkefza’ olarak geçerse de, onu mühürlerinde kullandığı 

‘‘Şevkiefsar’ ismiyle nitelemeyi tercih ediyoruz.” Bk. Ali Akyıldız; Haremin Padişahı Valide Sultan, 

Harem’de Hayat ve Teşkilat, Timaş Yayınları, İstanbul 2017, s. 488; Öte yandan Uzunçarşılı'ya göre Valide 

Sultanın mühründe  "Şevki-Efsar" imlasında yazılmakla birlikte doğrusu "Şevkefza"dır. Bk. İsmail Hakkı 

Uzunçarşılı;  “Ali Suavi ve Çırağan Sarayı Vakası”, Belleten, C.VIII, S. 29, TTK Basımevi, Ankara 1944, s. 

73;  Çalışmamızda mühründe yazıldığı şekliyle “Şevki-Efsar” adı kullanılacaktır.  
9
 Djemaleddin Bey; Sultan Murad V  The Turkish Dynastic Mystery 1876-1895, London 1895, s. 2; Ahmed 

Saib; Tarih-i Sultan Murad-ı Hâmis, Hindiye Matbaası, Mısır (Kahire), (H.1326/1908), s. 7; Hüseyin Hıfzı; 

Sultan Murad-ı Hamis ve Sebeb-i Hal‘i, Babıâli Caddesi 38 Numaralı Matbaada Tab‘ olunmuştur,(Basım 

Yeri Yok), 1326, s. 2; Danişmend, Kronoloji, C. IV, s. 265; İsmail Hakkı Uzunçarşılı; “Murad V”, İA, C. 

VIII, MEB Yayınları, İstanbul 1979, s. 647; Midhat Sertoğlu vd.; Mufassal Osmanlı Tarihi, Güven 

Yayınevi, C. VI, İstanbul 1972, s. 3232; Necdet Sakaoğlu; “Murad V”, DBİA, C. V, İstanbul 1994, s. 510;  

Küçük, “Murad V”, s. 183. 
10

 Yılmaz Öztuna; Devletler ve Hanedanlar ( Türkiye 1074-1990), Kültür Bakanlığı Yayınları, C. II, Ankara 

1996, s. 296; Osman Selahaddin Osmanoğlu; Osmanlı Hanedanının Kayıt Defteri, Timaş Yayınları, İstanbul 

2019, s. 62. 

http://www.ttk.gov.tr/genel/tarih-cevirme-kilavuzu/
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elle tutulur bir ihsan veremediği için “Lala korkarım evladım sıkıntılı bir hayat geçirecek” 

demiştir
11

.  

Dönemin meşhur müneccimlerinden
12

 Galata Arap Camii muvakkidi Bahir Efendi, 

Necip Baba, Mehmet Rıza Hoca gibi zayiçe üstatları genç padişahın büyük bir arzu ve 

istekle beklediği şehzâdesinin yıldızına bakarak şu hükme varmışlardır: “Şehzadenin 

doğduğu saatte güneş aslan burcunda vaki olmuşsa da, o anda ay değişikliği, terazi 

burcuna intikal ettiğinden doğan uzun ömür ile yaşayacak ise de baht ve talihi yâr 

olmayacak
13

.”  Osmanlı Hanedanında bu tür çıkarımlara itibar edildiği vaki olup bunun 

örneklerini Osmanlı tarihinde görmek mümkündür. V. Murad’ın hayatına bakıldığında bu 

hükümlerin gerçekleştiğini söylemeyi doğru bulmamakla birlikte sultan bir babanın 

şehzâdesi hakkında korkuları/evhamı ile güneş ve ayın hareketlerini, belirli burçlara 

tesadüf etmesiyle ortaya çıkan yorumlar olarak görmek daha doğru olsa gerektir. 

Sultan Abdülmecid Tanzimat döneminin ilk şehzadesi olan oğluna Murad ismini 

vermekle devletin geleceği hakkında iyi niyetini izhar etmek istemiştir
14

. Bu ilk 

şehzadesinin doğumu üzerine Babıâli’ye gönderdiği hatt-ı hümâyûn şöyledir: “Hazret-i 

Halık’ın  fazl-ı ihsânına hamd-ı senâ olsun. İş bu pazartesi günü saat onda gülüstan-ı sulb-

ı şahânemden bir şehzâde doğdu. İsmini Sultan Mehmed Murad tesmiye eyleyüb bi’l-cümle  

esdika-ı bendegân-ı saltanat-ı seniyyemizi tebşir için iş bu hatt-ı hümâyûnumu tahrîr 

eyledim. Bu sürûrumdan kaffe-i  ibâda dahi hisse-mend olmak içün yedi gün beşer nevbet 

top  endâht olunmasını bendegân-ı şâhânemiz vesâ’ir istekli olanlar taraflarından dahi 

ikad-ı kanâdil ile izhâr-ı şâdi kılınsın
15

.”   

Hatt-ı hümâyûnda belirtildiği üzere muradına nail olan Sultan Abdülmecid, Murad 

ismini verdiği şehzadesi için şenlikler düzenletmiştir. Eski Çırağan Sarayı’nda geleneksel 

velâdet-i hümâyun
16

 kutlamaları yapılmıştır. Abdülmecid şehzadesi için elmas içli 

                                                 
11

 Ziya Şakir[Soku]; Çırağan Sarayında 28 Sene V. Murad’ın Hayatı, Akıl Fikir Yayınları, İstanbul 2011, s. 

29-30 
12

 “Osmanlılar’da astronomi ve astrolojiyle ilgili işlere bakan görevli”, geniş bilgi için Bk. Salim Aydüz; 

“Müneccimbaşı” TDVİA, C. XXXII, İstanbul 2006, s. 2-4.  
13

  Şakir, V. Murad’ın Hayatı, s. 30. 
14

 Enver Ziya Karal; Osmanlı Tarihi: Islahat Fermanı Devri (1861-1876), C. VII, TTK Basımevi,  Ankara 

2003, s. 352. 
15

 BOA. HAT. nr.1633-15/2; Takvîm-i Vekayi; 2 Şaban 1256, S. 208; Ceride-i Havadis; 1 Şaban 1256, S. 7. 

Hatt-ı hümâyûn için bk. Ek 1. 
16

 Velâdet-i Hümâyûn: “Padişah’ın doğum günü yerinde kullanılır bir tabirdir. Padişahların tahta çıktıkları 

cülûs-i hümayun münasebetiyle olduğu gibi velâdet-i hümâyûnda da merasim ve şenlikler yapılırdı.” Bk. 

Mehmet Zeki Pakalın; Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, C. III,  MEB Yayınları, İstanbul 

1993, s. 587; Osmanlı Saray Teşrifatında Doğum (Velâdet-i Hümâyûn) Törenleri için Bk. Dündar Alikılıç; 
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maşallah, avizeler, horoz mahmuzları, gümüş sübekler
17

 yaptırmıştır
18

. Bezm-i Âlem 

Valide Sultan torununun doğumu münasebetiyle altın ve para dağıtmış şehzâdenin annesi 

Şevki-Efsar Kadın’a, iki çift “ ‘ayn-ı bakar (inek gözü) iğne” ile birlikte hediyeler 

vermiştir. Ayrıca mabeyn mızıkası eşliğinde sarayda eğlenceler düzenlenmiş olup
19

 Bir 

çok şair
20

 bu veladet için tarih düşürme
21

 yarışına girmiştir. Esat Efendi, “Şehzade geldi 

dehre/ Nasa Murad erdi” ve “Verdi Şeh-i Abdülmecid'e hamd ola bâbir Murad” diye iki 

tarih birden düşürmüştür
22

.  Abdülmecid geleceğin “Sultan Murad’ı” olacak şehzadesini en 

iyi şekilde yetiştirmek için eğitimine son derece önem verecek ve Murad Efendi’ye adalet 

duygusu ve vatanseverlik gibi değerleri de aşılayacaktır
23

. 

Osmanlı Devleti’nde okuma çağına gelen sultan ve şehzadeler, bir iradeyle tayin 

edilen hocalar gözetiminde ders almaya başlardı. Dersler Topkapı Sarayındaki şehzadeler 

dershanesinde yapılırdı. Törenle başlanan derslerde, genellikle besmeleyi padişah 

çektirirdi
24

. Şehzâde Murad’ın çocukluk dönemleri hakkında detaylı bir bilgiye 

ulaşılamamıştır. Ancak “bed’-i besmele” töreninin nasıl yapıldığı hakkında detaylı bilgiler 

bulunmaktadır. Arşiv belgelerinde yedi yaşına gelen Murad Efendi’nin bed-i besmele 

töreninin
25

 nasıl icra edileceğine yönelik hazırlıklara erkenden başlandığı görülmektedir
26

. 

Sultan Abdülmecid, “....mahdûmlarımdan Mehmed Murad Efendi ve Abdülhamid 

Efendinin bed-i kıraat-ı Kur‘an-ı Azimü‘ş-şânı dokuzuncu gün; icra-yı emr-i mesnûn-ı 

                                                                                                                                                    
Osmanlı’da Devlet Protokolü ve Törenler İmparatorluk Seremonisi, Kelebek Matbaacılık, İstanbul 2004, s. 

168-174. 
17

 Beşikteki çocukların bacakları arasına yerleştirilen sidik şişesi veya sidiği bir kaba akıtacak boru. 

Bk.(TDK) http://sozluk.gov.tr/ E.T. 21.08.2019 
18

 Necdet Sakaoğlu; Bu Mülkün Sultanları, Alfa Yayınları, İstanbul 2015, s. 440.   
19

 Haluk Y. Şehsuvaroğlu; “Beşinci Murat”, Resimli Tarih Mecmuası, S. X, Ekim 1950, s. 364.  
20

 Şair Zühdü şehzâdenin doğumu münasebeti ile “ Hüvel Müstean” adlı 7 beyitlik şiir yazmıştır. Bk. BOA. 

A.} TŞF. nr.1-2. 
21

 İslam kültüründe bir olayın tarihini bir mısra, beyit veya ibare içinde ebced hesabına uygun olarak belirtme 

ye “Tarih Düşürme Sanatı” denir. Bk. Turgut Karabey; “Tarih Düşürme”, TDVİA, C. XL, İstanbul 2011, s. 

80-82. 
22

 Sakaoğlu, Bu Mülkün Sultanları, s. 440; “Murad V”, s. 510. 
23

 Djemaleddin Bey; Sultan Murad V, s. 14.  
24

 Akyıldız, Refia Sultan, s. 11-12; Uluçay; M. Çağatay Uluçay; Osmanlı Sarayında Harem Hayatının İç 

Yüzü, İnkılap Kitabevi, İstanbul 1959, s. 48. 
25 “Halk arasında âmin alayı olarak adlandırılan bu törene “bed’-i besmele cemiyeti” de denilmekteydi.”Bk. 

Mustafa Öcal; “Amin Alayı”, TDVİA, C. III, İstanbul 1991, s.63; Bed-i Besmele/ Bed-i Besmele-i Şerife: 

“Mektebe başlama yerinde kullanılır bir tabirdi. Lügat manası besmeleye başlamaktır. Bir kat daha tazim 

maksadiyle “bed-i besmele-i şerife” de denilirdi. Vaktiyle çocuklar düğüne benzer bir takım merasimle 

mektebe başlatıldığı gibi hocanın önüne getirilen çocuğa muallim en evvel besmele çektirdiği için bu tabir 

mektebe başlamaya alem olmuştu. Osmanlı padişahlarının çocukları tahsil çağına gelince derse merasimle 

başlatılırdı. Tanzimat’a gelinceye kadar bu merasim debdebeli alaylarla icra olunurdu.” Mehmet Zeki 

Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, C. I,  MEB Yayınları, İstanbul 1993, s. 192-93; 

Ayrıca bk. Alikılıç; Osmanlı’da Devlet Protokolü ve Törenler s. 181-184. 
26

 BOA. İ..DH. nr. 142-7329. 

http://sozluk.gov.tr/
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hitânlarını (sünnet töreni, sûr-ı hümayun
27

), onuncu gün olmak üzere Haydarpaşa nâm-ı 

mevkide icrası”nı emir buyurmuştur
28

.  

Ders almaya başlamadan evvel hocalık takımı
29

 hazırlanan Şehzade Murad Efendi, 

9 Şevval 1263/ 20 Eylül 1847 Pazartesi
30

 günü, kız kardeşlerinin yanı sıra kardeşi 

Abdülhamid Efendi ile birlikte Haydarpaşa’da gerçekleştirilen tören ile Kuran-ı Kerim 

öğrenmeye başlamıştır
31

.  

Sultan Abdülmecid, oğlu Murad’ın keskin bir zekâya sahip olduğunu farkına 

varmış, eğitimine önem vererek kendi alanlarında uzman hocalardan dersler aldırmıştır. 

Şehzadeliğinde iyi bir eğitim gören Murad, Türkçe, Arapça, Fransızca, Osmanlı Tarihi ve 

fen dersleri okumuş, piyano ve Batı müziği derslerinin eğitimini almıştır. Dini ilimlerde 

Şeyhülislam Hayrullah Efendi’den başka, Lalası Divrikli Topal Süleyman Efendi’den 

Kur’an; Şeyh Hafız Efendi’den Arapça ve Hadis; Gerdankıran Ömer Hulusi Efendi’den 

Buhari-i Şerif; Kazasker Tosyalı Mustafa İzzet Efendi’den hat; Mösyö Gardet, Edhem Paşa 

ve Safvet Paşa’dan Fransızca; Alî Mahvî Efendi’den Farsça; piyano başta olmak üzere Batı 

musikisi ve sazlarında Guatelli Paşa, Donizetti Paşa ve İtalyan Lombardi’den müzik 

eğitimi, Violonist Hidâyet Bey’den keman dersi almıştır. Askeri alanda hocası Mehmed 

Namık Paşa’dır. Arkadaşları Ziya Paşa ile Namık Kemal’den de bir süre ders görmüştür. 

Şehzade Murad Efendi, resimle özellikle mimarlık ve müzikle ilgilenmiştir. Ayrıca 

eskizler, krokiler çizmiş, marangoz işleri ile meşgul olmuş, piyano için besteler 

                                                 
27

 Sûr-ı Hümayun: “Padişahların erkek çocuklarının sünnetleri, kızlarının da evlendirilmeleri münasebetiyle 

yapılan düğünler hakkında kullanılan bir tabirdir.” Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri, C. III,  s. 278; 

Osmanlı Saray Teşrifatında Sünnet Töreni (Sûr-ı Hıtân) için Bk. Alikılıç; Osmanlı’da Devlet Protokolü ve 

Törenler s. 198-201. 
28

 BOA. HAT. nr.1656-5;Osmanlı Saray Teşrifatında Sünnet Töreni (Sûr-ı Hıtân) için Bk. Alikılıç; 

Osmanlı’da Devlet Protokolü ve Törenler, s. 198-201. 
29

 Hocalık Takımı: “Bir Elifba ve bir Amme cüzü; pırlanta elmas  kadife cüz kesesi; büyük gümüş rahle; atlas 

minder; biri pırlanta elmas ile süslü, diğeri sade altın, iki hilal; yaldızlı ağaç rahle; rahle örtüsü; minder 

örtüsünden oluşur idi.” Ali Akyıldız; Mümin ve Müsrif Bir Padişah Kızı Refia Sultan, Tarih Vakfı Yurt 

Yayınları, İstanbul 2003, s. 11-12; Uluçay, Harem Hayatının İç Yüzü, s. 48. “Şehzâdelerden farklı olarak 

sultanlara ayrıca, elmas ile süslü iğneler, leylaki şal entari, ayakkabı, şal ve bohça verilirdi.” Bk. Akyıldız; 

Refia Sultan, s. 12, dipnot 17. 
30

 7 Şevval 1263/18 Eylül 1847 Cumartesi tarihli Hatt-ı Hümâyûn’a istinaden yapıldığı anlaşılan okuma ve 

sünnet törenini Akyıldız, 9 Şevval 1263 /20 Eylül 1847 Pazar olarak göstermektedir. Bk. Akyıldız, Refia 

Sultan, s. 11. Aslında bu günün Pazartesine denk geldiği tarafımızca tespit edilmiştir. Hesaplama için Bk. 

http://www.ttk.gov.tr/genel/tarih-cevirme-kilavuzu/ E.T.18.01.2019; Ayrıca “Âmin alayı (bed-i besmele) 

genellikle kandil, pazartesi veya perşembe günleri düzenlenirdi.” Bk. Öcal, “Amin Alayı” TDVİA, C. III, s. 

63. 
31

 Akyıldız, Refia Sultan, s.11-12; Uluçay; Harem Hayatının İç Yüzü, s. 48. 

http://www.ttk.gov.tr/genel/tarih-cevirme-kilavuzu/
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yapmıştır
32

. Murad’ın eğitimi ile yakından ilgilenen Abdülmecid haftada iki kez gördüğü 

şehzâdesini okuduğu derslerden imtihan ederdi
33

. Devletin ve hanedanın geleceği 

düşünüldüğünde şehzadelerin eğitiminin ne denli önemli olduğu daha iyi anlaşılır. 

Dolayısıyla şehzadelerin eğitimini veren hocalar da kesinlikle devrin en iyi hocalarıdır
34

. 

Sultan Abdülmecid’in Batıya olan eğiliminin tezahürü olmalıdır ki şehzadesini 

adeta Avrupa prensi gibi yetiştirmiştir
35

.  Bunun sonucu olarak şehzade Batılı bir zihin 

yapısına sahip olmuştur.
36

 Klasik eğitim diye nitelendirilen İslami ilimler, tarih, Arapça, 

edebiyat, matematik eğitimi verilmesinin yanında Tanzimat döneminde Batı kültürünün 

Osmanlı hayatındaki yerini göstermesi bakımından Fransızca; Batı müziği ve piyano 

eğitiminin alınması dikkate şayandır. Tanzimat’ın ilk şehzadesi olan Murad Efendi’den 

itibaren Batı tarzı sanat anlayışının Osmanlı ailesi içindeki ağırlığı daha da artacaktır.  

Belki de bu hayat tarzının bir yansıması olsa gerek Abdülmecid’in kızları ve 

oğulları yazışmalarında Latin Harfleri ile kendi isimlerinin ilk harfini içeren ve üzerlerinde 

taç resmi bulunan lüks kâğıt ve zarflar kullanmıştır
37

. Latin Harfi antet olarak kullanma 

geleneği bu dönemde yaygın olup Şehzade Murad da çiçek süslü bir detay üzerine adının 

baş harfi “M” yi antet olarak kullanmıştır. Şehzade Murad’ın antedinde çiçek motifli “M” 

nin ortasında bir de hilal vardır
38

.  Bu durum Tanzimat dönemi şehzade ve sultanlarının 

ilkleri olan Abdülmecid’in çocuklarının Batı kültürüne öykündükleri şeklinde yorumu 

beraberinde getirmektedir. Ancak İmparatorluk gerçeğinin çok kültürlü yapısı 

düşünüldüğünde bu tür etkileşimin normal olduğu söylenebilir. 

Sakin, terbiyeli, sempatik, nazik ve hassas bir kişiliğe sahip olan Murad Efendi, 

Avrupa’dan devamlı suretle edebî ve felsefî kitaplar temin etmiş ve onları okumuştur. 

Meşrutiyet fikrini benimsemesinde Yeni Osmanlıların telkinleri kadar Batı kültürünün de 

etkisi olmalıdır
39

. Osmanlının münevver şehzadesi hakkında biraderi Abdülhamid, “açık 

fikirli bir zat olduğunu, ilm ü irfan erbâbı ile hürriyet taraftarları ile görüşmekten zevk 

                                                 
32

 Ahmed Saib, Sultan Murad-ı Hâmis, s. 7-9; Danişmend, Kronoloji, C. IV, s. 265; Enver Behnan Şapolyo; 

Osmanlı Sultanları Tarihi, Rafet Zaimler Yayınevi, İstanbul 1961, s.413; Öztuna, Devletler ve Hanedanlar, 

C. II, s. 297; Sakaoğlu, Bu Mülkün Sultanları, s. 440. 
33

 Şehsuvaroğlu; “Beşinci Murat”, s. 364. 
34

 Haldun Eroğlu; Osmanlı İmparatorluğunda Şehzadelik Kurumu (Klasik Dönem), Ankara Üniversitesi, 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmış Doktora Tezi, Ankara 2004, s. 79, 80.    
35

 Hakan T. Karateke; Padişahım Çok Yaşa, Osmanlı Devletinin Son Yüzyılında Merasimler, Türkiye İş 

Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2017, s. 17.  
36

 Sertoğlu, Mufassal, C. VI, s.3276. 
37

 Uluçay, Harem Hayatının İç Yüzü, s.111. 
38

 Akyıldız, Refia Sultan, s.123-24. Bk. Ek 2. 
39

 Danişmend, Kronoloji, C. IV, s. 265-66. 
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duyduğunu
40

”,ifade etmiş içki müptelası olmasında Namık Kemal’in rolü olduğunu 

söylemiştir
41

. Murad Efendi çocukluk yıllarında neşeli ve girişken özelliklere sahiptir. 

Ancak on üç yaşlarında hummalı bir hastalık sebebiyle ölümden dönmüş, eski neşesini 

yitirdiği gibi hafıza zayıflığı da yaşamıştır
42

. 

Murad Efendi yetenekleriyle de ön plana çıkmaktadır. Şair, bestekâr, piyanist, 

flütist, violist, udî, ince marangoz bir şehzade olduğu söylenebilir
43

.  Ayrıca mimariye ilgi 

ve merakı büyüktür.  Birçok defa “Osmanlı Hanedanına mensup olmasaydım, kesinlikle 

mimar olurdum” dediği vakidir
44

. Kardeşi Vahideddin: “Biz sekiz biraderdik; içimizde en 

değerlisi Murad idi; onu terazinin bir tarafına ve bizleri diğer tarafına koysalar onun 

bulunduğu taraf ağır çeker,” demiştir
 45

.  

Osmanlı Devleti’nde şehzâde ve sultanların müzik eğitimi ve repertuarlarını 

geliştirmek adına yardımlaştıkları görülür. Şehzade Murad’ın Refia Sultan’a yazdığı 

tahmin edilen mektupta, Sultanın kendisinden marş notaları istediği, şehzâdenin de  

“Monte Kristo”yu okuduğu “hikâyenin pek tatlı yerine” geldiğinden bırakamadığını,  

kitabı bitirdikten sonra marş yazacağını ifade etmiştir
46

. Sonradan gönderdiği anlaşılan 

notaların icrası ile ilgili kaygılarını giderici ve Refia Sultanı cesaretlendirici telkinlerde 

bulunmuştur
47

. Şehzâde Murad mektuplarında, evliliğinde sıkıntılar yaşayan kardeşine 

sabır tavsiye edip teselli vermiştir. Evliliğinin yürümeyeceğini gördükten sonra ise bu 

evlilikten ümit kesmesini istemiş ve onun sağlığı ile de yakından ilgilenmiştir
48

. Babası 

                                                 
40

 Haluk Y. Şehsuvaroğlu; Sultan Aziz Hususi, Siyasi Hayatı Devri ve Ölümü, Naşiri İbrahim Hilmi 

Çığıraçan, Hilmi Kitabevi, İstanbul 1949, s. 51. 
41

 Atıf Hüseyin Bey; Sultan II. Abdülhamid’in Sürgün Günleri: Hususi Doktoru Atıf Hüseyin Bey’in 

Hatıraları (1909-1918), Yay. Haz. M. Metin Hülagü, Timaş Yayınları, İstanbul 2010, s. 325; Sakaoğlu; Bu 

Mülkün Sultanları, s. 442. Ziya Şakir içkiye özel doktoru Kapoleon’un alıştırdığını belirtir. Bk. Ziya Şakir, 

V. Murad’ın Hayatı,  s. 59. 
42

 Ziya Şakir, V. Murad’ın Hayatı, s. 34-35. 
43

 Öztuna, Devletler ve Hanedanlar, C. II, s. 296. 
44

 Djemaleddin Bey, Sultan Murad V, s. 53; Osman Nuri; Abdülhamid-i Sâni Devr-i Saltanatı Hayat-ı 

Husûsiyesi ve Siyasiyesi, C. I, Tab‘ ve Naşiri İbrahim Hilmi, İstanbul 1327, s. 8;Ahmed Saib, Sultan Murad-

ı Hâmis, s.10; Süleyman Kani [İrtem]; “Saray ve Babıali’nin İç Yüzü: Abdülhamit Saltanatı Büyük 

Kardeşine Bırakmamak İçin Tedbir Alıyor”, Akşam, 20 Şubat 1934, s. 8. 
45

 Ali Fuat Türkgeldi;  Görüp İşittiklerim, TTK Basımevi, Ankara 2010, s. 273; Şehsuvaroğlu, Sultan Aziz, 

s. 52. 
46

 Akyıldız, Refia Sultan, s. 16; Uluçay, Harem Hayatının İç Yüzü, s. 132; Ayrıca Bk. M. Çağatay Uluçay; 

“V. Murad’ın Mektupları”, Tarih Dünyası, C. III, S. 25, 15 Eylül 1951, s. 1042. 
47

 Akyıldız, Refia Sultan, s. 17. 
48

 Akyıldız, Refia Sultan, s. 37, 85-86; Şehzâde Murad’ın mektuplarından dokuzu ilk kez M. Çağatay Uluçay 

tarafından yayınlanır. Uluçay, “ Gayet güzel bir yazı, çok düzgün bir ifade ve üslupla yazıldıklarını, imla ve 

gramer hatalarına rastlanmadığını” söyler. Bk. Uluçay; “V. Murad’ın Mektupları”, s. 1039.  

 Mektuplarda geçen hitaplar şöyledir: “Hemşire-i Muhteremem, Hemşire-i Vefaşiârım, Hemşire-i 

Canberaberim Efendim, Hemşire-i Fetânet-simâtım Efendim, Hemşire-i İsmet-Mendim, Efendim” Bk. 

Uluçay, “V. Murad’ın Mektupları”, s. 1040-42,1065. 
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Abdülmecid vefat ettiğinde kardeşi Seniha Sultan kendi dairesine verilecektir. Yine bu 

kardeşine de kol kanat gerecek, sevgi ve muhabbetle davranacak, onunla alakadar 

olacaktır. Bu sebepten Seniha Sultan büyük ağabeyine karşı büyük bir bağlılık 

gösterecektir
49

. Şehzâde Murad Efendi’nin ailesinin sorunlarına karşı son derece duyarlı 

olduğu ve bunlara çareler aradığı söylenebilir. 

Neşeli ve latife yapmayı seven bir görüntü sergileyen Murad Efendi’nin yaşı 

ilerledikçe hülyalara daldığı görülmüştür. Şehzadenin bu hali babasının da dikkatinden 

kaçmamıştır. On beş yaşından itibaren validesinin güvenini kazanan Napolili Doktor 

Kapoleon onunla birlikte olmuştur. Ancak Murad’ın melankoli/mâlihülyâ durumunu gereği 

gibi takip etmediğinden tedavisine de yardımcı olamamıştır
50

.  

Simasındaki güzelliği annesinden alan Murad Efendi
51

 Avrupalı prensler gibi 

serbest bir hayat sürmüştür. İstanbul’da sosyete, aydınlar ve yabancıların bir araya geldiği 

salonlarda bulunmuştur
52

. Giyimine son derece dikkat ettiğinden İstanbul’da Parisli bir 

genç denilmiş olsa yeridir
53

. Aynı zamanda Murad Efendi, babasıyla törenlere katılmış, 

bahsi geçtiği vechile Avrupai kıyafet ve üniformalar ile göz doldurmuştur.  Batı tarzının 

revaçta olduğu sosyal çevreler tarafından ilgi odağı olmuştur
54

. Abdülmecid yaptığı 

gezilere
55

 onu da yanında götürmüş 1850 yılı Haziranında Akdeniz ve Ege adalarına
56

, 

1859 Temmuzunda Selanik’e yapılan gezide yer almıştır
57

. Padişah, gezilerinde ikinci 

veliaht konumundaki oğlunu bulundurmakla memleketi tanımasını, yönetim tecrübesi 

edinmesini amaçladığı söylenebilir. 

                                                 
49

 Mustafa Ragıb Esatlı; Saray ve Konakların Dilinden Bir Devrin Tarihi, Haz. İsmail Dervişoğlu, Bengi 

Yayınları, İstanbul 2010, s. 419-20. 
50

 Süleyman Kani, “Saray ve Babıali’nin İç Yüzü: Vatanperverlerin Bütün Ümidi Sizdedir. Siz ise 

Şimdiden”,  Akşam, İstanbul 15 Teşrin-i evvel  (Ekim) 1933, s. 10. 
51

 Djemaleddin Bey, Sultan Murad V, s. 2. 
52

 Caroline Finkel; Rüyadan İmparatorluğa Osmanlı, Osmanlı İmparatorluğu’nun Öyküsü 1300-1923,  

Çev. Zülal Kılıç, İstanbul 2007, s. 428.   
53

 Reşad Ekrem Koçu; Osmanlı Padişahları, Yay. Haz. Reha Çamuroğlu, Doğan Kitapçılık, İstanbul 2002, s. 

555. 
54

 Sakaoğlu, Bu Mülkün Sultanları, s. 440-41. 
55

 Sultan Abdülmecid’in yaptığı gezilere ilişkin geniş bilgi için bk. Mehmet Mercan; "Sultan Abdülmecid'in 

Rumeli ve Anadolu'ya Yaptığı Geziler", Nakş-ı İstanbul Ortaköy Büyük Mecidiye Camii, Ed. Ahmet Uçar, 

İstanbul 2015, s.85-116. 
56

 Sertoğlu, Mufassal, C. VI, s. 3012; Mercan, “Sultan Abdülmecid’in Gezileri”, s. 109-10. Taif Vapuru ile 

gerçekleştirilen bu geziye Abdülaziz de katıldı. Limni, Girid, Rodos ve Sakız adaları… gezildi. Bk. aynı yer. 
57

 Cevdet Paşa, Tezakir 13-20, s.78; Mercan, “Sultan Abdülmecid’in Gezileri”, s. 113.  Cevdet Paşa: 

“Abdülaziz ve Murad ve Hamid ve Reşad Efendileri ve vükeladan Serasker Rıza Paşa ve Kapudan-ı derya 

Mehmed Ali Paşa'yı dahi birlikte götürdü. İbtida Selanik'e teşrif-i hümayun vuku' buldu ve andan Sakız'a ve 

oradan İstanbul'a avdet buyruldu.” diye yazmaktadır. Bk. Cevdet Paşa, Tezakir 13-20, s. 78.  
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1.2. Veraset Usulünü Değiştirme Düşünceleri  

Abdülmecid, o dönem yürürlükte olan veraset usulünü değiştirme düşüncesinde 

olmuştur. Erşed ve ekber sistemi
58

 kaldırılıp yerine babadan oğula geçme usulünün 

getirilmesine yönelik düşüncesini İngiliz Sefiri Canning’le paylaşmıştır. Sefir: “Bu surette 

hakkı ıskat olunan şehzâdeleri mahbus tutamazsınız. Artık anlar da serbest gezerler. Bu 

halde içlerinden müddei’-i saltanat zuhur edebilir. Bu devletin bir büyük kuvveti ise, 

kendüsüne mu’ârız bir müddei’-i saltanat olmamasıdır.” diyerek görüşünü beyan 

etmesiyle bu düşünceden vazgeçilmiştir
59

. Padişahın dâhili bir meselede uluslararası siyasi 

güç odaklarına müracaatını nasıl değerlendirmek gerekir? Osmanlı Devleti’nin bu 

dönemde Batılı devletlerin etki alanında olduğu ve Batılılarla yakın ilişkiler içerisinde 

olmaya çalıştığı tezinden hareketle bir istişare ve destek arayışı olarak görülebilir. 

Osmanlı’nın yaklaşık 250 yıldır uygulaya geldiği veraset usulünü değiştirmenin güçlüğü 

yani devlet erkânını ikna etmenin zorluğu ortada iken böyle bir harekete kalkışmak 

manidardır.  

Öte yandan Veliaht Abdülaziz Efendi bir gün Beylerbeyi Karakoluna atiyye
60

 

olarak bir çıkın göndermiştir. Bunu öğrenen ve rahatsız olan Abdülmecid, Abdülaziz 

Efendi’ye:“Askere öyle cüz’i atıyye vermek yakışmaz. Gönderecek olduğu halde böyle 

ziyade atiyye göndermeli” demiştir. Kendisi büyük bir kese altın göndermek suretiyle onu 

mahcup etmiştir. Kardeşinin, askeri kendi tarafına çekmek niyetinde olduğunu 

düşünmüştür. Reşid Paşa’ya: “Ne dersin? Bizim birader askerin celbine kıyâm etmiş!” 

diyerek Abdülaziz Efendi’yi Trablusgarb valisi yapmak konusunda görüşünü sormuştur. 

Reşid Paşa müsaade ile meseleyi epey düşündükten sonra: “Efendim, burada sadık 

kullarınız var. Efendiyi nezaret-i hümâyûnunuz tahtında tutmak kulunuzca evla 

                                                 
58

 “1617’den itibaren Osmanlı tahtı, hanedanın en yaşlı şehzâdesine intikal etmiştir. “Ekber ve erşed” 

(yaşça daha büyük ve reşit) diye bilinen bu usule göre babası padişah olmamış olsa bile bir şehzâdenin tahta 
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görünüyor” demiştir. Abdülmecid: “ Evet, ben de düşündüm. Anı göndermek iyi 

olmayacak” diyerek bu tasavvurundan vazgeçmiştir
61

.  

Osmanlı veraset usulünün değiştirilmesi suretiyle oğlu Murad Efendi’nin kendinden 

sonra tahta geçmesi fikri bazı devlet adamları tarafından Sultan Abdülmecid’e telkin 

edilmiştir. Serasker Rıza Paşa, kardeşi Rıfat Bey, Başmabeynci Ahmed Bey gibi birçok 

devlet adamı bu değişiklikten yana olmuştur
62

. Serasker Rıza Paşa’nın biraderi Rıfat 

Bey’in Üsküdar’daki köşkünde bu mesele için birkaç kez gizli toplantı düzenlediği, hatta 

toplantıların birinde Fransız Sefaretinin baş tercümanınında bulunduğu ileri sürülmüştür
63

. 

Cevdet Paşa, sefahate alışmış hükümdarın yakın adamları, padişahın bulunmadığı 

ortamlarda Abdülaziz Efendi’nin yerine Murad Efendi’nin cülûsunu konuştuklarını 

kaydetmektedir. Murad Efendi’nin validesi dahi oğlunun cülûsu için bazı sefaretler ile 

irtibatlı olduğu söylenmiştir. Abdülaziz ise bu söylentileri tahkik ettirmiştir. Bunların sahih 

olmadığı kendisine söylenmiş olsa da konunun hassasiyeti gereği şüpheleri devam 

etmiştir
64

. Bununla birlikte Comte de Keratry’den nakledildiğine göre, konuyu bizzat 

Murad Efendi’ye de soran Abdülaziz, onun verdiği cevap karşısında ikna olmuştur
65

.  

Abdülmecid’in cari olan veraset usulünü (her ne kadar teamüle aykırı olsa da) 

değiştirme düşüncesi ortadadır. Protokol dışı olduğu halde Murad’ı Kandiye (Iraklion) 

ziyaretinde yanına alması, Veliahd Abdülaziz Efendiyi Trablusgarb valiliğine tayin ile 

payitahttan uzaklaştırma düşüncesi bunun işaretleridir. Abdülmecid’in hastalığı ve 

zamansız vefatı planları boşa çıkarmıştır
66

.  

Abdülmecid’in cenaze töreni münasebetiyle Topkapı Sarayı’nda devlet ricali bir 

araya gelmiştir. Bu esnada biri, “Vükela arasında ihtilâf vuku bulmuş. Kimi Abdülaziz 

Efendi’yi kimi Murad Efendi’yi isteyip, Abdülaziz Efendi tarafı galip gelmiş” diye haber 

vermiştir. Bu söze Cevdet Paşa, “Canım olur şey değildir. Bu söz sırf erâcif (uydurma) 

kabilindendir.” diyerek gelen sözün muteber olmadığını anlatmaya çalışsa da bu sırada 

gelen teşrifat pusulaları paşayı susturmuştur. Şöyle ki Abdülmecid’in vefatı üzerine yeni 

hükümdarın cülûsunu bildiren teşrifat pusulalarında başlangıçta Abdülaziz’in isminin yer 

almadığı sonradan yazıldığı ifade edilmiştir. Bu durum pusulalar yazılırken kimin cülûs 
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edeceği belli olmadığı anlamına gelmiştir. Bu hatanın cereyanı şu şekildedir: Usul-i 

kadimeye göre bu tür pusulalar teşrifat kaleminden çıkar ve nüshası da hükümdara takdim 

olunurdu. Sadaret müşteşarı olan Afif Bey pusulaları maiyetindeki Dâhiliye kaleminde 

yazdırmıştır. Yanlışlık da buradan kaynaklanmıştır
67

. 25 Haziran 1861’de Abdülaziz 

padişah ilan edilmesine rağmen pusula/tezkere meselesi Murad Efendi’nin padişahlığının 

hâlâ tartışılmakta olduğunu ve arka planda mücadelenin devam ettiğini gösteren 

işaretlerdendir
68

. Osmanlı Devleti gibi bürokrasinin yerli yerinde olduğu, her işin bir usul 

ve esasının olduğu, bunların herkesi bağladığı bir devlet düzeninde yapılanı nasıl 

değerlendirmek gerekir? Bu sorunun cevabını yeni padişahın kim olacağı arka planında 

aramak gerekir. Abdülmecid’in kardeşi yerine oğlunun padişahlığını istediği bazı devlet 

ricalinin de bu arzuda olduğu bilinmektedir. Öte yandan Veliaht Abdülaziz’in veraset 

usulüne göre meşru hükümdar namzedi olması, Abdülmecid’in yönetiminden memnun 

olmayanların umudu olduğu da ortadadır. Olay bu ikilemin bir yansıması olarak 

değerlendirilebilir.  

Şevki-Efsar, Abdülmecid’in hastalığı zamanında oğlunun padişah olması için 

yabancı elçiler ile görüşmüşse de amacına ulaşamamıştır
69

. Bunun tezahürü olsa gerek 

Abdülmecid öldüğünde telaşlanmış, “Aman oğlumu almayınız bana bırakınız” demiştir
70

. 

Taht mücadeleleri sebebiyle oğlunun başına bir hal gelmesinden korkmaktadır.  

Abdülaziz de Veliaht Murad Efendi yerine oğlu Yusuf İzzeddin Efendiyi başa 

geçirmek maksadıyla veraset usulünü değiştirme tasavvurunda bulunmuştur. Oğluna askeri 

rütbeler verilmesi
71

 ve onun çeşitli törenlerde teşrifatta yer alması bunun belirtileridir
72

. 

Abdülaziz kendi şehzadesini gündemde tutmak gayesiyle bu tür uygulamaları 

sürdürmüştür. Hatta İtalya Kralı Vittorio Emanuele’nin General Pralormo vasıtasıyla 

Veliaht Murad adına İstanbul’a yollamış olduğu nişanı kendi oğlu Yusuf İzzeddin 
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Efendi’ye bir manevra ile verdirmiştir
73

. Ayrıca Yusuf İzzeddin Efendi’ye emsal olacağı 

düşüncesiyle Mısır Valiliği’nin en büyük oğulun saltanata geçmesi yönündeki müsaade 

istekleri padişah tarafından olumlu görülerek kabul edilmiştir
74

. Bahsi geçen uygulamalar 

sonucunda vaziyet olgunlaştırılarak veraset değişikliği fermanının ilan edilmesi noktasına 

gelinmişse de bu iş bir türlü gerçekleştirilemez. Zira böyle bir girişimin ülkeyi karıştıracağı 

ve daha kötü duruma düşüreceği endişeleri bu işe mani olacaktır. Diğer taraftan önemli 

olan bahse konu fermanın ilanından ziyade Yusuf İzzeddin’i varis kılacak fiili hazırlıkların 

yerine getirilmesi olduğu devlet adamlarınca Abdülaziz’e telkin edilmiştir
75

. Aslında 

Abdülaziz’in Veliaht Murad Efendi yerine kendi oğlunu başa geçirecek veraset usulü 

değişikliğini yapmak istemesinin altında, kendisini tahttan edecek hareketlerin de önüne 

geçmek düşüncesi yatmaktadır
76

. Ne var ki bütün bu çabalar bir yana Abdülaziz 1876 

yılında bir darbeyle tahtını yeğeni Veliaht Murad Efendiye bırakmak zorunda kalacaktır
77

. 

Öte yandan veraset usulü değişikliği düşüncesi Murad Efendi üzerinde olumsuz etki 

yaratacaktır. Bu mesele 1865-1868 senelerinde ayyuka çıkmıştır. Bundan büyük endişeye 

kapılan Veliaht, Rus Sefir İgnatyev’e danışmış ve kaçmayı düşünmüştür
78

. Bu düşünce 

gerçekleşmez. Ancak Murad’ı buna sevk eden, Amca Sultanın onun üzerinde kurduğu 

siyasi tasarruf olmalıdır. Ayrıca uygulamadaki veraset usulüne rağmen hem Abdülmecid 

hem de Abdülaziz’in kendi oğullarını, kendilerinden sonra padişah yapma gayretlerine 

şahit olunmaktadır. Bunun için devlet adamları ve asker nazarında kamuoyu oluşturmaya 

çalışılmıştır. Ancak her ikisi de bunda muvaffak olamayacak Osmanlının yerleşik veraset 

usulünü değiştirmeye güçleri yetmeyecektir. Zira devletin bürokratik oligarşisini ve 

kamuoyunu (efkâr-ı umumiye) ikna etmek kolay değildir. Ayrıca dönemin iç ve dış siyasi 

gündeminin yoğunluğu nedeniyle konjonktür de bu işe müsaade etmeyecektir. 
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1.3. Amca Sultan, Veliaht Yeğen 

Sultan Abdülaziz resmi biat tamamlandıktan sonra birader-zâdeleri (yeğenleri) olan 

şehzadeleri Dolmabahçe Sarayı’na davet ederek onlara şu hitapta bulunmuştur: “Size bir 

vechile sıkıntı çektirmem. Pederinizin zamanında ben nasıl gezdim ise siz de öylece 

padişah-zâdeliğe yakışacak surette gezmelisiniz. Cuma günleri istediğiniz camiye gidip 

namaz kılınız. Sair günler okuyup yazınız.”  Murad Efendi’ye ise, “Benden sonra bu tahta 

sen geçeceksin, çalışıp kesb-i terbiye ve ma‘lumat etmelisin” demiştir. Kendisinin 

oturduğu daireyi Murad ve Abdülhamid Efendilere tahsis eden padişah, vapurunu da 

Murad Efendi’ye vermiştir
79

. Yine Amca Sultanın bir teveccühü olmalı 23 Şubat 1867 (18 

Şevval 1283) tarihli belgeden anlaşıldığına göre Murad Efendi ve kardeşi Hamid Efendiye 

Mecidiye nişan verilecektir
80

. 

  Şehzâde Murad Efendi, on beş senelik veliahtlığında vaktinin çoğunu Abdülaziz’in 

kendisine tahsis ettiği Kurbağalıdere’deki köşkünde geçirmiştir. Kışları genellikle 

Dolmabahçe Sarayındaki veliaht dairesinde kimi zaman ise Nisbetiye Köşkünde ikamet 

etmiştir. Mehmed Reşad Efendi, veliaht kardeşini Kurbağalıdere’deki ünlü köşkünde sık 

sık ziyaret etmiş alafranga tarafını beğenmese de Murad Efendi’yi çok sevdiğini dile 

getirmiştir
81

. Hakeza Abdülhamid’de kardeşleri arasında en fazla Murad Efendi’yi sevmiş 

ve daha çok onunla bir araya gelmiştir. Bununla birlikte onun aşırı hırslı (haris) olduğunu 

söylemiştir. Öte yandan Abdülhamid’in vehmi, Murad’ın eğlencesi olmuştur. Zira Murad 

Efendi, kardeşi Abdülhamid’in aşırı evhamlı/kuruntulu hâli ile eğlenir ve onu 

öfkelendirecek şakalar yapmaktan hoşlanırdı. Zaman zaman kardeşine, “Birader! Bugün 

benziniz gene biraz bozuk, ne oldu gene?” diyerek onun kuruntu ve endişesinin artmasına 

neden olduğu nakledilir
82

. 

Diğer taraftan Murad Efendi’nin Abdülaziz’e karşı tavrını kardeşi Abdülhamid’in 

Amca Sultana aktarmaya çalıştığı görülür. Mehmed Reşad’ın anlattığına göre Murad 

Efendi ile alakalı Amca Sultanın huzurunda cereyan eden olay şöyledir: “Bir gün Şehzâde 

Abdülhamid Efendi ile beraber Sultan Aziz’in huzuruna çıktık. Hamid Efendi büyük 

birader Murad Efendi’nin Sultan Aziz’i ne suretle yermekte olduğunu nakletti. O da bana  

‘Sen de işittin mi ?’  diye sordu. Ben cevaben ‘Biraderin ağzından efendimizi methetmekten 
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başka bir şey işitmedim’ dedim. Dışarı çıkınca Hamid Efendi ‘Tû! senin suratına beni rezil  

ettin’ dedi
83

.” Abdülhamid, Reşad Efendi’nin kendisini teyit edeceğini düşünmüş, 

düşündüğü gerçekleşmeyince de hayal kırıklığı yaşamıştır. Veliaht Murad’ın amcasının 

yerinde gözü olduğu dolayısıyla amcasına karşı olduğu bilinmektedir. Abdülhamid 

Efendi’nin bu ihbarı yapmak istemesinden maksat nedir sorusuna cevap aranmalıdır. 

Abdülhamid’in, veliahdın bu davranışından hareketle onu gözden düşürmeyi amaçladığı ya 

da Amca Sultanın bu konuya dikkatini çekmeye çalıştığı söylenebilir.  

Sultan Abdülaziz’in Başmabeyincisi Ziver Bey’in Veliaht Murad Efendiye, 

Abdülaziz’le alakalı haber getirdiği nakledilmektedir
84

. Bu durum Veliahdın Amca Sultanı 

yakından takip ettiği izlenimi vermektedir. Muhtemelen Şehzâde Murad, amcasının kendi 

şahsına yönelik tasavvurlarına karşı bilgi sahibi olup önlem almayı planlıyor olmalıdır.  

Aslında bir yandan saltanatını korumaya çalışan diğer yandan kendi oğlunu tahtının 

varisi yapmaya çalışan Sultan Abdülaziz ile kendini tahtın gerçek varisi gören ve dahi 

amcasını hal‘ etmeyi düşünen Veliaht Murad Efendi arasında şüphe ve güven bunalımı 

Abdülaziz’in hükümdarlığı boyunca münasebetlerinde etkili olmuştur
85

. 

Saltanatının ilk yıllarında yeğenlerini kollayıp gözeten, onlara geniş ölçüde hürriyet 

tanıyan Abdülaziz, politikaya kalkıştıklarına yönelik raporlar gelmesi üzerine 

özgürlüklerine kısıtlama getirmiş ve onları saltanatının rakibi gibi görmeye başlamıştır
86

. 

Abdülmecid’in romantik şehzadesi Murad Efendi artık pek de özgür değildir
87

. Bu 

kısıtlamaların neticesi olsa gerek biraderi Mehmed Reşad şöyle bir olay anlatmaktadır: 

“Bir gün Sultan Murad'ın dairesine gittiğimde kendisini Sultan Aziz hakkında pek hiddetli 

bir halde gördüm; yanında duran hançeri göstererek ‘Bir gün gidip şu hançerle o koca 

karnını deleceğim’, dedi. Ben de ‘Pekiyi edersin birader, sen onu öldürürsün, kısas olarak 

seni de öldürürler; Hamid Efendi tahta çıkar. Bu suretle sevmediğin Hamid Efendi’ye 

hizmet etmiş olursun’ dedim
88

.” Veliaht Murad’ın bir öfke anında sarf ettiği bu sözler onu 

yaşadığı gerginliğin boyutunu göstermesi bakımından önemlidir. Ayrıca saltanatının 

ilerleyen yıllarında veliahdın Abdülaziz yerine alternatif görülmeye başlanması, Murad 
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Efendi’nin de bunun işaretlerini taşıyan ilişki ağı nedeniyle süreç tamamen veliahdın 

aleyhine dönecektir. 

Veliaht Murad Efendi’nin siyasi hesaplar içinde olduğunun işaretlerini taşıyan bir 

takım girişimler söz konusudur. Şöyle ki Abdülmecid, ölmeden birkaç gün önce Murad 

Efendi’nin siyasi konumu ne olursa olsun (veliaht ya da padişah) III. Napoleon ve Fransa 

ile dostluğunu ilerletmesini vasiyet etmiştir. Babası Abdülmecid’in ölümünden yıllar sonra 

1866 Şubatında III. Napoleon’a bir mektup göndermiştir. Bu mektubu göndermesinin 

sebebi ne olabilir? Diplomatik teşrifat gereği bir sultana/imparatora ancak mevkidaşı 

mektup gönderebilirken veliaht da olsa bir şehzadenin imparatora mektup göndermesi 

dikkate şayandır
89

. Bununla birlikte III. Selim de şehzade iken Fransa Kralı XVI. Louis’ye 

mektup göndermiştir
90

. Veliaht Murad Efendi’nin mektubunun Fransızcadan tercümesi 

şöyledir:  

 Şevket-me’ab, 

“Ölümünden birkaç gün önce haşmetli babam, ister has bir şehzade, ister devlet’in 

başı olarak (şayet Allah bana bu yükü tahmil ederse), Zât-ı şâhanelerinin ve Fransa’nın 

dostluğunu geliştirmemi emretti. Bu, İmparator Abdülmecid’in-büyük oğluna nazaran- bir 

siyasi vasiyeti oldu. 

Takdir-i ilahide bu topraklar üzerinde uzun müddet kalmam yazılı mıdır? (Herkes 

gibi) böyle bir bilgiden mahrum olarak yaratılmışım. Fakat şayet benim haşmetli amcam 

ve efendimiz Abdülaziz’in müsaadesine mazhar olabilirsem, günün birinde şahsen zat-ı 

şevket sıfatlarına ihtirâmâtımı arza muktedir olurum;(o takdirde) kendimi benim muhteşem 

pederimin arzusunu şifahen beyan etmekle son derece mes’ut addeceğim ve (hasıl olacak) 

sevinç, kemal mertebesini bulacaktır.  

Cenâb-ı hafız-ı müte‘âl, zat-ı haşmet-meâblarına uzun ömürler ihsan buyursun.”  

    İstanbul                        Mühür               Murad 

23 Şubat 1866          (Hân Abdülmecid’in Goncesi Mehmed Murad)
91
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Murad Efendi’nin mektubunda gerek III. Napoeon’a gerekse Fransa’ya karşı iltifat 

dolu ifadeler kullanması kendisine atfedilen Batıcılık iddiasını kanıtlar niteliktedir. Aslında 

mektubu özel kılan yukarıda da kısmen bahsedildiği vechile Abdülaziz’in saltanatının daha 

beşinci yılında veliaht yeğeninin kendi başına yabancı bir hükümdarla yazışmasıdır. Bu 

olayı Abdülaziz’i devirme komplosunun başlangıcı saymak abartılı olabilir. Ancak bu 

girişimi de tamamen masum saymak mümkün değildir. Zira Murad’ın babasına ve onun 

“siyasi vasiyetine” vurgu yapması, bir gün tahta geçme ihtimalini hatırlatması, geleceğe 

yönelik siyasi bir yatırım olarak görmek için yeterli verilerdir
92

. Dolayısıyla Veliaht Murad 

Efendi’nin, babasının vasiyetini gerekçe gösterse de hem veliahtlığı hem de saltanatı 

döneminde Fransa’nın dolayısıyla Batının desteğini almak istediği söylenebilir. 

 Öte yandan Murad Efendi, Napoleon’a yazdığı mektuba nasıl bir cevap aldığı 

bilinmemektedir. Ancak tarihsiz olmakla birlikte 1867 (Avrupa) seyahatinden sonra ikinci 

bir mektup daha kaleme almıştır. Bu mektupta: “En büyük arzum, Avrupa hanedanlarının 

üyelerine gereken bilgileri kazandırmaktan ibarettir; dolayısıyla Paris’teki ikametimi 

uzatmayı çok isterdim. Ne var ki buraya açıklamaya gerek olmayan nedenlerle 

yokluğumun uzaması ailem için çok zor olurdu. Ayrıca Osmanlı İmparatorluğu’ndaki 

zihniyetin geriliğinden dolayı kötü niyetli yorumlara neden olup istikbalime zararı 

dokunabilirdi.” Şeklinde ifadeler yer almaktadır. Veliaht Murad Efendi mektubunda 

Napoleon’dan hedeflerini hayata geçirmeyi sağlayabilecek vasıfta bir hoca gönderilmesini 

ve gelecekte şartlar elverdiği takdirde, Paris’e ikinci bir seyahat imkânının sağlanmasını 

istemiştir
93

. 

1.4. Mısır ve Avrupa Seyahatleri    

Sultan Abdülaziz’e, Mısır'a yapılacak seyahatin hem içerde hem de dışarda siyasi 

bakımdan yarar sağlayacağı tavsiye edilmiştir. Ayrıca bu seyahat ile İsmail Paşa'nın daveti 

kabul edilerek valiye önem verildiği de göstermiş olacaktı
94

. Dolayısıyla bu gezi politik 

amaçları doğrultusunda yapılmıştır. 

Abdülaziz 3 Nisan 1863 (14 Şevval 1279)  Cuma günü Dolmabahçe Sarayında 

yapılan uğurlama merasimi ile Mısır’a hareket etmiştir
95

. Yaklaşık bir ay sürecek olan 
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Mısır seyahatinde Sultan Abdülaziz ve maiyeti Feyzicihad Gemisiyle yolculuk ederken 

Murad Efendi’ye, Mecidiye Gemisinde kardeşleri Abdülhamid Efendi, Reşad Efendi ve 

Doktor Kapoleon eşlik edecektir
96

. Şehzadelerden başka geziye Serasker Fuad Paşa, 

Kaptanıderya Ateş Mehmed Paşa ve  Muallim-i Sultanî (Padişahın Hocası) Hasan Fehmi 

ile saray erkânından birçok kişi katılmıştır
97

.  

Dört gün süren yolculuğun ardında 7 Nisan 1863’te İskenderiye’ye varılmıştır. 

Feyzicihad ve öteki gemiler demirleyince kale ve tabyalardan yüz birer pare top atılmak 

suretiyle karşılama töreni düzenlenmiştir. Mısır Valisi İsmail Paşa’nın padişaha özel 

hazırladığı bir çeşit taht ile süslediği filikaya binilip Re’süttin Sarayı iskelesine hareket 

edilmiştir Bu filikaya padişahın iradesi ile vali ve şehzadeler de alınmıştır. İsmail Paşa 

padişahın sağ, serasker ve kaptan paşa sol yanına, şehzadeler Murad,  Abdülhamid, 

Mehmed Reşad ve Yusuf İzzeddin Efendiler de padişahın uygun gördüğü yerlere 

oturmuştur. Sultan Abdülaziz maiyeti ve şehzadeler ile birlikte Mehmed Ali Paşa 

tarafından yaptırılan Re’süttin Sarayı’nda ikamet etmiştir
98

. 

9 Nisanda İskenderiye’den demiryolu ile Kahire’ye geçilmiş burada büyük şenlikler 

ile karşılanmışlar, önce Nil Köşkü’ne sonra da Kal’a-i Amire’de hazırlanmış olan Saray-ı 

Âli’ye geçilmiştir
99

.  

Seyahatin onuncu gününü Sultan Abdülaziz, Halim ve Fuad Paşalar ile tavukçuluk, 

ziraat işleri ve ilk defa gördükleri Mehmed Ali Paşa’nın Nil Nehri üzerine inşa ettirdiği 

muazzam baraj hakkında konuşarak geçirmişlerdir.  Murad Efendi ise adı geçen barajın 

yakınına kadar gemiyle gitmek suretiyle barajı ziyaret etmiştir
100

.  

16 Nisan perşembe günü tekrar İskenderiye’ye dönülmüştür.  17 Nisan Cuma günü 

selamlık resmi icra edildikten sonra İskenderiye’den İzmir taraflarına doğru hareket 

edilmiştir
101

. Mısır seyahati dönüşü İzmir’e uğrayan ve demiryolu ile Efes’e kadar gelen 

Sultan Abdülaziz ve şehzadelerin çadırlarında yemekler hazırlanmış ve şenlikler 

düzenlenmiştir. Murad Efendi buradaki yemek ve şenliğe rahatsızlığı nedeniyle 

katılamamış Mecidiye Gemisinde kalarak istirahat etmiştir
102

. Veliaht Murad Efendi başta 
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olmak üzere kardeşleri Abdülhamid ve Reşad Efendileri’nde bu gezide yer almasını daha 

önce de bahsedildiği üzere Sultan Abdülaziz’in saltanatının ilk yıllarında yeğenlerine sahip 

çıkma kol ve kanat germe olarak değerlendirmek mümkündür. Bu seyahatten dört yıl sonra 

Abdülaziz’in Mısır gezisinde olduğu gibi Avrupa gezisinde de Veliaht Murad Efendi 

bulunacaktır. Ancak ilerde temas edileceği gibi Avrupa gezisine onun dâhil edilmesinde 

saltanatına alternatif olarak görülmeye başlanması dolayısıyla İstanbul’dan uzaklaştırma 

amaçlı düşüncenin etkili olmuştur.  

Sultan Abdülaziz’i Fransa İmparatoru III. Napoleon Uluslararası Paris Sergisi 

münasebetiyle Fransa’ya; İngiltere Kraliçesi Victoria da Londra’ya davetleri üzerine 

Avrupa Seyahatine karar verilmiştir
103

.  Padişah 21 Haziran 1867 (18 Safer 1284)  

tarihinde Ortaköy Camiinde icra edilen Cuma Selamlığın ardından Dolmabahçe Sarayına 

gelerek Sultaniye adlı vapuru ile İstanbul’dan hareket ederek Avrupa Seyahatine 

çıkmıştır
104

. Bu seyahatte yeğeni Veliaht Murad Efendi’nin
105

 yanı sıra Bab-ı Âli’nin Paris 

Sefaretine verdiği elli altı kişilik listede şehzadeler Yusuf İzzeddin ve Abdülhamid 

Efendiler de yer almıştır
106

. Ayrıca seyahate Hariciye Nazırı Keçecizade Fuad Paşa, 

Muallim-i Sultani Akşehirli Hasan Fehmi Efendi ve birçok devlet erkânı da katılmıştır
107

. 

Bu seyahat kırk yedi gün sürecektir
108

. Abdülaziz’in bu yolculuğuna, dokuz yaşındaki 

oğluyla yeğenleri yani geleceğin V. Murad’ı ile II. Abdülhamid’ini götürmesi saltanatın 

yüzyıllar boyu süren kapalılığından sıyrıldığını göstermektedir. Şehzadeler artık kafeslerde 

değildir ya da zahiren öyle gözükmektedirr
109

. 

Abdülaziz yeğenlerini gönül hoşnutluğu ile Avrupa seyahatine götürmüş 

değildir
110

.  Seyahate karar verildikten sonra Veliaht Murad Efendi'nin durumu Abdülaziz’i 

düşündürmektedir.  Avrupalı bir zihniyete sahip veliaht devleti idare etme yetkinliğine 

sahip olup taraftarları da azımsanmayacak ölçüdedir. Gıyabında tahta geçmesi içten bile 

değildir. Padişahın bu endişesi karşısında Âli Paşa’nın veliahdın “maiyet-i şahânenize 
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alınması” teklifi olumlu karşılanmıştır
111

. Padişah yeğenlerini (Murad, Abdülhamid) 

başkente bırakarak yurt dışına çıkmaya çekinmiştir
112

. Abdülaziz, Murad Efendiyi Avrupa 

seyahatine götürmesinde kendi saltanatını teminat altına almak
113

, tahtına karşı Murad 

Efendi etrafında kümelenen bir hareketi önlemek maksadı bulunmaktadır. Geleceğin 

padişahını o zamanın Avrupa’sını gösterip idari tecrübe kazandırmak, yetiştirmek 

amacında olmadığı açıktır. Zaten Avrupaî zihin yapısında olan Murad Efendi’nin belki de 

Avrupa ile temasını istemeyeceği de ortadadır. Avrupa’ya götürmekten başka da çare 

bulamaz. En azından Murad Efendi bu gezide elinin altında olacaktır.  

Murad Efendi ise gezi kararı alınması sonrası Ressamı Abdullah Efendiye, “Aman 

ne yapacağız? Yüreğime iniyor. Amcam ne potlar kıracak! Hele kollarını sığayıp bir kere 

yemeğe oturursa...” diyerek endişesini dile getirmiştir
114

. Bu yaklaşım ile Veliahtın, 

amcasına tepeden baktığı ve amcasını Avrupaî kültürden uzak bulduğu anlaşılmaktadır. Bu 

bağlamda mahcup olma kaygısı taşımışakta ayrıca kendisinin Avrupa kültürüne vakıf 

olduğu izlenimini vermektedir.  

Öte yandan bu geziyi veliahda tavsiye etmiş olan Yeni Osmanlılar, onun gezi 

sayesinde Fransa ve İngiltere’den önemli dersler çıkaracağına “iyi bir meşrutiyet padişahı 

olarak”  hazır duruma geleceğine inanmışlardır. Murad Efendi ise, Doktoru Kapoleon 

vasıtası ile ulaştığı Fransızca ihtilal ve hürriyet kitaplarının kaleme alındığı yerlere 

gitmenin yararlı olacağı düşünmüştür
115

. 

Padişah, Veliaht Murad Efendi ve Şehzadeler Abdülhamid Efendi ve Yusuf 

İzzeddin Efendilerin (1 Temmuz 1867) Paris’e gelişleri gazetelere haber konusu 

olmuştur
116

. Fransa’da Sultan Aziz’in mihmandarlığına kumandan Verchere de Reffye
117

, 

Veliaht Murad Efendinin mihmandarlığına ise yüz başı Dreysse görevlendirilmiştir
118

. 

Sultan Abdülaziz’i huzursuz edeceği gerekçesiyle Paris’te bulunan Yeni Osmanlılar 
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Cemiyeti üyeleri Namık Kemal, Ziya Bey ve arkadaşları Fransa’dan çıkartılmıştır
119

.  

Kendisine takdim edilen hünkâr ve şehzadelerle tercüman vasıtasıyla görüşebileceğini 

zanneden İmparatoriçeye Murad Efendi, “Haşmetpenah, ben Fransızca biliyorum. Sizinle 

Fransızca konuşmaktan bahtiyar olurum”  demesi üzerine Jozefin bu durumdan pek 

memnun olmuştur. Murad Efendi’nin koluna girmiş onunla Osmanlı ve Türk adetleri 

hakkında uzunca sohbet etmişlerdir
120

. İlerde Veliaht Murad’ı meşrutiyet padişahı olarak 

görmek isteyecek Yeni Osmanlıların Fransa’dan çıkarılmaları dikkat çekicidir. 

Prens Dö Gal’in (Edward) hürmet ve muhabbetine fazlasıyla mazhar olan Murad 

Efendi, “fıtraten haluk ve terbiyeten haiz-i mertebe-i kemal olduğundan”  İngiliz 

hükümdar hanedanına kendisini sevdirmiştir. Abdülaziz’e padişah olması hasebiyle 

gösterilen teşrifat, büyük ilgi ve yüksek saygıya karşılık; Şehzade Murad Efendi’ye 

kendisinin şahsiyetinin bir gereği olarak özel muhabbet ve samimiyet gösterilmiştir. Murad 

Efendi’yi “prensler ile prensesler kendi daire-i mahremiyetlerinde bulundururlar.” Aynı 

derecede ilginin Şehzade Abdülhamid’e gösterildiğini söylemek mümkün değildir
121

. 

Yaşantı ve davranışları ile XIX. yüzyıl yüksek sosyetesinin kendisine teveccühü, Londra 

ve Paris saraylarında şehzadelerden daha çok ilgi görmesinden anlaşılabilir
122

. Murad 

Efendi’ye gösterilen alaka, duyulan saygının bir şehzade ve veliahda gösterilenden öte 

olduğu anlaşılmaktadır. Bunda Murad Efendi’nin Avrupa kamuoyunda liberal fikirleri ile 

tanınmasının yanında veliahdın Avrupaî kültüre vâkıf olmasının da etkisi olduğu 

söylenebilir.  

Abdülaziz, Murad’ın Avrupa’da bıraktığı olumlu intibadan beraberinde götürdüğü 

oğlu Yusuf İzzeddin Efendi adına kıskançlık duymuştur. Zira Murad’a gösterilen ilgi 

padişahın oğlu Yusuf İzzeddin Efendiye gösterilmemiştir. Kraliçe Victoria,  Murad’tan 

övgü ile söz etmekte ona saygı duymaktadır. Bununla birlikte Murad hakkında çıkan çeşitli 

söylentiler
123

 padişahın kuşkularını artırmıştır
124

.  
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Bu söylentiler arasında Kraliçe Victoria’nın, Murad Efendi’ye kızlarından birini 

vererek onunla evlendirmek istediği de yer almaktadır. Buna göre Prens Dö Gal de bu 

evliliği gerekli görmüş ve istemiştir. Padişahın maiyetinde bulunan Fuad Paşa’nın, gayri 

resmi olarak nabzının yoklanması bu isteğe dayanak olmuştur. Abdülhamid “gıpta ve 

gayzını (kızgınlık) davet eden” bu olayı gizlice amcası Sultan Abdülaziz’e haber vermiştir. 

Fuad Paşa’yı da bu evlenme meselesine vasıta olmakla suçlamıştır
125

. Bununla birlikte 

padişahın vehmini artıracak bazı açıklamalarda da bulunulmuştur. Veliaht olan bir şehzade 

Avrupa’nın en büyük ve kudretli deniz gücüne sahip olan İngiltere’ye damat olacaktı. 

Dolayısıyla Murad Efendi maksadına (padişah olmak) ulaşmak için İngiltere’den her türlü 

yardım ve destek görebilirdi
126

. Kısacası bu vehmi Abdülhamid Efendi ve padişahın 

yakınlarından birkaçı Abdülaziz’e aktarmıştır. Fuad Paşa aleyhtarı saray mensupları 

tarafından bütün bunlara sebep olarak paşa gösterilmiş Abdülaziz‘e karşı müstakbel 

padişah Murad Efendi’nin lehinde çalıştığı söylenmiştir
127

.   

Sultan Abdülaziz, Mustafa Fazıl Paşa’ya,  (M. Fazıl Paşa’nın Fuad Paşa ile olan 

husumetlerini bildiği için özellikle) “Adam, şehzade Murad Efendi’yi İngiltereli bir 

prensesle evlendirmek suretiyle benden intikam almak istemektedir. Ben tamamıyla bu 

kanaatteyim sen ne dersin Paşa?” diye sormuştur. Mustafa Fazıl Paşa, Fuad Paşa ile olan 

şahsi husumetini bir yana bırakarak, Fuad Paşa’nın böyle bir harekete kalkışmasının 

mümkün olmadığını izah ederek onu savunmuştur. Ayrıca Mustafa Fazıl Paşa:  

“Padişahım eğer Şehzâde Murad Efendi’nin bir İngiliz prensesi ile evlenmesi imkân 

dairesine girerse bunu ikinci bir evlenme ile pekiştirmekte büyük fayda vardır. Yani Murad 

Efendi’den sonra sizin öz oğlunuz Yusuf İzzeddin’in de başka bir prensesle evlenmesi çok 

yerinde olur....
128

.” demiştir. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz
129

 düsturu gereği bütün 

bu anlatılanlar gösteriyor ki Veliaht Murad Efendi’nin İngiliz hanedanlığına damatlığı 
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gündeme gelmiştir. Ancak bu izdivaç düşüncesi gerçekleşmeyecektir. Mesele 

konuşulanlar, söylenenler boyutunda kalmış olsa da böyle bir düşüncenin varlığı ortadadır.                                                                    

Öztuna evlilik meselesi hakkında şu değerlendirmeyi yapmaktadır: “İngiltere, 

Anglofil
130

  olan Sultan Murad’a taht yolunu açmaya karar verir. Victoria’nın beş kızından 

dördüncüsü, VII. Edward’ın hemşiresi (kız kardeşi) Saxe Düşesi Prenses Louise ile 

evlenmesi düşünülür. Sultan Aziz karşı çıkar. Bu tasavvurdan Osmanlı tahtının Sultan 

Murad’ın bu prensesten doğacak Kraliçe Victoria’nın torunlarına açılmak düşüncesi 

vardır
131

.”  Buna göre evlilik marifetiyle Osmanlı Devleti üzerinde İngiltere’nin uzun 

vadede planları bulunmaktadır. Ancak böyle bir düşünceyi kabul etmek yüzyıllardır kendi 

hanedanına şerik kabul etmeyen saltanat ve devlet nizamını hafife almak anlamına gelir. 

III. Napoleon, “zarafetini gördüğü, methini duyduğu” Veliaht Murad Efendi ile 

görüşmek istemiş Abdülaziz ile birlikteyken onun da davet edilmesini rica etmiştir. 

Padişah, bu istekten memnun olmasa da ricayı kabul etmiştir. Veliaht salona girdiğinde 

imparator ayağa kalkmış, padişah da ona uyarak ayağa kalkmak zorunda kalmıştır. Bu 

durum Abdülaziz’in gururuna dokunmuştur
132

. Zira Osmanlı teşrifat geleneğinde pek 

rastlanmayan bir durum yaşanmıştır. 

“Napoleon, seyahatten sonra Veliaht Murad Efendi’nin ayrıca Fransa’ya 

gönderilmesini ve bir müddet Fransa devlet idaresini yakından incelemesine imkân 

verilmesini istediği fakat bu teklifin gayet kuru ve kısa bir cevapla reddedildiği 

söylenir
133

.” Bu girişim doğruysa Fransa’nın bununla batılı tarzda kurumsallaşma ve idare 

yöntemleri deneyen Osmanlı Devleti üzerinde daha etkili olmayı düşündüğü söylenebilir.  

Murad Efendi Fransa’da olduğu gibi İngiltere’de olumlu etki uyandırmış, sevilmiş 

ve takdir edilmiştir. Nitekim Hüseyin Avni Paşa’nın yıllar sonra gerçekleşen Londra 

ziyareti esnasında Murad lehine taht değişikliği gündeme geldiğinde İngiliz devlet 

adamlarınca uygun karşılandığı görülecektir
134

. 

Abdülhamid, Murad Efendi ile Londra’da yaşadığı bir olayı şöyle anlatmaktadır: 

“Londra’da bir zengin bize bir gece konser verdi. Konserde (bu) zenginin kızı piyona 
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çalacak idi. (Kız) Salondan içeriye girdiği zaman güzelliğine hepimiz hayret ettik. Birader 

(Murad Efendi) bana latife olarak Türkçe, ‘nasıl buldun?’ dedi.  Gülerek ‘pek hoşuma 

gittiğini’ söyledim. Derken o zengin (kızın babası) yanımıza yaklaştı. Bize Türkçe ‘ben 

Sakızlıyım, hemşeriyiz, çoktan buraya geldim,’ deyince hepimiz kıpkırmızı olduk. Lakin 

onlar söylediğimiz sözlere gücenmediler. Öyle alışmışlarsa da biz mahcup olduk
135

.”  

Şehzâde biraderlerin bu gezinin keyfini sürdükleri söylenebilir. Bununla birlikte aynı 

odada kaldığı Abdülhamid’e göre,  ağabeyi Murad kendine bakmaktan acizdir. Zira ona 

bakan ve hatta onu giydiren kendisidir. Bütün bunlara sebep ise işret alışkanlığı olup 

sorumlusu da Namık Kemal’dir
136

. 

Demokrat bir yapıda olması ve Fransızca bilmesi Veliaht Murad Efendi’nin Avrupa 

hanedanlarıyla iletişim kurmasını sağlamıştır. İngiltere kraliçesi Victoria’nın oğlu Prens 

Edward (ki sonradan VII. Edward unvanı ile  kral olur)  ile samimi arkadaş olmuş, Paris ve 

Londra'da birlikte gezmişlerdir. Edward, Murad’a,  “Selef ve halefinizi size karşı pek dost 

görmüyorum.  Bir tuzağa düştüğünüzde İngiltere’ye geliniz size bir şato tahsis edelim ve 

orada müreffeh olarak ikamet ediniz” demiştir. Murad bu teklifi teşekkür ile geri çevirmiş 

memlekete dönmesinin vatanına karşı bir görev olduğunu ifade etmiştir
137

. 

Ziya Şakir bu gezide dikkat çekici şu olayı anlatmaktadır: Versay Sarayı’nda 

(Fransa)  padişah şerefine resmi bir balo düzenlenmiştir. Dans bilmeyen kalabalık arasında 

gezinmeyi vakar ve azametine yediremeyen Sultan Abdülaziz müzeyyen bir koltuğa 

oturmuştur. Malakof
138

 (tuvalet) kıyafetleri ile göz kamaştıran kadınları seyrederken dans 

etmekte olan Veliaht Murad’ı görmüş ve kızarak Hariciye Nazırı Fuad ile Kaptan-ı Derya 

Mehmed Paşalara, “Bakın  şu oğlanın haline! Bizleri rezil ve kepaze etti, Gerçi Frenklerce 

adettir, ama bize böyle haller yakışır mı? Bahusus huzurumuzda böyle küstahlığa nasıl 

cüret eder? Varın şunu o hatundan ayırın” demiştir
139

. Aksüt bu hikayenin doğru 

olmadığını belirterek şunları yazmaktadır. Eğer böyle bir hadise yaşansaydı Sultan’ın Paris 

temaslarına ilişkin resmî kayıtlarda olmasa bile dönemin basınında yer alması gerekirdi. 
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Zira Paris’e geldiği andan itibaren Sultanın bütün programının ayrıntılı olarak 

bilinmekteydi. Dolayısıyla Versay Sarayı’na gitmiş olduğuna dair herhangi bir işaret 

yoktur. Şehzade Murad’ın dans bilip bilmediği, amcasının izni ve bilgisi dışında dansa 

kalkıp kalmayacağı keyfiyetleri de dikkate alındığında böyle bir hadisenin vuku 

bulmasının mümkün değildir
140

. Yine Ziya Şakir’in naklettiği
141

 seyahat esnasında 

Buckingham Sarayında Sultan Aziz’in Murad Efendiyi zehirletmek istediğine dair bilgi 

ciddiye alınacak türden değildir. Çünkü gerek mahiyet gerekse tasvir edildiği şekliyle 

böyle bir olayın vuku bulması mümkün değildir
142

.  

Veliaht Murad Efendi’nin ziyarette gördüğü hüsn-i kabul, münasebette bulunduğu 

hükümdar ve ricale telkin ettiği dostluk amcasını kıskandırmıştır
143

. Öte yandan 

Abdülaziz’in kendi oğlunu tahta geçireceği söylentileri artmış padişaha karşı muhalefet 

ortaya çıkmıştır
144

. İstanbul’a döndükten sonra veliaht üzerindeki gözetimi arttıracaktır. 

Murad Efendi Kadıköy Kurbağalıdere’de bulunan köşkünde adeta münzevi bir hayata 

zorlanacaktır
145

.  

 Bu gezi dolayısıyla geleceğin V. Murad’ını amcası Sultan Abdülaziz ve biraderi 

Abdülhamid ile karşılaştıran Eldem, şöyle bir değerlendirmede bulunmaktadır: “Beraber 

seyahat ettiği amcası Abdülaziz daha muhafazakâr ve “milli” duruşu temsil eder. Kardeşi 

Abdülhamid ise geleceğin İslamcı müstebidi olarak bilinirken, Murad’ın etrafındaki 

yeniliklere en uyumlu ve en meraklı kişi olduğu her zaman varsayılmıştır
146

.” Dolayısıyla 

Avrupa gezisinin Veliaht Murad Efendi için başarılı bir şekilde geçtiğini söylemek 

mümkündür. Çünkü Avrupa basını bu geziden sonra Murad Efendi lehinde yayınları ile 
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onu Osmanlıya “yeni bir soluk getirebilecek ve devleti canlandırabilecek yegâne figür” 

olarak nitelemiştir
147

. 

1.5. Yeni Osmanlılar İle Münasebetleri   

Osmanlı münevverlerinin idareye karşı 1865 yılında oluşturdukları muhalif bir 

topluluk olarak
148

 tarif edilen Yeni Osmanlıların tek bir fikir etrafında birleştikleri 

söylenemez. Osmanlı Devleti’nde anayasanın ilanı ve meclisin kurulması düşüncesinde 

birleşmiş görünen bu zevat, gerçekte felsefi temelleri yönüyle birbirlerinden kesin surette 

ayrılmıştır
149

. Zira Yeni Osmanlıların fikirleri “anayasacı liberalizmden, modernist 

İslâmcılığa, hatta olgunlaşmamış bir Türkçülüğe ve sosyalizme kadar çeşitli görüşleri 

içeren zengin bir yelpaze oluşturmuştur
150

.” Yeni Osmanlıların amacı Osmanlı Devleti’nde 

“danışma meclisi” ihdas ederek siyasi iktidarın paylaşılmasını kurumsal hale getirmek 

dolayısıyla kuvvetler ayrımı sağlamak olmuştur
151

.  

Abdülaziz döneminde ortaya çıkan Yeni Osmanlılar hareketi, padişahın şahsına 

değil, onun hükümetlerine karşı mücadele vermiştir
152

. Mardin bu savı teyit mahiyetinde 

şunları yazmaktadır: “Yeni Osmanlıların tenkitlerinin hedefi, monarşi değil, aksine Bab-ı 

Ali’dir
153

.”  Bu hareket, farklı düşünce ve tavırdaki insanların (Ziya Paşa
154

 ve Ali Suavi
155

 

örneğinde olduğu gibi) Âli ve Fuad Paşaların yönetiminden hoşnutsuzluk ile meşruti 
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yönetim ortak paydasında buluştukları yer olmuştur
156

. Bu muhalefet grubunun hedefi 

doğrudan padişahın kendi şahsı olmamış onun tercih ettiği devlet adamlarının siyasetleri 

sebebiyle hedef tahtasına padişah konmuştur.  

Diğer taraftan kendisi padişah olurken Tanzimat ve Islahat Fermanlarına bağlı 

kalacağını vadeden Abdülaziz’in zaman içinde otoriterleşen yönetimine karşı Yeni 

Osmanlılar hürriyetçi bir muhalefet işlevi yürütmüştür
157

. İsrafa varan harcamalar ile köşk 

ve saray yapımı, devlet hazinesinin zayıflaması, devlet memurlarının maaşlarını alamaz 

duruma gelmesi gibi memnuniyetsizlikler halkın tepkisine ve ıslahat taleplerine sebep 

olacak ve bu hareketi ortaya çıkaracaktır
158

. Sultan Abdülaziz’in idaresinin son yıllarında 

artan baskıcılığı, kaprisleri ve boşalan hazine nedeniyle Veliaht Murad, birçok kimsenin 

özellikle de yenilikçilerin umudu olmuştur
159

. Kısaca Yeni Osmanlıları harekete geçiren, 

imparatorluğun dağılma sürecine girmesi, yolsuzluk ve fesat, elit dolaşımındaki tıkanma 

(devlet adamlarını yetişmesinde klasik Enderunlu, devşirme usulünün ortadan kalkmış 

olması), yeni asilzadelerin doğuşu gibi sosyolojik olgulardır
160

. 

Abdülaziz’in yönetimine muhalif hareket olan Yeni Osmanlılara padişahın bakışını 

bu hareketin içinden biri olarak Ebuzziya Tevfik şöyle tasvir etmektedir:  “Adamcağızın 

çevresi öylesine sarılmıştı ki onun bu kuşatılmayı aşıp da gerçekleri sezip anlamasına 

sahiden pek imkân yoktu. Hele ki ortada bir Veliaht Murad Efendi meselesi vardı. 

Kendisinin tahttan indirilip yerine bu şehzadenin padişah yapılacağı korkusuyla kulağı 

devamlı dolduruluyordu. Bu tahttan indirme ve tahta çıkarılma konularının en büyük 

düzenleyicisi olarak da bizler gösterilmiştik. Böyle bir durumda herhangi bir hükümdarın 

gazaba gelmesinden ve kendisine düşman olarak tanıtılanlardan öç almak istemesi kadar 

tabiî bir şey düşünülemez
161

.” Yeni Osmanlı taraftarı birçok kişinin parlamenter düzeni 

kurmak amacıyla Abdülaziz döneminde “gerçekleşmemiş” hükümet darbesi girişimleri 

bulunmaktadır
162

. Her ne kadar “gerçekleşmemiş” denilerek eylem planları izhar edilse de 
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son tahlilde softalar hareketi ile değiştirilen/devrilen bir hükümet olacaktır. Akabinde ise 

Abdülaziz’i tahtından edecek darbe gelecektir.  

Meşrutiyet fikrine yakınlığı olan, Osmanlı’da yeni bir rejim kurabileceğine inanılan 

Veliaht Murad Efendi, Yeni Osmanlıların müstakbel meşrutiyet hükümdarı olarak 

görülmüştür
163

. Abdülaziz yeğenini kontrol ve gözetim altında tutmak için mahpus hayatı 

yaşatsa da serbesti yanlıları Murad Efendi ile haberleşmeyi sürdürmüştür. Bunlara cülûs 

mazhar olunca mutlakıyetten meşrutiyet yönetimine geçileceğine dair Murad Efendi söz 

vermiştir
164

. Veliahdın liberal-demokratik muhalefet hareketi Yeni Osmanlılarla 

yakınlaşmasında aldığı eğitimin yanında amcasının dışlayıcı muamelesinin de etkisi 

olmuştur
165

. Babası tarafından iyi bir tahsil ve eğitim imkânı sunularak yetiştirilen Murad 

Efendi, küçük yaşta öğrenmeye başladığı Fransızca sayesinde Batı ile temas kurmuştur. 

Özellikle Osmanlı aydınlarının teveccühünü kazanmış Veliahdın içerde ve dışardaki bu 

etkisini dikkate alan amcası Abdülaziz, saltanatına alternatif olabileceği çekincesiyle onun 

üzerindeki denetimi artırmıştır. Yaşayış biçimini, düşüp kalktığı kişileri kontrol ettirip 

veliahdı aşırı gözetim altında aldırmıştır
166

. Bu sıkı kontrolün bir nedeni de Abdülaziz ile 

Avrupa seyahatinde iken onun iyi bir izlenim bırakması ve sürgündeki hürriyetçiler (Yeni 

Osmanlılar) ile gizli temasları olmuştur
167

.  

Abdülaziz, Veliaht üzerinde ekonomik kısıtlama yolunu da kullanmıştır. Murad’ın 

Yeni Osmanlılara para verdiğini öğrenince her ay almakta olduğu maaşın ancak genel 

sırasına göre verilmesini irade buyurmuştur. Ayrıca Padişah kendi cebinden verdiği 

ihsanları da kesmiş bu durum veliahdı maddi olarak zor durumda bırakmıştır
168

. Murad 

Efendi Amca Sultandan aldığı ihsanlar ve vaktinden önce aldığı maaşları ile Yeni 

Osmanlıları desteklemiştir. İhsanın kesilmesi ve maaşın sırası gelmeden verilmeme iradesi 

ekonomik yönden veliahdı etkileyecek, bu bağlamda Yeni Osmanlılara kendi cebinden 

destek olmakta zorlanacaktır. 

Öte yandan Veliaht Murad Efendi’nin meşrutiyet yanlısı olduğuna şüphe ile bakan 

Ebuzziya Tevfik bu görüşünü şöyle ifade etmektedir: “Ben dünyada hiçbir prens tasavvur 

edemem ki içten ve özden olarak meşrutiyet yönetimini sevsin ve benimsesin. Tahtta kendi 
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başına buyruk olmak hiçbir hükümdarın, hiç bir hükümdar adayının kolay kolay 

vazgeçebileceği bir şey değildir.”  Ayrıca Abdülhamid’in kendisini meşrutiyet taraftarı 

gibi gösterip padişah olduğu sonra ise bu yönetim anlayışından uzaklaştığı örneğiyle de 

görüşünü desteklemiştir
169

. Veliahdın aldığı eğitim, yetiştiği çevre, dönemin yönetim 

arayışları gibi argümanlar düşünüldüğünde meşrutiyet yönetimini getireceğine inanılmıştır. 

Hastalığı ve çok az süren saltanatı bunu test etme imkânı vermeyecektir. Biraderi 

Abdülhamid’in meşrutiyet aleyhinde aldığı karar ve tavır ise onun mizacı ve yönetim 

anlayışını ortaya koymaktadır. Demek ki II. Abdülhamid’in meşrutiyeti kaldırmış olması, 

saltanatı uzun sürseydi V. Murad’ın da kaldıracağı anlamına gelmemektedir. 

Abdülaziz’in hal‘ edilerek Murad Efendi’nin Osmanlı tahtına çıkmasını devletin 

kurtuluş reçetesi gören Yeni Osmanlılar henüz cemiyet haline gelmeden Tasvir-i Efkâr 

gazetesinde hükümetin icraatlarını tenkide başladıkları vakitlerde, Murad Efendi onlar ile 

münasebette bulunmuş, ziyaretlerini kabul etmiş, kendileriyle görüşmüştür
170

. Murad 

Efendi, hürriyet taraftarı kimselerle bir araya gelerek onları yanına çekmeye, herkesin 

teveccüh ve muhabbetini kazanmaya çalışmıştır. Veliaht iken hürriyetçiler kendisine 

(henüz tahta çıkmadan) biat etmiştir. Bu durumdan son derece memnun olan Murad 

Efendi, Abdülhamid’e,  “birader, bu gün de ezkiyâdan mühim bir âdem kazandık” 

demiştir. Abdülhamid ise buna biraderinin neşesini artıracak sözler ile karşılık vermiştir
171

. 

Yeni Osmanlıların, Murad Efendi’nin bilgisi ve teşvikiyle onun adına saltanatı ele 

geçirmek amacıyla hareket ettiği ileri sürülmüştür
172

. Yeni Osmanlılar ile veliaht, 

Abdülaziz yönetimine karşı ortak bir paydada, amaç birliğinde buluştukları göz önüne 

alındığında böyle bir hareketin mümkün olduğu söylenebilir. Zira Murad Efendi, 

amcasının yerine tahta geçmek için böyle bir muhalefet hareketinden faydalanmak istemiş 

olmalıdır. Yeni Osmanlıların ise kendi fikirlerini (meşrutiyet, anayasa ) hayata geçirecek 

bir hükümdar namzedi olarak gördükleri veliahdı desteklemiş oldukları söylenebilir.  

Osmanlı hanedanının hürriyet ve meşrutiyet taraftarı, samimi belki de tek siması 

olan Murad Efendi, veliahtlığı sırasında hâlihazırdaki yönetim düzenini değiştirmeye 

yönelik çalışanlar ile ilişkilerinin neticesinde onların bu konudaki düşüncelerini 
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benimsemiştir
173

. Osmanlılar içinde XIX. yüzyılda meşrutiyet düşüncesini benimseyen ve 

devleti demokratik bir anlayışla yönetmenin gereğine inanan ilk şehzade olmuştur
174

. 

Murad, meşrutiyet idaresinin dostu görülmüş, yerli ve yabancı ziyaretçilerine
175

 kendini bu 

şekilde tanıtmıştır
176

.  

Murad Efendi, Beyoğlu’nda ikamet eden, zaman zaman bir araya geldiği Fransız 

bir avukatı “kanun-ı esasi (anayasa) müsveddesi tanzimine memur” etmiştir. Anayasanın 

maddelerini tasarı olarak bizzat kendisi kaleme almıştır
177

. Bundan dolayı Murad’ın, 

kendisine has meşrutiyetçi bir düşünceye sahip olduğu söylenebilir
178

.  

Veliaht Murad Efendi, Kurbağalıdere’deki çiftlik ve köşklerde Yeni Osmanlıların 

önde gelenleriyle gizli toplantılar yapmıştır. Bu toplantılara işbirliği içinde oldukları üst 

düzey bürokratlar da katılmıştır
179

. Yeni Osmanlılardan sıklıkla görüştüğü Namık Kemal, 

Ziya Paşa ve Şinasi ile “meşrutiyet, demokrasi ve hürriyet” hususunda görüş alışverişinde 

bulunmuştur
180

. Bu görüşmelere Abdülhamid de katılmış Murad’ın iclası ve Kanun-ı 

Esasi’nin ilanına taraftar gözükmüştür. Ancak Murad, kardeşinin bu husustaki yaklaşımını 

samimi bulmayıp itimat edilmeyeceğini dile getirmiştir
181

. Ayrıca veliahdın görüştüğü fikir 

ve siyaset adamları arasında Mustafa Fazıl Paşa, Ali Suavi, Mütercim Rüşdü, Serasker 

Hasan Rıza’nın yanı sıra Köçeoğlu Agop ile Hristaki Zağrafos gibi banker ve sarraflar da 

yer almıştır
182

. Hristaki Zağrafos yeni rejim yani meşrutiyet taraftarlarının da finansörü 

olmuştur
183

. Abdülaziz’in, Mısır’da veraset usulünü değiştirmesi sebebiyle valilik 

hakkından olan Mustafa Fazıl Paşa,  padişaha husumet duymuş ve Murad’ı desteklemiştir. 

Yeni Osmanlıların mali destekçisi olmuştur
184

. Fikir ve siyaset adamlarından bankerlere 
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kadar çeşitli katmanlardan oluşan muhalif grubu bir araya getiren saik farklı olsa da 

Abdülaziz’in yerine Murad’ın geçmesi noktasında ittifak etmişlerdir.  

Hükümdar olduğunda uygulayacağı ıslahatların planını yapmış, memleketin 

ıslahına eğitimden başlamayı lüzumlu görerek şunları dile getirmiştir: “Mekteplerde aynı 

sıralarda Müslüman, Hristiyan, Yahudi eğer varsa putperestler yan yana oturmalıdır. Bu 

çocuklar daha küçük yaşlardan itibaren birbirlerine düşman gözüyle değil; fakat kardeş ve 

dost gözüyle bakmaya alışacaklardır
185

.”  

Avrupa düşünce hayatını Beyoğlu kitapçıları aracılığıyla temin ettiği Fransızca 

eserlerden takip eden Veliaht Murad,  Kurbağalıdere Köşkünde
186

 Namık Kemal
187

 ve Ziya 

Paşa ile çoğu kez sabahları bulan meşrutiyet ve Kanun-ı Esasi’ye dair mütalaada 

bulunmuştur
188

.  Bu köşk onun Yeni Osmanlılar ile toplanma mekânı haline gelmiştir
189

. 

Hususi doktoru Kapoleon ve Ziya Paşa aracılığıyla Abdülaziz idaresine muhaliflerin lideri 

konumundaki Midhat Paşa ile de iletişim kurmuştur
190

.  Midhat Paşa memleketin 

istikbalini meşrutiyette, meşrutiyetin ilanını da Murad Efendinin padişah olmasında 

görmüştür
191

. Midhat Paşa’ya Namık Kemal, Ebuzziya Tevfik vasıtasıyla Murad 

Efendi’nin yazdığı bir tezkire göndermiştir. Tezkirede Midhat Paşa’dan Namık Kemal ile 

kendi adına görüşmesi istenmiştir. Tezkiredeki mührün veliahda, yazının ise Namık 

Kemal’e ait olduğu anlaşılmıştır
192

. Bu tezkire ya Murad Efendi tarafından Namık Kemal’e 

yazdırılmış ya da Murad Efendi, Kemal’in bizzat yazdığını onaylamış olmalıdır. Bu hadise 

Namık Kemal’in veliaht ile yakınlığını göstermesi bakımından mühimdir.  

Namık Kemal bir muallim, bir lala edasıyla veliahdı yetiştirmeye çalışmıştır. 

Memleketin ümidi ve geleceği olarak gördüğü Murad Efendi’nin hata ve yanlışa 

düşmesine tahammülü yoktur
193

.  Fatih Sultan Mehmet ile Yavuz Sultan Selim’in hayat 
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hikâyelerini yazmış, yazılan bu müsveddeler Ebuzziya Tevfik tarafından temize çekilmiş 

ve Murad Efendi’ye sunulmuştur
194

.  Namık Kemal, Murad Efendi’nin büyük dedelerinin 

kahramanlıklarından hareketle müstakbel sultana karakter ve rol model aşılamıştır. Namık 

Kemal’in edipliği düşünüldüğünde bu iş için biçilmiş kaftan olduğu söylenebilir. 

Namık Kemal yalnız yazılarıyla değil şifahi olarak da Veliaht Murad Efendi’nin 

propagandasını yapmıştır. O yazılarının pek çoğunda ilgili olsun olmasın “murat” 

kelimesini kullanmanın cazibesine kapılmıştır. Bir konu işlenirken söze bir şekilde murat 

kelimesini dâhil etmiştir. Sözgelimi, “Gençler milletin geleceğinin muradıdır. Millet 

muradında ne kadar gelişme ve ilerleme görürse vatanın yeniden canlanma ümidi de o 

kadar artar…” demiştir. Yeni tanıştığı kişiler başta olmak üzere uygun ortam bulduğunda 

veliahda methiyeler düzerek ona taraftar kazandırmaya çalışmıştır
195

. Devletin istikbalini 

Murad Efendi ve onun idare anlayışında gören Namık Kemal,  ona taraftar kazandırmak 

için elinden geleni yapmış onun lehine kamuoyu oluşturmuştur.    

Bununla birlikte Abdülhamid, Namık Kemal ile olan münasebetleri nedeniyle 

veliahdı tenkit etmiştir. Abdülhamid: “Birâderim, Kemâl Bey’le ahbâbdı, gece sabahlara 

kadar hem içerler, hem de okur yazarlardı.  Bir gün Kemâl Bey’i gördüm, kendisine 

‘Kemâl Bey iyi bil ki, birâderimin ma'nen sebeb-i mevti olacaksınız, o kadar içkiye teşvîk 

etme.’ dedim... Biraderi amcamın yerine iclâsı için kandırmış, zihnine girmiş idi. Birader 

padişah olmak isterdi. Zihni, fikri onunla meşgul idi. Şafak vaktine kadar Kemal Bey ile 

karşı karşıya geliş, işret... Biradere: ‘A birader amcama karşı iyi etmiyorsun. Sıran gelince 

sende padişah olursun. Bu yaptığın  hanedan beyninde iyi değildir. Hem çok işret 

ediyorsun. Vücuduna zararlıdır’ .... derdim.  Cevaben : ‘Haydi sen de bed-endiş!’ derdi. 

Söz dinlemezdi.” demiştir
196

. Abdülhamid, reisü’l-fesat
197

 olarak gördüğü Namık 

Kemal’den biraderi Murad Efendi adına son derece rahatsız olmuştur. Bu rahatsızlığına iki 

sebep gösterilebilir. Birincisi veliahdı içkiye ve işret âlemine alıştıran kişi olarak görmesi, 
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ikincisi ise amca sultanın yerine henüz sırası gelmemişken Murad Efendi’yi geçirme fikrini 

aşılaması ve bu doğrultuda hareket etmesidir. 

Namık Kemal’in, Sultan Abdülaziz’in yerine yeğeni Murad’ı tahta geçirme planları 

bulunan birçok kimseyle bağlantılı olmuş seçkinler tarafından da geniş destek görmüştür. 

“Şehzade Murad’ın temsil ettiği potansiyel tehlikenin” giderek arttığı dönemde (1 Nisan 

1873)
 198

  Namık Kemal’in “Vatan Yahut Silistre” adlı eseri Gedikpaşa’da Güllü Agop’un 

tiyatrosunda sahnelenmiştir. Tiyatro dönüşü ellerinde fenerler olduğu halde büyük bir 

kalabalık Namık Kemal’in ardına düşüp tezahürata başlamıştır. “Yaşasun millet, yaşasun 

Kemal” daha mühimi “Allah, muradımızı versün” kabilinden sözler ile gösteride 

bulunmuştur. “Muradımız”dan muradın veliaht olduğu aşikârdır. Bu tiyatro hadisesinden 

sonra İbret Gazetesi
199

 (5 Nisan 1873)
200

 kapatılmıştır
201

. Namık Kemal Magosa’ya, Nuri 

ve İsmail Hakkı Beyler Akkâ’ya, Ahmed Midhat Efendi ile Ebuzziya Tevfik Bey Rodos’a 

sürülmüştür
202

.  Namık Kemal ve arkadaşlarının sürgüne yollanmasının altında yatan temel 

sebep Veliaht Murad Efendi ile olan münasebetleri olmuştur
203

.  Bu sürgün durumu 

Murad’ın cülûsuyla affedilmelerine kadar devam etmiştir
204

.   

Diğer taraftan Yeni Osmanlıların, basını kullanarak padişahı halkın gözünden 

düşürmeye çalıştıklarını, Hürriyet gazetesinde tercüme olarak yayınlanan şu cümle kanıtlar 
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niteliktedir: “Abdülaziz, bütün bütün çıldırıp, odalarda ve sofalarda yalnızca koşup 

gezmektedir
205

.” Yeni Osmanlıların siyasi fikirlerini basın yayın yoluyla duyurup kamuoyu 

oluşturmanın yanında Osmanlıda yeni neşet eden tiyatroyu da düşüncelerini yaymak adına 

propaganda aracı olarak kullanmaktan kaçınmadıkları görülmüştür. 

Siyasi atmosferdeki değişim, hem Yeni Osmanlıların (Namık Kemal, Nuri ve 

Hakkı- Haziran 1876) İstanbul’a dönmesinde hem de “vatan” ve “hürriyet” kavramlarının 

yeni Sultanın ilk beyannamesinde yer almasında görülecektir. Bu kavramlar Yeni 

Osmanlıların “alamet-i farikası” olan mefhumlardır
206

. Yeni Osmanlılar, Murad’ın sultan 

olmasıyla hedeflerine ulaşacaktır. Bundan sonra icra edilecek olan ise “hürriyet, 

meşrutiyet, anayasa” gibi temel ilkelerini hayata geçirilmesi olacaktır.  Ne var ki Murad’ın 

kısa saltanatı bunu teste imkan vermeyecektir.   

Ziya Paşa, Murad padişah olunca saraya “Katib-i Evvel”  tayin edilecektir. Birinci 

Katip olarak bulunduğu memuriyeti fazla uzun sürmeyecektir. Çünkü Midhat ve Rüşdü 

Paşalar, “onun, kudretini yeni sultanın şahsından alan bir ‘üçüncü güç’ün çekirdeğini 

oluşturmasından” çekineceklerdir
207

.  Midhat Paşa ve Rüşdü Paşa yeni sultan ile elde 

ettikleri iktidar gücünü paylaşmak istemeyecektir. Aslında Murad’ın muktedir bir sultan 

olamayışı bu paşaları ön plana çıkaracaktır. Paşalar aynı fikrin erbabı değildir. Midhat Paşa 

meşrutiyet kanadının en kudretli savunucu iken Rüşdü Paşa meşrutiyetten daha çok klasik 

yönetim anlayışının devamından yanadır. Bütün bunlar yaşanırken Sultan Murad, önce akli 

dengesini sonra tahtını yitirecektir. 

İşte bu süreçte Namık Kemal akli dengesini yitiren Sultan Murad’ı ziyarete 

gidecektir. Kendisini tanıyan sultan, “Kemal Bey biz böyle mi olacaktık” diyerek aklı 

başında bir kelam edecektir. Ancak bu sözden hemen sonra “Tut Kemal, şu böcekleri tut! 

Üzerime geliyorlar” diye çırpınarak feryat etmeye başlayacaktır. Namık Kemal, “bütün 

istikbal-i milleti, bütün ümid-i necâtı” şahsında gördüğü Sultan Murad’ın,  koca yürekli 

insanın huzurundan ağlaya ağlaya ayrılacaktır
208

. Sultan Murad’ın aklını yitirmesi, buna 

bağlı olarak da saltanattan düşürülmesi nedeniyle Namık Kemal şu beyti söylemekten 

kendini alamayacaktır. 
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Doksan üçte doksan üç gün padişah-ı dehr olup 

Geçti mâtemgâhına Sultan Murad-ı nâ murad
209

   

1.6.  Masonlar İle Münasebetleri  

Masonluk Avrupa’da baskıcı akım ve düzenlere (dini, siyasi) karşı hür düşünceyi 

savunmak ve kendi çözüm önerisini getirmek adına gizli toplantılar yapma ihtiyacından 

doğmuştur. İhtilalci özellik taşımayan bu birliktelikler zamanla iç dayanışmayı ve gizliliği 

önemli hale getirmiştir
210

. Bu bakımdan Masonluk dünyada geniş yaygınlığı bulunan ve 

loca
211 

örgütlenmesi bakımından kısmen gizlilik ilkesini benimseyen bir hareket olarak 

ortaya çıkmıştır. Masonluğun,  çoğu kez abartılı bir şekilde büyük sırları barındırdığı ve 

küresel ölçekte karşı konulamaz bir “iktidar organizasyonu” gibi takdim edildiği 

görülmüştür. Bunda masonların kendi propagandaları ile örgüte muhalif olanların etkisine 

inanılmıştır
212

. Bu bağlamda örgüte yüklenen gizem, merak ve ilgi uyandırmakta, örgütün 

atfedilen iktidar ile de bulunduğu cemiyette kendisine intisap edecek üye ve güç 

devşirmekte olduğu söylenebilir.  

Osmanlı Devlet’inde, masonluk, XVIII. yüzyıl öncesinde yalnız Avrupalılar 

arasında İstanbul, Halep, İzmir gibi önemli ticari ve siyasi merkez işlevi olan yerlerde 

görülmüştür. İstanbul’da ilk mason locası 1720 yılında Galata’da açılmıştır
213

. Kırım 

Savaşı (1853-1856)‘nda İngiltere ve Fransa ile meydana gelen yakınlık münevverler 

arasında fikri ve içtimai anlaşmaları beraberinde getirmiştir. Bu durum masonluk 

konusunda da önemli gelişmelere vesile olmuştur
214

. Kırım Savaşı öncesindeki dönemde 

İstanbul’da örgütlü bir masonluk söz konusu değilken
215

 bu savaşta Avrupa’nın desteğine 

olan lüzum üzerine mason faaliyetlerine yaklaşım müsamahalı bir seyir almıştır
216

. 

Bununla birlikte Osmanlı toplumunda masonluğun olumsuz algılanmasında, bu hareketin 
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din karşıtı olarak bilinmesinde, mensuplarının ekseriyetle ecnebi ya da gayrimüslimlerden 

meydana gelmesinin rolü olmuştur
217

.  

Görüldüğü üzere Osmanlı Devleti’nde, Avrupa ile artan ilişkilerin bir neticesi 

olarak masonluk sosyal hayatta kendini hissettirmeye başlamıştır. Özellikle 1856 yılından 

itibaren 1876’ya dek İstanbul’da 50’den fazla loca açılmış, başlangıçta yalnız ecnebilerin 

katıldığı bu localara zamanla Osmanlının tüm unsurları üye olarak kabul edilmiştir
218

. 

XIX. yüzyılın ikinci yarısından sonra Avrupa üst sınıfının ve hanedan üyelerinin 

mason olmaları ve masonluğun toplum hayatında entelektüel bir statü gibi algılanması 

Osmanlı elitlerini de bu organizasyona girmeye teşvik etmiştir. Ayrıca bürokratlar ya da 

yönetici erk için masonluk, uluslararası ilişkilerde loca nüfuzundan yararlanma gibi bir 

pragmatizmi de ifade etmiştir
219

. Bu anlamda masonluğun, Batılılaşmanın moda halini 

almaya başladığı bu dönemde bürokraside etkin olmanın, aydın camiasında önemsenmenin 

ve de memleketin kötü gidişine dur diyecek fikri aydınlanmanın etkisiyle, Osmanlı sosyal 

katmanının gündemine girmeye başladığı söylenebilir.  

Osmanlının son yetmiş yılı içindeki rolü düşünüldüğünde masonluğun belirli bir 

siyasi niyet ve amaçtan bağımsız olmadığı ortadadır. Aslında günümüzde her tür dernek 

veya çıkar grubunun (meslek odası, kooperatif, hemşeri dayanışma derneği vb.) da siyasi 

niyet ve iddialarının olmadığını söylemek doğru olmaz
220

. Bu bağlamda masonluğun 

Osmanlı siyasetini doğrudan etkileyen ve belirleyen değil konjonktürel değişime göre 

kendini konumlandıran vaziyet aldığı söylenebilir
221

. Siyasi arenada yer alıp almaması 

iktidar otoritesiyle yakından ilgilidir. Otorite boşluğu bulduğu anda kendi lehine kullanmak 

isteyecektir.  

         Masonluk, Sultan Aziz dönemi sonlarına doğru muhalefeti Tanzimat ilkeleri, 

Batılılaşma ve modernleşme anlamında besleyen bir olgu, Osmanlı bürokrat ve 

entelektüelleri ve şehzadeleri nazarında bir sembol, liberal muhalefet çevrelerinde 
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örgütlenme kolaylığı anlamına gelmiştir
222

. İslam’ı reddetmeden çağdaşlaşmanın mümkün 

olacağına inananlar için locaya girmekte beis görülmemiştir
223

. Yeni Osmanlı aydınları ve 

İslam dünyasında modernleşmeyi savunan pek çok zevat kendilerini mason locaları içinde 

bulmuştur. Yeni Osmanlıların hamisi Mustafa Fazıl Paşa, Namık Kemal, Ali Suavi gibi 

şahsiyetler bunlardan bazılarıdır
224

. Bu durum bir yönüyle Veliaht Murad Efendi’nin Yeni 

Osmanlılar ile yakınlığı ve fikri birlikteliği düşünüldüğünde masonluk tercihinin arka planı 

hakkında bize ipuçları vermektedir. Yani düşüp kalktığı kişilerin birçoğunun localarda 

bulunması ve locaya girmenin kendi sosyal çevresinde popülaritesinin olması bu yönelişi 

izah edebilir. 

3 Mart 1863 tarihinde Osmanlı gayrimüslimlerince belli bir etnik aidiyet 

gözetmeyen Şark Birliği (L'Union d'Orient) adlı loca kurulmuştur. 1865’ten itibaren 

locanın üsdat-ı muhteremliğini
225

 üstlenen Louis Amiable
226

, adeta reform niteliğindeki 

girişimiyle gayrimüslimlerin locadaki baskın üyeliğini bilinçli olarak zayıflatarak Osmanlı 

Müslümanlarına açılmıştır. 1867’den sonra Türkçe, locada kullanılan dil haline gelmiştir. 

1865’te üç olan Müslüman üye, 1869 yılına geldiğinde elli üçe ulaşmıştır
227

. Bu locadan 

ayrılan masonlar tarafından 1868’de “Proodos” adlı yine bir Fransız locası kurulmuştur. 

İşte Grand Orient
228

 de France’a bağlı bu “Proodos Locası” tarafından Murad Efendi’nin 

tekrisi
229

 yapılmıştır
230

.  

Proodos (Terakki) Locası 1870 başlangıcında Şehzade Murad Efendi’nin yanı sıra 

Osmanlıda siyasi karşılığı olan birçok kişiyi de bünyesine çekmeye başlayacaktır
231

. Artık 

masonluk Osmanlıda önemli bir gündem konusu haline gelmiş
232

  bu gündem sadece 
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masonluğun tercihi değil karşıtlığı üzerine de oluşmuştur. Zira Murad’ın tekrisinden 

sonraki zamanda Türkçe olarak ilk anti-mason risale kaleme alınmıştır
233

. Böylece 

Osmanlı toplumunda masonluk tartışma konusu olmuştur. Taraf olanlara göre aydınlanma, 

ilerleme, yenilenme anlamı taşırken karşı çıkanlara göre ise gizemli, toplumu öz 

değerlerinden uzaklaştıran zararlı bir fikir, düşman tarafından memlekete sokulan Truva atı 

nazarı ile bakılmıştır.                                                                                                                                                   

Veliaht Murad Efendi’nin tekrisi
234

, Kadıköy’de Louis Amiable’in evinde 20 Ekim 

1872 tarihinde Proodos Locası kurucularından Kleanti Skalyeri
235

 tarafından yapılmıştır. 
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Belgeler”, Mimar Sinan, S. 18, Yenilik Basımevi, İstanbul 1975, s. 29. 

 Murad’ın Masonluğa İngiltere Veliahdı Edward’ın delaleti ile girdiği birçok kaynakta yer almaktadır. 

Kanaatimize göre Prens Edward’ın masonluğa giriş teklifinden sonraki süreç çeşitli nedenlerden (bilgi ve 

belge eksikliği olabilir) karanlıkta kalması,  Ziya Şakir’in kitabından (1943) sonra yayınlanan kaynakların 

referansı ( İsmail Hakkı Uzunçarşılı dışında Ziya Şakir’e atıf yapılmamasına rağmen) Ziya Şakir’in bu kitabı 

olabilir. Murad’ın Masonluğa İngiltere Veliahdı Edward’ın delaleti ile girdiği ilişkin bilgi için Bk. Sertoğlu, 

Mufassal,  C. VI, s.3276;  Şapolyo, Osmanlı Sultanları, s.413;Şehsuvaroğlu, Sultan Aziz, s.52; Danişmend, 

Kronolojisi, C. IV, s.266; Öztuna, Devletler ve Hanedanlar, C. II, s. 296; Enver Ziya Karal; Osmanlı Tarihi 
C. VIII, TTK Yayınları, Ankara 2007, s.500; İsmail Hakkı Uzunçarşılı;  “V. Murad’ı Tekrar Padişah Yapmak 

İsteyen K. Skalyeri-Aziz Bey Komitesi”, Belleten, C. VIII, S. 30, TTK Basımevi,  Ankara 1944, s. 248-50. 

Öte yandan Ziya Şakir’in yukardaki verdiği bilgiler “V. Murad’ın Masonluğuna” ilişkin önemli belgeler 

yayınlayan Suha Umur tarafından çelişkili ve tutarsız bulunur. Şöyle ki: Bu yazılanların uydurma veya 

yakıştırma oldukları anlaşılıyor. İki nokta önemlidir: Birincisi, Beşinci Murada tebliğ suretiyle 18 derecenin 

birden verilmediği, aksine, tekris ve terfilerinin hepsinin usulüne göre yapıldığıdır. İkincisi, Kleanti 

Skalyeri’nin bu maksatla teşkilât tarafından İstanbul’a gönderilmediğidir. Yukarda görüldüğü gibi Skalyeri 

İstanbul’da doğmuş ve İstanbul’da tekris edilmiştir.  Beşinci Murad’a Mason olma fikri nereden gelmiştir?  

Prens dö Gal (Edward)’in  tavsiyesi yahut teklifi hikâyesi doğru olsa, o zamanlar İstanbul’da çalışmakta olan 

İngiliz Localarından birine girmesi icap etmez mi idi? Louis Amiable Grant Orient’a yazdığı bir mektupta 

şöyle söylemekte: “Murad Efendi Masonluğu basit bir merak saiki ile istememiştir (Makalede “istemiştir” 

şeklinde geçen ifade aslında “istememiştir” olacaktır. Bk. Umur, “5. Murad’ın Masonluğu”, s.103)  ve 

tekristeki bütün denemelere tâbi olmayı arzu etmiştir: kendisine İlk defa Masonluktan bahseden maiyetindeki 

adamlarının intibalarını öğrenmekle de  iktifa edebilirdi.” Bk. Umur, “V. Murad’ın Masonluğu Hakkında 

Belgeler”, s. 30.( Bu makalede yayınlanan belgeler Suha Umur tarafından daha sonra yine yayınlanmıştır. 

Bk. Suha Umur ;“Belgelere Göre 5. Murad’ın Masonluğu”, Tarih ve Toplum, C. VII, S. 38, İstanbul 1987,  

s. 100-103.) 
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Tekrisin Beyoğlu Ağahamam’da Mason mahallinde değil de Louis Amiable’in evinde 

yapılmış olması gizliliğin sağlamasına yönelik bir önlem amacını taşımaktadır
236

. Murad’ın 

kardeşi Şehzade Nureddin Efendi’nin tekrisi ise 8 Kasım 1873’te yapılmıştır. Şehzade 

Murad Efendi aynı günün akşamı (8 Kasım 1873) Ağahamam’daki lokalde yapılan törenle 

on sekizinci dereceye
237

 yükseltilmiştir. Murad Efendi’nin tekrisini gerçekleştiren Üstad-ı 

Muhteremin (Kleanti Skalyeri) evinde 24 Ağustos 1875’te
238

 diğer kardeşi Şehzade 

Kemaleddin Efendi tekris edilmiştir
239

. Dolayısıyla Skalyeri, veliaht ve şehzadeleri locaya 

çekmeyi başarmıştır
240

. Bu örgüt için Osmanlı hanedan üyesini dahası müstakbel padişah 

ve halifenin masonluğu tercih etmesi büyük önem arz etmiştir. Müslümanlar nazarında 

masonluğun küfürle itham edilmesi dolayıyla pek taraftar bulmaması bu sayede telafi 

edebilecektir
241

. Proodos Locası için bu durum iyi bir yatırım olarak değerlendirilebilir. 

Geleceğin Padişahı kendi müntesipleridir. Yine Osmanlı hanedanından şehzadelerin de 

kendi üyeleri olması, bu hareketin Osmanlı-İslam toplumunda yayılmasında, bir nevi 

meşruiyet kazanıp tanınmasında önemli rol oynayacaktır.  

Tebdil-i kıyafet Beyoğlu’nda mason localarına zaman zaman uğrayan
242

 Murad 

Efendi, mason olma kararını, araştırmadan bilinçsizce üstünkörü vermiş değildir. Bu 

                                                                                                                                                    
235

 20 Kasım1833 İstanbul’da doğdu. İstanbul’da finansman ve siyaset çevrelerinde çok uygun durumda olan 

bankacı ve borsacı, zengin bir aileye mensuptur. K. Skalyeri önce idam sonra 15 yıl hapis cezasına çarptırılsa 

da, Yunanistan'a kaçtığı için 58 yaşında fakir bir demiryolu katibi olarak öldü. Bk. Tezcan, İşmen, İlk Türk 

Masonları ve Sultan Murat V, s. 52. 
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 Umur, “5. Murad’ın Masonluğu”, s. 100,101. 
237

 Süleyman Kani, Murad’ın bu dereceyi sembolize eden önlüğünün (tabliye) vefatından sonra oğlu 

Selahaddin Efendi’ye geçtiğini iddia eder. Bk. Süleyman Kani,“Saray ve Babıali’nin İç Yüzü: Eski 

Farmasonlar Ve Sultan Muradın Farmasonluğu”, Akşam, 16 Teşrinisani (Kasım) 1933, s. 10. 
238

 Eldem bu tarihi 1874 olarak verir. Bk. Eldem; “Geç Osmanlı Döneminde Masonluk”, s. 19. 
239

 Umur, “5. Murad’ın Masonluğu”, s. 103; Paul Dumont; Osmanlıcılık, Ulusçu Akımlar ve Masonluk, 

Çev., Ali Berktay, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2018, s. 34. 
240

 Eldem, “Geç Osmanlı Döneminde Masonluk”, s.19.  İlhami Soysal, Kemalettin Apak’a atıfta bulunarak 

Veliaht Murad Efendi ve kardeşleri Şehzâde Nureddin ve Şehzâde Kemaleddin Efendilerin Avrupa’da eğitim 

görmüş Osmanlı tebası Ermeniler tarafından 1861’de kurulan ve Fransız Büyük Locasına bağlı olan “Ser 

Locası”  tarafından tekris edildiği,  ayrıca Veliaht Şehzâde Murad’ın, o dönemde Ser Locası’nın Üstad-ı 

Muhteremi olduğu sanılan Şair Ziya Paşa tarafından Masonluğa alındığını belirtir. Bk. Soysal, Masonluk ve 

Masonlar, s. 229, 230, 231. Halbuki Suha Umur tarafından yayınlanan Proodos Locası Üstadı Muhteremi 

Kleanti Skalyeri’nin 23 Ekim 1872 tarihli Grand Orient’e yazdığı mektubundan anlaşıldığına göre; Veliaht 

Murad Efendi’yi kendisi Proodos Locası’nda tekris etmiştir. Bk. Umur, “5. Murad’ın Masonluğu”, s. 101-

102;  Fransız masonik arşivlerindeki belgelere göre, Sultan Murad V’in veliaht iken tekrisi Proodos 

Locası'nda ve Kleanti Skalyeri tarafından yapılmıştır. Dolayısı ile, Ser locası veya Ziya Paşa'nın adı bile 

geçmemektedir. Bk. Tezcan, İşmen, İlk Türk Masonları ve Sultan Murat V,  s. 57. 

Öte yandan Eldem göre “ Ser Locası” 1866’ta kurulmuştur. Bk. Eldem; “Geç Osmanlı Döneminde 

Masonluk, s. 18. 
241

 Esatlı, Bir Devrin Tarihi, s. 425. 
242

 Süleyman Kani, “Saray ve Babıali’nin İç Yüzü: Vatanperverlerin Bütün Ümidi Sizdedir. Siz İse 

Şimdiden”, Akşam, 15 Teşrin-i evvel  (Ekim) 1933, s. 10. 
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kararın taşıdığı sosyal ve siyasi değerlerin farkında olup
243

 hayranı olduğu Batı medeniyeti 

ile bütünleşme aracı olması bakımından da ideolojik bir tercih olmuştur
244

. Ayrıca Murad 

Efendi’nin iki mabeyncisi (Ahmed Seyyid, Mehmed Ragıp), yakın arkadaşı Namık Kemal, 

doktoru (Kapoleon) ve kâtibinin (Seyyid Bey) de mason olduğu düşünüldüğünde 

masonluğa yönelmesi beklenen bir şeydir
245

. Çevresindeki masonlar vasıtasıyla masonluğu 

tanıyan veliaht bu topluluğa dâhil olmak istemiştir. Louis Amiable’in Grant Orient’a 

yazdığı 23 Ekim 1872 tarihli mektupta geçen şu ifadeler önemlidir: “Murad Efendi’nin 

Masonluğu yalnızca merak saiki ile değil tekristeki bütün denemelere bağlı olmayı istediği, 

kendisine ilk defa masonluktan bahseden maiyetindeki adamların intibalarını öğrenmekle 

de yetinebilirdi
246

.” Veliahdın bilerek ve isteyerek bu örgütün içine dâhil olduğu 

anlaşılmaktadır. Tabi bu bilme ve isteme eyleminde tesir altında kaldığı kişiler, okuduğu 

kitaplar ve bir takım çevreler de masonluğun o dönemde münevverlik/entelektüellik 

alameti gibi algılanmasının da rolü olmalıdır. 

Öte yandan Murad Efendi için masonluk bir yönüyle amcasına karşı siyasi bir 

destek aracı olmuştur
247

. Abdülaziz’in kendi oğlu Yusuf İzzeddin Efendi’yi onun yerine 

tahta geçireceği şeklindeki haberlerin artmasıyla oldukça tedirgin olan veliaht, destek 

arayışının tabi bir sonucu olarak Proodos Locası’nda katılmıştır
248

. Netice itibariyle 

veliahdın bu tercihte siyasi bir hesabı olduğu da ortadadır.  

Proodos Locası Üstad-ı Muhteremi Kleanti Skalyeri 23 Ekim 1872 tarihli Grand 

Orient’e gönderdiği mektubunda Veliaht Murad Efendi’nin hangi şartlarda ne şekilde 

tekris edildiğini, veliahdın masonluğa bakışını, Locanın Murad’dan beklentilerini ve neden 

masonluğa giriş nizamnamesinin dışına çıkıldığını şu şekilde anlatmaktadır: “Osmanlı 

İmparatorluğu tahtının varisi Prens Murad Efendi tekris teklifi locamızın amil azası Üsdat 

Mason ve Veliahdın baş mabeyncisi Seyyid Bey tarafından yapıldı. Sıkı bir gizlilik ile tekris 

olayının dışarı sızmaması gerekliydi. ... Murad Efendi teşkilatımızın aradığı bütün 

kalitelere sahip olduğu gibi faziletleri ve tekâmül için duyduğu sevgi ile gelecekte 

vatanının ve teşkilatımızın bir zaferi olacaktır. Murad Efendi uzun süredir nura kavuşmak 

arzusunda fakat bu planını yerine getirememekte idi. ... Padişah (Abdülaziz) Prensin 
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 Tezcan, İşmen, İlk Türk Masonları ve Sultan Murat V, s. 55. 
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 Eldem, “Geç Osmanlı Döneminde Masonluk”, s. 20. 
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 Umur, “5. Murad’ın Masonluğu”, s. 100. 
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 Umur, “5. Murad’ın Masonluğu”, s. 103; Dumont, Ulusçu Akımlar ve Masonluk, s. 182. 
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 Eldem, “Geç Osmanlı Döneminde Masonluk”, s. 20.  
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 Orhan Koloğlu, “II. Abdülhamid ve Masonluk”, s. 301. 
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tekrisi hadisesini öğrenirse aradığı kıymetli bahaneyi bulmuş olacaktır. Veliahdın dinsiz, 

imansız “gâvur” olduğu ilan edilecektir. Muhtemeldir ki Veliahdın tahta geçme hakkı 

elinden alınacak, tekrisine sebep olanlar cezalandırılacaktır. ... Masonluğun umumi, 

Fransız Gandorasının hususi menfaatleri için nizamnamelere aykırı olarak Prensi tekris 

etmeli idim. Teklifi kabul etmemek, teşkilatımıza karşı veliahdın eline bir silah vermek 

olacaktı, çünkü o da umumi kanaate uyarak bizim, krallara ve dinlere karşı olduğumuz 

fikrine inanacaktı. Sonra, ya bir İngiliz veya İtalyan Locası bu tekrisi yaparsa, 

Grandoryanı böyle bir kazançtan niye mahrum etmeli? Prensin tekrisini nizamnamelere 

göre yapmak, yani haricî olarak adını ilan etmek, bütün Loca üyelerine haber vermek 

Prensi lokale getirtmek, hem kendisi hem de bu memleketteki teşkilatımız için zararlı 

olurdu,  çünkü biliyorsunuz kardeşlerim, sır saklamaya her zaman riayet edilmiyor.   

Bunun için nizamnamenin tekris hakkındaki bazı maddelerini ihmal ederek iki 

vazife yaptım: Birincisi durumu ve üstün kaliteleri ile çok şey vadeden bir kimseyi 

teşkilatımıza kazandırmak, ikincisi, Fransız Mason tarihine, gelecekte Sultan olacak bir 

kimsenin tekrisi gibi benzeri olmayan bir hadiseyi kaydetmek
249

.”  

Mektupta anlatılanlar veliahdın masonluğa giriş süreci ile ilgili önemli bilgiler 

vermektedir. Murad Efendi locanın aradığı özelliklere sahip birisidir. Bu nitelikte ve de 

geleceğin sultanı olacak birinin kazanılması loca için son derece önemlidir. Tekris büyük 

bir gizlilik içinde yapılmıştır. Çünkü Sultan Abdülaziz’in bunu öğrenmesi, veliahdın 

aleyhinde kullanması ve taht hakkının elinden alınması demekti. Ayrıca halkın nazarında 

ise veliaht küçük düşürücü sıfatlar ile itibarsızlaştırılabilirdi.  Diğer bir husus Murad 

Efendi’nin tekrisi kabul edilmeseydi masonluğa yönelik olumsuz genel kanaate kendisi de 

inanabilirdi. İngiliz veya İtalyan localarını tercih edebilirdi. Tekris nizamnamesinin dışına 

çıkılması veliahdın ve locanın zarar görmemesi içindi. Skalyeri’nin bu riski almasında 

üstün nitelikleri ile ümit vadeden ayrıca sultan namzedi birisinin masonluğu gibi eşsiz bir 

kazanç vardı ve kaçırılmaz bir fırsattı. 

Kleanti Skalyeri’ye Teşkilat Reisi (President du Conseil de l’Ordre) 8 Kasım 1872 

tarihli cevap mektubunda, Osmanlı taht varisinin tekrisini kıymetli bulduğunu, böylesine 

mühim bir işi gerçekleştirmek için nizamnamenin dışına çıkmayı mazur gördüğünü 

yazmıştır. Ayrıca, “Sevgili kardeşim, eserinize devam ediniz ve yeni kardeşi ikinci ve 
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 Umur, “5. Murad’ın Masonluğu”, s.101-102; Dumont, Ulusçu Akımlar ve Masonluk, s. 179-181; Mektup 

için ayrıca bk. Tezcan, İşmen, İlk Türk Masonları ve Sultan Murat V, s. 80-82; Tuncar Tuğcu; Masonların 

Saklı Tarihi, Gökçe Yayınevi, Ankara (Basım Tarihi Yok), s. 189-90. 
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üçüncü dereceleri aynı gizlilik içinde veriniz. Öyle yapınız ki, bu derecelerin tedrisatı 

aklında ve kalbinde silinmeyecek izler bıraksın
250

.” diyerek masonik çalışmaları teşvik 

etmiştir. Böylece Murad Efendiye teşkilatın ikinci ve üçüncü derecelerinin icazeti 

verilmiştir. “Kalbinde” ve “aklında” silinmeyecek izler ifadesiyle Murad Efendi’nin 

düşünce ve inanç boyutu ile tam bir mason birader olması istenmiştir.  

Kleanti Skalyeri, Murad Efendi’nin ikinci ve üçüncü derecelere terfi ettirilmesini 

şöyle anlatmaktadır:  “8 Aralık pazar akşam saat 6’da Beyoğlu’nda Ağa Hamamı Sokağı 

12 numaradaki mason locamızda bir araya geldik ve aynı gizlilik içinde Şehzadeye, 

usulüne uygun olarak ikinci ve üçüncü sembolik dereceleri verdim. Prens (Şehzade) o 

kadar mütehassis olmuştu ki, çalışmalarımızın nihayetinden sonra, sabahın ikisine kadar 

bizimle kalıp masonluğu ve ülkemizde ne şekilde yaygınlaştırılabileceğini tartıştı. Sonra da 

Fransız Maşrık-ı Azamının himayesi altında, sadece Türkçe çalışacak yeni bir locanın 

ihdasını teklif etti ve hemen akabinde, başkanlığım altında geçici bir loca olarak kendimizi 

tesis ettik ve yöneticilerinin seçiminden sonra, ‘Envar-ı Şarkiye’, Doğu Işığı, ismi verilip 

yönetmeliğinin yazılması için bir komisyon tayin ettik
251

.”   

Murad Efendi kendisine verilen mertebelere memnun olmuş, Masonluğu ülkesinde 

nasıl yaygın hale geleceği konusunda sabahlara kadar mütalaada bulunmuştur. Öyle ki 

Türkçe çalışacak locanın kurulması düşüncesi hemen kabul edilmiştir. Doğu Işığı adı 

verilen bu loca için nizamname komisyonu bile belirlenmiştir. Anlaşılan Murad Efendi 

masonluğa bakışı ve siyasi konumu ile “iyi birader” olup belki de “üstad” adayı olacaktır. 

Fransa Maşrık-ı Azamı, şehzadenin tekrisinden son derece memnun olmuş bunu 

yeniden doğum olarak görmüştür. Geçmek istediği sembolik derecelerden hareketle onun, 

masonluğun aydın ve “ateşli bir taraftarı” olacağına inanmıştır. Yine şehzadenin tahta 

geçmesiyle masonluk için önemli görevleri üstlenebileceğini ifade etmiştir. Masonluğun 

prensipleriyle şehzadenin gayretleri medeniyetin gelişimini sağlayacağı dileğinde 
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 Umur, “5. Murad’ın Masonluğu”, s. 102; Ayrıca bk. Tezcan, İşmen, İlk Türk Masonları ve Sultan Murat 

V, s. 83; Tuğcu, Masonların Saklı Tarihi, s. 190-91. 
251

 Eldem, “Geç Osmanlı Döneminde Masonluk”, s. 19; Eldem, V. Murad’ın Oğlu Selahaddin Efendi’nin 

Evrak ve Yazıları, C. I, s. 21-22; Dumont, Ulusçu Akımlar ve Masonluk, s. 183; Umur, “5. Murad’ın 
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Fransız imlasına göre kendi imzası. Bk. Umur, “5. Murad’ın Masonluğu”, s. 103. 
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bulunmuştur
252

.  Veliahdın şahsında, imparatorluğun gereği etnik ve dini çeşitliğinin 

olduğu Osmanlı coğrafyasında masonluğun neşv ü nema bulacağı beklenilmiştir. Bu 

bağlamda veliahda gerekli olan desteğin sağlanacağı taahhüdü de verilmiştir. 

Şehzade Murad, 10 Temmuz 1873’de Fransa Maşrık-ı Azamına yazdığı cevabî 

mektubunda şöyle demektedir: “1 Mayıs 1873 tarihli biraderâne mektubunuzu büyük bir 

memnuniyetle aldım. Kendim ve masonluğa intisabım hakkında asil ve biraderâne 

düşünceleriniz için samimi şükranlarımı ifade etmek isterim. Fırsat zuhur ettiği anda, 

güzel kurumunuzun bana gösterdiği görevi yerine getirmem konusundaki isteğinizi 

gerçekleştirmek için çabalayacağıma sizi temin ederim. Bunu yaparken, insanlığın 

terakkiye doğru bu büyük adımının ancak bu ilkelerden kaynaklanabileceğini ve dinler ile 

milliyetler tarafından şu anda bölünmüş olan Doğu halkımızın ancak birbirleriyle 

kardeşlik duyguları içinde gerçek terakkinin yolunda ilerleyebileceklerini göz ardı 

etmeyeceğim
253

.”  

Murad Efendi kendisine gösterilen ilgiden hoşnut olmuş sultan olduğunda verilen 

vazifeyi yerine getireceğini vaat etmiştir. Dikkat çekici olan, dinleri ve milliyetleri 

masonluğun genel bir prensibi olarak bölünme nedeni olarak görmüş olmasıdır. 

Dolayısıyla din ve milliyet üstü bir kardeşlik tasavvuru ile insanlığın ilerleyeceğini öne 

sürmüştür. Bunun ütopik bir yaklaşım olduğu aşikardır. Zira milliyetçilik cereyanlarının 

uyanmaya başlayacağı zamanda din olgusunun dahi birleştiriciliği zâ‘fiyete uğrarken 

masonluğun din ve milliyet üstü cihanşümul bir birleştiriciliği tartışma götürür. 

                                                 
252 Fransa Maşrık-ı Azamı Genel Sekreteri, Şehzâde Murad'a Mektubu şöyledir: 

Şehzâde Murad Efendi Hazretleri’ne 

Çok Muhterem Birader, 

Fransa Maşrık-ı Azamı, İstanbul Maşrıkının Proodos Fransız locasına masonik tekrisinizi büyük bir 

memnuniyetle öğrenmiştir. 

Sizi ayıran nitelikler, tekrisin üç derecesinden geçmekteki isteğiniz, bunların sembolik manasının 

tarafınızdan anlaşıldığını göstermektedir ve eminiz ki masonluk sizin şahsınızda en ateşli ve münevver 

taraftarından birini bulacaktır. 

Doğumunuz sayesinde tahtın basamaklarında yer alan siz, bir gün hakkında en samimi alakayı ifade ettiğiniz 

bir halkın başına geçeceksiniz.  Sizin büyük bir misyonu yerine getirmeniz gerekecektir ve en eski geçmişten 

beri asırlar boyunca gelişmelerine tarihin tanıklık ettiği o güzel ülkelerde, medeniyetin inkişafını teşvik eden 

hareketlere kurumumuzun ilkelerinin yabancı olmayacağını düşünerek sevinmekteyiz. 

Temin ederiz ki, Çok Muhterem Birader, Fransız Maşrık-ı Azamına mensup biraderlerinizin en ateşli 

temennileri bu insanî çabanızda daima yanınızda olacaktır.  Bk. Eldem, “Geç Osmanlı Döneminde 

Masonluk”, s. 20; Eldem, V. Murad’ın Oğlu Selahaddin Efendi’nin Evrak ve Yazıları, C.I,  s. 22; Dumont, 

Ulusçu Akımlar ve Masonluk,  s. 186-87; Tezcan, İşmen, İlk Türk Masonları ve Sultan Murat V, s. 86. 
253 Eldem, “Geç Osmanlı Döneminde Masonluk”, s. 20; Dumont, Ulusçu Akımlar ve Masonluk, s. 187; 

Tezcan, İşmen, İlk Türk Masonları ve Sultan Murat V, s. 87; Ayrıca bk. Eldem, V. Murad’ın Oğlu 

Selahaddin Efendi’nin Evrak ve Yazıları, C. I,  s. 22. 
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“Birader Murad” masonluğa üye kazandırma çalışmasına ailesinden başlayacaktır. 

Ancak umduğunu bulamayacaktır. Kardeşi Reşad Efendi’nin anlattığına göre, Murad 

Efendi kendisinin de mason olması konusunda teklifte bulunmuştur. Fakat o, bunu kabul 

etmemiştir.  Bir gün Murad, Reşad Efendi’yi köşküne yemeğe davet etmiştir. Sofrada 

Şehzade Nureddin Efendi ile Farmasonların ajanı olan Kleanti de yer almıştır. Kleanti 

kendisine, “senin yaşın Nureddin Efendi’den büyük ise de onun mevkii seninkinden çok 

yüksektir” demesi üzerine Reşad Efendi, “Birader, sen beni buraya tahkir ettirmek için mi 

davet ettin?” diyerek hemen sofrayı terk etmiş ve cülûsuna kadar bir daha onunla 

görüşmemiştir
254

. Reşad Efendi dindar bir şehzade olup ağabeyinin masonluğuna 

üzülmüştür. Bununla birlikte kendisine mason olması yolundaki ısrarı yüzünden ağabeyi 

ile de arası açılmıştır
255

. Kleanti, Murad Efendi’nin sofrasında bulunacak kadar veliahda 

yakın olmuştur. Öyle ki hanedan mensubu birine karşı cüretkâr bir söz söylemiştir.  Bu 

cesareti, mason literatürüyle ifade edilecek olursa Murad Efendi’yi çırak, kendisi de üsdat 

olarak görmesinden almış olmalıdır.  

Öte yandan Koloğlu, Sultan Abdülaziz’in hal‘ edilişinde ve Murad’ın tahta 

çıkarılışında masonluğun etkisinin olmadığını savunmaktadır
256

.   Masonlar, biraderlerinin 

sultan olmasını istemiştir. Fakat Osmanlıda yeni kurumsallaşma ve yayılma sürecinde olan 

locanın doğrudan böyle büyük bir hareketin içinde olması da örgüt için büyük risk 

taşımaktadır. Açıktan ve fiili bir destek mümkün gözükmemektedir. Bununla birlikte 

biraderlerinin padişah olmasıyla elde edecekleri imkân ve şartlar düşünüldüğünde bir nevi 

Murad’ın sultanlığı masonluğun iktidarı olacağı tezi, kendisine desteği dayanılmaz cazibe 

kılmaktadır. 

Masonluğa yöneliş V. Murad’ın sultan olması ile ivme kazanmıştır. Ancak hastalığı 

nedeniyle tahtta uzun süre kalamayışı bu gelişmeyi durdurmuştur. Yeni Sultan (II. 

Abdülhamid) politikaya müdahil olmamak kaydı ile locaların hayır ve eğlence kurumu
257

 

gibi faaliyet göstermesinde mani görmemiştir.  V. Murad’ı yeniden tahta geçirme eylemine 

                                                 
254

 Türkgeldi, Görüp İşittiklerim, s. 266; Ayrıca bk. Sertoğlu, Mufassal , C. VI, s. 3276. 
255

 Koloğlu, İslam Âleminde Masonluk, s. 97.   
256

 Koloğlu, İslam Âleminde Masonluk, s. 89; Koloğlu Abdülaziz’in düşürülmesinde 1875'te iflas ilanı, 

Hersek ve Bulgar isyanları, "Düvel-i Muazzama"nın müdahalesini bildiren Berlin Memorandumu ile Sultanın 

ve hükümetin acziyetinin tezahür etmesinin rol oynadığını belirtir. Bk. Aynı eser, s. 89.  
257 “1888'de yapılan, II. Abdülhamid’in de 100 lira vererek desteklediği bir balodan elde edilen kazancın 

dağıtımı bu "hayır/eğlence cemiyeti" anlayışını yansıtmaktadır: Beşiktaş-Balat fakirlerine 20 bin okka 

kömür, Galata-Pera fakirlerine para, iki hastane, iki okul, bir yetimhaneye para.” Bk. Koloğlu, “Masonluk”, 

s. 308. 
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masonların çoğunun katılmadığı görülmüştür
258

. Bunda Abdülhamid’in mason localarını 

kendine bağlı hale
259

 getirecek politikaların etkisi olmalıdır. Ayrıca girişilen hareketin 

başarısızlıkla sonuçlanması durumunda masonluğun zarar göreceği endişesi de söz 

konusudur.  

Diğer taraftan sabık Sultan Murad lehinde yabancı memleketlerde propaganda 

yapılmış, çeşitli yayınlar yolu ile kendisi desteklenmiştir
260

. Bunda Murad’ın 

masonluğunun yanında Avrupa kamuoyunda tanınmasının da etkisi olmuştur.  Localar 

başta olmak üzere Osmanlı memleketi dışında da kendisi savunulmuştur. Locanın 

çekincesi ise Murad lehindeki konferans ve yayınların Osmanlı Devleti’nde masonluğu 

takibata uğratacağıdır
261

.  

Mason biraderin padişahlıktan düşürülmesi mason dünyası için şaşkınlık ve krize 

neden olacaktır. Üsdat Skalyeri eski dostu yeni çırağı Murad’ı kurtarmaya kalkışacaktır
262

. 

Bu sebeple Sultan Murad’ı yeniden tahta geçirmek isteyen masonlar bir komite 

kuracaktır
263

.  “Kleanti Skalyeri- Aziz Bey Komitesi” adı verilen bu yapıyı
264

 sevk ve idare 

eden, ayrıca Sultan Murad ile haberleşen mason locası üstadı Kleanti Skalyeri’den başkası 

değildir. Amaç Sultan Murad’ı, komite üyelerinden Aziz Bey’in evine getirmek ve 

Avrupa’ya kaçırmaktır
265

.  

                                                 
258

 Koloğlu, “Masonluk”, s. 308.  
259

 Abdülhamid’in Mason localarını kendine bağlı hale getirmesiyle ilgili geniş bilgi için bk:  Koloğlu, İslam 

Âlemin’de Masonluk,  s. 108-114. 
260

 Uzunçarşılı, “ K. Skalyeri-Aziz Bey Komitesi”, s. 245. 
261 1878’in başında Paris’te Kont E. Keratry’nin V. Murad, Devlet Mahpusu Prens, 1840-1877 adlı kitabı 

yayınlanır. Murad lehinde ve Abdülhamid aleyhindeki propagandanın başlıca kaynağını oluşturan bu kitap, 

Batılıların ve masonların Murad’a ilgisinin salt insancıl açıdan olmadığını kanıtlar niteliktedir. Bk. Koloğlu, 

İslam Âlemin’de Masonluk, s.103; Paul Desjardin, V.Murad taraftarlığı ve Abdülhamid'e olan nefreti ile 

tanınan ve bu konuda yayınlar yapmış bir şahsiyettir. 23 Mart 1892 tarihinde, Paris'te kendi locası olan 

Temple de I'Honneur et de I'Union'da "Les Sultans Mourad V et Abdul-hamid-Khan II" isimli bir konferans 

vermiş, bu konuşmasında Murad'ı yüceltip masum kurban olarak tanıtırken, kardeşi Hamid'i yerden yere 

vurmuştur. Bk. Eldem, “Geç Osmanlı Döneminde Masonluk”, s. 21; Yine Kont E. de Keratry tarafından, 16 

Ocak 1893 tarihli Le Journal gazetesinde, "Le Sultan Mourad V Prisonnier d'Etat" (Devlet Tutuklusu Sultan 

Murad V. Murad) isimli makale ile mesele tekrar canlandırılmış, Murad'ın mazlumiyetini okuyuculara 

aktarmaya çalışmıştır. Bk. Eldem, aynı makale, s. 21. 
262

 Eldem “Geç Osmanlı Döneminde Masonluk”, s. 20.  
263

 Uzunçarşılı,“ K. Skalyeri-Aziz Bey Komitesi”, s. 247. 
264

 Kleanti Skalyeri-Aziz Bey komitesi V. Muradın hal'inden bir müddet sonra teşekkül etmişti. Azalarının 

bir kısmı Sultan Murad mensuplarından olup diğerleri de memur sınıfından idiler. İçlerinde yüksek devlet 

adamlarından hiç kimse yoktu. Komite azasından ve Sultan Murad cariyelerinden Nakşibend Kalfa ismindeki 

bir saraylı vasıtasıyla bazı büyük devlet ricali elde edilmek istenmişse de muvaffak olunamamıştı. Bk. 

Uzunçarşılı, “K. Skalyeri-Aziz Bey Komitesi”, s. 248; Ahmet Kısa; Cleanthi Scalieri ve Aziz Bey Komitesi 

(1876-1878),  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 

Ankara 2012. 
265

 Uzunçarşılı, “K. Skalyeri-Aziz Bey Komitesi”, s. 248. 
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Skalyeri, Murad’ı başa geçirme adına girişilecek bu hareketin ciddiyeti ispat 

olunduğu takdirde uluslararası mason örgütü vasıtasıyla Avrupa’daki büyük mali 

odakların, ihtilal hareketini finanse edebileceğini söyleyecektir. Ayrıca sabık padişahın 

validesinden bu işin başlangıcı için maddi fedakârlık beklemektedir
266

. Ancak locaları 

harekete geçirip gerekli desteği görememenin hayal kırıklığı
267

 bir yana, şahsi gayretleri de 

Murad’ı kurtarmaya yetmeyecektir
268

. Dahası bir ihbar ile komite üyelerinden bir kaçı 

müstesna hepsi yakalanacaktır
269

. Böylece komite dağılacak ve masonların “Birader 

Murad”ı yeniden hükümdar yapma çabaları da sonuçsuz kalacaktır. Bunda Abdülhamid’in 

masonları kendine bağlı hale getirecek politikaları etkili olacaktır. Bu politikalar, kimi 

zaman masonları takibata uğratmak K. Skalyeri-Aziz Bey komitesi üyeleri örneğinde 

olduğu gibi, kimi zaman da onların sivil toplum örgütü gibi çalışmalarında maddi destek 

sağlamak şeklinde kendini gösterecektir. 

1.7. Borçları 

V. Murad, borçlarıyla da gündem olmuş bir şahsiyettir. Borçlu şehzade/veliaht 

olmakla birlikte tahta çıktığında da borçlu bir hükümdar olacaktır. Hesapsız harcamalarının 

sebebi, yetişme tarzı, dönemin özellikleri ve gelecekteki hükümdarlığının rahatlığı 

olmalıdır. Abdülmecid, oğlu Murad’a ilk şehzadesi olması dolayısıyla serbest bir hayat 

sunmuştur. Bu serbestliğin etkisiyle de Tanzimat döneminin Batılı yaşam tarzı, lüks ve 

şatafat düşkünlüğü Murad Efendi’de kendini göstermiştir. Murad Efendi sefahat 

                                                 
266

 Esatlı, Bir Devrin Tarihi, s. 428-29. 
267 Skalyeri’nin, 19 Ocak 1883 tarihli Murad’a gönderdiği mektup içine düştüğü bunalımı tam manasıyla 

yansıtır niteliktedir: “Bu cemiyetten kendiniz ne anladınız ki evladınızı duhul ettirmek istiyorsunuz? Ben de, 

terk ettim, tanımam, hem de hakkıyla söylüyorum zannederim. Bu cemiyetin esası ne kadar âli ve yüksek ise 

biraderlerin hepsi o kadar yalancı ve alçak kimselerdir! Gözlerimizi açtığımız vakit etrafta kılıç gördük. O 

kılıcın manası nedir? Bize bir tehlike ve çekince gelir ise hepsi bizim imdadımıza koşacak değil mi? Usta 

olduğumuz vakitte imdat istemek için bize kimileri işaretler uzattılar. Bununla beraber bunlardan bugüne 

kadar bir fayda gördünüz mü? İkimizin başından az tehlike mi geçti!.. Bize bir imdat eden oldu mu? Bendeniz 

sizin için bugüne kadar her ne yaptım ise şimdi ne yapar isem ve sonra ne yapacak isem size olan 

muhabbetimdendir. M:.. (mason) luk için değildir. Estağfurullah! Bunların alçak olduklarını ben size 

söylediğimde siz düşünün? M:.. lar ne imiş anlayın?  

... Gelelim şimdi İstanbul’a: tahta çıkışınızda evim aziz biraderlerinizle Babıâli gibi idi. Hep bu keratalar 

günlerce evimde idiler. Fakat tahttan indirildikten sonra hiçbirini görmedim. ‘Hoş köpek’ diyen bile olmadı. 

Ab (Abdülhamid) beni arattırır iken bunların hiç biri beni evinde saklamadı. Ama birader olmayan iki kişi 

yabancı olarak beni kabul edip sakladılar. Onlar! Hiçbirisi ne imdadıma geldi ve ne de sordu. İşte 

İstanbul’dan beni kaçıran ecnebilerdir. Perişan oldum. Bir de parasız kaldım, halim fena oldu. Onlar! 

Bilirler iken imdat etmediler, tersine bunlardan birkaç kişi locanın içinde kalkıp beni Ab   düşmanı oldu diye 

locadan tard etmek istediler. Ab’ i hoşnut etmek için Sultan Murad biraderleri tahttan indirilip de mahpusta 

bin türlü zulüm ve hakaret içinde iftira altında, namı mahkeme huzurunda kirletilirken o keratalar locada 

ziyafet verip Ab’ in aşkına badeler içiyorlardı”  Bk. Koloğlu, İslam Âleminde Masonluk, s. 106-7; Eldem, 

V. Murad’ın Oğlu Selahaddin Efendi’nin Evrak ve Yazıları, C. I, s. 140-41. 
268

 Eldem “Geç Osmanlı Döneminde Masonluk”, s. 20.  
269

 Uzunçarşılı, “K. Skalyeri-Aziz Bey Komitesi”, s. 247. 
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âlemlerinde yiyip içmiş elindeki paraları har vurup harman savurmuştur. Diğer yandan 

amcasına karşı giriştiği iktidar mücadelesinde başta Yeni Osmanlılar olmak üzere kendini 

destekleyenlere maddi imkân sunmaya çalışmıştır. Kendisine taraftar kazanmanın maddi 

bedelini ödemek istemiştir. Bu işlerin çekip çevrilmesi de şehzadelik tahsisatı ile mümkün 

olmamıştır. Zira ileride detayları verileceği üzere tahsisatından kat be kat fazla para 

harcamış dolayısıyla borçlanmıştır. 

Murad Efendi’nin aşırı derecede borcu olmasında iki neden öne çıkmıştır. Birincisi 

şehzadenin kişisel özellik itibariyle zevk ve eğlence düşkünlüğü, israfa varan 

harcamalarıdır. Diğeri ise saltanat uğrunda üstesinden gelemeyeceği meblağlarda 

borçlanmış olmasıdır
270

.  Tahta biran önce çıkmak için bütün şahsi malını ve şöhretini 

kullanmıştır. Kurbağalıdere köşkünde bol keseden ikramlarda bulunmuş, hediyeler 

dağıtmıştır. Bütün Beyoğlu mağazaları ve esnaf Murad Efendiden alacaklı duruma 

gelmiştir
271

. İleride temas edileceği vechile on beş yıllık veliahtlık döneminde hazineden 

kendisine bağlanan tahsisat yetmediğinden Galata sarraflarına borç almıştır. Geleceğin 

padişahına borç veren İstanbul bankerlerinin ellerinde, kendi menfaatlerine önemli bir 

yatırım yaptıklarını düşüncesiyle nasıl ödeneceği belirsiz “Mehmed Murad bin 

Abdülmecid Han” mühürlü yüzlerce senet birikecektir
272

. 

Murad Efendi’nin müsrifliği
273

 ile ilgili kardeşi Abdülhamid, onun Sultan 

Abdülaziz’den birçok kez büyük miktarlarda atiyeler aldığını fakat hiç tasarruf etmediğini 

söylemiştir
274

. Sultan Abdülaziz, Veliaht Murad Efendi’nin borçlarını Hazine-i Hassa
275

’ya 

ödettiği gibi ek ödenek olarak da 40.000 altın
276

 tahsis etmiştir. Murad Efendi’nin 

savurganlığı bu kaynağın harcanması konusunda da kendini göstermiştir. Dadısının kocası 

Boşnak Mehmed Paşa’ya 400 altına Pariskâri bir araba, 500 altına da Orlof cinsi bir çift 
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 Terzi, Sarayda İktidar Mücadelesi, s. 36; Süleyman Kani, “Saray ve Babıali’nin İç Yüzü: Sultan Muradın 

Baş Kadın, Mevhibe Hanımın Anlattıkları”, Akşam,1 Mart 1934, s. 10. 
271

 Haydar Kazgan; Galata Bankerleri, C. I, Orion Yayınevi, Ankara 2005, s. 106. 
272

 Sakaoğlu, Bu Mülkün Sultanları, s.441; “ Murad V”, s. 510. 
273

 Dönemin hanedan mensuplarının lüks düşkünlüğü ve müsrifliğine V. Murad’ın kız kardeşi Refia Sultan 

örnek olması bakımından önemlidir. Bk. Akyıldız, Refia Sultan, s. 48-76; Bu konuda Abdülhamid’i ayrı 

tutmak gerekir. Zira kendisi “bir taraftan tasarruf ve diğer taraftan irâdı tenmiye ve idare sayesinde hem 

müreffeh bir hayat geçirir, hem de para biriktirerek kardeşlerine muavenette bulunurdu. Bilhassa Murat 

Efendiye çok defalar ikraz suretiyle para verirdi.” denmiştir. Bk. Tahsin Paşa, Yıldız Hatıraları, s. 11. 
274

 Tahsin Paşa, Yıldız Hatıraları, s. 121. 
275

 Osmanlılar'da doğrudan doğruya padişahın özel gelir ve giderlerinin resmi bir teşkilat bünyesinde idare 

edilmesi uygulaması, klasik dönemde ceyb-i hümayun denen hazinenin Tanzimat'ın ilanından sonra belirli 

bir düzen altına alınması sonucu ortaya çıkmıştır. Bk. Arzu Terzi; "Hazîne-i Hâssa", TDVİA, C. XVII, 

İstanbul 1998, s. 137. 
276

 Sertoğlu, Abdülaziz bu 40.000 altını diğer borçlarının tasfiye için verdiğini yazar. Bk. Sertoğlu, Mufassal, 

C. VI, s.3276.  
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araba beygiri hediye etmiştir. Sürgündeki Namık Kemal’i de unutmamış ve paranın üçte 

birini de ona göndermiştir
277

. Bununla birlikte Hristaki Efendi
278

 tarafından Paris’ten 

kendisine bir araba getirilmiştir. 24 Eylül 1875 tarihli hesap pusulasında yapılan masraflar 

ayrıntılı verilmiştir. Bu masrafların toplamı 959 Osmanlı lirası 6 kuruştur
279

. Görüldüğü 

üzere Murad Efendi’nin borç batağından çıkamamasında hesapsız harcamalarının etkisi 

büyüktür. 

Bu bağlamda Murad Efendi, amcası Abdülaziz tarafından kendisine tahsis edilen 

Kurbağalıdere Köşkü’nü muhtelif zamanlarda kapsamlı olarak yaptırdığı inşa ve tadilatlar 

ile de ciddi harcamalarda bulunmuştur. Mesela 6 Ekim 1865’te tutulan deftere göre
280

 

köşkte çalışanlar için yeni odalar yaptırıldığı, köşkün ihtiyacı için kuyu açtırıldığı, bu 

kuyuda kullanılmak üzere kuyu makinesi getirildiği görülmektedir. Ayrıca yeni bir köşk 

inşa edilerek bahçesine mermerden fıskiye yaptırılmış ve bahçe için süslemeler 

getirilmiştir. Köşk için mefruşatlar ısmarlanmış, demir parmaklıklar ve kilitler için büyük 

meblağlar ödenmiştir. Merdivenler ve çevresindeki duvarlar mermerler ve malta taşıyla 

göz alıcı biçimde süslenerek donatılmıştır. Yapılan bu işlerin maliyeti ise 43.977 lira 50 

kuruşu bulmuştur
281

.  

Murad Efendi’nin ulaşılmış olan belgeler ışığında en erken maaş kaydı 1861 Nisan 

tarihlidir. Bu kayda göre Murad Efendi’nin 125.000 kuruş olan aylık maaşından Nisan, 

Mayıs ve Haziran aylarında ödeme yapılmıştır
282

. Devlet memurlarında olduğu gibi 

şehzadelerin maaşları da 1861’den (Abdülaziz dönemi) sonra Maliye Hazinesi’nden 

ödenmeye başlanmıştır. Maaşların düzenli ve zamanında ödenememesi sebebiyle hanedan 

mensupları nakit ihtiyacını yüksek faizle borçlanarak saray dışından karşılamıştır
283

. 

Maliyenin düzenli maaş ödeyememesi nedeniyle hanedan üyelerinin Galata bankerlerine
284
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 Sakaoğlu, Bu Mülkün Sultanları, s. 443.  
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 Mehmed Memduh, Hristaki  Efendi için “Devlet hazinesinden et tayin edilmiş dairelere et satıp bu işten 
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 BOA. Y.EE. nr. 22-66. 
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 Bk. BOA. Y.EE. nr. 22-3. 
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 Kerem Turğut; Şehzadeliğinden Tahttan İndirilişine Kadar V. Murad'ın Borçları Meselesi, İstanbul 
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nakit karşılığı maaş senetlerini kırdırmak da tercih ettikleri diğer bir uygulama olmuştur
285

.  

Bu durum, dönemin hanedan üyelerinin nakit ihtiyacını karşılama ve harcama biçimine 

küçük bir iz düşüm sunmaktadır.  

Murad Efendi’nin Maliye Hazinesi’nden tahsis edilen maaş miktarı, “Kasım 1866 

125.000; Haziran 1868 95.083; Mart 1870 95.000; Aralık 1870 125.000 ve Mart 1871’de 

110.000 Kuruştur.”  Döneme göre 105 kuruş 1 Osmanlı altınına
286

 tekabül etmektedir. 

Veliahdın maaş tahsisatındaki dalgalanmalar doğrudan veliahtla ilgili olmayıp maliye 

hazinesinin durumuyla da ilgilidir. Enflasyon ve para ayarındaki değişmeler gibi
287

.  

1866-1871 yılları arasını kapsayan bu durum dönemin Osmanlı maliyesi hakkında 

da bilgiler vermektedir. Ekonomik göstergelerin iyi olmadığı bu zamanda aşırı para 

harcama huyundan vazgeçmeyen Murad Efendi için de işler iyi gitmeyecektir. Kendisine 

tahsis edilen maaşın yetmemesi, üstelik ekonomik dalgalanmalar ile kısıtlamaya gidilmesi, 

onu para konusunda başka çareler aramaya itecektir. İşte hanedan üyelerinin nakit 

ihtiyacını karşılayan bankerler imdadına yetişecektir. Günümüz bankalarının mantığı ile 

sağlam bir müşteri, üstelik yüksek faiz ile verilen borç, bankerler için iyi bir kazanç kapısı 

olacaktır. Dolayısıyla kredi diyeceğimiz parayı alan Murad Efendi aşırı harcamalarına 

finans desteği bulmanın geçici memnuniyetini yaşarken, krediyi veren ise saraydan birinin, 

müşterisi olmasının garantisini ve yüksek faizin memnuniyetini yaşamaktadır. 

Galata’nın büyük bankerlerinden Hristaki Zagrofos, israfa varan harcamaları ve 

piyasada borçları ile maruf Murad Efendi’nin bankeridir. Murad Efendi Maliye 

Hazinesi’nden kendisine verilen aylık maaş senetlerini Hristaki’ye verirdi. Maliyenin 

ödemesinden önce Hristaki’den maaşlarına karşılık gelen parayı alırdı
288

.  Murad 

Efendi’nin Hristaki’den çeşitli zamanlarda aldığı borçların hesabı altın lira üzerinden 

hesaplanırdı. Bir de maaş hesabı olup da kuruş üzerinden hesaplanan borçlar vardı. Maaş 

hesabının işleme biçimi şu şekildedir: Murad Efendi maaşını Hristaki’den alır buna karşılık 

kendi maaş senedini Hristaki’ye verirdi. Hristaki ise Maliye Hazine’sinden bu senetlerin 

karşılığı olan parayı tahsil ederdi. Veliaht, vaktinden önce aldığı maaşlar için yüksek faizle 
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borçlanırdı. Hristaki maliyeye borç veren ve bulan bir banker konumunda olduğundan 

alacaklarını tahsil etmede sorun yaşamamaktadır. Her iki hesap üzerinde aylık % 1 gibi 

yüksek faiz işlemektedir. Ayrıca birikmiş borçlara uygulanan yıllık faiz % 18 gibi fahiş bir 

seviyeyi bulmaktadır
289

. Hristaki’nin bu maaşları aylık %1 faiz ve yarım komisyon 

hesabıyla işlettiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla aylık 1,5 ve yıllık ise %18 faiz, Murad 

Efendi’nin Hristaki üzerinden aldığı maaş borçları için yürütülen bir borçlanma 

yöntemidir. Bu faiz hesabının ise ne denli yüksek olduğunun altı çizilmelidir. Üstelik 

Murad Efendi’nin 95.000 ila 110.000 kuruşluk aylık maaşı dikkate alındığında yaptığı 

muhtelif borçlanmaların çok ciddi rakamlara ulaştığı ortadadır. Murad Efendi, Hristaki’ye 

verdiği maaş senetleriyle hazinede birikmiş maaşlarının yanında, ileri tarihli maaşlarını da 

önceden tahsil etmektedir
290

. 

Murad Efendi’nin borçlarını gösteren Ekim 1869’da düzenmiş borç pusulası konu 

hakkında önemli bilgiler vermektedir. Şöyle ki, “Faizleri ile birlikte Hristaki Efendi’ye 

1.419.847 kuruş (yaklaşık 13.522 Osmanlı lirası)
 291

 ve Mor oğlu Mığırdıç’ta ikisi 200.000, 

biri 300,000, biri 100.000 olmak üzere Murad Efendiye ait dört adet borç senedi 

mevcuttur.” Dolayısıyla Murad Efendi’nin Mıgırdıç’a borcu 800.000 kuruştur. En fazla 

borcu sarrafı Hristaki Efendiye olduğu görülmektedir. Mıgırdıç ve Hristaki’ye olan toplam 

borcu 2.219.847 kuruştur. Bu tarihlerde Maliye Hazine’sinden 1.996.328 kuruşluk tahsil 

edilmemiş maaş alacağı bulunmaktadır. Ancak bu paranın tamamı tahakkuk eden maaş 

olmayıp bir kısmı ileride hazineden alacağı maaşlarıdır
292

. Dolayısıyla Murad Efendinin 

maaşı borçlarını kapatmaya yetmez. Borcunu ödeyemeyen bir veliaht gelecekte borçlu bir 

hükümdar demektir. Bu da kamu kaynaklarını kullanmada ve millet yararına politikalar 

üretmede nedenli bağımsız  olacağı sorusunu akla getirmektedir.  

Veliahdın borçlarının durumunu göstermesi bakımından Rumi 1291 (1876) yılı 

analiz edildiğinde ortaya çıkan tablo vahimdir. “Murad Efendi ve validesinin sadece 

Hristaki’ye olan borcu, borç hesabından 147.886 altın lira, maaş hesabından 1.495.000 

kuruştur. Murad’ın aylığı 110.000 kuruş yani yaklaşık 1047,5 lira olmasına bakılırsa 

Veliahdın borcu 141 aylık maaşına” karşılık gelmektedir. Bu tablo sadece Hristaki’ye olan 

borçlarını yansıtmakta olup diğer kişilere olan borçları hariçtir
293

. Daha önce de ifade 
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edildiği üzere iki hesap söz konusudur. Biri maaş hesabıdır ki maaşına karşılık gelen parayı 

maaş senedine istinaden Hristaki’den almaktadır. Her ne kadar ödeme noktasında açık 

verilmiş olsa da maaş hesabının bir karşılığı vardır. Bir de maaş dışında aldığı borçların 

tutulduğu hesap vardır. Dikkat çekici olan ise bu hesaptaki borca mukabil bir karşılık 

gösterilmeyişidir. Anlaşılan Hristaki, önemli bir kazanç kapısı olan veliahdın ilerdeki 

hükümdarlığını teminat olarak görmektedir. Bu durum günümüz dünyasının yönetici 

seçimlerinde rastladığımız ekonomik güç odaklarının seçim yatırımına benzetilebilir.   

Murad Efendi’nin maaş alacakları dışında şahsi olarak Hristaki’den yaptığı 

borçlanmalar da bulunmaktadır. Bu doğrultuda Hristaki’nin tuttuğu kayda göre Murad 

Efendi’ye ait toplam borçlanmalar, “1869-1870 yıllarına kadar 19.490 lira, 1871 yılında 

16.682 lira, 1872 senesinde 27.093 lira ve 1875 yılında 29.800 lira”dır. Hristaki’nin 

hesabına göre, Murad Efendi’nin maaş borçları dışarıda kalacak şekilde, her yıl olmasa bile 

kaydedilen beş sene için Murad Efendi’nin toplam borcu 93.065 lirayı bulmaktadır
294

. 

Murad Efendi Hristaki’den alacağı para düzenlenen borç senedine göre 

gerçekleşirdi. Borçlanmanın gerçekleşmesinde izlenen usule örnek olması bakımından 

ahitleşilen şu senet gösterilebilir:“İş bu bin iki yüz seksen sekiz senesi Zilhiccesinin on 

yedinci pazartesi günü saadetlü Hristaki Zografos Efendi hazretlerinden karzen iki bin 

aded lira-yı Osmanî ahz eylediğimi müş‘ir iş bu sened i‘tâ olundu.” fi 17 Zilhicce sene 

1288 ve fi 14 Şubat sene 1287.” Senedin altında Murad Efendi’nin mührü 

bulunmaktadır
295

.  

Murad Efendi’nin kendi bankeri Hristaki dışında borç aldığı başka bankerler de 

bulunmaktadır.  Bunların başında Köçeoğlu Agop Efendi
296

 gelmektedir. Agop Efendi de 

Hristaki gibi Murad’ın meclislerinde bulunmuş ve yeni rejim taraftarı grubun mali 
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destekçileri arasında yer almıştır
297

. Veliaht Murad ile Agop Efendi arasında düzenlenen 

30 Ocak 1873 tarihli senet şöyledir: “İşbu 1289 senesi Zilhicce-i şerîfin birinci Perşembe 

günü saâdetlü Agop Efendi’den vakt-i vüs’atinde tesviye etmek üzere bâlâda mezkûr yedi 

yüz elli aded Osmanlı lirasını ahz eylediğimi mü‘şir işbû sened i‘tâ olundu.”fi 1 Zilhicce 

sene 1289/ 18 Kânun-ı sânî sene 1288
298

.  

Agop Efendi ile düzenlenen diğer bir borç pusulası ise şöyledir: “Devletlü 

Necabetlü Murad Efendi Hazretlerinin umûr-ı  husûsatları içün mahfuz bâlâda zikredildiği 

üzere yalnız 20.000 kuruş ahz-ı kabz eylediğine mübeyyen işbû memhûr pusula rağbetlü 

Agop Efendi Cenaplarına i‘tâ olunmuş. fi 28 Kânun-ı sânî sene 1278” (9 Şubat 1863)
 299

.  

Murad Efendi, bu borçlanmaları yaparken ya kendi yahut bendegânının mührüyle 

mühürlettiği senetleri Agop’a teslim etmiştir. Düzenlenen bazı senetlerde sadece borç 

miktarı belirtilmiş, bazılarında ise alışveriş veya yapılan başka bir harcamaya karşılık gelen 

miktar yazılmıştır
300

. 

Murad Efendi’nin borçlandığı diğer kişiler ve borçları hakkında bir tablo çizilecek 

olursa;  “25 Aralık 1873 ve 4 Ocak 1875 tarihlerinde Jan İstimatyadis bezirgândan senelik 

% 12 faiz ile iki seferde 20.000 ve 1.699 Osmanlı lirası borç almıştır. Bu borç faiziyle 

birlikte 25.493 liraya ulaşmış olup oldukça yüksek tutardır
301

”. Anaparaya 3794 lira faiz 

eklendiği görülmüştür. Zamanında ödeyememesi/ödememesi faiz yükünü artırmıştır.  

   Mösyö Rovalaki aracılığıyla Mehmed Emin Âli Paşa’ya da borçlanmıştır. “19 

Mayıs 1867’de % 1 faizle 1.000 Osmanlı lirası alınmıştır. Kendi padişahlık dönemine 

gelindiğinde bu eski borcun faizi 1.331,5 liraya ulaşarak anaparayı aşar. Dolayısıyla 

Sultan V. Murad’ın Âli Paşa mirasçılarına 2.331,5 liralık borcu bulunmaktadır.” Âli 

Paşa’nın Murad’a verdiği parayı geri almaya ömrü yetmemiş ve alacağı mirasçılarına 

intikal etmiştir. Yine Mösye Rovaki aracılığı ile Reisyan Mıgırdıç Bey Kumpanyası’ndan 

da borç alınmıştır. Senelik % 12 faiz ile Şubat 1866 tarihinde toplam 1.640 lira borçlanır. 

Zamanla borç, biriken faizi ve anaparayla birlikte 4.750 liraya ulaşır
302

. Dikkat edilirse 

faiz neredeyse anaparanın iki katını bulmuştur.  
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Maliye Nezareti Muhasebesinde kaydı bulunan bir senet suretinde Mösyö Leon’a 

olan borcunun tasdikinin Kahvecibaşı İbrahim tarafından yapıldığı görülmektedir. Şöyle ki 

senette, “Devletlü necabetlü Murad Efendi Hazretlerinin dûyûnât defter-i mahsûsunda 

kaydı bulunan Mösyö Leon bezirgân matlubu gayri ez teslimât  256 lira-yı Osmanidir. fi 10 

Haziran sene 1291. Efendi-i Müşârün-ileyh hazretlerinin deyni olduğunu musaddak işbu 

mahalle imza kılındı. Kahvecibaşı  İbrahim
303

.” denilmektedir. 

Halil Şerif Paşa aracılığıyla Mösye Koroniyo’ya da borçlanmıştır. Senelik % 12 

faizle 1 Aralık 1876 tarihinde 11.527 lira gibi yüksek bir borç alınır. 30 Eylül 1876 

itibariyle bu miktar faizi ile birlikte 13.108 liradır
304

. Koroniyo’ya saltanatından altı ay 

önce borçlanmış, kısa süren padişahlığında ödeme imkanı bulamamıştır. Zira saltanattan 

düştüğü halde borcu ödenmemiştir. Bu tablo V. Murad’ın sürekli ve artarak borçlandığını 

göstermektedir. Bunda müsrif bir harcama anlayışının yattığı ortadadır. Adeta günümüzde 

iktidara gelmek için yapılan seçim harcamaları gibi amcasının yerine sultan olmak için bol 

keseden kendini destekleyen kişi ve gruplara harcamalarda bulunmuş, ziyafetler vermiştir. 

Bu aşırı harcamalara belli başlı kişilerden aldığı borçlar da yetmemiştir. Yeni kişi ve 

kuruluşlardan aracılar marifeti ile yine yüksek faizle  aşırı borçlanma yoluna gitmiştir. 

Borç verenler için borçların çevrilmesindeki problemler, onun ilerde padişah olacağı 

düşüncesi ile bir yere kadar izole edilmiştir.  

Murad Efendi’ye borç veren Hristaki,  Zarifi
305

 ve Köçeoğlu Agop gibi bankerlerde 

oluşan kanaat alacaklarının tahsili için mutlaka veliahtın biran önce tahta geçmesi 

yönündedir
306

. İstedikleri hükümdar değişikliği gerçekleşecek fakat alacaklarının ödenmesi 

planladıkları gibi olmayacaktır. 

V. Murad’ın padişah olması ile Hristaki
307

  hükümdarın özel bankeri olacaktır. 

Hristaki V. Murad’ın cülûsundan bir ay sonra borçlarını tahsil etmeye çalışacaktır. 
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Çıkardığı hesaba göre Murad ve validesine veliahtlık döneminde verdiği borçların toplam 

yekûnu 27 Haziran 1876 itibariyle 211.530,5 Osmanlı altınıdır.  Hristaki ile, “247.500 

liralık bir anlaşma yapılacaktır. Bunun 211.530,5 Osmanlı lirası V. Murad’ın 

veliahtlığından itibaren biriken borçlara sayılacaktır. Kalan 35.969 lira 45 kuruşu ise 

Hristaki nakit olarak Hazine-i Hassaya ödeyecektir.” V. Murad’ın borçlarına karşılık 

Abdülaziz hanedanına ait mücevherlerin büyük bir kısmı Hristaki’ye rehin olarak 

verilecektir. Aslında 211.530,5 Osmanlı altını borç sadece Murad’ın değil annesinin de 

borcunu kapsamaktadır. Zira Hristaki, Murad ile annesinin borçlarına birlikte işlem 

yapmaktadır. Dolayısıyla rehin alınan mücevherler sadece V. Murad’ın değil annesinin de 

borçlarına karşılık olup Hristaki alacaklarını sağlama aldığı görülmüştür
308

.  

Mabeyn Müşiri Nuri Paşa ile Hristaki Efendi arasında 19 Temmuz 1876 tarihinde 

borç mukavelesi imzalanacaktır. Murad padişah olduktan sonra veliahtlık döneminden 

kalan şahsi borçlarını, Hazine-i Hassa ödeyecektir. Borçlarının garantisi ise Abdülaziz’in 

şahsi malları olacaktır
309

. Hristaki’nin amacı, resmi borçlanma mukavelesine 

şehzadeliğinden itibaren V. Murad ve validesine verdiği borçları kaydettirmek ve böylece 

borçları hem tahsil edebilmek hem de garanti altına alabilmektir
310

. 

Sultan V. Murad’ın hal‘ edildiğini öğrenen bütün alacaklılar, sabık sultanın 

kendilerine olan borçlarının ödenmesi talebiyle saraya müracaat edecektir. Öyle ki V. 

Murad’ın Beyoğlu ve Galata’da borçlanmadığı dükkân kalmamıştı. Galata bankerlerinden 

birçoğu V. Murad’dan alacaklarının peşine düşecektir
311

. Bu beklenmedik durum onları 

tedirgin edecektir. Zira yatırım aracı gördükleri sultanın düşüşü ticari olarak zarar anlamına 

gelmektedir.  

                                                                                                                                                    
bir milyon lira borç içinde saltanat tahtına oturmuş ve akıl almaz sefahatlere alışmış olduğundan cülûs 

bahşişi karşılığı adıyla Sultan Abdülaziz'den intikal eden 85 bin lira, Saray'da kaldıktan başka, güya 

saltanata lüzumlu olan bazı ihtiyaçlara sarf olunmak için Hristaki 'den yine para alınmış ve bunlar Valide 

Sultan'ın ve Nuri Paşa'nın işine yaramıştı. Ancak, Hristaki, o esnada borç verdiği altınları eski alacakları ile 

birleştirerek, Abdülaziz Han ailesinden alınıp da saklanan pahası ağır mücevheratı, yine müttefik erkânın 

muvafakatiyle rehin karşılığında alarak Londra'ya aşırdı. Nuri Paşa ise, Saray'da kalan mücevherattan, 

çeşitli yerlerde bulunan köşk ve kâşaneler eşyasından ve Has Ahır hayvanlarından, istediği kadar çalıp ve 

müttefik erkâna da sus payı verip muradına erdi. Bk. Mahmud Celaleddin Paşa; Mirat-ı Hakikat, Haz. İsmet 

Miroğlu vd., C. I, Tercüman 1001 Eserler Serisi, İstanbul 1979, s. 186-87; Ayrıca Süleyman Kani, V. 

Murad’ın Veliahtlığı döneminden siyasi emeller, safahat ve israf yolunda harcamasından kaynaklı 1.000.000 

liraya yakın borcu bulunduğunu belirtir. Bk. Süleyman Kani , “Saray ve Babıali’nin İç Yüzü: Sultan 

Murad’ın Baş Kadın, Mevhibe Hanımın Anlattıkları”,  Akşam,1 Mart 1934, s. 10. 
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II. Abdülhamid’in iradesi ile Hazine-i Hassa hesaplarını incelemek üzere 2 Aralık 

1876 tarihinde bir komisyon kurulacaktır. Komisyonun başkanlığına Mahmud Celaleddin 

Paşa, üyeliklerine ise Rıza Paşa, Namık Paşa, Arif Paşa, Kâni Paşa ve Mustafa Efendi ile 

Kadri Bey getirilecektir. Komisyonun başlıca üç vazifesi vardı. Bunlardan ilki V. Murad’ın 

hesaplarını incelemek ve toplam borçlarının miktarını tespit etmek. İkincisi, Sultan 

Abdülaziz’den V. Murad’a intikal eden mal ve eşyanın türü, miktarı ve kıymet takdirini 

yapmak. Üçüncüsü ise borçların toplam miktarıyla devredilen mal ve eşyaların değerini 

karşılaştırmak suretiyle fazla veya eksik ne ise ortaya koymaktı
 312

. Abdülhamid’in bu 

konuda amacı Murad’ın borçlarının ödenme suretiyle şerefinin kurtarılması, Abdülaziz’in 

ailesinin maruz kaldığı mağduriyetleri gidermek olacaktır
313

.  

Komisyon yaptığı çalışmalar sonucu V. Murad’ın borçlarının detaylı dökümünü 

çıkaracaktır. V. Murad’a borç veren bankerler arasında Köçeoğlu Agop,  en şansız olanıdır. 

Zira alacaklarının tahsili için uzun yıllar uğraşacaktır
314

. 498.509 lira olarak hesapladığı 

alacağını, V. Murad padişah olduktan sonra hazırladığı bir defterle saraya sunmuşsa da bu 

borçların ödenmesine dair herhangi bir geri dönüş alamayacaktır
315

. Hem Sultan 

Abdülhamid’e hem de Murad’ın validesine çok sayıda mektup ve dilekçeler vermek 

suretiyle alacaklarının talep edecektir.
316

  Köçeoğlu’nun V. Murad’a vermiş olduğu 

498.509 liranın yukarıda bahsi geçen komisyon tarafından alınan karar ile tasdik edilmiş 

olması da bir şeyi değiştirmeyecektir. Köçeoğlu Agop, sürekli olarak “itiraz kabul etmez” 

ve “komisyonca tasdik edilmiş” olarak nitelediği alacağının bir kuruşunu bile alamadan 

ölecektir
317

.  

Hristaki Zografos ise V. Murad’a borç veren bankerler arasında en şanslı olanıdır. 

Çünkü alacaklarının iki katı değerinde elinde rehin mücevher bulunmaktadır
318

. Sonuç 

itibariyle Hristaki, şehzadeliğinden beri V. Murad’a verdiği borçların geri ödemesini, II. 

Abdülhamid ise Abdülaziz ve ailesine ait mücevherlerin büyük bir kısmını geri alacaktır
319

.  
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II. Abdülhamid, Çırağan Sarayı’na gönderdiği V. Murad ve ailesinin israf ve borç 

alışkanlığını bildiği için maaş miktarını sadrazam başkanlığında kurulan komisyon ile 

belirleyecektir. “18 Eylül 1876 tarihli irade ile V. Murad için aylık 125.000 kuruş, annesi 

Şevkiefsar Kadın Efendi için 50.000 kuruş  V. Murad’ın oğlu Selahaddin Efendi için 

20.000 kuruş, V. Murad’ın kızları Hatice ve Fehime Sultan için 10.000’er kuruş, V. 

Murad’ın dört kadın efendisi için de her birine 15.000 kuruştan toplam 60.000 kuruş tahsis 

edilmesine karar verilir.”  Böylece V. Murad ve ailesine Çırağan Sarayı’ndaki 

geçimlerinin temini için toplamda 275.000 kuruş tahsis edilecektir. Aslında bu tahsisatla 

müsrifliği ile maruf V. Murad ve ailesinin bu meblağlar ile idare etmesi amaçlanmıştır
320

.  

1.8. Softalar Hareketi 

Murad Efendi’nin sultan olması ile neticelenecek ihtilal öncesi 1873 ile 1876 

yıllarını kapsayan zaman zarfında sık sık sadrazam ve vükelâ değişikleri meydana 

gelmiştir
321

. Payitahtta bunlar olurken Balkanlarda Hersek İsyanı (1875), Bulgar 

Ayaklanması (2 Mayıs 1876), iki konsolosun öldürülmesi ile tehlikeli bir hal alan Selanik 

Vak’ası (6 Mayıs 1876) gibi gelişmeler yaşanmıştır. Avrupa devletlerinin Osmanlı’ya 

müdahalesi gündeme gelmiştir
322

. Bu gelişmeler Avrupa kamuoyunun Türkler aleyhine 

dönmesine sebep olmuştur
323

. İçerde ise gergin ve heyecanlı bir bekleyiş hakimdir. Bu 

atmosferde İstanbul’daki medrese talebelerinin çoğunun Rumeli ahalisinden olması 

nedeniyle akraba ve yakınları hakkında canlarına kast ve mallarının  yağma edildiği 

yönündeki kötü haber ve rivayetler, talebeleri ayaklanmaya teşvik edecek hal almıştır
324

. 

Yönetimde istikrarsızlık söz konusu olmuş, Osmanlı tebaası ayaklanmalar sebebiyle 

kaygılanmış, devletin sorunları çözme kapasitesi ve kudreti ciddi şekilde sorgulanır hale 

gelmiştir. Bu olumsuz atmosfer Osmanlı tebaası nazarında Sultan Abdülaziz’i gözden 

düşürmek için kullanılacaktır. Veliaht olması dolayısı ile Murad Efendi’nin padişahlığının 

önü açılmaya çalışılacaktır. Aslında bu sosyolojik olgular kalkışılacak ihtilal hareketine 

propaganda zemini vermenin yanı sıra ihtilali meşrulaştırma aracı olarak da kullanılacaktır.  

Diğer taraftan Mahmud Nedim Paşa’nın beceriksiz yönetimi devleti borçtan iflasın 

eşiğine getirmiş, üstelik sadrazamın yukarıda bahsi geçen olayları çözememesi Sultan 
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Abdülaziz karşıtlarının işlerini kolaylaştırmıştır
325

. Midhat Paşa ile Hüseyin Avni Paşa’nın, 

Mahmud Nedim Paşa’yı sadarette tutması dolayısıyla Sultan Abdülaziz’e karşı öfke ve 

düşmanlıkları bulunmaktaydı. Genel bir kalkışma ile sadrazamı düşürerek devlet 

yönetimini elde edip Sultan Abdülaziz’i tahakkümleri altına almak, bu mümkün olmaz ise 

saltanat değişikliği gibi emeller etrafında ittifak etmişlerdir
326

. Midhat Paşa’nın bu planı 

gerçekleştirmek için Çırpıcı civarındaki konağında bir araya geldiği zevat içinde Ziya Paşa, 

Agâh Efendi, Şirvanizâde Hulusi Efendi ve Murad Efendi’nin sarrafı Hristaki ile özel 

hekimi Kapoleon, özellikle nüfuzu ile meşhur Yenikapı Mevlevihanesi Şeyhi Osman 

Efendi’den söz edilmiştir
327

. Bu iş için toplanan grup tahlil edildiğinde çıkan sonuç şudur: 

Veliaht Murad Efendi’nin özel doktoru ve sarrafı vasıtasıyla kendisinin siyasi nüfuzu 

kullanılmaktadır. Osman Efendi ve Hulusi Efendi gibi toplumda kanaat önderi olarak 

karşılık bulanlar vardır. Düşünce ve fikir adamı pozisyonundaki Ziya Paşa ve Agâh 

Efendi’nin kamuoyu oluşturma kabiliyeti önemlidir. Yine Hristaki gibi bankerler ise işin 

finans kısmını tamamlamaktadır. 

Midhat Paşa’nın bir hayli zamandan beri tahrikleri sonucu sûhte/softa
328

 kıyamı
329

 

meydana gelmiştir. Birkaç bin kişiyle Fatih Camiine, ertesi gün ise daha büyük bir 

kalabalıkla Süleymaniye Camiine toplanılmıştır
330

. Bu atmosferin tabii sonucu olarak 10 

Mayıs 1876 (16 Rebiülahir 1293) Çarşamba günü Fatih medresesi ardından Bayezid ve 

Süleymaniye medreseleri talebeleri dersleri boykot ederek,  “Devlet ve memleketin, hukuk 

ve istiklali ayaklar altına alındığı bir zamanda derslerle meşgul olmak, hamiyet ve diyânet 

alâmeti değildir; her tarafta İslamlar Hristiyanların tahkir ve ezaları altında eziliyorlar, 

buna sebep olan devlet büyüklerini ortadan kaldırmak şer’an hepinize vazifedir.”  
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sloganları ile Fatih ve Bayezid meydanlarında toplanmıştır
331

. Softalar memleketin kötüye 

gittiğine yönelik tahrik yüklemelerinin bir tezahürü olarak dersleri askıya almıştır. 

Softaların İslami bir protesto dili kullandıkları görülmüştür. Medresenin siyaseti etkileme 

ve belirleme kapasitesi test edilecektir.  

Dersleri boykot hadisesini Ahmet Mithat Efendi şöyle anlatmaktadır: “1293 senesi 

Rebiyülevveli evasıtında (ortasında) bir perşembe günü talebe-i ulûm sabah dersleri için 

cevâmî-i şerîfede ictimâlarını müteâkip ‘Tahsil ve tefennün (öğrenme) vakt-i âsayişte olur; 

böyle fitne vü fetret ve ceng ü cidâl zamânında talebe-i ulûm müsellâh (silahlı) bulunur; 

binâen’aleyh ders okumıyacağız; şu felâketlere çâre bulacağız’; diye müderris efendilere 

dersleri terkettirerek nümâyiş cem'iyetini teşkile müsâraat eylediler
332

”.  Bu protesto metni 

aslında softaların ilim ve irfan taleplerinin çeşitli saik ve gerekçeler ile siyasi taleplerin 

gerisine düşebildiğine örnektir. 

Halk nazarında Abdülaziz’e karşı memnuniyetsizlik olmakla birlikte asıl sebep 

olarak Mahmud Nedim Paşa ve Şeyhülislam Hasan Efendi görülmüştür
333

. Nitekim çeşitli 

entrikalar ile kafaları karıştırılan medrese talebeleri, “Şeyhülislam Hasan Efendi'yi 

istemeyiz!,  Mahmud Paşa sadrazamlıkta kalacak mı?”  sloganları ile mitingler 

yapmışlardır
334

. Büyük camilerde toplanarak burada yapılan ateşli konuşmalarla hükümeti 

eleştirmişlerdir. Rus taraftarı gördükleri Sadrazam Nedim Paşa ve Şeyhülislam Hasan 

Fehmi’nin azledilmesini istermişlerdir. Medrese öğrencilerinin yeniçeri ve zanaatkârların 

kalkışmasına benzer bir tepki ile İstanbul sokaklarına çıktığı görülmüştür
335

.  

Osmanlıda medrese öğrencilerinin ayaklanma hadisesi yeni ve ilk değildir. XVI. 

yüzyıldan itibaren zaman zaman gerçekleşen ayaklanmalar ile devlet idaresi üzerinde 

önemli rol oynamışlardır. Bununla birlikte hükümet değişikliğini gerçekleştirmek 

gayesiyle önceden tertip edilen ve para verilen öğrenci gösterisi yeni bir durumdur
336

. Bu 

cümleden olarak Midhat Paşa’nın delaletiyle Şehzade Murad Efendi’nin sarrafı Hristaki, 

medrese öğrencilerine gizli olarak para dağıtarak onları ayaklanmaya teşvik etmiştir
337

. 

Midhat Paşa’ın gayesinin meşrutiyet idare biçimini getirmek olduğu bilinmektedir. Bu 

bağlamda Veliaht Murad Efendi’nin de padişah olduğu takdirde meşruti bir yönetim 
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taahhüdü bulunmaktadır.  Murad Efendi’nin finansörü Hristaki’nin bu işe para yatırması da 

gösteriyor ki veliahdın, dolayısıyla onu destekleyenlerin bu nümayişteki amacı, siyasi olup 

Abdülaziz’i devirmektir. 

Softalar hareketinin meydana gelmesinde ortada dolaşan çeşitli şayiaların da etkisi 

olmuştur. Abdülaziz’in padişah olma prensiplerinde değişiklik yapacağı ve oğlu İzzeddin 

Efendiyi veliaht tayin edeceği
338

, Rus Sefir İgnatiyef’in, “Müslümanlar ayaklandılar. 

Hristiyanları kesecekler. Mallarını yağma edecekler” şeklinde velveleler 

yayınlattırması
339

,  Sultan Aziz’in kendi askerinden ve milletinden emin olmadığından 

İstanbul’a otuz bin kadar Rus askeri getirteceği 
340

 bu söylentilerin cümlesindendir. Rus 

elçisinin neşrettirdikleri aslında büyük bir tahriktir. Bununla meydana gelecek kaosla softa 

hareketini söndürmek istemektedir. Zira softalar hareketinin hedefinde olan şeyhülislamın 

(Hasan Fehmi Efendi)
341

 özellikle de sadrazamın (Mahmud Nedim Paşa) Rusya’ya 

yakınlığı bilinmektedir.  

Softaların gösterilerine Şirvanizade Ahmed Hulûsi Efendi, Gürcü Şerif Efendi gibi 

ilmiye ricalinden katılanlar olduğu gibi protestoyu duyan ahaliden de talebeler arasına 

başlarına sarık sarmak suretiyle karışanlar olmuştur. Böylece meydana gelen kalabalık 

cami avlularında ve caddelerde, özellikle Babıâli ve Bab-ı Fetva çevresinde silahlı olarak 

gezmeye başlamıştır
342

. Ayrıca Bab-ı Seraskeri ve hatta Sultan Abdülaziz’in o sırada 

bulunduğu Yıldız'a kadar gidilmiş ve gösteri yapılmıştır
343

.  Kalabalığın askeri bir 

müdahale ile dağıtılmasına niyet edilse de birkaç bin talebeye bir o kadar da yukarıda 

zikredildiği gibi halktan da katılmalar olması ve üstelik asker içinden de göstericilere 

katılmaya meyil oluşu bu niyeti mümkün kılmamıştır
344

. Öte yandan hiç kimsenin canına 

ve malına ilişmemeleri, ölçülü tavırları, silahlarını gizlemeye çalışmaları, üstelik korku ve 

endişe duyan Hristiyanlara teminat vermeleri dikkat çekmektedir
345

.  Gösteriye ulemanın 

bir kısmının desteği olduğu kesindir. Nümayişe halktan katılanların oluşunu iki sebebe 

bağlanabilir. Birincisi halinden (siyasi, sosyal, ekonomik)  memnun olmayan kitlelerin 
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tepkisine bu gösterinin araç olduğudur. Diğeri ise medrese gibi toplumun manevi 

dinamiklerini besleyen bir yapının etki ve yönlendirme gücüdür. Nümayişi askeri 

yöntemler ile bertaraf etmekten çekinilmiştir. Zira bu tepkiye asker içinden de yakınlık 

duyanlar olmuştur. Protestonun amacının yağma, tedhiş ve yakıp yıkma olmadığı ortadır. 

Aslında bu durum bir yönüyle günümüz protesto ilkelerinde aranan bir niteliktir.  

Bulgar ve Hersek olaylarından mahzun olan Abdülaziz dinlenmek için gittiği 

Ayazağa Çiftliğinde bu hadiseyi haber alır almaz Yıldız Sarayına dönmüştür. Daha önce de 

ifade edildiği gibi softalar, Babıâli, Şeyhülislâm Kapısı ve Serasker Kapısında gösteriler 

düzenleyerek Yıldız Sarayının önüne kadar gelmişlerdir. Buradaki protestolarda 

şeyhülislâm ile sadrazamın kesin suretle azlini istemişlerdir
346

. Sultan Aziz büyük bir 

endişe içinde aceleyle Serkurena Hafız Mehmed Bey ile Seryaver Halil Paşa’yı softaların 

bulunduğu camilere göndermiş ve isteklerini dikkate almıştır
347

. Böylece Mahmut Nedim 

Paşa ve Hasan Efendi derhal azledilmiştir
348

. Rüşdü Paşa sadrazamlığa, Padişahın birinci 

imamı Hasan Hayrullah Efendi Şeyhülislamlığa, Bursa Valisi Hüseyin Avni Paşa 

Seraskerliğe
349

,  Midhat Paşa önce Meclis-i Vükelâ
350

’ya memur edilmiş
351

 daha sonra 

Şûrâ-yı Devlet
352

 Reisliğine getirilmiştir. Ayrıca Kayserili Ahmed Paşa da sonradan 

Kaptan-ı Deryalığa tayin edilecektir
353

. Çarşamba günü (10 Mayıs 1876) başlayan 

gösteriler Cuma günü (12 Mayıs1876) kabine değişikliğine kadar sürmüştür
354

.  Bu 

durumun hükümet darbesi olduğu aşikârdır. Devletin siyasi, askeri, ilmiye ve bürokratik 

saç ayaklarını oluşturan bu mevkilere, kendi aleyhinde olan zevatı atamakla Abdülaziz 

kendi sonunu hazırlayacaktır. Devletin üst yönetimindeki bu değişiklik ile Abdülaziz’i 
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tahttan indirmek V.Murad’ı tahta çıkarmak isteyen bu zevat büyük imkâna kavuşacaktır. 

Zira Abdülaziz bundan (12 Mayıs 1876) 18 gün sonra bu zevat tarafından bir darbe ile 

tahttan uzaklaştıracak yerine veliaht yeğeni Murad Efendi, V. Murad namı ile padişah 

yapılacaktır.  

Mahmud Nedim Paşa sadrazamlıktan azledilerek yerine sadarete getirilen Rüşdü 

Paşa’nın bu dördüncü sadrazamlığı olmuştur
355

. Abdülaziz, sadaret mührünü Rüşdü 

Paşa’ya vermiş
356

 ve ona, “Sizi halk istediğinden görevlendirdim” demiştir. Rüşdü Paşa 

ise, “Efendimiz halk bizi ne bilsin, namımızın yayılması teveccühlerinizin bir neticesidir.” 

cevabını vermiştir
357

. İsyana çok hiddetlenen Abdülaziz, Murad Efendi’yi aşırı kontrol 

altında tutarak göz hapsine aldırmıştır. Başmabeyinci Hafız Mehmet Bey vasıtasıyla yeni 

şeyhülislam ve ulemaya gönderdiği iradede, “Devletin şevketini, hukukunun muhafazasını 

temin eylemek azmiyle bir misli görülmemiş zırhlı donanma yaptırdım. Berrî kuvvetlerin 

takviyesi maksadiyle ordulara nev-icat top ve tüfek ve mühimmat aldırdım. Âmali 

mülûkânem asayişin idamesi iken bazı ülemânın tefevvu‘ata cüretleri takbihe ve 

muahezeye lâyık ise de bu kerre affa nail oldular. Lakin tekrar böyle bir hâle’ 

cesaretlerinde düşman için hazırladığım silahları onların üzerine kullanırım
358

” demiştir. 

Bu fikrini kuvveden fiile dökebilseydi belki de isyan bastırılabilirdi. Artık iş işten geçmiş 

vaziyettedir. Asilerin padişaha istediklerini yaptırmakla hem siyasi hem de psikolojik 

üstünlük kazanmışlardır. Abdülaziz saltanatını devam ettirdiğine inana dursun tahtının 

ayakları bir bir kırılmaktadır.  

Nitekim İstanbul’dan 18 Mayıs’ta gönderilen ve darbeden dört gün önce Times 

gazetesinde yayınlanmış olan bir haber bu açıdan çarpıcı özellik taşımaktadır: “Bu oyun 

artık pek sürdürülemez; buradaki genel intiba, softaların artık bu sevilmeyen padişaha 

tahammül etmeyecekleri ve yirmi güne kalmaz, Murad Efendi’nin Eyüp Camii’nde Osman 

                                                 
355

 Abdurrahman Şeref, Tarih Musahabeleri, s. 152. 
356

 Sertoğlu, Mufassal, C. VI, s. 3206 
357

 Mahmud Celaleddin Paşa, Mirat-ı Hakikat, C. I, s. 147; Durdu’nun Muhammed Âtıf Bey’den 

naklettiğine göre; Sultan Abdülaziz sadaret tebliği için serkurenayı Rüşdü Paşa’ya gönderir. Ancak Rüşdü 

Paşa yaşlılığını ve hastalığını ileri sürerek sadrazamlık teklifini geri çevirir. Bunu öğrenen Abdülaziz 

serkurenayı yeniden Paşa’ya gönderir. Arkasından  Başkâtip Muhammed Âtıf Bey'i de göndererek “Mutlaka, 

mührü kabul itmesini söyle!" tembihinde bulunur. Başkatip Muhammed Âtıf Bey, Paşa'nın hanesine doğru 

giderken Unkapanı köprüsünde serkurena ile karşılaşır; serkurena Rüşdü Paşa’nın razı olduğunu söylemesi 

üzerine her ikisi de Çırağan Sahilsarayı’na giderek durumu Abdülaziz’e arz ederler. Ayrıca Durdu, 

Abdülaziz’in Rüşdü Paşa’yı tercihini şöyle izah eder: “Sultan Abdülaziz, Midhat Paşa gibi Meşrutiyetçi 

birini değil Mehmed Rüşdi Paşa gibi bürokrasiyi ve devlet dilini iyi bilen, toplumun her kesiminin saygı 

gösterdiği birini sadarete getirmiştir.” Bk. Mustafa Durdu; Mütercim Mehmed Rüşdi Paşa, Selçuk 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Konya 2017, s. 40, 43. 
358

 Şehsuvaroğlu, Sultan Aziz, s.70. 



65 

 

Gazi’nin kılıcını kuşanacağı yönündedir
359

.”  Bu öngörü aslında bir kehanetten ziyade 

gidişatın varacağı noktayı göstermesi bakımından önemlidir. 

Sonuç olarak bu harekete kalkışanlara müdahale etmeyip müzakere eden, onları 

muhatap alıp taleplerini karşılayan Abdülaziz kendi saltanat ve iktidarına kast edildiğinin 

ya farkında değildir ya da onlara karşı acziyet göstermiştir. Devlette kritik görevlere 

getirtilen “Erkan-ı Erbaa” denilen dörtlüye büyük bir fırsat vermiştir. Bununla birlikte başa 

getirdiği kişilere bazı tenkitler sıralaması bu şahısları tanıdığının işareti sayılmıştır. O halde 

tahtından ve daha sonra hayatından olan sultanın bunların bu denli cüretkâr olabileceğini 

hesaba katmaması bir gaflet alameti sayılabilir.  

1.9. Erkân-ı Erbaa 

Erkân-ı  Erbaa,  Erkân-ı Müttefika,  Erkân-ı Hâl’
360

  veya  Hal‘ ü akd ashabı (ihtilal 

komitesi)
361

  olarak da bilenen dörtlü grubu biraya getiren âmil Sultan Abdülaziz’in hal‘ 

meselesi olmuştur
362

. Hal‘ olayını gerçekleştirecek olan  beyin takımı
363

, Erkan-ı Erbaa 

denilen bu dörtlü komite veya grup
364

; Hüseyin Avni Paşa
365

, Mithat Paşa
366

, Mütercim 

Mehmed Rüşdü Paşa
367

 ve Hayrullah Efendi’
368

den oluşmaktadır. Daha sonra hal‘ içinde 

birinci derecede rolü olmamakla birlikte Bahriye Nazırı Kayserili Ahmed Paşa ile Askerî 

Şura Reisi Müşir Redif Paşa da bu konuda ikna edilenler arasında yer almıştır. Eylemi 
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gerçekleştiren ise Süleyman Paşa
369

 olacaktır
370

. Midhat Paşa’nın meşrutiyetçi liberalizmi 

ile Süleyman Paşa’nın yurtseverliği Abdülaziz’e karşı birleşmiştir
371

.  

Abdülaziz’in hal‘ işinde birleşen ancak emelleri başka başka olan bu dört devlet 

adamı birbirini sevmediği gibi huy ve tabiat itibariyle de birbirine zıt yapıdadır
372

.  Daha 

önce de temas edildiği üzere Erkan-ı Erbaa’yı oluşturan zevat devlet mekanizması içinde 

en önemli görevlerin başında bulunmaktadır. Hüseyin Avni Paşa Serasker olması yönüyle 

askeri cenahın, Rüşdü Paşa sadrazam olarak  hükümet cenahının, Hasan Hayrullah Efendi 

Şeyhülislam olarak ulema tarafının, Midhat Paşa ise Şurâ-yı Devlet reisliğiyle bürokratik 

tarafın güç odağını temsil etmektedir. 

Hüseyin Avni Paşa ile Rüşdü Paşa, Sultan Abdülaziz aleyhinde Veliaht Murad 

Efendi ile gizli olarak iletişim halindedir. Hüseyin Avni Paşa, talebe nümayişi ile yeniden 

(dördüncü kez)  seraskerliğe kavuşsa da Abdülaziz’den öç almak istemektedir. Zira 

seraskerlikten azledilmiş memleketi Isparta’ya sürülmüştür
373

. Mehmed Rüşdü Paşa ise 

Abdülaziz’in tahta çıkışından beri teveccühüne mazhar değildir. Çoğu zamanı mâzûliyet 

ile geçmiştir. Bu sebepten padişaha karşı kırgınlığı ve öfkesi bulunmaktadır. Hasan 

Hayrullah Efendi’ye gelince Abdülaziz’in imamlığından yetişmiş olmakla birlikte, 

mevkiini korumak için bu ittifakın içinde yer almıştır
374

. Midhat Paşa ise Topkapı dışında 

yaptırdığı köşkte Yeni Osmanlılardan Ziya Bey başta olmak üzere kendisine bağlı olanlarla 

bir araya gelerek, hatta Yenikapı Mevlevihanesi Şeyhi Osman Efendi’yi ‘tahttan indirme’ 

maksadına sırdaş ederek fikir alış verişinde bulunmaktadır. O da Şehzade Murad 

Efendi’nin sarrafı Hristaki Efendi ve hekimi Kapoleon aracılığıyla veliaht ile 

haberleşmektedir
375

.  

Midhat Paşa’nın en büyük ideali millet meclisi ile devletin yönetilmesi olmuştur. 

Özellikle maliyenin denetim ve kontrolünün gerekliliğini savunmuştur. Bütün bunları 

Abdülaziz’e kabul ettirebilme ihtimali bulunmadığını düşündüğünden Abdülaziz’in yerine 

                                                 
369

 Mekteb-i Harbiye Nazırı Süleyman Paşa, Veliaht Murad’ın oğlu Selahaddin Efendi’nin uzun süredir 

öğretmenliğini yapmakta olup içli dışlı haberleşmektedir. Bk. Mehmed Memduh, Mirat-ı Şu’ûnat, s. 82. 
370

 Öztuna, Bir Darbenin Anatomisi, s. 11-34. 
371

 Selda Güner; Yeni Osmanlı Melankolik ve Mason Birader V. Murad (1840-1904), Doğu Kütüphanesi, 

İstanbul 2018, s. 90. 
372

 İsmail Hakkı Uzunçarşılı; Midhat Paşa ve Yıldız Mahkemesi, TTK Basımevi, Ankara 1967, s. 23. 
373

 Mahmud Celaleddin Paşa, Mirat-ı Hakikat, C. I, s.155, 159;Uysal, Hüseyin Avni Paşa hakkında:  

“Gururlu, öfkeli, bencil, inatçı ve kinci özelliklere sahip olup vermiş olduğu bir karardan dönme ve kin 

bağladığı bir kimseyi de affetme ihtimali yoktur.” diye yazmaktadır. Bk. Uysal, Hüseyin Avni Paşa, s. 27. 
374

 Mahmud Celaleddin Paşa, Mirat-ı Hakikat, C. I, s. 159-60. 
375

 Mahmud Celaleddin Paşa, Mirat-ı Hakikat, C. I, s. 159; Ayrıca bk. Danişmend, Kronoloji, C. IV, s. 258. 



67 

 

hürriyet fikirleri ile beslenmiş sayılan Veliaht Murad Efendi’nin tahta geçirilmesi ile 

istediği yönetim şekli olan meşrutiyet idaresinin gerçekleşbileceğini düşünmüştür
376

. Bu 

bağlamda Midhat Paşa’nın amacı Osmanlı tahtına Veliaht Murad Efendi’yi çıkarmak 

suretiyle Osmanlı Devleti’nde anayasanın ilan edilmesi ve meşrutiyet sistemine 

geçilmesini sağlamaktır. Bu konuda veliaht ile tam bir uyum içinde olmuştur
377

.  Veliaht 

Murad padişah olduğunda meşrutiyet yönetimi kurulacağı teminatını vermiştir. Anayasanın 

ilanına hazır olduğu bilinmektedir. Midhat Paşa’nın hazırladığı reform paketleri Veliaht 

Murad tarafından kabul edilmiştir
378

. Midhat Paşa’nın kafasındaki yönetim modeli olan 

meşrutiyet sisteminin gerçekleşmesi Murad Efendi’nin Osmanlı sultanı olmasına bağlıdır. 

Zira Veliaht bu mevzuda gerekli güvenceyi vermiştir. Midhat Paşa’nın meşrutiyet tutkusu 

ile Veliaht Murad Efendi’nin biran evvel sultan olma tutkusu böylelikle kesişecektir. 

Sadrazam Rüşdü Paşa’ya gelince Sultan Abdülaziz’in onun hakkındaki görüşü 

şudur: “Bu adam her şeye itiraz eder, amma devlete yarayacak küçük bir iş olsun meydana 

koymamıştır. Benim ecdadım bu gibilerin aklıyla hareket etmiş olsaydı Konya ovasında 

koyun güdüp çadır kurmaktan kurtulamazdık. Biraderim Abdülmecid Han merhumun 

asrında yetişmiş olduğundan durumun gereğine göre istihdam ediliyor.
379

” Bu sözlerden 

anlaşıldığına göre softa hareketinin zorlamasıyla Sadrazamlığa getirilen Rüşdü Paşa,  

padişahtan teveccüh görmemekte, kendisine itimat edilmemektedir. Vaziyet bu iken 

geçmişte görevden azledilmesinin de etkisiyle padişahın aleyhindeki ittifakta yer alarak 

onu tahtından edecek faaliyetlerde bulunacaktır. 

Öte yandan Sadrazam Rüşdü Paşa, V. Murad’ın hastalığı dolayısıyla onun kısa 

saltanatında devleti padişahsız idare edecektir. Hal‘ meselesinde birlikte hareket etmelerine 

rağmen devlet yapısında değişim hususunda Midhat Paşa ile aynı fikirde değildir. Ona göre 

Kanun-ı Esasi’ye gerek yoktur. Tanzimat ilkeleri yeterlidir. Bundan ötürü padişahın tahta 

çıkışını ilan eden hatt-ı hümâyûnda meşrutiyet vaadinin yer almasını önleyecektir. Halkın 

seçim esasını temel alan rejime henüz hazır olmadığını savunmuştur. Kanun-ı Esasi’de 

padişahın yetkilerinin tahdit edilmesini doğru bulmamıştır
380

. Sadrâzam Rüşdü Paşa,  “Biz 

millet meclisi yapmayacağız. Padişahın hattındaki evâmirden murad, bu değildir. Bize 

lâzım olan ancak umur-ı mâliyede men‘i sefahat ve celb-i menfaâte muktedir bir hey‘et 

                                                 
376

 Uzunçarşılı; Midhat Paşa ve Yıldız Mahkemesi, s. 26; Abdurrahman Şeref, Tarih Musahabeleri, s. 152. 
377

 Sertoğlu, Mufassal, C. VI, s. 3209. 
378

 Davison, Osmanlı İmparatorluğu’nda Reform, C. II, s. 97, 105.  
379

 Mehmed Memduh, Mirat-ı Şu’ûnat, s. 76. 
380

 Abdullah Saydam; “Mütercim Rüşdü Paşa”, TDVİA, C. XXXII, İstanbul 2006, s. 202. 



68 

 

teşkilidir.
381

” demiştir. Klasik devlet yönetim anlayışı diyebileceğimiz sultanlıktan yana 

olmuşturr. V. Murad’ın rahatsızlığı sebebiyle devleti onun adına idare etmenin gücü ile 

devlet yönetimine dair görüşlerinin baskın çıktığı söylenebilir. Zira hatt-ı hümâyûna 

meşrutiyet ile alakalı taahhüt koydurmaması bunun işaretidir. 

Hüseyin Avni Paşa hal‘ meselesini ilk gündeme getiren ve bu işte en istekli kişi 

olmuş
382

 Abdülaziz’in hal‘ edilmesinde başrolde bulunacaktır
383

.  Görünüşte tedavi niyeti 

ile gittiği Avrupa’da, Paris ve Londra hükümet erkânı ile görüşmeler yapmıştır. İngilizler 

ile Abdülaziz’in hal‘ edilmesi hususunda anlaştığı öne sürülmüştür. Kindarlığı ile maruf 

Paşa Isparta’ya sürülmesinin intikamını almak niyetinde olmuştur
384

. “Abdülaziz’den 

intikam almadıkça Allah canımı almasın” demiştir
385

. Saraya bağlı kumandanları 

İstanbul’dan çeşitli gerekçeler ile uzaklaştırmıştır. Kendisine bağlı kumandanlar ile 

hazırladığı darbe planını hükümet üyelerine kabul ettirmiştir
386

. Hüseyin Avni Paşa 

meşrutiyetten yana olmamıştır. Ancak Abdülaziz’i tahttan edecek tertibin başarısı uğruna 

bu anlayıştan yana gibi görünmüştür
387

.  Hal‘ yöntemi olarak askeri darbeyi savunmuştur. 

Siyasi ihtirasları bulunan Paşa’nın, amacına ulaşmış bir darbenin lideri olarak tanınmak 

istediği iddia edilmiştir. Bu bağlamda Osmanlıyı Avrupa’dan ve isyancılardan kurtarmak 

gibi vatansever hedefleri bulunmaktadır
388

.  

Ona göre devletin kötü yönetiminin sorumlusu Sultan Abdülaziz’dir. Onun yerine 

gelecek iyi niyetli padişah ile işler yoluna girecektir. Meşrutiyet konusunda Midhat Paşa 

ile ters düşmüştür. Meclis-i Mebusan’ın açılması Müslümanlardan çok Hristiyanların işine 

geleceği, ayrılık peşinde olan Hristiyan tebaanın bu sayede devleti parçalayacağı ileri 

sürmüştür
389

.  Hal‘ meselesinin askeri tarafında yer alan Serasker Hüseyin Avni Paşa bu 

konuda aktif rol oynamıştır. Bunda Abdülaziz’e şahsi garezinin etkisi büyüktür. Avrupa’da 

Abdülaziz aleyhinde kulis faaliyetlerinde bulunması dikkat çekicidir. Amca sultanın 

devrilerek Veliaht Murad Efendi’nin padişah olması için uğraşmıştır. O da, Sadrazam 

Rüşdü Paşa gibi Midhat Paşa’nın savunduğu meşrutiyet sistemine karşı çıkmıştır. Bu 

yönetim tarzının ittihattan ziyade tefrikaya neden olacağını savunmuştur. 
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Şeyhülislam Hayrullah Efendinin, Abdülaziz’i tahtan indirmek için çalışan 

komiteye katılması ise Rüşdü Paşa’nın ısrarı ile olmuştur. Hayrullah Efendi, Hüseyin Avni, 

Midhat ve Rüşdü Paşalar ile kendisinin Kuruçeşme’deki yalısında gizli toplantılar 

düzenlemiş siyasi faaliyetlerde bulunmuştur. Hayrullah Efendi padişahı oyalama yoluna 

gitmiştir. Zira saltanat makamının icraatlarından ulema ve rical-i devletin memnun 

olduğunu söylemektedir. Padişahın hal‘ fetvasını Fetva Emini Kara Halil Efendi’ye 

hazırlatmıştır. İlerde detayları anlatılacak olan hal‘ fetvasında, “padişahın zihnen ma‘lul 

olup devlet idaresinden habersiz olduğu, hazineyi devlet ve milletin altından 

kalkamayacağı ağır masrafa soktuğu, din ve dünya ahvalini birbirine karıştırdığı, devlet ve 

milletin bekasını tehlikeye soktuğu” yönünde son derece ağır ve muğlak gerekçeler öne 

sürmüştür
390

.  

Hayrullah Efendi, V. Murad’ın cülûsu ve icraatı hususlarında hal‘ erkânının diğer 

üyeleri ile birlikte hareket etmiştir. Her icraatı bunlar tarafından kontrol altında 

tutulduğundan olacak Sultan Murad her işte bu heyetin onayının aranmasını irade 

buyuracaktır
391

. Padişahın imamlığını yapmış olduğundan güvenini de kazanmış olacak, 

işlerin yolunda gittiği yönünde telkinleriyle Abdülaziz’i gaflete düşürecektir. Erkan-ı 

Erbaa’ya dâhil olmasında her ne kadar Rüşdü Paşa’nın zorlaması olsa da tıpkı Avni Paşa 

(seraskerlikten azledilmesi) gibi daha evvel şeyhülislamlık makamından azledilmesinin 

tesiri olmalıdır. Yine bu hal’ teşebbüsüyle mevcut şeyhülislamlık makamını garantiye alma 

düşüncesi olduğu da söylenebilir.  Veliaht Murad Efendi’yi sultanlığa taşıyan hal‘ fetvasına 

bakıldığında lüzum görülen meşruiyet kılıfını da bularak işi kitabına uyduracaktır.   

Askeri Mektepler Nazırı Süleyman Paşa’ya gelince, büyük bir vatansever, 

meşrutiyet siteminin destekçisi, milliyetçi yapısının dışında Batıcı ve reformist bir 

karakterdir. Askeri darbeden yana olup Midhat Paşa ile Hüseyin Avni Paşa arasında köprü 

vazifesi görmüştür
392

. Danişmend’e göre samimi bir meşrutiyetçi olup millî ve vatanî 

duygular ile bu harekete kalkışmıştır
393

.  

Abdülaziz’in hal‘ edilmesinde aktif rol alan temel gayesi ülkenin meşrutiyet 

yönetimine geçirilmesi olduğu anlaşılan Süleyman Paşa ve Erkan-ı Erbaa arasında, 

bilhassa Hüseyin Avni ve Mehmed Rüşdü Paşalar ile meşrutiyet konusunda görüş 
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ayrılıkları
394

 bulunmaktadır. Dikkat çeken husus ise Süleyman Paşa’nın darbenin 

gerçekleşmesindeki katkısından olacak onun fikirlerine şimdilik açık bir karşı duruş 

olmamasıdır.  

Süleyman Paşa,  Hüseyin Avni Paşa’ya hitaben şöyle demiştir: “ …Hal vuku’undan 

sonra, yerine geçecek zat da usûl-ı istibdat ile idareyi iltizam cihetinde bulunur ise, bu 

tehlikeye duhulün hiç lüzumu ve manası yoktur. Hem bendeniz padişah olacak zata usul-ı 

meşrutiyeti kabul ve imza ettirildikten sonra biat olunmalıdır, derim.
395

”  Süleyman Paşa 

eski yönetim tarzı devam edecekse böyle riskli bir işe kalkışmayı anlamsız bulmaktadır. 

Hatta padişah olacak (V. Murad) kişiden meşrutiyet taahhüdü alınmadan biat edilmemesi 

görüşündedir.  

Hüseyin Avni Paşa ise, “Pek o kadar ileri gidilmezse de, halimize münasip bir 

konstitüsyon lazım olduğuna ben de müteârifim ve mutlaka öyle bir şey yaparız. Zaten 

artık bu fikrin icrasına mani kalmaz ki…
396

” diyecektir.  Seraskerin konuyu geçiştirdiği 

anlaşılmaktadır. Zaten meşrutiyete sıcak bakmadığı bilinmektedir. 

Süleyman Paşa, “Usûl-ı istibdadın ilgası şartıyla ve Cenab-ı Hakkın ‘avn-ı ‘inayeti 

ile müsteniden bu işi deruhde iderim.
397

”  diyerek bu işi üstlenmeye gönüllü olacaktır. 

İhtilalin ortaya çıkma ihtimaline karşı komitenin söyleyeceği gerekçe ise “Bir takım 

herifler bağy ve tuğyan iderek askeri de tahrik ve iğfal itmişler, bizim bundan haber ve 

malumatımız yoktur, hatta bir alelâde meclis müzakereleri ile meşgul idik.
398

” şeklinde 

olacaktır. 

Süleyman Paşa’nın bu meseleye bakışını şu sözleri özetlemektedir:  “ Bizim Sultan 

Aziz’in şahsına hiçbir garezimiz yoktur. Belki kendilerinden şahsi olarak lütuf da gördüm. 

Murad Efendi Hazretlerinden de şahsi bir menfaat talep ve kaydında değilim bu işe 

mücerred milleti görünen hatar ve tehlikeden kurtarmak için teşebbüs olunuyor kendileri 

de efrad-ı millettendir, biz bu kadar fedakârlık gösteriyoruz, bir kısmını da onlar der’uhde 
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buyursunlar! 
399

” … “ … Bana kalırsa Efendi Hazretleri  şimdiden meşrutiyet-i  idareyi 

dahi taahhüt buyurmalıdır.
400

”  Millet ve memleketin geleceği adına böyle bir harekete 

kalkıştığını vurgulayan Süleyman Paşa, aynı zamanda Murad Efendi’den, daha hal‘ vuku 

bulmadan meşrutiyeti ilan garantisi istemektedir. 

Midhat Paşa’nın ise bu konudaki kanaati şöyledir: “ Evet muradımız bir despotu 

kaldırıp yerine bir diğer despot getirmek değildir.  Elbette böyle olacaktır. Cülûsları 

anında bir hatt-ı hümâyûn neşreder, o arzu hâsıl olur.
401

”  Midhat Paşa, Süleyman Paşa’ya 

böylece teminat verecektir. 

Netice itibariyle Abdülaziz’in düşürülmesi ve V. Murad’ın tahta çıkarılması 

konusunda ittifak eden bunda da muvaffak olan  Erkan-ı Erbaa arasında ihtilaflar baş 

göstermiştir. Midhat Paşa Kanun-ı Esasi ve meşrutiyetin ilanını istemiştir.  Süleyman Paşa 

da onu bu konuda desteklemiştir. Onların bu isteklerini V. Murad da uygun bulmuştur
402

. 

Ancak Sadrazam Rüşdü Paşa meşrutiyet yönetiminin Osmanlı’da uygulanmasını mümkün 

görmemiş, üstelik zararlı olacağını ileri sürmüştür. Serasker Hüseyin Avni Paşa eski 

yönetim biçiminin korunması şartıyla birtakım ıslahatlar yapılabileceği savunmuştur. 

Halkın muhafazakar kesimi Sadrazamı, aydınlar Midhat Paşa’yı desteklerken; ordu, içinde 

meşrutiyet taraftarları olmakla birlikte Hüseyin Avni Paşa’nın emri altında 

bulunmaktadır
403

. Dolayısıyla daha önce de bahsedildiği üzere Erkan-ı Erbaa arasındaki 

ihtilaflar ile Sultan V. Murad’ın sıhhatinin bozulması, meşrutiyet rejimine geçişe imkân 

vermeyecektir. Meşrutiyet meselesi gündemdeki yerini koruyacak, V. Murad’ın hal‘ 

edilmesi sırasında II. Abdülhamid’in cülûsu için pazarlık konusu olacaktır.   

1.10. Sultan Abdülaziz’in Hal‘i ve V. Murad’ın Cülûsu  

Abdülaziz devri iki döneme ayırılabilir. Tahta çıkışından 1871’de Âlî Paşa’nın 

vefatına kadar geçen birinci dönem; Tanzimat ve Islahat’ın devamı, yeni kanun ve 

nizamnameler hayata geçirilmiş, başarılı bir dış politika yürütülmüş, yönetim Âlî ve Fuad 

Paşaların elinde kalmıştır. Âlî Paşa’nın vefatından Abdülaziz’in hal‘ edildiği 1876’ya 

kadar süren ikinci dönemde ise yönetimde daha çok Mahmud Nedim Paşa ve Midhat Paşa 

söz sahibi olmuştur. Âlî ve Fuad Paşalar, Abdülaziz’in istibdad ve israf eğilimlerini 
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dizginlerken Mahmud Nedim Paşa’nın
404

 sadrazam olması ile bu eğilimler Padişahta 

kendini göstermeye başlamıştır
405

. Zira sadrazam, bütün otoriteyi padişaha yüklemekte, 

halk nazarında kötü koşulların müsebbibi “nazırlardır” anlayışından, “padişahtır” bakışına 

dönmesine sebep olmaktadır. Dolayısıyla padişahın namı yara almış çarşı pazarda tenkit
406

 

edilmeye başlanmıştır. Ayrıca Mahmud Nedim Paşa’nın veraset sisteminin
407

 

değiştirilmesi için Abdülaziz’i teşviğinden söz edilmesi reform talep eden kesimin 

Murad’a olan bağlılık ve ümitleri artırmıştır
408

. Âlî ve Fuad Paşaların ölümü ile devlet 

yönetimindeki engin bilgi ve tecrübelerinden mahrum olan padişahın saltanatına 

alternatifler aranmasına yol açmıştır. Bunda Mahmud Nedim Paşa’nın Âlî ve Fuad Paşalar 

gibi dönemin gereklerine uygun politikalar geliştirememiş olması, Abdülaziz’in karakter 

yapısında var olan otoriterleşmeyi
409

 belirgin hale getirmiştir. Devletin kötü yönetiminden 

doğrudan padişah suçlanmazken buna doğru bir yönelim olmuştur. Veraset usulünün 

değişeceği söylentileri de tepkiyle karşılanmış Abdülaziz yönetimine muhalif olanların 

saflarını sıklaştırmıştır. Bu bağlamda veliaht olması hasebiyle Murad Efendi’nin 

padişahlığı her zamankinden daha çok konuşulmaya başlanmıştır. Aslında V. Murad, 

Abdülaziz saltanatının bütün olumsuzluklarını giderecek bir kurtarıcı gibi 

görülmüş/gösterilmiştir. Zira reformcuların yanı sıra Abdülaziz yönetiminden memnun 

olmayanlar için V. Murad ismi çok şey ifade etmektedir. 

Medrese talebelerinin ayaklanması neticesinde Sadrazamlığa Mütercim Mehmed 

Rüşdü Paşa, Şeyhülislamlığa Hasan Hayrullah Efendi, Seraskerliğe Hüseyin Avni Paşa ve 

Meslis-i Vükelâ memuriyetine Midhat Paşa getirilmişti.  İşte “Erkan-ı Erbaa” denilen bu 

dörtlü, Abdülaziz’i tahttan indirmek için anlaşmışlardır
410

. Midhat Paşa darbenin fikir 
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babası ve tertipleyicisi olmakla birlikte bu konuda asıl önemli rolü Hüseyin Avni Paşa 

üstlenecektir
411

. Babıali’de, Bayezid’te Midhat Paşa konağında ve Hayrullah Efendi’nin 

Kuruçeşme’deki yalısında sık sık biraya gelerek hal’ programını görüşmüşlerdir
412

. 

Dönemin anlayışına göre şeriata uygun bir şekil vermek için Fetvâ Emini Kara Halil 

Efendi, Hasan Hayrullah Efendi vasıtasıyla Midhat Paşa’nın konağına davet edilmiştir
413

. 

Midhat Paşa, Fetva Emini Kara Halil Efendi’ye, “Padişah mülk ve milleti tahrib ve devlet 

hazinesini israf etti; milletin durumunun ıslahı için tahttan indirilmesi tasavvur olunur, 

buna şer‘i cevâz var mıdır?” diye fetva isteyince Halil Efendi: “Bu hayırlı işe çarşaf kadar 

fetva veririm” diye mukabelede bulunmuştur
414

.  

 Bunun üzerine Hüseyin Avni Paşa’nın Dolmabahçe Sarayını askerle kuşatarak 

Veliaht Murad Efendi’yi Serasker Kapısına getirmesine ve burada kendisine biat edilerek 

Sultan Abdülaziz’in hal‘ olunmasına karar verilmiştir
415

. Veliahdın bu konudaki yaklaşımı 

ise  “Ben bir kere saraydan alındıktan sonra artık bir daha içeriye girmem
416

”  şeklinde 

olmuştur. Diğer taraftan Hüseyin Avni Paşa’nın Paşalimanı’ndaki yalısında bir araya gelen 

kumandanlar 26 Mayıs 1876 günü hal‘ kararının uygulanmasını tekrar gözden 

geçirmişlerdir
417

. Hüseyin Avni, Redif ve Süleyman Paşalardan oluşan kumandanlar,  hal‘ 

meselesini derinlemesine görüşüp kararlaştırmışlar ve tarih olarak 31 Mayıs Çarşamba 

gününü belirlemişlerdir
418

.  Serasker,  Midhat Paşa ile Kayserili Ahmed Paşa’nın da kendi 

yanlarında olduğunu, Rüşdü Paşa ile Hayrullah Efendi’nin de bu ittifakta yer alacağını 

söylemiştir
419

. Daha sonra Hüseyin Avni Paşa, Kayserili Ahmed Paşa, Sadrazam Rüşdü 

Paşa ve Şeyhülislam Hayrullah Efendi hal‘ işinin ayrıntılarını görüşmüşlerdir. Süleyman 

Paşa da Tal‘iye taburları binbaşıları ve İstanbul merkez kumandanı Mustafa Seyfi Paşa ile 

gizli temaslarda bulunarak destek sözü almıştır
420

.   
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Mayıs 1876’nın şartları ve İstanbul halkının tepkisi
421

 Abdülaziz’in devrilmesinde 

iyi bir fırsat sunmakla birlikte padişahın hal‘ edilme planları nazırların ve ulemanın genel 

onayını sahip değildir. Bu planlar küçük bir grubun eseri olmuştur
422

. Sadrazam, Serasker, 

Şeyhülislam ve Meclis-i Vükela üyesi Midhat Paşa’dan müteşekkil Erkan-ı Erbaanın 

birleştiği konu Abdülaziz’in hal‘ edilmesi, V. Murad’ın tahta geçirilmesidir. Bu sürecin 

birinci aşaması softalar hareketi de denilen medrese talebelerinin ayaklanmasıyla yukarıda 

zikredilen makamları elde etmeleridir. İkinci aşama ise Abdülaziz’i hal‘ edecek planın 

kurgulanıp uygulanmasıdır. Bunun için sık sık toplanıp hal‘ için en uygun zamanı 

belirlemeye çalışmışlardır. Kendisini iktidara taşıyacak bu grupla V. Murad yakın ilişki 

halinde olmuştur.  Padişahlığa talip olan Murad Efendi bu sürecin doğal akışıyla değil de 

bir darbe ile gerçekleşmesinde hiçbir mahsur görmemiştir. Üstelik hal‘ meselesinde 

başarısızlığa tahammülü yoktur. Veliaht olarak çıktığı saraya padişah olarak dönmek 

istemiştir. 

Murad Efendi ve Abdülmecid’in diğer şehzadelerinin saraydan çıkmalarına izin 

verilmemiş olmakla birlikte vakıadan iki gün önce Murad Efendi'ye, “İsterlerse Cami-i 

şerife filan çıksınlar gezsinler” iradesi buyrulmuştur
423

. Sultan Abdülaziz ve çevresi olan 

bitenden habersiz durumdadır
424

. İstanbul’da yaşananlardan konuşulanlardan genellikle 

haberi olan Rusya sefareti de böyle bir olayın hazırlandığını öğrenebilmiş değildir
425

. 29 

Mayıs Pazartesi günü Sultaniye Vapuru ile Dolmabahçe Sarayı önüne getirilen redif 

askerlerinin yerleştirilmesi ile bizzat ilgilenen Abdülaziz, seraskeri sormuştur. 

Başmabeynci Hafız Mehmed Paşa, padişahın seraskeri istediğini zannederek onun saraya 

gelmesi için Hüseyin Avni Paşa’ya haber göndermiştir
426

. Yaver-i mahsûs Hüseyin Avni 

Paşa’ya, “Ya akşama veya sabaha efendimiz sizi istiyor”  emrini iletmiştir
427

. Paşa, askeri 

hazırlıklarla uğraştığını bahane ederek yarın erkenden yüce eşiğe yüz süreceğini 

                                                 
421
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427
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söyleyerek vaziyeti geçiştirmiştir
428

. Seraskerin saraya çağrılması endişe ve korkuya neden 

olmuştur
429

. Hüseyin Avni Paşa, sadrazam ve şeyhülislamı, Midhat Paşa’yı, Bahriye Nazırı 

Ahmed Paşa’yı, Askeri Şura Başkanı Redif Paşa’yı ve Askeri Mektepler Nazırı Süleyman 

Paşa’yı gece Seraskerlik kapısında toplayıp padişahın hal‘ tertibini haber almış olabileceği 

ihtimali olduğunu belirterek hemen harekete geçilmesini istemiştir
430

.  

29 Mayıs Pazartesi günü darbenin zamanı bir gün öne çekilip 30 Mayıs sabahı 

erken saatlere alınmıştır
431

. Abdülaziz Veliaht Murad Efendiyi kontrol altında tuttuğuna ve 

elinin altında olduğuna inanadursun Erkan-ı Erbaa adı verilen hal‘ komitesi sık sık bir 

araya gelmiştir. İhtilalin zamanı ve nasıl icra edileceği tartışılmıştır. 31 Mayıs Çarşamba 

olarak belirlenen darbe günü Sultan Abdülaziz’in askeri bir düzenleme nedeniyle Seraskeri 

sorması başta Hüseyin Avni Paşa olmak üzere ihtilal komitesini telaşlandırmıştır. Zira hal‘ 

tertibinin padişah tarafından haber alındığı vehmine kapılmışlardır. Artık dönüşü olmayan 

yola girildiğinden ihtilal bir gün öne alınıp biran önce harekete geçilecektir. 

Hazırlanan planın uygulanması aşamasında İstanbul’daki askerlerin hal‘  olayına 

karşı çıkma ihtimali dikkate alınarak daha önceden Şam’dan ve diğer birliklerden asker 

getirilmiştir. Ayrıca Süleyman Paşa, askeri, ihtilalin gerekliliğine sevk etmek için, subay 

ve askerlere milli duygularını harekete geçirecek sözler söylemiştir
432

. Dolmabahçe Sarayı 

karadan ve denizden abluka altına alınmıştır
433

. Taşkışla’da bulunan üç tabur askerden 

Ethem Bey’in taburu yaldızlı ve koltuk kapılar ile camlı köşk çevresini, İzzed Efendi’nin 

taburu harem dairesi ile veliaht dairesini tutmuştur. Süleyman Paşa bu taburla birlikte 

bulunmuş, Mustafa Seyfi Paşa emrindeki bir tabur da Dolmabahçe meydanında ihtiyat 

                                                 
428

 Mehmed Memduh, Mirat-ı Şu’ûnat, s. 80. Bu olayı Mehmed Memduh şöyle anlatır: “Avni Paşa, askeri 
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yı Sultan Abdülaziz, Hindiye Matbaası, Mısır 1326, s. 206-207. 
433 Cevdet Paşa, Tezakir 40-Tetimme, s.154; Cevdet Paşa, Ma‘rûzât s. 230; Mahmud Celaleddin Paşa bu 

konuda şunları kaydeder: “Serasker Hüseyin Avni Paşa, Süleyman Paşa'yı Harbiye Mektebi'ne, Redif Paşa'yı 
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tayin etti.” Bk. Mahmud Celaleddin Paşa, Mirat-ı Hakikat, C. I, s.167.  
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kuvvet olarak beklemiştir. Dolmabahçe Sarayının Beşiktaş yönünde bulunan Veliaht 

Murad Efendi dairesi daha önce Harbiye Mektebi öğrencileri tarafından tutulmuştur
434

.  

Süleyman Paşa iki bölük asker ile Veliaht dairesinin dış kapıdan içeri girip 

bölükleri sağ ve sol kapıların önüne konuşlandırarak giriş ve çıkışlara müsaade edilmemesi 

emrini vermiştir. İç kapı önünde Murad Efendi’nin adamlarından birkaçı ile harem ağasına 

rastlamıştır
435

. Süleyman Paşa,  Murad Efendi’nin hizmetinde bulananlara, “Kapıyı açın 

Efendimizi isterim!” demiş onların şaşkınlık ve kararsızlıkları karşısında, “ Çabuk olunuz, 

efendimize haber veriniz, dışarı teşrif etsinler!”  diye seslenmiştir. Süleyman Paşa, 

rütbesine dair alamet-i farikası olmadığından tanınmamıştır. Murad Efendi’ye bir 

binbaşının kendisini istediği söylenmiştir. Murad Efendi tereddüt ile, “İçeri gelsin 

bakayım, göreyim, kimdir. Anın üzerine çıkayım”  demesi üzerine Süleyman Paşa içeri 

alınmıştır
436

.  Hal‘ olayının nasıl gerçekleşeceği önceden Murad Efendiye gizli olarak 

haber verilmiştir. Ancak salı günü öğleden sonra kalkışılacak harekete böyle gece yarısı 

teşebbüs edilmesi nedeniyle, Sarayın askerlerce kuşatılması meselenin Sultan Abdülaziz 

tarafından öğrenildiğini dolayısıyla kendi aleyhine bir harekete dönüştüğünü 

zannetmiştir
437

. Kendisinin tevkif edilmesi için bir hile olduğu zannına kapılarak sinir zaafı 

geçirmiştir
438

.  Bu vehmin verdiği endişe ve korku ruhsal yapısında derin izler bırakacaktır.  

Veliahtın Lalası Süleyman Ağa, “Bu Süleyman Paşa’dır.” diyerek onu tanıtmıştır. 

Süleyman Paşa, “Buyurun teşrifinize muntazırız! Asker sizi bekliyor.” diyerek Murad 

Efendi’yi dışarı çıkmaya davet etmiştir
439

. Murad Efendi’nin tereddütleri Süleyman 

Paşa’nın, etkili ve ikna edici konuşmasıyla giderilmiştir. Kendilerinin millet tarafından 

taht-ı saltanata davet edildiği söylenmiştir
440

. Yakın dönem siyasi tarihimizde meydana 

gelen darbelerin temel klişe cümlesidir. “İktidardan düşürülene “millet sizi istemiyor”, 

iktidara getirilene “millet sizi istiyor”.  Aslında kalkışılan bu tür gayri meşru hareketlerin 

halk tarafından genel kabul gördüğü teması işlenerek meşrulaştırma çabası olarak görmek 

mümkündür.  
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Murad’ın validesi ise oğlunun saraydan götürülmesine karşı çıkmıştır
441

.  Zira 

oğlunun öldürülmek kastı ile alındığını düşünmüştür
442

. Süleyman Paşa meselenin iç 

yüzünü anlatıp endişelerini gidermiştir
443

. Valide Sultanın endişelerinin kaynağı Sultan 

Abdülaziz’in yeğenini kendi saltanatına alternatif görmesinin yanında ihtilal tertibinin 

açığa çıktığı zannı olmalıdır.  

Murad Efendi, saraydan alınmak üzere çağrıldığında, kardeşi Hamid Efendi’ye, 

“Birader beni götürüyorlar, lakin nasıl ve ne için gittiğimi bilmiyorum, evlad-ı ı‘yalim 

evvel Allaha saniyen sana emanet”  yazılı bir tezkire göndermiştir. Murad Efendi hal‘ 

olayını bildiği halde haberi yokmuş gibi davranmıştır. Böylece ihtilalin başarısız olma 

ihtimaline karşı kendini kurtarabileceğini düşünmüştür. “Beni, geldiler, cebren saraydan 

çıkardılar, nereye gittiğimi de bilmiyorum. Hatta biraderime de bir tezkire yazarak çoluk 

çocuğu O’nun yed-i emanetine tevdi‘ ittim” diye bir mazeret öne sürecektir
444

. Murad’ın 

Süleyman Paşa ve adamları tarafından götürülmesini Abdülaziz’in hizmetinde bulunalar 

görmüş lakin şehzadenin suç işlediği,  sürgün veya idam edileceği zannına kapılarak
445

 

hal‘in vukuundan habersiz aralarında, “Murad Efendi bir hainlik etti. Efendimiz asker 

gönderdi, aldırdı, nefy (sürgün) veya katlederek cezasını verecektir” diye 

konuşmuşlardır
446

.   

Askeri Mektepler Nazırı Süleyman Paşa tarafında dairesinden alınan Murad Efendi 

şafak vakti saraydan çıkarılmıştır
447

. Murad Efendi’yi karşılayan Hüseyin Avni Paşa ya 

korku ve telaşından veyahut kibir ve azametinden arabadan inmeyip Murad’ı arabaya davet 

etmiştir
448

. Hüseyin Avni Paşa, arabasına aldığı veliahda cebindeki tabancayı teslim edip, 

“Efendim!  Eğer kutlu vücudunuza Allah korusun, bir zarar erişmek ihtimali ortaya 

çıkarsa önce bu kulunuzu öldürün”  diyerek teminat vermiştir
449

.  Korku ve endişe yaşayan 

Murad’ı sakinleştirmek istemiş ancak veliaht kendisine uzatılan silahtan da çekinmiştir
450

.    
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Veliahdı, Dolmabahçe Karakolu önünde Redif Paşa karşılayıp saygıyla eteğini 

öpmüştür. Daha sonra Dolmabahçe Karakolu önünden ayrılarak askeri kordondan 

çıkılacağı esnada ihtiyat kuvveti olarak bulunan Şam taburundan askerler “yasaktır” 

diyerek arabanının geçmesine mani olmuştur.  Bu olaydan korkan Murad Efendi, 

Seraskere, “Bunlar sizi neden bilmiyor?” diye sormuştur. Bunun üzerine, Serasker 

Şam’dan yeni geldiklerinden kendisini tanımadıklarını söylemiştir
451

. Beşinci orduya 

mensup olan ve Türkçe bilmeyen bu askerlere arabadakilerin Veliaht Murad ve serasker 

olduğu anlatılmasıyla geçişlerine izin verilmiştir
452

. Murad Efendi’nin arabasının serasker 

yanında olduğu halde askerlerce durdurulması, süngüler ile kuşatılması zaten büyük endişe 

ve korku yaşayan veliahdı ziyadesiyle heyecanlandırmıştır. Bu durum sultan olduğunda 

yaşayacağı travmanın sebepleri arasında sayılacaktır.  

Murad Efendi ile Hüseyin Avni Paşa Dolmabahçe Cami rıhtımında arabadan inerek 

hazır bekleyen üç çifte kayığa geçmişlerdir
453

. Denize açılır açılmaz Hüseyin Avni Paşa, 

zırhlı gemiye (donanma) gidilmesi talimatını vermiştir. Bunun üzerine Veliaht Murad 

Efendi tümden vesveseye düşüp, “Niçin (gemiye) gideceğiz?”  deyince serasker, “Bahriye 

Nazırı Ahmed Paşa o gemidedir. Sarayı layıkıyla abluka ettirsin, tenbihi niyetiyle 

söyledim” cevabını vermiştir. Murad Efendi, “Çeksinler! Kayık durmasın, kürekleri 

kuvvetli çeksinler, geçelim!”  emrini buyurmuştur
454

. Sürekli yağan yağmur, şiddetle esen 

rüzgâr çetin hava koşullarına sebep olmuş bu koşullar altında yolculuk başlamıştır. Biraz 

açıldıktan sonra ise Hüseyin Avni Paşa’nın beş çifte kayığına rastlanmış ve ona 

geçilmiştir
455

.  

Bu yolculuk akabinde Sirkeci iskelesini çıkarılan veliaht buradan alınarak araba ile, 

doğru Serasker Kapısına götürülmüştür. Orada bulunan vükela, devlet erkanını ve davet 

edilenler tarafından karşılanmıştır
456

. Sadrazam Rüşdü Paşa, Midhat Paşa, Şeyhülislam 

Hayrullah Efendi ve Namık Paşa kendisini bekleyenler arasında bulunmaktadır
457

. Serasker 

Kapısında hükümdara mahsus olan daireye alınmış ve burada hemen kendisine biat
458
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edilmiştir
459

. Midhat Paşa tarafından davet edilen Mekke eski Emiri Şerif Abdulmuttalib 

Efendi, “Fetva var mıdır?” diye sormuştur. Fetvanın hazır olduğu cevabı üzerine o da biate 

katılmıştır
460

. Abdülaziz’in hal‘ fetvası şöyledir:  “Emirü’l-mü’minin olan zeyd muhtellü’ş-

şu‘ûr ve umûr-ı siyâsiyeden bî-behre olub emval-i mîrîyeyi mülk ve milletin tâkat ve 

tahammül edemeyeceği mertebe mesârif-i nefsâniyesine sarf ve umur-ı dînîyye ve 

dünyevîyeyi ihlâl ve teşvîş ve mülk ve milleti tahrib edip bekâsı mülk ve millet hakkında 

muzır olsa hal‘i lâzım olur mu?   

Beyan buyrula.” El cevab: Allâhu te‘âlâ a’lem olur. 

Ketebehü’l-fakîr Hasan Hayrullah                          Afâ anhü
461

 

Fetvanın günümüz Türkçesi’nde karşılığı şöyledir: Müminlerin emiri olan zat, 

bilincini yitirmiş ve siyasi işlerden habersiz olup, devletin mallarını devlet ve milletin takat 

ve tahammül edemeyeceği derecede kişisel masraflara harcar, din ve dünya işlerini bozar 

ve karıştırır, devlet ve milleti yıkıma götürürse, yerinde kalması devlet ve millet için zarar 

olsa tahttan indirilmesi gerekli olur mu? Cevap:  Yüce Allah en doğrusunu bilir. Olur.  

Abdülaziz,  “muhtellü’ş-şuur” (delirmiş) olduğuna dair verilen fetva ile hal‘ edilmiş 

Veliaht Murad Efendi, “Sultan Murad Han-ı Hamis” unvanı ile 30 Mayıs 1876’da Osmanlı 

hükümdarı olmuştur
462

. Abdülaziz’in siyasi işlere ve devlet idaresine aklı ermediği 

şuurunun yerinde olmadığı doğru olmadığı gibi  fazla müsrif olmakla birlikte din işlerini 

bozacak karakterde de değildir
463

. Şer‘an, bir sultanın hal‘i için aranan birinci dereceden 

sebepler delilik (cünun) ve (küfr) dinden çıkmaktır
464

. Esasen padişahı tahttan indirmek 

veya tahta çıkarmak eylemlerinde fetva meşruiyet aracı olmuştur. Koskoca Müslüman 
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âleminin halifesi konumundaki bir padişaha küfür ithamı mümkün olmadığına göre delilik 

gibi yoruma açık bir argüman kullanılmıştır. Abdülaziz’in zaafı olan müsrifliği de hal‘ 

işinde kamuoyunu ikna etmede önemli bir imkân sunmuştur.  

Erkan-ı Erbaa (müttefik heyet), şehzadenin askeri daireye gelişi ile amaçlarına 

ulaşmıştır. Sultan Abdülaziz’in umum ittifak ile tahttan indirildiği
465

, Murad Efendi’nin 

cülûs ettiği münadiler ve basın yoluyla ilan edilmiştir. Donanmadan ve askeri mevkilerden 

cülûs ilanını bildiren toplar atılmıştır. İstanbul’da V. Murad’ın sultan olduğunu haber 

alanlar Serasker Kapısına gelmiştir
466

. Olayı duyan vükela ve vezirler, ümera ve halk 

birbiri ardınca huzura çıkarak biat resmini icra etmişlerdir
467

. Serasker Kapısındaki törenin 

akabinde V. Murad Topkapı Sarayına geçerek Hırka-ı Saadet dairesini ziyarette 

bulunmuştur. Emr-i vakiye getirilen biat töreni için davetiye gönderilemediği gibi devlet 

ricalinin hepsine de cülûs haberi verilememiştir. Askeri gemiden atılan cülûs topları ile 

saltanat değişikliğinden haberdar olanlar için, Dolmabahçe Sarayı’nda ikinci bir biat töreni 

tertip edilmiştir
468

.  

Hal‘ herhangi bir şiddet olayı meydana gelmeden ve kan dökülmeden 

tamamlanmıştır
469

. Bu esnada Süleyman Paşa, V. Murad’ın validesinin yanında 

bulunmaktadır. Valide Sultan, “Yeryüzünde bir tek evlâdım var. Evvelâ Allaha, sonra size 

emanet...” dediği esnada ilk top sesi duyulmuştur. Süleyman Paşa, Valide Sultana, “İşte 

Sultan Murad Hazretleri cülûs ettiler
470

. Bu atılan biat topudur. Tebrik ederim. Artık 

bendenize müsaade buyurun, askerin yanına gideyim”  diyerek oradan ayrılmıştır
471

. Öte 

yandan V. Murad’ın cülûs haberi Avrupa ile vilayetlere telgraflar vasıtasıyla bildirilmiştir. 

İstanbul’da ve vilayetlerde yalnız resmi dairelerde ve devlet memurları ile belirli 
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mahallerde yapılması adet olan törenler (şehrâyin) yerine bütün halkın katıldığı üç gün üç 

gece süren kutlamalar yapılmıştır
472

.  

Bu arada V. Murad’ın tahta çıkışını herkese duyurmak isteyen Sadrazam Rüşdü 

Paşa, Kâşgar Emiri Yakup Han'dan Bavyera Kralına, Saksonya Kralından Almanya 

Grandüklerine varıncaya kadar pek çok kimseye Nâme-i Hümayunlar yazdırmıştır. Bu 

gereğinden fazla tebligat ile Sadrazam Rüşdü Paşa ve kabinesi gerçekleşen hal‘ olayını 

meşrulaştırmak istedikleri söylenebilir
473

.  

Murad’ın tahta çıkışı kendisinden büyük yenilikler bekleyen halk tarafından sevinç 

gösterileri ile karşılanmıştır
474

. Bayezid Meydanına ve Babıâli Caddesine toplanan halk 

büyük bir coşku ve tezahürat ile yeni padişahı karşılamıştır
475

. Sultan V. Murad, alkışlar ve 

“Padişahım çok yaşa!”  nidaları eşliğinde Sirkeci İskelesine inmiştir. Burada kendisine 

mahsus hazırlanan yirmi dört çifte saltanat kayığına binerek Dolmabahçe Sarayı’na azimet 

etmiştir
476

.  

Şöyle ki artık Abdülaziz’in Dolmabahçe Sarayı’ndan ayrıldığı haberi gelmiştir. 

Yeni padişah önde bir araba ile, Midhat ve Rüşdü Paşalar arkada olduğu halde diğer vükela 

ve memurlar da sırasıyla başka arabalar ile Babıâli Caddesinden alay halinde Sirkeci 

İskelesine gelmişlerdir
477

. Dolmabahçe Sarayı’na varılınca sarayın etrafında 

konuşlandırılan  asker de “Padişahım çok yaşa, millet çok yaşa” sedalarını  

yükseltmiştir.
478

 Kendisine yapılan tezahüratlarda Yeni Osmanlıların uzun süredir V. 

Murad lehine propaganda yapmaları etkili olmuştur. Zira veliahtlığından bu yana Osmanlı 

hanedanında eşi gelmemiş bir şehzâde olduğuna halk inanmıştır
479

. Onun hükümdarlığı ile 
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İstanbul’da meydana gelen mutlu hava gerek Müslim gerekse gayrimüslim bütün tebaanın 

Osmanlı Devleti’nin geleceğine ilişkin umutların güçlenmesine sebep olmuştur
480

. 

Sultan V. Murad Dolmabahçe Sarayına gelince Divan yerinde, birçok ricalin 

katılımı ile biat töreni burada da devam etmiştir. Serasker Kapısında olduğu gibi 

Dolmabahçe Sarayı’nda icra olunan biat töreninde de Topkapı Sarayı’nda bulunan altın 

yaldızlı taht getirilemeyip divan yerine konulan yaldızlı bir kanepe üzerine oturtturup biat 

töreni yapılmıştır. Dolayısıyla V. Murad ecdadının tahtına oturamadığı gibi cülûsun 

sarayda yapılması adet iken bu dahi yapılamamıştır. “Hal‘ ile iclâs için bulmadılar şahrah/ 

Geldi biri  söyledi lafzı Murad padişah” beytiyle tarih düşmenin yanında bu işin gereği 

gibi yapılmadığı tenkit edilmiştir
481

.   

Bununla birlikte hal‘ olayını sonradan öğrenen ve biat dolayısıyla  Dolmabahçe 

Sarayına  gelen eski sadrazamlardan Yusuf Kamil Paşa ise, karşılaştığı Sadrazam Rüşdü 

Paşa’yı, “ iyi b.. yediniz”  demek suretiyle azarlamıştır. Sultan Murad’ın huzuruna çıkıp 

biat ettikten sonra teessürle şu beyiti söylemiştir: “Hal‘ olup Sultan Aziz, şah Murad Han 

oldu / Biri giryan gözümün, diğeri handan oldu
482

.  

Bu işte diğer bir konu ise yeniçeriler döneminden bu yana dağıtılamayan cülûs 

bahşişi, V. Murad’ın tahta çıkışıyla sadece İstanbul’daki askerlere olmak üzere, dağıtılmış 

olmasıdır. Bu Abdülaziz’in tekrar başa geçirmeye yönelik olası isyana mani olmak ve 

darbeye karışan askerleri de susturmak için alınan bir önlem olmalıdır
483

. Görüldüğü üzere 

hal‘ vukuundan sonra biran evvel resmi prosedürü tamamlama telaşına düşülmüştür. Cülûs 

törenlerinde alışık olunmayan olağanüstü ve aceleci uygulama Erkan-ı Erbanın kendi can 

ve ikballerini teminat altına alma gayreti olarak izah edilebilir. Çünkü başarılamayan 

ihtilal, ihtilacilerin başını yer, düsturu herzaman cari olmuştur.  

V. Murad’ın bedeni, ardı ardına gelen olaylar ve aksilikler sebebiyle yorgun, manen 

dağınık duruma gelmiştir
484

. Cevdet Paşa, biat esnasında V. Murad’ın çok yorgun 

göründüğünü şöyle tasvir etmektedir: “Münkesif (tutulmuş) bir güneşe benzemektedir.
485

”  

Abdülhamid ise cülûsun dördüncü Cuma günü ağabeyini ziyarette gördüğü manzarayı 
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şöyle anlatmaktadır: “…Sultan Murad’ın ağzı etrafı küçüklü büyüklü uçuklamış, gözlerinin 

akı ziyadeleşmiş ve sararmış ve bebeği küçülmüş, yüzü morarmış. Sultan Murad birader 

“halime bak!” diye şikâyet ettiği başının taş varmış gibi ağır olduğunu söylediğini, yorgun 

ve ızdırap içinde… 
486

”  Hal‘ kalkışması gibi heyecan ve korku yüklü zorlu bir süreçte 

yaşadığı gerginlik ve psikolojik baskı, hassas yapıdaki V. Murad’da akıl sağlığı ile ilgili 

problemlere sebep olacaktır.  

V. Murad, daireden nasıl alındığına ve Serasker Kapısına ne suretle götürüldüğüne 

ilişkin olarak kendisine biate gelen Bahriyeli Hacı Ahmed Vesim Paşa’ya, “Kapıdan çıktık 

askerler yasak dediler. Ben korkmadım paşa, Dolmabahçe’de süngülü askerler kordon 

yapmışlardı. Arabayı durdurdular, süngülerini çevirdiler, yasak dediler. Ben korkmadım 

paşa!”  demiştir. Bu sözler ile etkisinde kaldığı olaylardan korkmadığını heyecanla 

anlatmaya çalışmıştır
487

. Bununla padişah aslında şecaat arz ederken korku ve endişesini 

dile getirmiştir.  

V. Murad padişahlığının ilk gününden itibaren anormal davranışlar sergilemiştir.  

Cülûs kutlamalarının yapıldığı ve kalabalığın yoğun olduğu esnada, güldürmesiyle meşhur 

Vehbi Molla’yı gören V. Murad dudaklarını oynatmış ve devamlı suretle tebessüm 

etmiştir. Sultan vakarına yakışmayan vaziyette davranmıştır
488

. Yine kutlama için saraya 

gelen patrikler, ruhani reisler toplu olarak etek öpmeye yöneldiğinde padişah korku ve 

güvensizlik eseri bir tavır ile divan yerinden ayrılmak istemiştir
489

. Padişahtaki yorgun ve 

ümitsizlik hali aile efradının tebriki esnasında da ortaya çıkmıştır. Huzuruna gelen 

Selahaddin Efendiye, “ Oğlum, beni değil, gidip amcanı tebrik et” demiştir
490

. Sultan 

Murad şehzadeliği döneminde özellikle son zamanlarında yalnızlık ve hiddet hali içinde 

iken böylesine büyük topluluk içinde bulunması, cülûs günü sabah erkenden ve aniden 

saraydan alınması büyük heyecan ve telaşa düşmesi sebebiyle olacak kendisinin o gece 

yalnız bırakılmamasını irade buyurmuştur. Bu irade üzerine Rüşdü Paşa, Hüseyin Avni 

Paşa, Midhat Paşa ve Hayrullah Efendi o gece ve ertesi gün ve daha ertesi gece sarayda 

kalmışlardır
491

.   
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Bu hareketlerin neden olduğu vehim, padişahlık makamının ağırlığına da halel 

getirir niteliktedir. Bahislerde görüldüğü üzere V. Murad’ın değişik zaman ve mekanlarda 

çeşitli olaylara verdiği tepkiler (korkma, gülme, aşırı tedirginlik ve heyecan) sağlıklı bir 

ruh yapısına sahip olmadığının işaretleridir. Nitekim saltanatı kısa sürecek, akli dengesini 

yitirdiği gerekçesiyle tahtan ıskat edilecektir. 

Diğer taraftan Osmanlı’da padişah değişikliğini başta İngiltere ve Fransa olmak 

üzere Avrupa devletleri
492

 son derece müsbet karşılamışlardır. Aydın, hürriyetperver olarak 

niteledikleri Sultan V. Murad’ın hükümdarlığından memnun olmuşlardır. Ancak Rusya bu 

saltanat değişikliğnden memnun olmamıştır. Zira onların siyaseti Abdülaziz’in 

hükümdarlığı, dolayısıyla hükümetleri üzerine bina edilmiştir
493

. Avrupalı devletler V. 

Murad’ı Batı değerlerine (hürriyet, meşrutiyet, anayasa) yakın bir sultan olarak 

nitelemeleri hasebiyle Osmanlı Devleti ile bu manada  münasebetlerini 

geliştirebileceklerine inanmışlardır. V. Murad’ın padişahlığı,  Osmanlı’nın Avrupa’ya 

yakınlaşacağı belki de kendi etki alanından uzaklaşacağı gibi sebepler ile Rusya’nın işine 

gelmemiştir. 

1.10.1. Abdülaziz’in Hal‘i Öğrenmesi, Feriye Sarayına Nakli, V. Murad İle 

Yazışmaları 

Dolmabahçe Sarayı 30 Mayıs 1876 Salı sabahı şafak vakti kuşatılmış ve saraya 

kimsenin girip çıkmasına müsaade edilmemiştir
494

. Saray halkı uyku gafletine daldığından 

vukuattan haberleri olmamıştır. Ortalık aydınlanmaya başladığında sarayın kuşatıldığı ve 

Murad Efendi’nin dairesinden alınıp götürüldüğünü öğrenmişlerdir. Donanmadan toplar 

atılmaya başlayınca iş işten geçmiş olduğu anlaşılmıştır. Sultan Abdülaziz’in daire-i 

mahsusa halkı, suskun ve hayret içinde kalmıştır
495

. Abdülaziz’in annesi Pertevniyal 

Valide Sultanın “Sergüzeştname” adlı hatıratında saltanat değişikliği haberinin devrik 
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sultan tarafından duyulması ve tepkisi
496

 şöyle anlatılmaktadır: Sabaha karşı saat sekizde 

yangın var diye Valide Sultan uyandırılmıştır. Pencereden bakan Valide Sultan, “Hayır bu 

yangın değildir. Arslanımı tahttan indirdiler; Murad Efendi'yi tahta çıkardılar. Ne yapalım 

Allah’ın emri böyleymiş” diyerek Sultan Abdülaziz’in dairesine giderek onu uyandırmıştır. 

Padişahın, ne oldu? Sorusuna Vâlide Sultan, “Ne olacak Allah’ın takdiri yerini bulsa 

gerektir” karşılığını vermiştir.  Bunun üzerine Abdülaziz, “Vâlidem bunu bana kim etti, 

beni Sultan Selim’e mi döndürdüler ben kime ne ettim” diye sormuştur. Vâlide Sultan, 

“Avni Paşa etti.” deyince Sultan Abdülaziz, “Vâlidem yalnız Avni Paşa etmedi. Rüşdü 

Paşa ve Ahmed Paşa da bu işe dâhil”, Vâlidesi, “Durunuz efendim anlayalım” dediğinde 

Abdülaziz, “Ne duracağım efendim, ben bu felâketi otuz kırk defa düşümde gördüm. 

Bundan sonra Cebrail Aleyhisselam gökten inse devleti kabul etmem, artık makbulüm 

değildir. Hüküm Allah’ındır. Cenâb-ı Hakk'ın takdiri böyleymiş” demiştir
497

. Abdülaziz’in 

hal‘ işinde gafil avlandığı görülmüştür. Kendisini tahttan edecek tertip ve sürecin farkında 

değildir. Ancak meseleyi öğrendiğinde bu eylemi kimlerin gerçekleştirdiğine yönelik 

tahminleri önemlidir. Zira bu organizasyonda kimlerin yer aldığını bilmektedir. Fakat 

zatına karşı olan bu husumeti bilmekle beraber hal‘ gibi cüretkâr bir eyleme 

kalkışacaklarını tahmin edememiştir. Bununla birlikte devrik bir sultanın korku ve 

kaygılarını yaşamaktadır. Sonunun büyük amcası III. Selim’in akıbeti gibi olmasından 

çekinmektedir. Aynı zamanda mütevekkil bir tavır ile akıbeti kabullenerek teselli bulmaya 

çalışmaktadır. 

Öte yandan Redif Paşa, Sultan Aziz’in Başmabeyincisi Hafız Mehmet Bey ve 

Başkatibi Atıf Bey’i vaziyeti Abdülaziz’e iletmek ve hemen Topkapı Sarayına naklini 

sağlamak üzere Dolmabahçe Sarayı’na gönderilmiştir
498

. Serasker Kapısında biat töreni 

biterken Serasker Hüseyin Avni Paşa, Seryaver Miralay Mustafa Bey ile Süleyman 

Paşa’ya, “Sultan Murad Hazretleri, Sultan Abdülaziz saraydan çıkıp Topkapı Sarayı’na 

nakil etmedikçe Dolmabahçe Saray-ı Hümâyûnu’nu teşrif etmeyeceklerdir. Cevher Ağa’yı 
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anlamaya başlamıştır. Bu tasdik olunarak kendisine durum münasip bir şekilde arz edildiğinde “ne yapalım 

kader böyle imiş” demiştir. Bk. Mahmud Celaleddin Paşa, Mirat-ı Hakikat, C. I, s. 172; Ahmet Mithat 

Efendi, Üss-i İnkılap, s. 147.   
497

 Baha Gürfırat; “Pertevniyal Valide Sultan’ın Hatıratı Şergüzeştname”, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, S. 

II, İstanbul (Kasım) 1967, s. 57; Cevat Ekici (Koordinatör); Hatt-ı Rikkat Padişah Hanımları ve Kızlarının 

El Yazıları, Yay. Haz. Sinan Çuluk vd., T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi 

Daire Başkanlığı Yayın No:145,  İstanbul 2016, s. 183;  Ayrıca bk. Mahmud Celaleddin Paşa, Mirat-ı 

Hakikat, C. I, s. 173; İnal, Son Sadrazamlar, C. I, s. 520. 
498

 Şehsuvaroğlu, Sultan Aziz, s. 94; Abdülhamid, Abdülaziz’in hal’i müteakip Yemen’e gönderileceğini ileri 
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celp ile Sultan Abdülaziz Hazretlerini çıkarsınlar.” diye haber göndermiştir
499

. Bunun 

üzerine Dolmabahçe Sarayına gelen Süleyman Paşa, Darü’s-saade Ağası Cevher Ağa’yı 

çağırtarak şöyle demiştir: “Hükm-i kaza ve kader böyleymiş, milleti hoşnut itmedi. Ef‘âl ve 

hareketlerinden memnun olmadılar. Kendisini hal‘ ittiler. Sultan Murad Hazretleri ittifak-ı 

ulema ve vükela ve millet ile cülûs eyledi ve Abdülaziz Efendi Hazretleri’nin hemen 

Topkapı Saray-ı Hümâyûnu’na nakl itmelerini irade etti. Evlad-ı ı‘yalinden kaç kişi 

isterlerse hemen beraberlerine alarak teşrif itsinler. Korkmasınlar ve hayatlarından emin 

olsunlar. Tehlikeden masundurlar. Onların kıllarına gelecek hata için yine bu asker başını 

koymuştur. Çünkü şahıslarına suikast yoktur ve bu hareket bir garaza müstenid değildir. 

Selamet-i millet arzusundan ileri gelmiştir. Lakin şayet saraydan çıkmakta tereddüt 

gösteriler veyahut te‘annüd ederler ise, neticesi vahimdir ve bu vehametten hasıl olacak 

mesuliyet kendilerine kalır. Bu mesuliyeti üzerlerine almasınlar ve rica ederiz ki, bizi de 

böyle ağır bir mesuliyet içinde bulunmaktan muhafaza bulunsunlar ve dakika fevt etmeyip 

hemen teşrif etsinler
500

.” Süleyman Paşa ki kendisi ihtilalin aksiyoneriliğini üstlenmiştir. 

Sözlerine bakılırsa bu işin meşruiyet ve lüzumuna ne denli inandığı görülmektedir. Elbette 

Sultan Abdülaziz’in yönetimine karşı hoşnutsuzluğun ve muhalefetin varlığı gerçektir. 

Bununla birlikte ihtilalcilerin meşhur hale getirecekleri “millet istemedi” klişesinin 

kullanılışı dikkat çekmektedir.  

Cevher Ağa yukarıda Süleyman Paşa’nın söylediklerini mahlu‘ sultana arz etmenin 

zorluğu karşısında tereddüt gösterirse de konunun ciddiyet ve kararlılığı karşında 

başmabeyinci ve başkâtip ile Abdülaziz’in huzuruna gitmişlerdir.  Başkâtip Atıf Bey, 

“Murad Efendi cülûs etmiş ve efendimizin de Topkapı Sarayı Hümayunu’nda istirahatları 

ferman buyurmuş!” demesiyle ikinci hazinedar kalfa, “Gözünüz kör olsun hepiniz 

bilirdiniz de ihtar etmediniz”  diye söze karışmıştır. Sultan Abdülaziz, “Sus artık o 

lakırdının sırası geçti sakomu getirin Yusufla Mahmud nerede çağırın” demiştir
501

.  Daha 

sonra ise şunları söylemiştir: “Benim silahlandırdığım asker, tanzim ve ıslah eylediğim 

donanma bu dakikada beni ablukaya almışlar, bu halde buradan nasıl giderim? Fakat 
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gitmemek de olmaz. Mademki Murad Efendi buraya gelecektir. Biraz daha durulursa 

izdihamdan gidilmek kabil olmayacak, vaktiyle gidilmek münasip olur
502

”.  

Cevdet Paşa, Abdülaziz hal‘i kabullenmeyip o gün sarayı abluka eden askere  “Sizi 

techiz eden benim. Silahlandıran benim. Bir takım hainlerin sözüne aldanmayınız”  

diyerek meydana çıkmış olsaydı kuvvetle muhtemel bu hareket önlenebileceğini ancak 

bunu yapmağa muktedir olmayıp hiçbir şey yapamadığını yazmaktadır
503

. Bir padişahın 

kendi askeri tarafından kuşatılıp saltanatından etmesinin kederini yaşayan Abdülaziz 

ihtilali kabul ile kendisine takdir edilene razı olmuştur.  

Beşiktaş sahilinden İstanbul Saray’ı (Topkapı ) önüne kadar karakol sandalları 

çıkarılmıştır. Sultan Abdülaziz'i götürmek için beş çifte bir kayık hazırlanmıştır
504

. 

Abdülaziz mahzun bir halde odasından çıkmış rıhtıma inerken ağalar ve saray halkı 

hıçkırıklar içinde ağlamıştır. Padişahın kayığında oğulları Yusuf İzzeddin, Mahmud 

Celaleddin Efendiler, Başmabeyinci Hafız Mehmet ve Başkâtip Atıf Beyler yer almıştır. 

Valide Sultan, diğer şehzadeler, sultanlar ve kadınlar arkadan kayıklarla getirilmiştir
505

. 

Abdülaziz’in kayığı rıhtımdan ayrıldığında şiddetli bir yağmur başlamış kayık yağmur 

altında Sultan Murad’ın cülûsu için donanmış harp gemileri arasında geçmiştir. Topkapı 

Sarayı sahiline ulaşan eski padişah kendisini bekleyen arabaya binip saraya çıkmıştır
506

.  

Kendisine “Hünkâr Sofası” denilen yer tahsis edilmiştir. Uzun zamandan beri 

ikamet edilmediği için eşyalar eskimiştir. Eşya namına iki sandalye bulunmaktadır. III. 

Selim’in akıbetine uğrayacağı korkusunu taşımaktadır. Paltosu yağmurdan ıslandığından 

bir gecelik entari ve karnı acıktığı için de yemek talep etmiştir. Ancak padişah iradesi 

olmadığından istekleri karşılanmamıştır
507

. Abdülaziz kendi muhafızları tarafından alay 

konusu olmuştur. Kendisine ve ailesine içme suyu bile çok görülmüştür
508

.  Karakol 

sandallarını gördüğünde büyük korku ve heyecan yaşamış olan Abdülaziz, Topkapı 

Sarayı’na varılınca bir kaşık çorba dahi verilmemesinden ve III. Selim’in öldürüldüğü 
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daireye oturtulmasından dolayı büyük üzüntü yaşamıştır. Ağlamaya başlayan eski padişah, 

“Aman beni Sultan Selim gibi öldürecekler…”  diye feryat etmiştir
509

.  

Abdülaziz’e yapılan muamelede V. Murad’ın etkisi olmamıştır. Zira yeni padişah 

hal‘ erkânının elinde oyuncak olup muktedir değildir
510

. Hal‘ edilen padişah psikolojisi ile, 

keder ve korku hissi yaşayan Abdülaziz, huzursuz olmuştur. Bu durumda iken hem V. 

Murad’ın padişahlığını tebrik hem de Topkapı Sarayı’ndan başka bir mekâna naklini 

isteyen bir mektup kaleme almıştır. Mektupta şöyle demektedir: “Önce Cenâb-ı Allah’a, 

sonra sizin yüce eşiğinize sığınırım. Cülûsunuzu tebrik ederim. Milletin hizmetinde mesai 

etmiş isem de hoşnutluklarını kazanamadım. Zât-ı Şahanelerinin milleti memnun etmek 

için gereken hayırlı işlerde başarılı olmasını dilerim. Devletin şanını yükseltecek ve 

korunmasını sağlayacak araç ve sebepleri, saltanatınıza hazır etmiş olduğum unutulmaz 

ümidindeyim. Kendi elim ile silahlandırdığım askerin beni bu hâle getirdiğini hatırda 

tutmalarını tavsiye ederim. Mertlik ve insaniyet, sıkılmışlara yardım etmek meziyetini 

gösterdiğinden, yaşadığım sıkıntı ve zahmetten kurtulmak adına özel bir mekânı 

hükümdarlığınızdan lütuf ve ihsan olmak üzere rica ederim. Osmanoğulları saltanatını 

Abdülmecid Han Hazretlerinin hanedanına terk eylerim
511

.”  

Vakit Gazetesinde bu mektuba atıf yapılarak Abdülaziz’in, V. Murad’ın cülûs-ı 

hümayununu tebrik eylediği haber olarak yayımlanmıştır
512

.  Mektup analiz edildiğinde 

Abdülaziz’in V. Murad’ın sultanlığını kabul ve tebrik ettiği anlaşılmaktadır. Mektupta 

millet ve memleket için çalıştığını, devleti yüceltecek işlere imza attığını belirten 

Abdülaziz, halkı memnun edemediğinden yakınmaktadır. Kendine milletin hoşnutluğunu 

kazanacak hayırlı işler yapması temennisinde bulunmaktadır.  Donattığı asker tarafından 

devrildiğini, bunun kendi başına da gelebileceği iması ile V. Murad’ı uyarmaktadır.  Tahsis 

edilen mekânın kötü anıları kendisini ürkütmektedir. Bu sıkıntıdan kurtulmak için başka 

bir yere nakledilmeyi ihsan saymaktadır. 

Bu mektup üzerine Sultan V. Murad, “Bu hakareti amcam hakkında asla kabul 

etmem. Topkapı Sarayına götürülmesine asla razı değildim. Vükela gönderdiler, sarayların 
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hangisini talep buyurur ise oraya nakil buyursunlar” demiştir
513

. Bu söz Sultan Murad’ın 

acziyetini itiraf niteliğindedir. Zira padişahın rıza göstermediği bir yere eski padişah, 

vükelanın tasarrufu ile nakledilmiştir.  

Amcasının bu mektubuna cevap olmak üzerine Sultan V. Murad ise, “Mektubunuzu 

büyük dikkatle inceledim. Hakkımda layık gördüğünüz  lütuflara teşekkürden başka söz 

bulamıyorum.  Sadece takdir-i ilahiden  kaynaklanan şu durum üzerine, hakkınızda olması 

gereken vefa ve dürüstlüğe uygun davranışı  esirgemeyeceğime sizin kalbinizde şahittir.  

Dinlenmekte olduğunuz yerin harap haline gelince, bu konuda düzgün bilgim 

olmadığını,  sadece bu yerin hazır olduğunun haber verilmesinden dolayı seçilmiş 

olduğunu,  ama şimdi buna bir çare aranmakta olduğu gibi,  başka şekillerde de huzur ve 

rahatınızın sağlanması için  olanca kuvvetle çalışacağına söz veririm
514

.” diye cevap 

yazmıştır. V . Murad mektubunda amcasını teskin etmeye çalışmaktadır. Topkapı 

Sarayı’nın kendisinde oluşturduğu acı hatıraları tahmin edemediğini,  tahsis edilen yerin 

bakımsızlığını bilmediğini belirmektedir.Yer değişikliği talebi başta olmak üzere onun 

huzur ve rahatı için elinden geleni yapacağını vurgulamaktadır
515

. 

Birinci mektuptan bir gün sonra Abdülaziz, Sultan V. Murad’a hitaben ikinci 

mektubunda şunları yazmaktadır: “Allah ve peygamber aşkına beni buradan kurtar, zira 

canımdan emin değilim, neye malik isem cümlesi sana helal olsun. Bundan böyle her ne 

verilirse ona kanaat edeceğim. 
516

”  Buna V. Murad’ın verdiği karşılık ise, “ Bu defa dahi 

gönderilen mektubunuzu incelerken gerçekten üzüldüm.  Dün de ifade ettiğim gibi,  samimi 

olarak en çok düşündüğüm ve istediğim sizin istirahatiniz meselesidir. Eski sarayda 

(Topkapı Sarayı)  hazırlanmış olan yerin uygunsuzluğu sonradan ortaya çıkınca 
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Ortaköy’deki dairenin (Feriye Sarayı)  hemen düzenlenmesine girildi. Bugüne 

yetiştirilemediğinden dolayı üzüldüm (fakat)  inşallah bütün gerekleri yarına kadar 

tamamlanıp oraya nakledileceğiniz kesindir. Böyle bir durum yüzünden uygunsuz 

düşüncelerle zihninizi yorup kendinizi üzmemenizi rica ederim. Zira maazallah,  değil size,  

ailenizden herhangi birine zerrece bir zarar gelmesini düşünmek bile Allah hakkı için 

kimsenin aklına gelmemiştir. Kendinizi çocuklarınız ve ailenizle birlikte Allah’ın ve 

Peygamberimizin yolunda ve yüksek koruması altında her türlü tehlikeden arınmış 

olduğunu bilmenizi önemle bildiririm
517

.” şeklinde olmuştur. Mektup analiz edildiğinde, 

V. Murad, amcasının can korkusu yaşamasından son derece üzüntü duyduğu 

görülmektedir. Ona ve ailesine can güvenliği teminatı vermektedir. Bu tür vehimler ile 

huzursuz olmamasını tavsiye etmektedir. Devrik bir sultana teselli vermekte kaygıları 

giderici telkinleri bulunmaktadır. Sonuç itibariyle her iki mektupta da diplomatik bir üslup 

kullanıldığı görülmektedir. 

Abdülaziz validesiyle hangi sarayın münasip olacağını görüşüp kışın Ortaköy’de 

(Feriye Sarayı), yazın ise Beylerbeyi Sarayına ikamet edilmeyi istemiştir. Bu talebi 

memnuniyetle karşılayan Sultan Murad, sarayda hazır bulunan vükelanın (Sadrazam 

Rüşdü, Midhat, Hüseyin Avni, Kayserili Ahmed, Hariciye Nazırı Raşit Paşalar ile 

Hayrullah Efendiye) da görüşlerine başvurmuştur. Özellikle Rüşdü Paşa’nın işaretiyle, 

muhafazasının zorluğu gerekçesiyle Beylerbeyi Sarayı’nda ikameti uygun bulunmamıştır. 

Ortaköy (Feriye) Sarayı’na oturması münasip görülmüştür
518

. V. Murad’ın sultanlığını 

borçlu olduğu kişilerin de yer aldığı vükelaya, bu talebi danışması dikkat çekicidir. Bu 

durum vefa mı yoksa iktidar ortaklığı mı sorusunu akla getirmektedir. Buna verilecek 

cevap ise Sultan Murad’ın kişiliğinde ve o günlerin olağanüstü koşullarında aranmalıdır.  

Diğer taraftan hal‘ günü Abdülaziz’in dairesi adeta yağma edilmiştir. Validesi, 

cariye ve kadınlarının üzerlerindeki şahsi eşyaları, ceplerindeki altınlara varıncaya kadar 

alınmıştır
519

. Abdülaziz Feriye Sarayı’na nakil esnasında kendisi ve ailesine ait olan bu 

mücevherleri talep etmiştir. Ancak bir kısmı V. Murad’ın validesi tarafından mühim kısmı 

da hükümetçe el konduğundan bu isteği yerine getirilememiştir
520

. 3 Haziran 1876 Cuma 
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günü sabah erkenden hazırlanan araba ile eski padişah aile ve maiyetiyle Sarayburnu’na 

inerek vaktiyle Hüseyin Avni Paşa’ya hediye ettiği yaldızlı beş çifte kayığa Başmabeyncisi 

Hafız Mehmed, İkinci Mabeyncisi Fahri ve Ethem Beyler olduğu halde binmiştir. Hüseyin 

Avni Paşa, eski padişahın kayığının geçiş güzergâhını kendi yalısının önü olarak 

belirlediğinden buradan geçilip Feriye rıhtımına varılmıştır
521

. Bütün bu tasarrufları ile 

Paşa mahlû‘ padişaha ne kadar muktedir olduğunu göstermek ister gibidir. Paşayı bu 

davranışa iten saik Abdülaziz’e karşı garezinde aranmalıdır.  

Sultan Abdülaziz’i tahtından eden süreç özetlenecek olursa, softalar hareketi 

neticesinde istenilen tayinleri yapması, kendi iktidarının sonunu getiren stratejik bir hata 

olmuştur. Buna mukabil ayaklanmayı teskin edecek askeri tedbirlere başvurmamış/ 

başvuramamıştır. Dolayısıyla ihtilalin organizatörlerini önemli mevkilere atamakla hal‘ 

meselesinin kuvveden fiile geçmesine neden olmuştur. Padişah, her ne kadar böyle bir 

hadisenin yaşanacağına dair manevi sezgileri olsa da, hatta softalar hareketinden sonra 

böyle bir hareketin tekrarında askeri seçeneği kullanacağını ifade etse de sonuç itibari ile 

gafil avlanmıştır. Belki de Veliaht Murad Efendi’yi çembere alıp sıkı kontrolde tutması ile 

o taraftan gelecek teşebbüsü önlediği inancının verdiği bir rahatlığın gafleti içinde 

olmuştur. Öte yandan mahlû‘ bir padişahın korkularını yaşamaktadır. Zira cedlerinden 

tahtından olanların hayatından da olduğu gerçeği kaygılarını artırmaktadır.  
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 Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Yıldız Mahkemesi, s. 63; Şehsuvaroğlu, Sultan Aziz, s. 122-123. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

DOKSAN ÜÇ GÜNLÜK SALTANAT 

Otuz üçüncü Osmanlı Padişahı olarak başa geçen V. Murad’ın
522

, 30 Mayıs 1876 

ile 31 Ağustos 1876 tarihlerini kapsayan 93 günlük saltanatı Osmanlı padişahları arasında 

saltanat süresi bakımından en kısa dönemi ifade etmektedir. Bu kısa saltanatı süresince 

muktedir bir sultan olamamıştır. Zira istediği kişilere memuriyet tasarrufunda 

bulunamaması bir yana hastalığı sebebiyle devleti idare edememiştir. Meşrutiyet 

hükümdarı olarak görülmüştür. Ne var ki meşrutiyete geçilmesi hususunda kendisini tahta 

çıkaran Erkan-ı Erbaa arasında ihtilaf yaşanmıştır. Kaldı ki bir başkâtibi dahi atayamayan 

V. Murad meşrutiyet gibi dönemine göre radikal bir yönetim değişikliğini nasıl 

gerçekleştirebilirdi? 

Sultan V. Murad hükümdarlığında ilk yaptığı şeylerden biri “Kâbe-i Muazzama”
523

 

ile Hz. Peygamberin kabrinin bulunduğu “Ravza-i Mutahhara”
524

ya hitaben tazarruname
525

 

yazdırmak olacaktır
526

.  Akyıldız bu tazarruname metinlerini ilginç bulmanın yanında nadir 

ve emsalsiz olarak nitelendirmekte ve şu değerlendirmeyi yapmaktadır:“… Bütün 

canlıların ve insanların kıblesi olan Kâbe’nin hizmetine ve Hz. Muhammed’in halifeliği 

makamına nail olmasından dolayı teşekkür hisleri ile söze başlayan padişah, acizlik ve 

alçak gönüllülükten başka bir sermayesinin olmadığını; insanlara hizmet edip kalplerini 

kazanmak ve din düşmanlarının kalplerine korku salmak amacına yönelik olarak yapacağı 

bu görevin kendisine iki cihanda mutluluk getirmesini ve ilahi hazinesinde bolca bulunan 

zaferlerden kendisine tattırmasını dileyerek bu arzuhali Allah’ın manevi huzuruna takdim 

ettiğini belirtmektedir
527

.” 

V. Murad, tahta çıkması ile veliahtlığından beri temas halinde olduğu, sempati ve 

yakınlık duyduğu Yeni Osmanlılardan birçoğunu saray memuriyetine aldırmıştır
528

. Sultan 

V. Murad’ın ilk emri Mabeyn Başkâtipliğine Ziya Bey’in (Paşa) tayin edilmesi yönünde 

olmuştur. Ancak bu emir yirmi altı saat sonra Meclis-i Vükela kararıyla değiştirilmiştir
529

.  
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 Bk. Ek 25. 
523

 Bk. BOA. Y.EE.d.,nr. 1093, s. 2. 
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 Bk. BOA. Y.EE.d.,nr. 1093, s. 3. 
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 Ali Akyıldız; Sürgün Sefir Sadullah Paşa: Hayatı, İntiharı, Yazıları, Ed. Ali Berktay, Türkiye İş 

Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2011, s. 33-34; Güner, V. Murad, s. 113-14.  
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 Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, s. 161. 
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 Kuran, Osmanlı İmparatorluğunda İnkılap Hareketleri, s. 104. 
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31 Mayıs 1876 tarihinde Ziya Paşa’nın yerine devlet sırlarının mahremi ve padişahın en 

yakını statüsündeki Mabeyn Başkâtipliği Sadullah Paşa’ya tevdi edilmiştir.  Sadullah 

Paşa’nın bu göreve gelmesinde vükelanın tavsiyesi
530

 ve Hüseyin Avni Paşa’nın kendisini 

zorlaması
531

 gibi etkenler belirleyici olmuştur
532

. Ziya Paşa’nın bu görevden 

uzaklaştırılması iktidar mücadelesiyle açıklanabilir. Çünkü Ziya Paşa, Namık Kemal başta 

olmak üzere diğer Yeni Osmanlıların zorunlu ikametinin kaldırılması konusunda V. 

Murad’ı ikna etmiştir
533

.  

 Diğer taraftan Hüseyin Avni Paşa, padişahın hastalığını kullanarak askeri kuvvetle 

hükümetin yönetimini kendi tekeline almak istemiştir
534

.  V. Murad’ın, Hüseyin Avni Paşa 

ve arkadaşlarını kast ederek, “Amcamın baskısından kurtuldum şimdi de bunların eline 

düştüm
535

” sözü acziyetini göstermesi bakımından önemlidir. Hüseyin Avni Paşa’nın 

vefatından sonra ise meydan Rüşdü ve Midhat Paşalara kalacaktır. Şuur bozukluğu 

yaşayan Sultan V. Murad‘ın bu durumu gizlenmektedir. Mehmed Rüşdü Paşa ile Baş 

Mabeynci Sadullah Bey arasında maruzat resmi bir surette gidip gelmektedir. Arada sultan 

yok ama saltanat bulunmaktadır. Devletin bütün işleri Mehmed Rüşdü Paşa’nın elinde olup 

zahirde sadrazam iken manen hükümdarlık etmektedir
536

. V. Murad on beş yıl boyunca 

heyecanla beklediği hükümdarlığa kavuşmuşsa da bir gün olsun saltanatın sefasını 

sürememiştir. Belki de yaşadığı aşırı heyecan aklını başından almıştır
537

.   
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 Midhat Paşa, Midhat Paşa’nın Hatıraları I, s. 190. 
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 Mehmed Galip Bey; Sadullah Paşa Yahud Mezardan Nida, Haz. Nazir Akalın, Dergâh Yayınları, 

İstanbul 2003, s. 93. 
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 Ziya Şakir, V. Murad’ın Hayatı,  s. 142-43; Ahmed Saib ise Hüseyin Avni Paşa’nın V. Murad üzerinde 
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Bk. Ahmed Saib, Sultan Murad-ı Hâmis, s. 73. 
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2 Haziran 1876 tarihinde V. Murad’ın cülûsundan üç gün sonraya denk gelen ilk 

Cuma günü Ayasofya Camii’nde Cuma Selamlığı
538

 icra edilmiştir
539

. Dolmabahçe 

Sarayı’ndan Topkapı Sarayı’na geçilmiş padişah, sadrazam ve şeyhülislam hazır olduğu 

halde Hırka-yı Saadet dairesini ziyaret edilmiştir. Sonrasında Ayasofya Camii’ne geçilerek 

Cuma namazı kılınmıştır. Minberde ve hutbede, “Essultan… Mehmed Murad  Han 

İbnüssultan el Gazi Abdülmecid Han İbnü’s-sultan el Gazi Mahmud Han” ibaresi 

okunmuştur
540

. Topkapı Sarayı’na dönen padişah, Bağdat Kasr’ında olan kardeşleri, 

şehzade ve sultanların tahsisatının artırılmasını irade buyurmuştur. Diğer taraftan padişahın 

ilk Cuma Selamlığında illet-i dimağ (şuur bozukluğu) yaşadığının işaretleri de 

görülmüştür
541

.   

V. Murad’ın hastalığının şiddetiyle çıkamadığı birkaç cuma selamlığı ile çıktığı bir 

selamlıktaki şuursuz görüntüsü kendisi hakkındaki dedikoduları arttırmıştır. Cuma 

selamlığına padişahın çıkmaması, Avrupa gazetelerinde haber olmanın yanında sağlığına 

yönelik spekülasyonlara neden olmuştur
542

.  Padişahın sırtında büyük bir çıban çıktığı, 

tören elbisesi giyemediği ileri sürülerek Cuma Selamlığına çıkamayacağı şeklinde sahte 

rivayetlerle esas sıkıntı gizlenmeye çalışılmıştır
543

. Tabiatıyla haftada bir yapılan cuma 

selamlığı, dinî bir ritüelden doğsa da, bu törenin padişahın saltanatını gösteren alamet 

olmanın yanı sıra iktidar kudretini göstermek ve perçinlemek gibi bir işlevi de olmuştur. 

Dolayısıyla bu işlevden mahrum bir sultanın saltanatı da uzun ömürlü olmayacağı 

aşikârdır. 

Hükümranlığının ilk iki haftası boyunca Sultan V. Murad'ın davranışlarındaki 

anormallik öyle bir hal aldı ki, Eyüp’te düzenlenen geleneksel kılıç kuşanma
544

 töreninin 

tehiri zorunlu hale gelmiştir
545

. Halk kılıç alayı beklemektedir. Yukarıda cuma selamlığına 

çıkamaması olarak bahsedildiği üzere V. Murad’ın sırtında çıban çıktığı bahane edilerek 

                                                 
538
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kılıç alayı da yapılamayacağı duyurulmuştur
546

.  V. Murad biat töreniyle resmen padişah 

olmasına karşın saltanatı halk nazarında tam olarak içselleştirilmiş değildir. Bunda kılıç 

kuşanma töreninin yapılamaması ve bu törenin cülûsun bir parçası olarak algılanması 

gösterilebilir
547

.  

Osmanlıda kılıç kuşanma töreni genellikle yeni padişahın tahta çıkışını müteakip 

beş ila on beş gün içinde gerçekleşmektedir. Ne var ki V. Murad için planlanan bu tören 

hiçbir zaman yapılamamıştır. Zira padişahın aklî durumu buna müsaade etmemiştir
548

. 

Bizans'ın yıkılmasından bu yana, kılıç kuşanmadan padişah olan tek kişi de Sultan V. 

Murad olmuştur
549

.  

Aşağıda verilen tablo, Sultan V. Murad’ın doksan günlük hükümdarlığında 

hastalığın ilk belirtilerinden itibaren hükümetin keyfiyeti perdelemek için gösterdiği çabayı 

anlatması bakımından önemlidir.  Cuma selamlığı,  padişahın devlet ricalini kabulleri, 

gerçekleştirdiği ziyaret ve gezintiler basında ilan edilmek suretiyle devletin tepesinde 

işlerin normal seyrinde gittiğine dair bir izlenim verilmeye çalışıldığı görülmektedir
550

. 

Tarih Selamlık (Cami) 
Tenezzüh ve 

Ziyaret 
Kabul Sağlık 

30 Mayıs   Vükela, Hristaki Zografos  

1 Haziran   Vükela, rical  

2 Haziran Ayasofya  Osmanlı Bankası heyeti  

3 Haziran   Vükela, şeyhler, bankerler  

8 Haziran  Tophane, Tersane Ermeni Patriği, Kaşgar Emiri adına 
Ziyaeddin Ef. 

 

9 Haziran Beşiktaş Mecidiye    

10 Haziran   Hayrullah, Midhat, Hüseyin Avni  

13 Haziran   Midhat, Mehmed Ruşdü, Hüseyin 
Avni 

 

14 Haziran    boyun/omuzda çıban 

16 Haziran yapılmadı 

 

 Midhat. Mehmed Rüşdü. Hayrullah üzücü olaylardan çok 
etkilenme, çıban 

17 Haziran   Safvet, Halil Şerif, Huseyin Paşa 
ailesi 
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19 Haziran   Mehmed Rüşdü  

21 Haziran   Midhat, Mehmed Rüşdü. Hayrullah. 

Rıza 

 

23 Haziran yapılmadı   setri giyerken azap veren çıban 

24 Haziran   Midhat, Mehmed Rüşdü  

27 Haziran   Mehmed Rüşdü  

29 Haziran   Midhat, Mehmed Rüşdü  

30 Haziran Fındıklı    

3 Temmuz   Vükela  

7 Temmuz Beşiktaş Mecidiye  Midhat, Mehmed Rüşdü  

11 Temmuz   Midhat, Mehmed Rüşdü  

12 Temmuz   Midhat, Mehmed Ruşdü  

14 Temmuz Dolmabahçe    

17 Temmuz   Mehmed Rüşdü  

19 Temmuz   Midhat, Mehmed Rüşdü  

21 Temmuz Beşiktaş Mecidiye    

28 Temmuz 

 

Dolmabahçe 

 

Boğaziçi   

29Temmuz 

 

 Kurbağalıdere   

31 Temmuz   Roma Sefiri Esad Bey  

2 Ağustos  Adalar   

4 Ağustos Dolmabahçe  Midhat, Mehmed Rüşdü  

5 Ağustos  Boğaziçi   

9 Ağustos  Marmara   

11 Ağustos Beşiktaş Mecidiye    

16 Ağustos    İyileşme 

18 Ağustos Dolmabahçe    

21 Ağustos   Midhat, Mehmed Rüşdü  

22 Ağustos  Marmara  Leidesdorf raporu 

23 Ağustos  Boğaziçi Mesudiye zırhlısı  

24 Ağustos    İyileşme 

25 Ağustos Fındıklı   Büyükada’da istirahat? 

29 Ağustos    Büyükada tekzip 
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V. Murad’ın tahta geçtiği günün akşamı sarayda kalan Sadrazam Rüşdü Paşa, 

Midhat Paşa, Hüseyin Avni Paşa ve Hasan Hayrullah Efendi, cülûs hattının nasıl olması 

gerektiği konusunu görüşmüşlerdir. Bu görüşme neticesinde Midhat Paşa'nın meşrutiyetçi 

fikirleri ile Sadrazam Rüşdü Paşa ve Hüseyin Avni Paşa'nın istibdatçı fikirleri karşı karşıya 

gelmiştir. Kanûn-ı Esasî'nin önemli maddelerine muhalefet eden Rüşdü Paşa ve Hüseyin 

Avni Paşa'nın istekleri doğrultusunda cülûs hattında Kanûn-ı Esasî'den söz edilmemiştir. 

Hâlbuki Midhat Paşa’nın daha önce hazırladığı cülûs hattında meşrutiyet idaresi, Meclis-i 

Mebûsan ve Kanûn-ı Esasî gibi maddeleri yer almaktadır. Dolmabahçe görüşmesinde 

Sadrazam Rüşdü Paşa bu maddeleri çıkarttırarak yeni bir cülûs hattı yazdırmıştır. Hüseyin 

Avni Paşa da sadrazamı bu konuda desteklemiştir. Bu durum karşısında Midhat Paşa, “Bu 

iki müttefik müstebite karşı ne yapayım, üçümüz birbirimizin kavline ittiba’a söz virmiş 

idik” demiştir
551

. Dolayısıyla V. Murad’a mal edilen tahta çıkışının üçüncü günü 

yayınlanabilen hatt-ı hümâyûn, halkı hayal kırıklığına uğrattığı gibi meşrutiyet bahsi de 

parlak birkaç söz ile geçiştirilmiştir
552

. 

 Sadrazama talimat mahiyetindeki hatt-ı hümâyûnda özetle şunlar yazmaktadır:  

“1- Cülûs, Allah’ın takdiri ve bütün tebaanın arzusu üzerine vuku bulmuştur;  

2- Sadrazam, vükelâ ve diğer memurlar memuriyetlerinde ibka edilmiştir;  

3-Devletin iç ve dış işlerinde görülen müşkülâtın âmme efkârında yaratmış olduğu 

emniyetsizliğin bir an önce giderilerek güvenliğin sağlanması için idare usulünün sağlam 

bir esasa istinat ettirilmesi ve bütçenin dışında sarfiyat
553

 yapılmamasının temini; 

4- Bütün devletlerle dostluk esasları üzerine siyasi münasebetlerin yürütülmesi;
554

  

5- Şeriata saygı gösterilecek, ama ayrım yapmaksızın bütün uyruklar tam 

özgürlükten yararlanacak; 

6- Şurayı Devlet ile Maliye, Adliye ve Maarif Nezaretleri yeniden düzenlenecek; 

7- Her şey vatan, millet ve devletin yararı ve savunması uğrunadır;
555

 “ 

Sultan V. Murad’ın 2 Haziran 1876 tarihli cülûs hattı ile Sadrazam Rüşdü Paşa’nın 

sadrazamlığı devam ettirilmiştir.  Doksan üç günlük hükümdarlığı boyunca tek sadrazamı 
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Mehmed Rüşdü Paşa olmuştur
556

. Sultan V. Murad tahta çıktığında anayasal düzene 

geçileceğini vaat etmiştir. Görünen o ki yayınlanan hatt-ı hümâyûnda
557

, somut olarak bu 

konuya değinilmemiştir
558

. Hatt-ı hümâyûnun oyalayıcı ifadelerle geçiştirilmesi üzerine 

kamuoyu, Sultan Murad ve Vükela aleyhine dönmeye başlayacaktır. Abdülaziz’in tahtan 

indirilmesinde büyük rolü olan bu vakada en riskli işi yapan Süleyman Paşa, Sadrazama  

hitaben, “Saltanat değişikliğinin bugünkü istibdat yönetimini korumak için yapılmadığını, 

milletin istikbalini temin için fedakârlıklar  yapıldığını; yoksa bu işi yapanların 

Abdülaziz’e şahsi kinlerinin Sultan Murad’a özel bağlarının bulunmadığını” söyleyerek 

yapılanları tenkit etmiştir
559

.  

V. Murad’ın tahta çıkışından sonra meşrutiyet yönetiminin tesisini görüşmek üzere 

meşihat dairesinde toplanan mecliste Mehmed Rüşdü Paşa’nın
560

, “devletin felâhını mûcip 

olacak bir meclisin teşkili reyindeyim. Fakat hey’et-i ictimaiyyemizin icrası muhtelif 

milletlerden mürekkeb ve temeddünce pek geridedir. Her vechile birbirine zıt olan akvâmı 

cem‘ etmekle faide istihsali muhaldir. Bizde memleketin şirâzesine rabıta-bend olacak, 

padişahın kuvve-i maneviyyesidir. Bu rabıta çözülürse şiraze muhtel olur” tarzında beyan 

ettiği görüşü, Hüseyin Avni Paşa tarafından da tasdik edilmiştir
561

. Ayrıca meşrutiyet 

yönetimi ve Kanun-ı Esasi aleyhinde olduğu bilinen Hüseyin Avni Paşa, meşrutiyet 

konusunda en fazla muhalefeti göstermiştir
562

. Kanun-ı Esasi ile halkın elde edeceği 

hukuk, hürriyet ve eşitlik, padişahın ihsanına bağlı olduğundan Sultan V. Murad’ın 

tutulduğu hastalık buna imkân vermeyecektir
563

. İşte Midhat Paşa’nın meşrutiyete biran 

önce geçilmesi yönündeki ihtarına Rüşdü Paşa bunu gerekçe göstererek, devletin temel 

yapısı ile ilgili kanunu çıkarmanın padişahın yetkisinde bulunduğunu padişahın ise hasta 

olduğunu ifade ederek bu işi böylece geçiştirecektir
564

. V. Murad’ı tahta geçirme 

hususunda mutabık kalan Mehmed Rüşdü, Hüseyin Avni ve Midhat Paşalar meşrutiyet 
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yönetimine geçilmesi konusunda ihtilafa düşmüşlerdir. Midhat Paşa’nın meşrutiyet ısrarına 

karşı Rüşdü Paşa ile Hüseyin Avni Paşa hâlihazırdaki yönetim tarzının devamından yana 

tavır almışlardır.  

V. Murad’ın kısa süren birkaç aylık saltanat döneminde basını kontrol etmeye 

yönelik emirnameler yayımladığına rastlanmaktadır
565

.  Hükümet Haziran ayı başında beş 

İstanbul gazetesinin yayınını durdurmuştur
566

. Çıkarılan tembihnâmede (2 Ağustos 1876) 

kendisinin tahta geçmesinden sonra halkta yayılmaya başlayan dedikoduların cephedeki 

askerleri olumsuz etkilediği belirtilmiştir
567

.  Ayrıca Kanunun-ı Esasi ve  Heyet-i Mebusan 

ile ilgili neşirlerinden dolayı  bazı gazeteler  matbuat idaresince kapatılmıştır. Kapatılanlar 

arasında “Vakit Gazetesi”de bulunmaktadır
568

.  Basın üzerinde baskı kurulmasının 

dönemin koşullarına göre hükümetçe bir gerekçesi olabilir. Ancak bu tercih yeni padişah 

için çelişkili bir durumdur.  Zira V. Murad’ın hükümdarlığına yüklenen anlam özgürlüktür. 

Dolayısıyla bu uygulama eski yönetimden farkı yok düşüncesini akla getirmektedir. 

Nitekim V. Murad’ın fikir birliği ettiği Yeni Osmanlılar geçmiş yönetimden basın 

özgürlüğü konusunda da muzdarip oldukları bilinmektedir. Diğer taraftan böyle bir 

uygulamada V. Murad’ın nerede durduğu sorusu önemlidir. Buna verilecek cevap ise 

bırakın basın ve yayın politikası belirlemesini, akıl ve şuur bozukluğu devleti yönetecek 

düzeyde irade ortaya koymasına engel olmaktadır. Zaten idare sadrazam ve erkan-ı 

devletin elinde bulunmaktadır. V. Murad’ın şahsına ve devletin idare biçimine yönelik 

söylentiler daha çok hal‘ erkânını rahatsız edeceği bilinmektedir. Dolayısıyla basına 

yönelik müdahalenin arkasında bunlar aranmalıdır. Kaldı ki Kanun-ı Esasinin taşıdığı 

anlam başta sadrazam olmak üzere eski yönetimin devamından yana olanlar için bir 

problemdir.  

V. Murad kısa saltanat döneminde yaşanan iki mühim olay onu menfi açıdan çok 

etkileyecektir. Bunlardan ilki amcası Abdülaziz’in daha V. Murad’ın saltanatının yedinci 

günü ölümü, diğeriye yine bu olayla irtibatlı olarak Çerkez Hasan’ın Vükelayı, toplantı 

halindeyken basıp heyetten birkaç kişiyi öldürdüğü baskın hadisesidir. Bu iki olay başta 

olmak üzere tahta çıkarken yaşadığı büyük heyecan ve gerilim V. Muradın 

asabının/sinirlerinin iyice bozulmasına, dolayısıyla da hastalığının baş göstermesine neden 

olmuştur. Hasta sultanın tedavisi için valide sultan başta olmak üzere erkân-ı devlet 
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özellikle de kendisini tahta çıkaranların gayretleri dikkate şayandır. İyileşme imkânı 

olmadığı kanaatine varan erkân-ı devlet kendisini nasıl başa geçirdi ise veyahut Sultan 

Aziz nasıl düşürüldü ise V. Murad da aynı şekilde hal‘ edilecektir. 

2.1. Dönemin Olayları 

2.1.1. Abdülaziz’in Ölümü  

Abdülaziz’in, Sultan V. Murad’a mektubu üzerine Topkapı Sarayı’ndan Feriye 

Sarayı’na 1 Haziran 1876’da nakli gerçekleşmiştir
569

.  Feriye Sarayı’nda Abdülaziz’e 

tahsis edilen daire,  zeminle birlikte üç kat olup kendisi harem katında ikamet etmiştir
570

.  

Çırağan Sahil Sarayı müştemilatından olan bu daire Sultan V. Murad’ın ikameti için inşa 

ettirilmiştir. Şimdi ise Abdülaziz’e tahsis edilmiştir
571

. Cevdet Paşa, Abdülaziz’in V. 

Murad için yaptırdığı dairenin duvarlarının yüksek ve kale gibi muhkem olduğunu, 

devamında ise meğer Abdülaziz kendisi için hapishane yaptırmış olduğunu yazmaktadır
572

. 

Kaderin cilvesine bakın ki Abdülaziz yeğenini gözetim altında tutmak için inşa ettirdiği 

daire hal‘ edilmiş bir padişah olarak kendisinin gözetim altında tutulduğu yer olmuştur.  

Feriye Rıhtımına çıkıldığında Abdülaziz’in geçeceği yollar süngülü askerler 

tarafından tutulmuştur. Abdülaziz’den başka Valide Sultan, şehzadeler ve hazinedarlar, 

kalfalar ve harem ağaları da Feriye’ye gelmiştir. Haremağaları içeri alınmayıp Topkapı 

Sarayına geri gönderilmiştir
573

. Ortaköy’e nakledildikleri gün, annesi ve diğer hanedan 

mensupları ile cariyeler üzerinde bulunan altın, gümüş mücevherlerin alınması, kendisi, 

ailesi ve yakınların çeşitli tehdit ve tahkirlere maruz kalması sebebiyle son derece 

müteessir olan Abdülaziz, hayatından ümit kesecek hale gelmiştir
574

.  Mahlû’ hükümdar 

ikamet edeceği odaya geçerken, “ Benim işim Allah’a kalmıştır” demiştir. Cesur yürekli, 

kendi kabına sığmayan mizaca sahip sultan artık mahpus durumdadır. Her şeye hiddet ve 

öfke göstermektedir
575

. Hükümdarlıktan indirilişini hazmedememiştir. Daha birkaç gün 

evvel devletin sahibi konumundaki şahsın bu gün tüm kudretinin elinden alındığı, üstelik 

mahpus olduğu ve dahi hayatından emin olmadığı düşünüldüğünde bu keyfiyeti kaldırmak 

hiç de kolay olmasa gerektir.  
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Abdülaziz’i en çok üzen hadiselerden biri de Feriye Sarayı bahçesinde meydana 

gelmiştir. Şöyle ki bahçede yürüyüş halinde olan eski padişaha bir subay, “Burada durmak 

yasaktır, içeri giriniz” diye seslenmiştir. Vaziyeti kurtarmaya çalışan Ethem Bey, 

seslendiği zatın Sultan Aziz, kendisininde Başmabeyinci olduğunu söylemesi üzerine 

subay yüksek tonda, “Size söylemiyorum, Aziz Efendi’ye hitap ediyorum” diye çıkışmıştır. 

Bu durumdan pek müteessir olan Abdülaziz fenalık geçirmiş koltuğuna girilerek dairesine 

götürülmüştür
576

. İnal bu muamele neticesinde Abdülaziz’in düştüğü durum hakkında:  

“Dün aziz iken bu gün zelil olan biçâre mahlû‘  padişâh öteden beri sevdiği, terakkisine 

çalıştığı askerden böyle can hırâş söz işitince güç ve takati kesilip merdivenden 

çıkamayacak bir hâle gelmesiyle kurenadan Fahri Bey arkadan yetişip koltuğuna girerek 

yukarıya çıkarmıştır
577

.” diye yazmaktadır. 

Abdülaziz saray bahçesinde maruz kaldığı çirkin davranıştan etkilenmiş olarak 

akşama kadar kaldığı dairede dolaşıp durmuştur. Gece olduğunda odasının açık 

penceresinden kapı önündeki askerlerin sigara içip konuşup gülüştüklerini işitmiştir. Bu 

vaziyet üzerine Abdülaziz: “Sizi kendi elimle silahlandırdım utanmaz herifler. Bana deli 

dediniz, deli ben miyim, yoksa şimdiki padişahınız mıdır? demiştir.  Teessüründen ve sinir 

krizinden o geceyi uykusuz geçirmiştir
578

.  Büyük paralar harcayarak kurduğu donanmanın 

ablukası altında yaşamak kendisine pek ağır gelmektedir
579

.  Feriye Sarayı önünde 

demirleyen harp gemilerinin top namluları saraya çevrilmiş olması kendisini daha da 

tedirgin etmektedir. Bu düşünceler içinde kimseyle konuşmamaya, gün ve gecelerini Kuran 

ve namaz ile geçirmeye başlamıştır
580

.  

Hal‘ edilmesini bir türlü hazmedemeyen Abdülaziz’in, Feriye Sarayı’ndaki 

askerlerin lakayt ve saygısız tutumları nedeniyle morali iyiden iyiye bozulmuştur. Bu 
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halet-i ruhiye içinde sık sık annesi ile dertleşmekte ve öldürülme korkusu yaşamaktadır
581

. 

Abdülaziz, Feriye Sarayı’na getirildikten sonra devamlı suretle kendisinin 

öldürüleceğinden bahsederek, “Aman valideciğim bunlar beni telef edecekler” diye 

söylenmektedir. Validesi,“Ne merak ediyorsun, azl erkekler içindir; biz de elbette bir 

suretle geçiniriz” demiştir.  Abdülaziz ise, “Bir memlekette iki padişah olur mu? Beni 

tahttan indirmek elbette öldürmek içindir” diye karşılık vermiştir. Valide 

Sultan,“Tanzimatın ilânından sonra böyle şey kalmadığından merak edilmemelidir.  

Allaha tevekkül edin... Ne olacak?” diyerek teselli etmeye çalışmıştır
582

.  

Esasen Abdülaziz’i bu karamsar düşünceye iten başka hadiseler de yaşanmıştır. 

Şöyle ki, Abdülaziz’in Dolmabahçe Sarayı’nda bulunan cariyelerinin buradan çıkartılıp 

kayıklara bindirilirken mücevher ve değerli eşya götürmemeleri için üzerleri aranmış olup 

onlara pek çirkin ve yüz kızartıcı bir muamelede bulunulmuştur
583

.  Mahlû‘ da olsa bir 

padişahın kadınlarına ve yakınlarına reva görülen bu davranış son derece rahatsız edicidir. 

Dünün saraylıları bugün hem gözden hem de itibardan düşürülmüştür. Abdülaziz’in 

maiyetine yapılan saygısızlık ve had bilmezlik onu fazlasıyla etkilemiş hayata dair 

umutları söndürmüş, kendi yaşamı hakkında evhamlarını artırmıştır.  

Hal‘ erkânı V. Murad’ın tahta çıktığı gün Dolmabahçe Sarayı’nda Harem-i 

Hümayundaki bütün odaları ve hazineyi dolaşmış, mücevher ve değerli eşya ile konsolit ve 

tahvillerin müsaderesi lazım geleceğini ifade eden Midhat Paşa’nın teklifi ile bunlara el 

konularak odalar mühürlenmiştir. Ayrıca Abdülaziz’in saray hazinesindeki mücevherleri 

ile Harem-i Hümayununa ait olan mücevherler de müsâdere edilmiştir
584

. Hal‘ erkânı 

Abdülaziz’e ait para kaynaklarını alarak hazineye dolayısıyla millete geçirdiklerini 

göstererek hal‘ olayının tepkisel etkisini azaltacaklarını düşünmüş olmalıdırlar. Bununla 

birlikte bu eylemin mahlu‘ sultanda yaratacağı travma ağır olmuştur. Zira yukarıda da 

ifade edildiği gibi kendi hayatında endişe edecek hale gelmiştir.  

Abdülaziz ikamet ettiği dairede bulunduğu sırada saltanattan indirilişinin beşinci 

günü âdeti üzere sakallarını düzeltmek için bir ayna ve makas istemiştir. Yanında 

bulunanlar bu talepte hiçbir fenalık görmeyerek istediklerini vermiştir
585

. Daha sonra 
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odasına geçen ve kapısını kapatan Abdülaziz Kur‘an-ı Kerim okumaya başlamıştır
586

. Bu 

durumdan kısa süre sonra odadan iniltiler duyulmaya başlaması üzerine daire halkı 

endişeyle kapıyı zorlamıştır. Kapının kilidinin kırılması ile karşılaşılan manzara şudur: 

Abdülaziz, “kolu sıvalı başı açık olarak odanın yan minderi üzerinde sağ tarafına yatmış 

ve kana bulanmış”  halde bulunmaktadır. Abdülaziz’in kollarının damarından kan 

akmakta, önünde küçük bir makas ile Kur‘an’dan Yusuf Suresi açık halde durmaktadır. 

Valide Sultan henüz hayatta olan ve gözlerini açıp kapattığı görülen oğlunu kucakmış biraz 

sonrada bu manzaraya dayanamayıp bayılmıştır
587

.  

Hekimler muayene ettikleri sırada kendine gelen Valide Sultan, “Aman ben hekim 

falan istemem! Arslanım şehit oldu beni de şehit etsinler!” diye feryat etmiştir
588

. 

Sergüzeştnâme’de hadise şu şekilde anlatılmaktadır: “Bir müddet geçtikten sonra Vâlide 

Sultan içeriye girip bakayım derken bir de gördü ki oda kapısı açıktır, Abdülaziz al 

kanların içinde yatıyordu. Feryatlar içinde üzerine kapanıp ağlarken Abdülaziz ellerini 

annesinin göğsü üzerine koyup Allah adını zikrediyordu. Vâlide Sultanın feryatlarını duyan 

askerler  içeri girdiler. Abdülaziz’in ellerini annesinin göğsünden çekip diğer bir odaya 

götürdüler... Abdülaziz’i bir perdeye sarıp Ortaköy karakoluna getirdiler. Henüz cânı 

cesedinde iken kabinedeki nazırlar gelip “bizi azlet” diyerek alay ettiler
589

.”   

Abdülaziz, üzerine beyaz bir örtü örtülerek kendi kendini makas ile telef etmiş 

şayiası ilan edilmiş, yerli ve yabancı doktorları toplayıp muayene ettirilmiştir
590

. Feriye’ye 

gelen beş doktor
591

,  padişahın iradesi ile eski padişahın cesedini muayene ederek gayr-i 

resmi bir rapor vermişlerdir. Beş doktorun verdiği bu rapor gerçekten açıklıktan yoksun 

olduğu gibi  “haber aldığımıza göre alet-i ceriha makas olduğu cihetle”  ibaresi kapalı ve 
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tereddüde sebep olduğundan kabul edilmemiştir
592

. Bunun üzerine elçilik hekimlerinin de 

katıldığı on dokuz kişiden oluşan doktorlar heyeti tarafından yeni bir rapor hazırlamasına 

karar verilmiştir. Hüseyin Avni Paşa, naaşın doktorların etraflıca muayene etmesine mani 

olmuştur
593

. Doktorlar heyeti sathi bir muayeneden sonra kendilerine gösterilen makas ile 

bu yaraların gerçekleşebileceği kaydıyla yetinerek müphem ifadeler içeren bir rapor 

hazırlamışlardır
594

.  Bu rapor şöyledir: 

Hüdavendigâr-ı esbak merhum Abdülaziz Han‘ın keyfiyeti vefatına dair verilen Fransızca 

mazbatanın tercümesidir: “Ber-muktezâ-yı irâde-i seniyye-i cenâb-ı şehinşâhî, vükelâ-yı 

fihâm hazerâtı tarafından verilen emir üzerine 11 Cemâziyelevvel sene 1293 ve 23 Mayıs 

1292  pazar günü öğleden bir saat evvel, Hudâvendigâr-ı sâbık Abdülazîz Han'ın sebeb-i 

mevtini  tahkîk etmek için Çırağan Saray- ı Hümâyûnu ittisâlinde (bitişik) bulunan 

karakolhâneye giderek, orada bizi alt katta bulunan bir odaya götürdüklerinde, yerde 

serilmiş bir şilte üzerinde, üzeri cedîd bir bez ile örtülmüş bir ceset gördük. Örtüyü 

kaldırdığımızda, Hudâvendigâr-ı sâbık Abdülazîz Han'ın cesedi olduğunu tanıdık. Lede'l-

muâyene bi'l-cümle âzası soğuk, kansız ve soluk ve bâzı mahalleri dem-i mütehassir 

(pıhtılaşmış kan) ile mestûr olup cesed ise henüz donmamıştı. Göz kapakları açıkça, 

karniye-i lâmiası (gözün ön kısmındaki şeffaf tabaka) hafifçe kesîf ve ağzı dahi bir az açık 

idi ve kolları ile ayaklarını setreden bezler kan ile mülemmâ olup, kolundaki bezi 

kaldırdığımızda sol kolunun bükümünün biraz aşağısında, beş aşir zira’  tulünde (uzunluk) 

üç aşir zira' umkunda (derinlik) bir cerîha müşâhede eyledik. İşbu cerihanın kenarları, 

pürüzlü ve gayr-i muntazam olup, istikameti ise yukarıdan aşağıya ve dâhilden hârice 

doğru idi. Mezkûr nâhiyenin evridesi (damarlar) kesilmiş ve şiryân-ı zendî (bilek 

damarları) takrîben hurûc eylediği noktada çapının üç rub'u açılmış idi. Sağ kolunun 

büküm mahallinde dahi iki buçuk aşir zira’ umkunda ve iki aşir zira’  tulünde kezâlik 

pürüzlü ve biraz münharif (çarpık)bir cerîha müşâhede eyledik. İşbu mahaldeki cerîha, 

küçük çaplı evride üzerinde olup, şerâyin (damarlar) sâlim idiler. On aşir zira' tulünde ve 

ziyâde keskin ve bir kolunun ucuna yakın yan tarafında, ufak bir düğmesi bulunan bir 

mikraz (makas) irâe olundu. Mezkûr mikraz kanlı olup, Hudâvendigâr-ı sâbıkın bâlâda 
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zikrolunan cerihaları bununla icrâ etmiş olduğunu bizlere beyân ettiler. Ba'dehû bizleri 

Hudâvendigâr-ı merhûmun ikaametgâhı olan deniz tarafındaki büyük odaya götürdüler. 

Bu odada, bir pencerenin kurbunda bulunan köşe minderi, üzeri kan ile göl kesilmiş ve 

hasırın üzerinde dahi pıhtılaşmış vâfir (çok) mikdar kan bulunduğu gibi, hasırın ötesinde 

berisinde dahi kan lekeleri müşâhede olunmuştur.  

İşte sâlifü’z-zikr (zikri geçen) ahvâlden, cümlemiz müttehiden âtîyü’z-zikr (aşağıda 

zikredilen) kararı verdik. 

 Evvelâ: Hudâvendigâr-ı sâbık Abdülaziz Han'ın vefâtına, kol bükümlerindeki
595

 

ev‘iyenin (damarlar) kat’ıyla hâsıl olan seyelân-ı dem (kan akıntısı) sebep olmuştur.  

Sâniyen: Bize irâe (gösterilmek) olan alet
596

, cürüh-ı mezkûreyi (söz konusu 

kesikler) husûle getirebilir.  

Sâlisen: Cürûhun hey’et ve istikametinden ve bunları husûle getirmiş olan âlet-i 

câriheden bir intihar yâni telef-i nefs vukua geldiği istidlâl (anlaşılmak) olunuyor. 

 Binâenaleyh Çırağan Saray-ı hümâyûnu karakolhânesinde yapmış olduğumuz işbu 

mazbata-i âcizânemiz, imzâ ve takdim kılındı.” 

Dr. Marko,  Dr. Nûri,  Dr. Soto,  Dr. Espanyol,   Dr. Mark Mark'el, Dr. Patropulo, Dr. 

Abdünnur, Dr. Servet,  Dr. De Kastro, Dr. Maroin,  Dr. Jül Milencin, Dr. Kostantin  Kara 

Todori
597

,  Dr. Dikson, Dr. Vitalis, Dr. Edvar Esparado  Dr. Nûri Can, Dr. Milyan Bey, 

 Dr. Mustafa, Dr. Muhammed
598

 

Rapordan anlaşıldığına göre Abdülaziz’in vefatına kesilmiş olan damarlarından 

akan kan kaybı sebep olmuştur. Doktorlara kesiklere neden olduğu söylenen alet 

gösterilmiş onlar da “bu yaraların bahsi geçen aletten olduğu anlaşılmaktadır” şeklinde 

kesinliği olmayan bir kanaat ortaya koymuşlardır. Abdülaziz telef-i nefs yani intihar ettiği 

raporda belirtilmiştir.  Bütün bunlar ister istemez raporun intihar eylemini ispata yönelik 

bir teşebbüs gibi anlaşılmasına sebebiyet verdiği söylenebilir. Zira Hüseyin Avni Paşa 

yukarı da bahsi geçtiği üzere doktorların cesedi tam manası ile muayenesine müsaade 

etmemiştir. 

Görüldüğü üzere ikinci rapor da vuzuh olmaktan uzak yani açıklıktan yoksundur. 

Bu durum Abdülaziz’in intihar etmeyip katledildiği şüphelerine zemin hazırlayacaktır
599

. 
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dir. 
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Öte yandan makas ile kendi kendini telefine dair alınan bu rapor gazetelerde ilan 

edilmiştir
600

. Müttefik erkân Abdülaziz’in ölümü keyfiyetini derinlemesine incelemek bir 

yana intihar işini üzüntü ve kederin getirdiği cinnet halinin tezahürü olarak duyurmuştur. 

Bununla hal‘ hakkında almış oldukları fetvada Abdülaziz’e isnat edilen şuursuzluk halini 

ispat etmek istemişlerdir. Ancak bu facia halk nazarında aksi etki uyandırmıştır. 

Abdülaziz’in müttefik erkân tarafından öldürüldüğü sözleri meydana çıkmış, Avrupa 

gazetelerinde de bahis konusu olmuştur
601

.  II. Abdülhamid döneminde yapılan tahkikat 

neticesinde Abdülaziz’in ölümünün intihar değil katledildiği kanaatine varılınca II. 

Abdülhamid  “veli-i maktül” sıfatı ile dava açacaktır
602

.  

Uzunçarşılı’nın konuyu değerlendirmesi şöyledir: “Vefatını müte‘akip vaki‘-i 

şâyi‘a işin intihardan ziyâde katlolunduğu zannını vermiş olup Serasker Hüseyin Avni 

Paşa’nın henüz hayat eseri baki olan cesedi yatağından kaldırtıp karakola naklettirmesi, 

doktorların etrafıyla muayene etmek istedikleri na‘şı mu‘ayene ettirmemesi..., o zamanki 

devlet adamlarının kanaatleri, verilen raporun intihara dair okuyana itimat verecek 

şekilde yazılmış olması ve Yıldız’da yapılan muhakeme esnasında vâki‘ ifade ve 

vesikalardaki dikkate şayan mütalâalar... Abdülaziz'in katledildiği hakkındaki rivayetleri 

kuvvetlendirmiş ve daha açıkçası katledildiği fikrinin vermiştir
603

.  

Abdülaziz’in ölümüne ilişkin Ahmed Midhat Efendi şunları yazmaktadır: Makas 

isteyip odasına çekilmesinde asıl maksadının sakalını düzeltmek olmayıp telef-i nefs 

olduğundan,  önce bir kolunu sonra diğerinin kan damarlarını makas ile keserek itlaf-ı nefsi 

göze alarak icabını icra eylemiştir. İşlerin gizli tarafına vakıf olanların bazıları 

Abdülaziz’in ölümünün kendi kendine suikasttan olmayıp dışardan bir yed-i kast ile şehit 

edildiği fikir ve inancında bulunmuşlardır. Doktorlar tarafından düzenlenen rapor 

dikkatlice incelenirse şu itikat bir kat daha kuvvet bulabilir. Tıp bilimin yol göstermesi ile 

bir adam eğer makas gibi küçük bir alet ile iki kolundan birinin kan damarlarını açabilirse 

de şu halde yaralı ve hareketsiz kalan kolu ile diğerini yaralaması/kesmesi uzak ihtimaldir. 

Bu iki görüşü de sunduktan sonra, “biz bir padişahın böyle bir muameleyle 

cezalandırılması bir yana, bunu tasavvur bile etmek istemediğimiz cihetle rivayetlerin 
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birincisi olan Abdülaziz’in kendi kendini telef eylediğine rıza gösterilmesini tavsiye 

ederiz.
604

” diyerek kanaatini ortaya koymuştur.  

Diğer yandan Abdülaziz’in,  İmparator III. Napoleonun hal‘ edildiği haberi 

geldiğinde, “Bu adam hâlâ yaşamağa tenezzül ediyor!
605

” şeklindeki sözü kendi kendine 

kıymasına mesnet olarak değerlendirilmiştir. İnal ise bu konuda şunları söylemektedir: 

“Esasen şehadete kani‘ olanların iddialarının cümlesindendir ki cülûsundan bir kaç gün 

sonra Sultan Murad’da cinnet alametleri görüldüğünden ve hal‘e dair verilen uydurma 

fetvada ‘muhtellüşşuur’ olduğuna hükmedilen Sultan Abdülaziz’in tezkiresi, aklı şu‘urunun 

selâmetini halk nazarında ispat ettiğinden bu haller bilâhare onun iade-i saltanatıyla 

kendilerinin mahvını, sonunu getireceğini takdir eden hal‘ erleri,  Abdülaziz’in ortadan 

kaldırılmasını, nefislerinin bekası için yegâne çare addetmişlerdir 
606

.”  

Bu mesele Türk tarihinin muammalarından sayılmıştır. Mahmut Kemal İnal, 

Abdurrahman Şeref
607

 şu ya da bu yönde karar verememişler, Enver Ziya Karal
608

  iki 

görüşü de destekleyen delilleri sunmuş yargıda bulunmaktan kaçınmıştır. Öte yandan 

Danişmend
609

 ve Öztuna
610

 hadiseye kesinlikle cinayet nazarı ile bakmışlardır. 

Uzunçarşılı
611

 ise olayın intihar olduğu sonucuna varmıştır
612

. Abdülaziz'in intiharı yahut 

öldürülmesi meselesi günümüze kadar devam eden ve ara sıra çeşitli sebep ve vesilelerle 

aktüel hale gelen bir konudur613
. 

Anlatıldığı üzere bu ölüm vakasının intihar mı cinayet mi olduğu hâlâ tartışma 

konusudur. Cinayet olduğunu iddia edenlerin tezini destekleyen argümanlar olduğu gibi 

intihar iddiasında olanların tezini destekleyen argümanlar da bulunmaktadır
614

. Bu ölümün 
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kime yarayacağı sorusu perspektifinden bakıldığında şöyle bir tablo çıkmaktadır. Erkan-ı 

Hal‘i tedirgin eden, V. Murad’ın akıl zaafiyeti belirtileri göstermesi, dolayısıyla 

Abdülaziz’in iade-i saltanatta bulunacağı ve hal‘ erkânının defterini düreceği 

düşünüldüğünde, bu yönüyle Abdülaziz’in ortadan kaldırılması bunların işine yarayacaktır 

denilebilir. Kendisinin “Sultan III. Selim gibi öldürüleceğini” söylemesi
615

 hayatından 

emin olmadığı her an öldürülme vak‘ası ile karşı karşıya kalacağını da ortaya koymaktadır.  

Bununla birlikte Abdülaziz’in gururlu bir padişah olması
616

 kendisine ve ailesine reva 

görülen aşağılayıcı hareketleri kaldırmasının mümkün görülmemesi, Napoleon’un 

devrilmesinden sonra sarf ettiği söz ile Topkapı Sarayında iken, “benim hayatım bundan 

sonra fitne sebebidir” diyerek zehir yok mu diye sorması
617

 intihar şüphesini uyandırdığı 

söylenebilir. 

Padişahın amcasının ölümünden haberdar olması ve tepkisine gelince olay şu 

şekilde cereyan etmiştir. Dolmabahçe Sarayında V. Murad yemek yediği esnada
618

 ikinci 

Mabeynci Seyyid Bey gülerek huzura gelip padişaha, “Sultan İbrahim’in türbesine 

gömülecek zat, Allah sîzlere ömür versin, vefat etti” demesi üzerine Sultan Murad’ın 

elinden çatalı düşüp Mabeyn Müşiri Damat Nuri Paşa’ya, “Aman bu ne haldir! Git şunu 

anla!” demiş olayın heyecanından düşüp bayılmıştır. Daha sonra kendine gelen V. Murad, 

Nuri Paşa’ya, “Aman durma, kendin git. Allah aşkına tedavisine dikkat olunsun. Aman bir 

şey olmasın. Bütün millet bunu benden bilir.” demiştir
619

. Bu olaydan çok etkilenen ve 

zaten siniri bozulmuş olan V. Murad o gün akşamüzeri Yıldız Köşkü’ne nakledilmiştir
620

. 

Haberin tesiri ile baş dönmesi yaşadığı gibi bir kaç kez de istifra etmiştir. Sarayda bir 

odaya geçerek ağlamış o gece sabaha kadar uyuyamamıştır. Sabah olduğunda ise 

kendinden geçmiş ve benzi sararmış durumdadır
621

. “Kan istemem”, “padişahlık istemem” 

diye sayıklamaktadır
622

.  
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 Bu hadisenin V. Murad’ın sıhhatini dolayısıyla saltanatını yitirmesinde etkisi 

büyüktür.  Zaten hassas yapıdaki padişahın kendini kaybettiği görülmektedir. Bununla 

birlikte mabeyncinin ölüm haberini veriş şekline bakılırsa bu hadisenin beklenen bir şey 

olduğu izlenimi vermektedir. Ancak bu beklentinin varlığı kabul edilse dahi bu durum 

Sultan V. Murad’ın değil olsa olsa Erkan-ı Erbaanın beklentisi
623

 olurdu. Çünkü V. 

Murad’ın bu haberden çok etkilendiği ortadadır. Milletin bunu kendinden bileceği 

endişesini taşıdığı, tedavisi için ne gerekiyor ise yapılmasını söylemesi, masumiyet 

karinesine yazılacaklar arasındadır. Kaldı ki amcasına yazdığı mektupta bu konuda 

teminatta bulunmuştur. 

Netice itibariyle 30 Mayıs 1876 Salı günü tahttan indirilen Abdülaziz
624

 4 Haziran 

1876 Pazar günü vefat etmiştir
625

.  Abdülaziz’in cenazesi doktorların muayenesi ve Şer’iye 

memurlarının tahkikatından sonra deniz yolu ile Topkapı Sarayına nakledilmiştir. Burada 

teçhiz ve tekfini yapılmış, V. Murad’ın iradesi gereğince babası Sultan II. Mahmud 

türbesine defnolunmuştur.  Abdülaziz’in cenaze töreni,  babası II. Mahmud ve biraderi 

Abdülmecid’in cenaze töreni gibi kalabalık olmamıştır. Bab-ı Hümâyundan türbeye kadar 

resmi bir kalabalıktan ibarettir
626

.   

2.1.2. Çerkez Hasan Olayı          

Çerkezlerin Zevş Kabilesi beylerinden Gazi İsmail Bey’in oğlu olan Hasan, Sultan 

Aziz’in kadın efendilerinden Neş’erek’in kardeşidir.  Dolayısıyla Şehzâde Şevket Efendi 

ile Esma Sultan’ın dayılarıdır
627

. İstanbul’a gelince saraya yakınlığı ve alakası 

bulunmasından dolayı askeri mektebe yerleştirilmiştir. Önce Bahriye Mektebine 

kaydedilmiş, bir sene sonra Bahriye ve Berriye idâdîleri birleşmeleri üzerine Berriye (kara) 

İdadisine nakledilmiştir. Daha sonra Harbiye Mektebi’ne geçmiş ve buradaki eğitimini 

tamamladıktan sonra 1872’de mülâzım
628

 rütbesini almıştır.  O zamanki askeri teamüllere 

göre bu rütbe ile mezun olanlar Bağdat’taki VI. Ordu’ya giderlerse yüzbaşı rütbesi 

verilmekteydi. Çerkez Hasan bu göreve talip olmuş ve yüzbaşılığa terfi ettirilmiştir. Ancak 

Saraya olan yakınlığını kullanarak VI. Ordu’daki görevine gitmemiş Dâr-ı Şûrâ-yı Askerî 

                                                 
623

 Karal bu konuda şunları yazar: “Hüseyin Avni Paşa, kendisine (V. Murad) Abdülâziz'in öldürülmesi 
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 Danişmend, Kronoloji, C. IV, s. 280; Uysal, Hüseyin Avni Paşa, s. 251. 
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 Teğmen, Bk. Devellioğlu Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lûgat, s. 719. 
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yaverliğine tayin edilmiştir. Bir müddet sonra Hassa yaveri de olan Çerkez Hasan, Sultan 

Abdülaziz’in büyük oğlu Yusuf İzzeddin Efendi’nin yaverliğine atanmış ve yaklaşık yirmi 

gün bu görevde kalmıştır. Sultan Abdülaziz’in hal‘inden sonra, Çerkez Hasan’ı tehlikeli 

gören Hüseyin Avni Paşa, binbaşılık rütbesiyle yeniden Bağdat’taki VI. Ordu’ya tayin 

edecektir
629

. 

İnce uzun boylu ve yakışıklı olan Hasan’dan ciddiyeti ve cesareti dolayısıyla 

arkadaşları “Delidir! Elinden bir kaza çıkar!” diye çekinmişlerdir. Kabadayılığı ile maruf 

Çerkez Hasan’ın, Beyoğlu ve Galata semtlerinde hatırı sayıldığı bilinmektedir
630

.  Ayrıca 

binicilik ve silah kullanmada üstün maharetlere sahip olup Avrupa’dan silah satın alındıkça 

tecrübe talimi yapmaktadır
631

. Çerkez Hasan’ın saray ile olan yakınlığını kullanarak görev 

yerine gitmemesi Serasker Hüseyin Avni Paşa ile aralarında krize sebep olacaktır. Askeri 

mahareti bilinen ve karakter olarak deli dolu yapıdaki Çerkez Hasan, eniştesi Abdülaziz’in 

hal‘ edilmesini, ona göre öldürülmesini sineye çekecek birisi değildir. Bütün bunlar bir 

arada düşünüldüğünde ileride yaşanacak kanlı hadisenin fitili ateşlenmiş olduğu söylemek 

kehanet sayılmaz. Silahlara olan ilgisi ve silah kullanmadaki becerisi bu eylem için 

kendisini yeterli görmesinde etkili olacaktır.  

Çerkez Hasan, Abdülaziz’in hal‘i münasebeti ile yaverlikten açığa alınmıştır
632

. 

Kamuoyu Abdülaziz’in ölümünün baş sorumlusu olarak Hüseyin Avni Paşa’yı 

gördüğünden
633

 hal‘den sonra kendisini tehlikede gören Hüseyin Avni Paşa onu tekrar 

Bağdat’a tayin etmiştir
634

. Bu konuda Paşa ile Çerkez Hasan arasında şu konuşma 

geçmiştir. Serasker, “Bağdat’a gideceksin, artık bir dayanacak yerin kaldı mı?” demiştir.  

Çerkez Hasan ise, “Siz büyük zatsınız; böyle büyük değişiklikler üzerine benim gibi küçük 

bir zabiti Bağdat’a göndermenize teessüf ederim”  karşılığını vermiştir
635

. Serasker bu 

tayin ile Çerkez Hasan’ı İstanbul’dan uzaklaştırma amacını gütmüştür. Hasan, memuriyet 
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 Midhat Paşa, Midhat Paşa’nın Hatıraları I, s. 197; İsmail Hakkı Uzunçarşılı; “Çerkes Hasan Vak‘ası” , 
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Akşam, 26 Teşrin-i evvel  (Ekim) 1933, s. 10. 
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yerine gitmesi için tehdit ve tazyik edilmiştir
636

. Bağdat’a gitme emrine uymayıp ayak 

diretince hapse atılmıştır. Nihayet gitmeye razı olup ertesi gün hareket edeceğine söz 

vermesi üzerine serbest bırakılmıştır
637

. Ancak o Bağdat’a gitmek değil intikam almak 

niyetinde olmuştur. 

Bu arada Bağdat’a gideceğini ve hazırlandığını söyleyen Hasan’ın, Cibali’de 

bulunduğu konakta iken Mirliva
638

 Çerkez Tayyar Paşa, yanına gelmiş, gitmeden Serasker 

Paşa ile Redif Paşa’ya veda etmesi tavsiyesinde bulunmuştur. Bunun üzerine Hasan, “ben 

bu gece görecektim, giderim” demiştir. Daha sonra on beş gündür üzerinde taşıdığı iki adet 

altı parlar tabanca ve bir adet Çerkez kaması olduğu halde Hüseyin Avni Paşa’nın Üsküdar 

ile Kuzguncuk arasında bulanan Paşa Limanındaki yalısına gitmek üzere Cibali’de kaldığı 

konaktan ayrılmıştır. Buraya geldiğinde seraskerin Heyet-i Vükela toplantısı için Midhat 

Paşa’nın Beyazıt’taki konağında olduğunu öğrenmiştir. Sirkeci İskelesine bindiği kayıkla 

geri dönmüş, buradan bir kira beygirine binerek Midhat Paşa’nın Beyazıt’taki konağına 

gitmiştir
639

.  

Abdülaziz’in hal‘i, V. Murad’ın cülûsu ve hastalığı sebebiyle Bab-ı Âli’de devlet 

işlerine gereği gibi bakılamamıştır. O zamanlar gündüzleri tamamlanamayan devlet işleri 

nöbetle vekillerin birinin konağında görülmektedir. 15 Haziran 1876 Perşembe akşamı
640

 

Vükela bu maksatla,  Mithat Paşa’nın Beyazıt’taki konağında Girit ve Karadağ meselesini 

görüşmek üzere toplanmışlardır
641

.  Vükelâ toplantısında, Sadrazam Mehmed Rüşdü Paşa, 

Midhat Paşa, Serasker Hüseyin Avni Paşa, Tophane Müşiri Rıza Paşa, Bahriye Nazırı 

Kayserili Ahmed Paşa, Hariciye Nazırı Raşid Paşa,  âzâdan Şerif Hüseyin Paşa, Halet 

Paşa, Maarif Nazırı Cevdet Paşa, Sadaret müsteşarı Said Efendi ve Amedci Mahmud 

Celaleddin, Sadaret Mektupçusu Memduh Bey bulunmaktadır
642

. Midhat Paşa’nın 

konağına gelen Hasan,  içki ve kumar âlemine dalmış ağalara Seraskerden Bağdat’a gitme 

emri aldığını, kendisinden çok iltifat gördüğünden gitmeden teşekkür etmek ve eteğini 

öpmek niyetinde olduğunu söylemiştir. “Vekiller toplantıdalar. Ricanı iletemeyiz”  

cevabını almıştır. “Öyleyse ayağına yarın yüz süreyim” diyerek hizmetçilerin yanından 
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ayrılmıştır. Merdivende kimse olmadığını görünce süratle yukarı çıkmıştır. Meclis toplantı 

odasına “Davranmayınız! Davranma Serasker!”  diye bağırarak sağ elinde tabanca sol 

elinde bir hançer ile girmiştir
643

.  

Çerkez Hasan’ın bu girişimi, tahttan indirilmesi sebebiyle Abdülaziz hanedanının 

bazı vasıtaları kullanarak askerden taraftar bulduğu ve bütün vükelayı öldürtmek kastıyla 

yapıldığını zanneden meclistekilerin bir kısmı sofaya, bir kısmı da yanındaki odaya açılan 

kapılara kaçmışlardır. Zira bir adamın tek başına böyle bir harekete cüret edemeyeceği 

arkasında muhakkak yardımcılarının da bulunacağı ihtimali Vükelanın odadan korku ile 

dağılmasında etkili olmuştur
644

. Çerkez Hasan, içeri girer girmez Hüseyin Avni Paşa’yı 

midesi üzerinden iki kurşunla vurmuştur. Bu arada Bahriye Nazırı Kayserili Ahmed Paşa, 

Çerkez Hasan’ı yakalamak istediğinden onu da kolundan ve kulağından yaralamıştır
645

. 

Şöyle ki Seraskere saldırırken Bahriye Nazırı Kayserili Ahmed Paşa büyük bir cüret ve 

cesaretle, Çerkez Hasan’ın kollarından tutmaya
646

 çalışmış, Hasan hançeriyle onu 

yaralamış, Ahmed Paşa halsiz düşmüş salonun ortasında Hasan’ı bırakmak zorunda 

kalmıştır. Sadrazam ve Halet Paşa’nın gizlendiği küçük odaya kendisini zor atmıştır. Bu 

esnada yerde serili halde henüz ölmemiş bulunan Hüseyin Avni Paşa’yı gören Hasan 

hançeriyle onu öldürmüştür
647

.  

Toplantı odasında sandalye üzerinde kendinden geçmiş haldeki Hariciye Nazırı 

Raşid Paşa’yı, Ahmed Paşa gibi kendisine musallat olur zannıyla kurşunla vurduktan sonra 

hançer ile öldürmüştür
648

. Hasan’ı Ahmed Paşa’nın tuttuğu esnada Sadrazam yandaki 

odaya sığınmıştır. Şerif Hüseyin Paşa ve Halet Paşa’nın bulunduğu odanın sürgüsü 

olmadığından iri yarı bir adam olan Halet Paşa’yı kapıya oturtup kendileri de kapının 

kanatlarına dayanmıştır. Kapıya gelen Hasan, Sadrazama, “Sen millet babasısın. Ayağını 

öpeceğim, kapıyı aç!” deyince Rüşdü Paşa, “Oğlum Hasan Bey! Hiddetin üstündedir. 

Yarın görüşürüz” sözleriyle ecel terleri dökmüştür
649

. Üst kattaki gürültü üzerine Midhat 
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Paşa’nın hademesi Ahmed Ağa yukarıya çıkıp Hasan’a bıçak saplamak istediğinden onu 

da tabancayla vurmuştur
650

. Çerkez Hasan, ortalığı telaşa vermek için avize mumlarını 

söndürerek, odanın perdelerini ateşe vermiştir. Bir taraftan da yanındaki oda kapısına 

dayanıp burada saklanan kişileri adlarıyla istemeye başlamıştır
651

. Nihayet Hasan, Paşa 

Karakolu ile Serasker Kapısından zaptiye ve askerlerin gelmesi üzerine teslim olmuştur
652

. 

Teslim olan Hasan aşağı indirilirken sadaret yaverlerinden bahriye kolağası Şükrü Bey’in 

kendisine kılıç çekmek istemesi yahut başına vurması üzerine çizmesinden çıkardığı 

tabanca ile onu da öldürmüştür
653

. Bu vakada beş kişi ölmüş, Kayserili Ahmed Paşa ve bir 

nefer de yaralanmıştır. Çerkez Hasan ifadesinde bu cinayetleri işlemesinde kimsenin dâhili 

olmadığını belirtmiştir
654

. Asıl hedefin Sultan Abdülaziz’in hal‘i ve ölümünden sorumlu 

tuttuğu Hüseyin Avni Paşa olduğunu, Kayserili Ahmed Paşa’yı da öldürmeyi planladığı 

ancak Raşid Paşa’nın bu öldürme planında yer almadığını ifade etmiştir
655

.  

Çerkez Hasan’ın böyle bir eyleme kalkışmasında üç sebep göze çarpmaktadır. 

Birincisi Abdülaziz’in hal’inden ve ölümünden Hüseyin Avni Paşa’yı sorumlu tutmuş 

olmasıdır. Çerkes Hasan’ın sorgusundan anlaşıldığına göre Sultan Abdülaziz’in hal‘ 

edildiği gün Hüseyin Avni Paşa ile Kayserili Ahmed Paşa’yı öldürme istemiştir. Ancak 

uygun bir ortam bulamamıştır. Ayrıca vekillerden hal‘in nedenini sormak Abdülaziz’i 

yeniden tahta geçirmek amacında olmuş, ancak bu sırada vekilleri görememiştir. Daha 

sonra Abdülaziz’in defnedildiği Sultan Mahmud türbesinde Hüseyin Avni Paşa’yı 

öldürmeyi düşünmüş fakat türbeye olan saygısından dolayı bundan da vazgeçmiştir. İkinci 

sebep ise Abdülaziz’in zevcesi Çerkez Hasan’ın kız kardeşi Neş’erek Kadın Efendi’nin 

hal’den sonra Feriye Sarayına nakli esnasında şalının zorla üzerinden alınması, zaten hasta 

olan kadın efendinin birkaç gün sonra vefat etmiş (11 Haziran 1876) olmasıdır. Üçüncüsü 

yukarıda bahsedildiği üzere Bağdat’a gönderilme meselesinden ötürü Hüseyin Avni 

Paşa’ya karşı kin duymuş olmasıdır
656

. Abdülaziz’in hal‘i ve ölümün yanında kendisini 
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Bağdat’a göndermek istemesi Çerkez Hasan’ı, Hüseyin Avni Paşa’yı öldürmeye tahrik 

etmiş olmalıdır
657

.  

Çerkez Hasan’ın böyle bir olaya kalkışmasında eskiden sahip olduğu imkanların 

Abdülaziz’in hal‘i ile elinden alınması ve payitahttan uzaklaştırılmaya çalışılması gibi 

şahsına getirilen tahdit ve sınırlamaların etkisinin yanında eniştesi olan Abdülaziz’in ona 

göre katledilmesi ve kız kardeşi Neş’erek kadınefendiye yapılan saygısız muamele, 

hastalığı sebebiyle kız kardeşinin ölümünü Hüseyin Avni Paşa başta olmak üzere 

ihtilalcilere karşı garez doğurduğu vakıadır.  

Bununla birlikte Hüseyin Avni Paşa’nın Sultan V. Murad’ın aklî zaaf göstermesiyle 

devlet yönetimini kendi tekeline geçireceği, diktatörlük arzusunda olduğu, bunu önlemek 

ve Kanun-ı Esasi’yi gerçekleştirmek emelinde olanların Hüseyin Avni Paşa’nın ortadan 

kaldırılmak gayesi ile fedai tutulan Çerkez Hasan’ın bu eylemi gerçekleştirdiği iddia 

edilmiştir. Ancak bu gerçekçi değildir. Zira olayın cereyan şekli ve katledilenler göz 

önünde alındığında vakanın Çerkez Hasan’ın Hüseyin Avni Paşa’ya şahsi garez ve 

düşmanlığından dolayı gerçekleştiği görülmüştür
658

.  Diğer taraftan Hüseyin Avni Paşa’nın 

ölümü İstanbul’da, başta vükela olmak üzere herkesi memnun etmiştir
659

.  Onun sahneden 

çekilmesi Midhat Paşa başta olmak üzere meşrutiyet yanlılarını ellerini güçlendirmiştir
660

. 

Belki de yukardaki iddianın ortaya çıkmasında onun ölümüyle Midhat Paşa’nın başını 

çektiği meşrutiyetçilerin önünün açıldığı, dolayısıyla bu ölümün onların işine yaradığı 

düşüncesi yatmaktadır.  

Öte yandan Çerkez Hasan, Şehzâde Yusuf İzzeddin Efendi’nin yaveriydir. 

Murad’ın tahta geçmesi Yusuf’un padişah olma ihtimalini ortadan kaldırmıştır
661

. Bu 

açıdan bakıldığında sanki Yusuf’un sultanlığında yaveri olması hasebiyle Hasan’ın ikbali 

de elinden alınmış gibi bir sonuca varılabilir. Ancak Abdülaziz’den sonra yeğeni Veliaht 

Murad’ın değil de oğlu Yusuf’un saltanata geçmesi her ne kadar konuşulmuş ise de 

gerçekleşmesi mümkün değildir.   

Çerkez Hasan tevkif edilip Süleymaniye kışlasına götürüldüğünde yaralarına 

bakmak için gelen cerraha, “Beni ya asacaklar veyahut kurşuna dizecekler; artık nafile 
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yere yaralarıma baktırmak abestir” deyip tedaviyi geri çevirmiştir. Divan-ı Harpte 

yargılanan Çerkez Hasan, askerlikten ihraç edilerek idamına karar verilmiştir. 17 Haziran 

1876 Cumartesi günü sabaha karşı Bâb-ı Seraskeri’nin Beyazıt Meydanına açılan büyük 

kapının yanındaki dut ağacına asılarak idam edilmiştir. Cesedi iki gün teşhir edildikten 

sonra Edirnekapı mezarlığına defnedilmiştir. Mezar taşı II. Abdülhamid döneminde 

dikilecektir
662

. Çerkez Hasan, Abdülaziz’in intikamını alan, efendisi uğrunda hayatını 

veren bir kahraman olarak telakki edilmiştir ki mezar taşında yazanlar
663

 bunu 

göstermektedir
664

.  Halk nazarında milli bir kahraman gibi görülen Hasan’ın adına şiirler 

ve mersiyeler yazılmıştır
665

.  

Vefatları nedeniyle Hüseyin Avni Paşa’nın yerine Seraskerliğe Serdar-ı Ekrem 

Abdi Paşa, Raşid Paşa’nın yerine Hariciye Nazırlığına Saffet Paşa getirilmiştir. V. Murad 

ise hastalığı sebebiyle kendinde olmadığından ilk başta olay kendisine haber 

verilememiştir
666

. V. Murad, olayın yaşandığı gece Yıldız Köşkü’nde bulunmaktadır. 

Vükela bir araya gelip padişahın bulunduğu Yıldız Köşkü’ne haber göndermişlerdir. Bu 

hareketin saltanata yönelik bir kalkışma işareti olabileceği düşüncesiyle ihtiyaten köşkün 

çevresine nöbetçiler konuşlandırılmıştır
667

. Mabeyn Başkâtibi Sadullah Bey Taşkışla’dan 

getirttiği dört bölük askeri Yıldız Köşkü’nün etrafına halkın dikkatini çekmeyecek şekilde 

yerleştirmiştir
668

. Bir süredir dalgın ve çevresine karşı kayıtsız bulunan V. Murad, 

Yıldız’ın etrafına konuşlanan askerin farkına varması üzerine büyük korku yaşamıştır
669

. 

Zihnen rahatsızlığı artmış durumdaki padişah vukua gelen olaydan pek haberdar 

olamamıştır. Padişaha meydana gelen olayı, ertesi günü Rüşdü Paşa ile Midhat Paşa 

anlatmıştır
670

. Çerkez Hasan olayı V. Murad için ikinci bir şok etkisi yaparak zaten 

hassaslaşan sinirleri daha da alt üst olmuştur. Dolayısıyla padişah kendini idare edemezken 

devleti nasıl idare edecektir.  
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2.1.3. Sırbistan ve Karadağ Savaşı 

 V. Murad’ın padişah olduğu 30 Mayıs 1876’da Bulgar İsyanı bastırılmış Hersek 

İsyanı ise devam etmektedir
671

. Avrupalı büyük devletler, Bosna ve Hersek isyanı ile 

Bulgaristan olaylarından ötürü Osmanlı hükümeti nezdinde asiler lehinde girişimde 

bulunmuşlardır. Bu girişim ve isyanlar Sırbistan ve Karadağ prensliklerinin istiklallerini 

kazanmaları ya da hiç olmazsa özerklik imtiyazlarını genişletmeleri için ümit olmuştur
672

. 

Müslümanlar ile Bulgarlar arasında ihtilalden dolayı meydana gelen anlaşmazlıkları 

ortadan kaldırmak, memleketin asayiş ve güvenliğini temin etmek maksadı ile sadrazamlık 

tarafından nasihatname
673

 yayınlanmıştır. Ancak İngiltere ve Rusya, konsoloslukları 

vasıtasıyla Bulgarları etkilediğinden yayınlanan nasihatnameler etkili olmamıştır
674

. Bütün 

bu gelişmeleri Osmanlı Devletine karşı müdahale veya baskı unsuru olarak kullanan büyük 

güçler, Balkanlarda Osmanlı varlığını zayıflatıp kendi egemenlik alanları oluşturma yoluna 

gitmişlerdir. Rusya’nın Panslavizm politikasının merkezi olan Balkanlarda, Avusturya, 

İngiltere, Almanya ve Fransa’nın da farklı farklı hesapları bulunmaktadır. Hedef Balkanlar, 

dolayısıyla burası üzerinden Osmanlıdır. Bu cümleden olarak Balkanlarda Osmanlı 

Devleti’nden ayrılma tezini işleyen propaganda faaliyetleri halkı tahrik etmektedir.  

Bosna ve Hersek İsyanı nedeniyle 1876 yılı Avrupa’sının siyasetinin ağırlık 

merkezi Balkanlar’dır. Osmanlı Devleti olayın vahametinin farkına varmış, isyanı 

bastırmak için aldığı askeri önlemler asilerin gerilla usulü savaşmalarından dolayı amacına 

ulaşmamıştır. Anlaşma yoluna gidilmiş ancak Rusya ve Avusturya’nın el altından 

ayaklanmayı körüklemeleri bu girişimi neticesiz kılmıştır
675

. V. Murad’ın cülûsunun 

dördüncü Cuma günü, Şeyhülislam Hayrullah Efendi’nin yalısında Vükela Meclisi 

toplanmıştır. Padişahın tahta çıkışı vesilesiyle genel af ilan edilmiştir
676

. Bu önlem de 

Slavcılık propagandasının etkisiyle sonuç vermemiştir. Adı geçen propagandanın etkisi 

yanında Osmanlı’da meydana gelen saltanat değişikliği, Çerkez Hasan Vakası, ekonomik 

kriz gibi olaylar Sırbistan ve Karadağ prensliklerinin düşmanca hareketlerini 

artırmaktadır
677

. Osmanlı Devleti’ni yaşadığı siyasi istikrasızlık ve ekonomi bunalım 

kendisine bağlı küçük prenslikler olan Sırbistan ve Karadağ’ı Slavcılık propagandasının da 
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etkisiyle cesaretlendirmektedir. Zira ağabey olarak nitelendirilen, bu fikrin babası ve 

uygulayıcısı pozisyonundaki Rusya’ya itamat edilmektedir.  

Sırp Prensi Milan
678

 ve Karadağ Prensi Nikola daha 26 Mayıs’ta bağlı bulundukları 

Osmanlı Devleti’ne karşı savunma ve işbirliği anlaşması imzalamış, dolayısıyla niyetlerini 

belli etmişlerdir
679

. Anlaşmayla Osmanlı Devleti’ne karşı resmen ittifak haline gelen Sırp 

ve Karadağ hükümetleri hummalı bir savaş hazırlığı içine girmişlerdir
680

. Bu işte müşterek 

hareket eden taraflardan Sırbistan Prensi Milan daha cesur görünürken, Karadağlılar daha 

ihtiyatlı hareket etmeyi tercih etmektedir. Prens Milan temin ettiği 12 milyon Franklık dış 

krediler ile silah satın almaya başlamıştır
681

. Sırbistan’ın savaş hazırlıkları için 12 milyon 

borçlanması, Çernayef adlı Rus Generalinin Sırp ordusunun başına getirmesi ve Sırp 

askerlerinin bazı sınır olaylarına karışması üzerine 9 Haziran 1876’da Bâbıâli bütün bu 

gelişmelerin izahını istemiştir
682

. Sadrazam Mütercim Rüşdü Paşa, Prens Milan ile Prens 

Nikola’ya bir telgraf çekerek bütün bu hazırlıkların sebebini sormuştur. Bu suale gayet 

sakin ve yumuşak cevaplar gelmiştir. Üstelik Prens Milan, bu işin izahat arzı için 

İstanbul’a murahhas göndereceğini beyan etmiştir
683

. Gönderileceği beyan ettiği murahhas 

yerine 27 Haziranda ültimatom niteliğinde bir mektup gelmiştir
684

. Bu mektupta, Hersek ve 

Bosna ihtilali ile başlayan karışıklık ve neticesinde Osmanlı müdahalesinin, Sırbistan’ın 

genel asayişini bozduğu, Sırbistan’ın ticaret ve menfaatlerine halel getirdiği, Sırpların 

muharebe etmedikleri halde, harbin bütün zararlarını çektikleri, Sırbistan sınır boylarındaki 

Osmanlı askerlerinin taarruzları halkın can mal güvenliğini bozduğu ileri sürülmüktedir. 

Dolayısıyla bütün bu hadiselerin önlenmesi için Bosna ve Hersek’in ilhakı için oraya Sırp 

askerlerinin gönderilmesine, Osmanlı Devleti’nin muvafakat etmesini istenmiştir. Bu talep 

karşılanmazsa Sırbistan’ın bu amacın gereğini yerine getirmekten beri durmayacağı 

belirtilmiştir. Diğer yandan Karadağ Prensi de müttefiki Sırbistan ile aynı düşüncede 
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olduğunu onunla birlikte hareket edeceğini Babıali’ye gönderdiği telgraf ile beyan 

etmiştir
685

.  

Sırp ve Karadağ topraklarının Bosna ve Hersek ihtilali nedeniyle adeta savaş 

alanına dönmesi sebebiyle Osmanlı idaresine karşı soğukluk meydana getirmiştir. Ayrıca 

Rusya başta olmak üzere Avrupalı diğer devletlerin etkisiyle bu prenslikler bağlı 

bulundukları Osmanlı Devleti’ne cüretkâr bir siyaset içine girmişlerdir. Bunun tabi sonucu 

olarak savaş kaçınılmaz hale gelmiştir.  

Osmanlı Devleti’nin, Bosna ve Hersek’in ilhak teklifini kabul etmesinin mümkün 

olmadığı bilindiği halde Sırbistan’ın böyle bir maksadı ileri sürmesi açıkça harp ilanı 

anlamı taşımaktadır
686

. Osmanlı Devleti‘nin bu ültimatomu reddetmesi üzerine Prens 

Milan 2 Temmuz 1876’da Sırbistan halkına hitaben bir beyanname yayınlayıp Osmanlıya 

savaş ilan etmiştir. Karadağ da derhal müttefiki Sırbistan’ın savaş ilanını desteklemiştir. 

Karadağ Prensi Nikola’nın, Osmanlı askerlerinin Prensliğin güney sınırlarını ablukaya 

alması ile ticari ve iktisadi hayatı olumsuz etkilediği, Hersek İhtilalinin bertaraf 

edilememesi nedeniyle Karadağ halkının heyecanının arttığı, halkın zapt edilemeyecek 

duruma geldiği iddialarını savaş ilanına sebep olarak göstermiştir
687

.  

 Osmanlıya tabi olan bu iki Slav prensliğinin böyle bir harbe kalkışmaları hukuki 

açıdan bir tür isyan anlamına gelmektedir
688

. Sırp ve Karadağ prensliklerinin isyana 

kalkışmaları üzerine Osmanlı Devleti meşru müdafaa hakkını kullanacağını deklare eden 

beyannameyi diğer devletlere bildirmiştir
689

. Savaş ilanı Osmanlı kamuoyunda büyük 

heyecanla karşılanmıştır. Zira Hersek isyanları, Bulgar olayları, yabancı devletlerin bu 

isyan ve olaylara müdahaleleri, halkı vatan konusunda daha hassas duruma getirmiştir
690

. 

Gönüllü taburlarının ihtiyaçlarında kullanılmak üzere vükelâ, memur ve hamiyet sahipleri 

tarafından isteğe bağlı para yardımı yapılmasına başlanmıştır. Başta İstanbul olmak üzere 

vilayetlerde Müslim ve Hristiyanların aynî ve nakdî yardımları devam ettiğinden Babıali'de 

“Cihad Yardım Komisyonu” adı ile bir kurul teşkil olunmuştur
691

. Nizamiye askerlerinden 

başka İstanbul ve bazı vilayetlerde gönüllü bayrakları açılıp eli silah tutan herkes harbe 

hazırlanmıştır. İstanbul’da Medrese talebeleri silaha sarılarak Beykoz’da teşkil edilen 
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ordugâhta nizamiye askerleri gibi askeri talime başlamıştır.  Osmanlı Devleti’nin eski 

ricalinden Altunizade İsmail Bey giderlerini kendi karşılamak suretiyle bir gönüllü taburu 

kurmuştur.  Rumlardan Dimostini Efendi de hilâl ile haç şeklini bir araya toplayan bayrak 

tertip ederek gönüllü Hristiyanları asker yazmıştır. Mısır Hidivi İsmail Paşa ise üç alay 

nizamiye askeri yanında diğer askerlere dağıtılmak üzere silah mühimmat ve zahire 

göndermiştir
692

. 

 Bu dönemde Osmanlı Devleti'nin mali sıkıntısı Hersek meselesinin masraflarıyla 

daha da artmıştır. Böyle bir zamanda Sırbistan ve Karadağ’a savaş açılması sebebiyle 

askeri masrafları her zamanki gelirler ile karşılamak mümkün olmadığından harp 

masrafları için gerekli olan nakit ihtiyacını temin maksadıyla kâğıt para (kaime-i nakdiye)  

basılmıştır. Kaimeye karşılık olarak da devletin umumi gelirleri dışında V. Murad’ın tahta 

çıkışında mâliye hazinesine bırakılan Ereğli madeni ve çiftliklerin hâsılatı gösterilmiştir. 

Bununla birlikte tedavüle sürülen kaimenin çevrilememesi devlet hazinesine ve memleket 

maliyesine büyük zararlar verecektir
693

. Osmanlı tebaasının Müslim ve gayrimüslimi 

devletin yanında harp için seferber olması dikkat çekici ve önemli bir gelişmedir. İçinde 

bulunulan yüzyılda Osmanlı Devleti için işlerin yolunda gitmediği bir vakıadır. 

Topraklarının hedef olması, iktisadi anlamda dışa bağımlı hale gelmesi sürekli dış 

müdahale ve telkinlere maruz kalmasına sebep olmuştur. Bütün bunlar vatan mefhumu 

etrafında hamiyetli bir birlikteliği doğurmuştur. 

Balkanlar ile yakından ilgilenen Avusturya ile Rusya 8 Temmuz 1876’da Reichstad 

Antlaşmasını yapmışlardır. Sırbistan ve Karadağ’ın Osmanlıya isyanı anlamı taşıyan 

savaşın neticesine göre yani Osmanlı galip gelirse mevcut statü korunacak mağlup olursa 

Balkanlar bölüşülecektir. Buna göre, “Sırbistan, Karadağ ve Avusturya Bosna ve Hersek'i 

paylaşacaklardır. Rusya, Besarabya'yı ve Anadolu’nun kuzey doğusunda Batum bölgesini 

alacaktır. Osmanlı Devleti’nin felâketini neticelendirecek şekilde mağlûp olması 

durumunda ise Balkanlarda üç yeni devlet kurulacak: Arnavutluk, Bulgaristan ve Rumeli, 

ayrıca Yunanistan da Tesalya ve Epir'i alacaktır. İstanbul ise serbest şehir haline 

getirilecektir.” Anlaşmaya bakılırsa Osmanlı galip gelse dahi kazancı olmayacak sadece 

mevcut topraklarının parçalanmasını önleyebilecektir
694

. İşte adı geçen anlaşma ile 

Balkanlarda Osmanlı varlığını bitirme planı yapılıp uygulama için vuku bulacak savaşın 
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sonucu beklenmeye başlanmıştır. Ayrıca bu süreç Osmanlının iç meselesi olmaktan öte bir 

vaziyet alıp dışardan müdahale ve destek ile uluslararası bir boyut da kazanmıştır.  

Panslavist komiteler Sırp Prensliğine nice seneden beri nakit ve gönüllü asker 

devşirmektedir. Son zamanlarda Moskova ve Petersburg şehirlerinde toplanan bu komiteler 

bahsi geçen yardımlarını daha da artırmak suretiyle Sırbistan’a destek olmuşlardır
695

.  

Bütün bunlar Rus General Çernayef’i ümitlendirmiş olacak Sırbistan’a gelir gelmez eline 

aldığı sigarayı muzaffer olarak İstanbul’a girdiği gün yakacağını belirtmiştir
696

. Savaş 

hazırlıklarını sürdüren Çernayef Bulgarlara hitaben bir beyanname yayınlamak suretiyle 

isyan etmelerini ve savaşa dâhil olmalarını istemiştir. Ancak Bulgarlar ağır bir tenkile yeni 

uğramış olduklarından Sırbistan ve Karadağ kesin bir zafer kazanmadıkça harekete geçmek 

istememiştir
697

. Romanya ve Yunanistan Osmanlı Devleti’nden her ne kadar bazı talepleri 

olmakla birlikte savaşta tarafsız kalmayı tercih etmişlerdir
698

.  

Osmanlı ordusu beş birlik halinde teşkilatlanarak üçü Sırbistan’a ikiside Karadağ’a 

karşı sefer vazifesi almıştır. Sırbistan’a görevlendirilen birlik Vidin, Niş ve Yenipazar 

dolaylarında yer almaktadır. Vidin'deki kuvvetler Osman Nuri Paşa, Niş'dekiler Ahmet 

Eyüp Paşa’ya, Yenipazar’dakiler Mehmet Ali Paşa komutasına verilmiştir.  Karadağ’a 

karşı ise iki kolordu tahsis edilmiştir. İşkodra kolordusu Derviş Paşa’nın, Hersek kolordusu 

da Mahmut Muhtar Paşa’nın komutasına verilmiştir. Birliklerin genel komutanlığı serasker 

ve Serdar-ı Ekrem Abdülkerim Paşa’ya tevdi edilmiştir
699

. Silahaltındaki asker sayısı 

yaklaşık 300.000 kişi civarında olmuştur
700

. 

Sırp Ordusu ise dört birlik şeklinde düzenlenmiştir; birinci birlik Yenipazar Fırkası 

General Ranko Alimpitch’in, ikinci birlik İbar Fırkası Zack’ın, üçüncü birlik Güney 

Ordusu adıyla Rus Generali Çernayef’in komutasına verilmiştir. Dördüncü birlik Timok 

Fırkası General Leschanin tarafından komuta edilmiştir. Bütün kuvvetlerin toplamı 

35.000’i düzenli gerisi gönüllü olmak üzere 150.000 kişiyi bulmaktadır. Ordunun 

başkomutanı ise Sırp Prensi Milan’dır. Karadağ kuvvetlerine gelince, kırk elli bin kişi 

civarında olup bunlar düzenli askeri talim görmemişlerdir. Bununla birlikte gerillâ harbi 
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için üstün niteliklere sahip olmuşlardır. Zaten memleketlerinin coğrafyası böyle bir harp 

için elverişli durumdadır
701

. 

Savaş Sırpların ve Karadağlıların saldırısıyla başlamıştır
702

.  Sırplar önce Vidin, Niş 

ve Yenipazar taraflarında süratli ve şiddetli olarak saldırıya geçmiştir
703

. Vidin bölge 

komutanı Osman Nuri Paşa 2500 kişilik Sırp kuvvetinin taarruzunu durdurmayı ve Sırpları 

kendi sınırı içerisine püskürtmeyi başarmıştır. General Çernayef komutasındaki Sırp 

kuvvetlerinin Niş’i kuşatma teşebbüsleri Süleyman Paşa ve Hafız Paşa komutasındaki 

Osmanlı kuvvetleri tarafından önlenmiştir. Çernayef kuvvetleri sınırın ötesine atılmıştır. 

Sırplar, Vidin ve Niş bölgelerinde saldırı başlattıkları sırada Yenipazar bölgesine de 

taarruza geçmiştir. Hedefleri Bosna’yı Rumeliye bağlayan Yenipazar boğazını ele 

geçirmek suretiyle Karadağ ile birleştirip Bosna’yı Osmanlı Devleti'nden tecrit etmektir.  

Böyle bir hareketin vuku bulacağını hesaba katan Serdar-ı Ekrem Abdülkerim Paşa gerekli 

önlemleri almıştır.  Seçkin komutanlar bölgenin korunması için görevlendirilmiştir. Sırplar 

buraya yaptıkları taarruzda da muvaffak olamadığı gibi kendi sınırları içerisindeki bazı 

yerler de Osmanlı kuvvetleri tarafından ele geçirilmiştir
704

.  

Karadağ’daki muharebelere gelince, bunlardan kesin bir netice alınamamıştır. 

Karadağlılar cesur ve savaşçı kimseler olmanın yanında arazi şartlarından faydalanıp 

gerilla harbi yaptıkları için düzenli kuvvetler ile klasik savaş yöntemleri ile onları bertaraf 

etmek mümkün değildir.  İki tarafda bir kaç kez küçük çaplı yenilgi almış fakat bu 

yenilgiler savaşı durdurmak veya bitirmek düzeyinde olmamıştır
705

.  Bununla birlikte 

askeri cesaretlendirmek ve yenilgileri tahkik için hazırlanan fermân
706

, İşkodra’ya 

gönderilmiştir
707

.  

Sırpların savaş plânları hiç bir işe yaramamış, üstelik Rusya‘nın her türlü yardımına 

rağmen orduları her yerde mağlûp ve perişan olmuştur. Nihayet Serasker Nadir Paşa 

kumandasındaki Osmanlı ordusu, Rus General Çernayef kumandasındaki Sırp ordusuna 

karşı 19-24 Ağustos 1876 tarihleri arasında gerçekleşen Aleksinac Meydan Savaşı’nı 

kazanmıştır. Savaşı kazanan Osmanlı ordusu bilhassa Rusya olmak üzere diğer devletlerin 

müdahalesine fırsat vermemek için Sırbistan içlerine doğru ilerlemekten imtina etmiştir. 

                                                 
701

 Karal, Osmanlı Tarihi, C. VIII, s. 19. 
702

 Karal, Osmanlı Tarihi, C. VIII, s. 20. 
703

 Mahmud Celaleddin Paşa, Mirat-ı Hakikat, C. I, s. 211. 
704

 Karal, Osmanlı Tarihi, C. VIII, s. 20, 21. 
705

 Karal, Osmanlı Tarihi, C. VIII, s. 21-22. 
706

 BOA. Y.EE. nr. 84-74. 
707

 Mahmud Celaleddin Paşa, Mirat-ı Hakikat, C. I, s. 230. 



122 

 

Karadağ Cephesi’nde ise durum Osmanlı açısından hiçte iyi gitmemiştir. Bu cephe 

kumandanı Muhtar Paşa’nın uğradığı bazı talihsizlikler neticesinde Karadağ kısmi 

başarılar kazanmıştır. Ancak Sırbistan’ın kesin bir şekilde yenilgisi, onların bu başarılardan 

istifade etmesine mani olmuştur
708

. Sırp saldırılarının bütün bölgelerde durdurulması, 

Osmanlı ordusunun savaşı Sırp topraklarına intikal ettirmesi, Alekinotz’u (Aleksinac) 

kuşatması Sırpları yeise düşürmüştür
709

.  

Prens Milan birbiri ardına gelen yenilgilerden telaşa kapılarak büyük devletlerin 

Belgrat’taki konsolosluklarına başvurarak mütareke yapılması için arabulucu olmalarını ve 

Karadağında bundan yararlanmasını istemiştir
710

. Sırbistan’ın saldırılarına karşı Osmanlı 

Devleti’nin meşru müdafaa hakkını kullandığı bu savaşta Rusya ile birlikte beş devlet
711

 

tarafsızlık ilkesinden cayarak araya gireceklerdir. Harp harekâtını durdurmayı ve bunu 

müteakip mütarekeyi ısrarla teklif edeceklerdir. Bütün bunlar Sırbistan’ı Aleksinac 

kuşatmasından daha doğrusu tam bir yenilgiden kurtarmak maksatlı girişimlerden başka bir 

şey değildir
712

.  Zaten yukarıda bahsi geçen Reichstad Antlaşması ile Rusya ve Avusturya 

Osmanlı Devleti’nin savaştan galip veya mağlup çıkmasına bağlı olarak uygulayacakları 

stratejiyi belirlemişlerdir. Buna göre Osmanlı için en iyi netice mevcut statükonun 

korunması olacaktır. 

Bu arada Osmanlı Devleti’nde padişah değişikliği olacaktır. 31 Ağustos 1876’da 

Sultan V. Murad “cünun-ı mutbık” gerekçesiyle hal‘ edilip yerine II. Abdülhamid 

hükümdar ilan edilecektir. 1 Eylül’de Osmanlı kuvvetleri Sava nehrinin kollarından 

Morova Vadisi’nde General Çernayef’i ikinci defa yenecek dolayısıyla II. Abdülhamid’in 

saltanatı uğurlu bir olay (fâl-i hayr) ile başlayacaktır
713

.   

Öte yandan Sırp ordusunun Aleksinac felaketi Rusları harekete geçirecektir. Rusya, 

İstanbul Elçisi İgnatief vasıtasıyla verdiği ültimatomda kırk sekiz saat içinde bütün 

harekâta son verilmesi ve mütareke yapılmasını isteyecektir. Osmanlı Devleti, Avrupa’nın 

her türlü yardımından mahrum olduğundan kabul etmek zorunda kalacaktır. Bu suretle 
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Türk zaferinin semeresi alınamayacaktır
714

. Balkanlarda meydana gelen hoşnutsuzluk ve 

isyan hareketleri Abdülaziz döneminde başlamış V. Murad döneminde Osmanlı ile savaş 

haline dönüşmüştür. II. Abdülhamid döneminde de bu savaş devam etmiştir.  

2.2. V. Murad’ın Hastalığı ve Tedavisi 

V. Murad’ın sultan olduğu sırada aklî dengesinin bozuk olmadığını kabul etmek 

gerekir. Çünkü vükela için deli olmayan bir padişahı hal‘ ederek onun yerine günün birinde 

tekrar indirmek zorunda kalacakları bir şehzadeyi tahta çıkarmak akıllıca bir iş değildir
715

.  

Erkan-ı Erbaanın aklı başında olmayan birini başa geçirmesi demek aynı zamanda kısa 

süre sonra onun tahtan indirileceği anlamına gelir ki böyle bir tasarruf kendi statülerini 

yitirecekleri ve ihtilal için aldıkları riske değmeyeceği için mümkün gözükmemektedir.  

Hassas ve zayıf iradeli bir padişah olan V. Murad’ın akıl sağlığının bozulmasında, 

saltanat usulünde değişiklik yani Abdülaziz’in oğlu Yusuf İzzeddin Efendiyi, Veliaht 

Murad yerine tahta geçireceği söylentilerinin etkisi büyüktür. Bu söylentiler onda korku ve 

tedirginliklere neden olmuştur
716

. Yine Abdülaziz’in, softalar hareketi sonrasında Veliaht 

Murad Efendi'nin hiçbir yere çıkmaması yönündeki iradesi onda suikast yapılacağı 

vehmini uyandırmıştır
717

.  Bu korkuları içkiye düşkünlüğünü artırmış aşırı derecede 

konyak ve şampanya içmeye başlamıştır. Bütün bunlara Abdülaziz’in tahtan indirilmesi 

için belirlenmiş tarihin kendine haber verilmeksizin bir gün öne alınması, dramatik bir 

şekilde saraydan alınıp Serasker Kapısına biat için götürülmesi de eklenince adeta çılgınlık 

alametleri göstermeye hazır hale gelmiştir
718

.    

Hal‘ ve cülûs günü yaşadığı büyük korku ve tedirginliklerin ardından amcası 

Abdülaziz’in ölüm haberi ile sarsılmıştır
719

. Çerkes Hasan olayı
720

 münasebetiyle Yıldız 

Köşk’ünde padişahı korumak için köşkü kuşatan askerlerin kendine yönelik hareket içinde 
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olduğu zannına kapılmış, hayatından emin olamamamış daha da fenalaşmıştır
721

. Netice 

itibariyle veliahtlığının son zamanlarında nezaret altında tutulması, amcasının saltanat 

hakkını elinden alacağı şayiaları, bununla birlikte sırasını beklemeden Abdülaziz’i hal‘ 

etmek isteyenler ile hedef birliği içinde bulunması, dahası ihtilal gibi birçok risk taşıyan 

harekete kalkışması,  bu sürecin gerginlik ve heyecanı, ince hassas bir mizaca sahip olması 

ve içkiye düşkünlüğü gibi sebepler akıl hastası namzedini doğurmuştur. Artık saltanat 

kudretine erişmiş ancak akıl kudretinden mahrum olmuş bir padişah bulunmaktadır.  

Keratry’den aktarıldığına göre Sultan Murad’ın rahatsızlığına sebep 

Kapoleon’dur
722

. Sultan Murad'ın veliahtlığı zamanından beri hususi doktorluğunu yapan 

Kapoleon'un yanlış tedavisi onu zayıf düşürmüştür. Murad'ın boynuna ve kulak arkasına 

yetmiş kadar sülük yapıştırması padişahın bünyesinin sarsılmasına ve fazla kan 

kaybetmesine neden olmuştur
723

. İlk Cuma selamlığının yapıldığı gün (2 Haziran 1876) 

hastalığın ilk belirtileri görülmüştür. O gün Başmabeynci Sadullah Paşa, padişahın 

vaziyetindeki değişikliği kurenadan Seyyid Bey’e sorduğunda aldığı cevap şu olmuştur: 

“Canım ne olacak, Efendimiz hasta! Ben bunun sabahleyin de farkına varmıştım. Lakin 

Topkapı Sarayı’nda işi gereği gibi anladım. Onun için de avdette arabaya beraber bindim. 

Vallahi bilmiyorum ama ben kendisini cidden tedaviye muhtaç görüyorum. Bundan dolayı 

kan ağlıyorum
724

.”  

Padişahın hastalığının, yalnız bilgisi olan vükela, hizmetinde bulunanlar ve 

tedaviye memur doktorlar arasında gizli tutulmasına karar verilirse de, bu mümkün 

olmayacaktır
725

. Abdülaziz'in tekrar hükümdar olma ihtimalini düşünerek Hüseyin Avni 

Paşa, “hanedanın içinde en değerlisi bu idi, o da böyle oldu” diye üzüntü ve endişesini 

gizleyememiştir
726

.  Erkan-ı Erbaanın büyük ümitler ile saltanata geçirdiği Sultan V. 

Murad hastadır. Hastalık başlangıçta gizlenmeye çalışılacaktır. Ancak padişahın idari ve 
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sosyal statüsü buna izin vermeyecektir. Zira devletin başı ve onu temsil eden zatın gayri 

tabi davranışları rahatsızlığını izhar etmeye yetecektir.  

Sultan V. Murad’ın hastalığına kardeşlerinin de tanık olduğu hadiseler yaşanmıştır. 

Bu hadiselerden birinde Reşad Efendi’nin diğerinde ise Vahdeddin Efendi’nin gözlemleri 

Türkgeldi tarafından nakledilmektedir.  Sultan Reşad’tan nakledildiğine göre, cülûsundan 

bir iki gün sonra kendisini tebrik maksadı ile ziyaretine gittiğinde iki elinden yakalayıp, 

“Birader, halim pek fena,” diye ahvâl-i sıhhiyesinden şikayete başlamıştır. Biraderi 

padişahın halinde bir gayr-i tabiilik görmesinden dolayı ellerini çekip kurtararak, “Biraz da 

validenizi görüp tebrik edeyim,” diye yanından savuşmuştur. Hastalığı daha o zaman 

başlamış olup sıradan cinnet değildir. Çok işret ettiğinden cinnet-i sekeriyye
727

  

(sarhoşluğun cinneti)dir
728

.  

 Nisbetiye Köşkü davetinden bahisle Sultan Vahideddin’in naklettiğine göre, 

“Sultan Murad’ın cülûsunu takip eden Cuma günü akşamı Nisbetiyye Köşkünde 

şehzadegâna ziyafet verileceğinden bahisle saraydan bir davet aldım. … Akşam üzeri 

saraya gidip şimdi kâtip beylere tahsis edilmiş olan ve o zaman şehzadelere mahsus 

bulunan büyük odada birader merhum (Sultan Reşad’a birader merhum derdi) ve 

Kemaleddin Efendi, Nureddin Efendi ve Süleyman Efendi ile birleştik. Büyük birader 

(Hamid Efendi) gelmemişti. Ortaya bir masa getirilip ve üzerine sofra kurulup bize orada 

saksunya tabaklarla yemek verdiler. Bu hal benim taaccübümü mucib oldu. Çünkü Sultan 

Murad veliahtlığında her ne zaman bizi köşküne davet etse mükellef alafranga sofra 

kurdurur ve muzika çaldırırdı. Saray halkında da bir mahzûnluk eseri görülüyordu. 

Yemekten sonra somaki odada huzûra çıktık. Sultan Murad fesi elinde olduğu halde bizi 

başı açık ve ayak üzeri kabul etti; halim pek fena diye baş ağrısından şikayet ediyordu. 

Huzurdan çıktıktan sonra odaya avdet ederken sofada Nureddin Efendiye rast gelip 

biraderin halini beğenmediğimi söyledim. O da çok içmiş te ondandır manasını işrâb 

(içme) edecek surette eli ile ağzına doğru bir işaret etti. O sırada birâder-i merhûm (Sultan 

Reşad) abdeste gitmek üzere sofaya çıkmıştı. Bizi görünce yanımıza gelerek, Ne 

konuşuyorsunuz? dedi. Nureddin Efendi benim ne söylediğimi bildirince, sus sakın bunu 
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kimseye söyleme!, dedi. Hakikat- i hâlde Sultan Murad o gece şuuruna malik değildi ki 

böyle bir tasavvurda bulunmuş olsun, dedi
729

.”  

V. Murad tahta çıkış sürecinde meydana gelen olağanüstü hadiselerin etkisiyle işret 

âlemine dalıp şiddetli baş ağrısına müptela olmuştur. Beş altı günden sonra baş ağrısı 

rahatsızlığı, cinnet haline ve şuursuzluğa dönüşmüştür. Öyle ki vükeladan huzuruna 

gelenleri öpmek ve kucaklamak gibi tuhaf davranışlar sergilemiştir
730

. Saraya kendisini 

görmeye gelen Sadrazam Rüşdü Paşa’yı haremde yattığı odaya çağırmıştır. Rüşdü Paşa 

odaya girince üzerinde gecelik kıyafeti olduğu halde yattığı karyoladan kendisini ayaküzeri 

aşağı atmış ve “Paşa ben iyiyim” demiştir. Ancak kısa bir süre sonra baş ağrısından 

yakınmaya başlamıştır
731

. 

 Her geçen gün artan hastalığı sebebiyle Başhekim Salih Efendi ile hususi hekimi 

İskilipli Doktor Türk Mehmed Emin Paşa’nın tavsiyeleri ile Yıldız Köşküne 

nakledilmiştir
732

. Yıldız Köşkü’nde kendisini elbise ile havuza atması cinnet halinin 

geldiği dereceyi ortaya koymaktadır. Bin bir güçlükle havuzdan çıkarılmıştır
733

. Tahta 

çıktığı ikinci Cuma selamlığında (9 Haziran 1876) cami merdivenlerinden çıkarken inmek, 

inerken çıkmak ve ata ters binmek gibi anormal hareketlerde bulunmuştur
734

. Cuma 

selamlığından dönüşte, resmi elbisesini çıkarmadan öylece gecelemiştir. Sabah erkenden 

odasından kalkmış Dolmabahçe Sarayı’nın alt katına inmiş ve pencerenin camını kırmak 

suretiyle kendisini bahçeye atmıştır. Demir parmaklardan geçerek sahildeki kayık 

havuzuna kendini atacağı sırada hademesi yetişmiştir
735

.  Bu gayri tabi davranışlar Sultan 

V. Murad’ın cinnet halinin hangi boyutlara ulaştığını göstermektedir. Vükela 

endişelenmektedir. Zira padişahsız devleti idare edebilmek ne kadar ve nereye kadar 

mümkündür. Padişah bir an önce tedavi edilmelidir. Bunun için yerli, yabancı ve sefaretten 

doktorlara müşterek ve ferdî muayeneler ettirilecektir. Muayene sonrası düzenlenen ferdî 

ve müşterek raporlar sultanın hastalığının teşhisini, hangi boyutlarda olduğunu, tedavi 

edilip edilemeyeceği hakkında ayrıntılı bilgiler sunmaktadır. 
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26 Temmuz 1876’da (Rumi 14 Temmuz 1292) Dr. Pana’nın raporunda ortaya 

koyduğu teşhisine göre Sultan V. Murad'ın hastalığı sinirlerinin genel olarak bozuk 

olmasından kaynaklanmaktadır.  Dr. Pana raporunda, “Sükûnet verici banyolara girmek, 

temiz hava almak, bahçede gezinmek, mideyi yormayacak şekilde kuvvet verici yemek, 

özellikle uykusuzluğu gidermek için ilaç (hamız-ı tutya) kullanmak, ıztıraba sebebiyet 

veren her türlü hallerden sakındırmak” şeklinde tavsiyelerde bulunmuştur. “Tedaviye 

devam etmek suretiyle iyileşme ümidi olduğunu” söylemiştir. Ayrıca raporda, “V. 

Murad’ın Bordo şarap içmeği çok istediğini su ile karışık olarak bir şişenin dörtte biri 

oranında Bordo verilmesi, aynı şekilde çok su ile karışık olmak şartıyla sekiz dirhem kadar 

konyak verilmesi eğer bunlar dokunacak olursa kullanıma derhal son verilmesi” görüşünü 

beyan etmiştir.  Bu raporu “Dolmabahçe Sarayı’nda Dr. Kapoleon, Salih Efendi,  Akif 

Paşa ve Dr. Monçeri ile müzakere edip yazdığını” ifade etmiştir
736

.  

Cülûsundan iki ay sonra 1 Ağustos 1876’da Dr. Akif Paşa ve Kapoleon tarafından 

müşterek verilen raporda Sultan V. Murad’ın hastalığının sebebi ve bunun tarihçesi şöyle 

nakledilmektedir: “Mizacı pek asabi, bünyesi sağlıklı ve sağlamdır. On beş seneden beri 

(veliahtlık dönemi) birçok zorluk ve tehlike yaşamıştır. Bununla birlikte geçen mayıs 

ayında vuku bulan medrese öğrenci hareketinden sonra dairesinden çıkmaması yönündeki 

padişah iradesinden dolayı suikast korkusu ile büyük heyecan yaşamıştır. Tahta çıktığı gün 

askeri hareketten korku ve telaşa kapılmıştır. Haziranın dördüncü günü amcasının vefat 

haberi ile mahzûn olup düşünceye dalmış suskunluğa bürünmüştür. Tutulduğu hastalığın 

dehşete düşüren alametleri birden bire ortaya çıktı:  Şanına kusur gelmiş ve aleyhine 

kıyam olunmuş ve nefret uyanmış diye tasavvur etmekte, Vücudu olmayan bazı şeyler 

görmek, işitmek gibi şiddetli şüphe ve zan ile eziyet çekmektedir. Hatta bir takım fareler 

hayal edip ondan da korkmaktadır. Mukavemet olunmayacak derecede intihara 

kalkışmaktadır. Sonuç olarak hastalığın uzayıp gitmesi iyi olma ümitlerini ortadan 

kaldırmaktadır
737

.” denilmektedir.  

Bu iki doktorun raporu Sultan V. Murad’ın iyileşme ihtimalinin pek az olduğunu 

göstermektedir. Hal‘ Erkânı daha esaslı ve kesin bir rapor alınmasına lüzum 

gördüklerinden Viyana Üniversitesi Profesörlerinden akıl hastalıkları uzmanı Leidesdorf 

İstanbul’a getirilmiştir
738

.  Leidesdorf sarayda kalarak hastasını müşahede altında tuttuktan 
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sonra 13 Ağustos 1876 tarihli raporunu vermiştir. Rapordaki teşhis ve tavsiyeler şöyledir: 

“Padişah akıl hastalığına (maraz-ı asabî-i cünunî) yakalanmıştır. ...Rahatsızlığının 

artmasında alkolün etkisi de bulunduğundan kesinlikle alkol kullanmaması gerekir.  

Yaşamış olduğu acı, keder (ızdırab-ı kalp) ve sıkıntı (tazyik-i maneviye)  ile birlikte bu hale 

uykusuzluk veya yeterli uyku uyuyamama eklenince hastalığa sebebiyet vermiştir. 

...Padişahın iyileşebileceği ancak bunun da üç aydan evvel mümkün olmayacağı 

bilinmelidir. ...  Ziyadesi ile istirahate,  dikkat ve iyi bir bakıma (hüsn-i idareye) ihtiyacı 

vardır
739

.” Görüldüğü üzere bu rapor en az üç ay süreye ihtiyaç olmak kaydı ile V. 

Murad’ın hastalığının tedavi edilebileceği dolayısıyla padişahın iyileşebileceğini ortaya 

koymaktadır. Ancak Leidesdorf üzerinden hastalığın tam olarak tedavisinin mümkün 

olmadığına ilişkin görüşler de bulunmaktadır.  

Ahmet Mithat Efendi’nin kaydettiğine göre Sultan V. Murad’da korku ve 

tedirginlik tesiri ile meydana gelen hastalığın tedavi için davet olunan Dr. Leidesdorf‘a 

göre hastalığın tıbben tedavisi mümkün değildir. Hastalık tehlikesi geçse bile bundan 

tamamen kurtulmanın ve düşünce kuvvetine kavuşmanın imkânı da yoktur
740

.  

V. Murad’ın başkâtipliğinde bulunmuş olan Sadullah Paşa da,  Dr. Leidesdorf’’un 

padişahı muayenesi akabinde verdiği raporda hastalığın tedavi edilebilir (kabil-i tedavi) 

değil, aksine tedavi edilemez (gayr-i kabil-i tedavi) yazıldığını ileri sürmüştür
741

. 

Uzunçarşılı ise, Dr. Leidesdorf’’un yukarıda nakledilen ve tedavisinin mümkün olduğunu 

kaydeden rapordan hareketle Sadullah Paşa’yı eleştirmektedir. Paşa’nın ya unutmuş veya 

raporu görmemiş yahut okumamış olduğunu ileri sürmektedir
742

. 

Karal’a göre ise,  Dr. Leidesdorf ikinci bir muayene ve konsültasyondan sonra, 

hastalığın tam olarak tedavisinin mümkün olmadığına kanaat getirmiştir. Raporların tam 

metinleri yayınlamadığı için bu konuda karanlık noktalar bulunmaktadır. Doktorun uzun 

bir tedaviye gerek görmesi sebebiyle Viyana’daki kliniğe götürme teklifinde bulunması 

muhtemeldir. Buna mukabil Vükelanın Osmanlı geleneklerinin böyle bir teklifi kabul 
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etmeye imkân vermediğini ileri sürerek doktordan hastalığın tedavi edilmez cinsten 

olduğuna dair bir rapor
743

 elde etmiş olmaları mümkündür
744

.  Hükümdarın tedavi süreci 

devam ettiğinden sağlık durumu ile ilgili yeni tabip raporları da yazılmaya devam 

edecektir. 

Bu bağlamda Dr. Monceri tarafından sadaret makamına sunulan ve tercümesinde 

tarih verilmemiş rapordan
745

 anlaşıldığına göre başlangıçtan beri padişaha bakmakta olan 

doktorların yardımlarıyla V. Murad tedavi edilmiştir. Hastalığı kara sevda
746

 adı verilen 

illettir. Hastanın kendi kendini telef etmek (intihar) tehlikesi mevcuttur. İyi ve dikkatli 

bakım ile hastalığın üç ay zarfında ortadan kalkma ihtimali bulunmaktadır
747

.  

Usta bir İngiliz gazetecisinin tarifine göre V. Murad’ın vaziyeti şöyledir: 

“Hipnotize olmuş gibi kanepede hareketsiz ve sessiz oturuyor, uzun gün boyunca 

bıyıklarını ve sakalsız çenesini sıvazlayıp tahttan çekileceği günü düşünüyor ve kendi 

omuzlarına çok ağır gelen bu yükü kardeşlerinden hangisinin omuzlayabileceğini 

hesaplıyor
748

.”  

Yukarıda bahsi geçen doktorların ferdî veya müşterek raporlarındaki tavsiyeler 

hastanın iyileşmesinin zaman alacağı merkezindedir. Devletin iç ve dış vaziyetinin 

beklemeye tahammülü yoktur. Nitekim II. Abdülhamid’in tahta çıkmasına V. Murad’ın da 

hal‘ edilmesine karar verilecektir
749

. Kaldı ki Sultan V. Murad’ın tedavisine pek çok 

ihtimam gösterildiyse de iyileşmesi mümkün olmamış ve süreç uzadıkça uzamıştır. Bu 

durum halk arasında dedikodulara neden olmuştur. Vükela, özellikle Rüşdü Paşa ve 

Midhat Paşa devlet işlerinin yürütülmesinde gayret göstermiş olsalar da saltanatta 

başvurulacak hakiki merci ve kuvvet bulunmadıkça yapılan işlerin tesiri de olmamıştır. 

Zira padişahın emrine muhtaç işler kaldığı gibi cülûs üzerinden iki ay süre geçtiği halde 

yabancı sefirler henüz güven mektuplarını sunumamıştır
750

.  
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V. Murad taraftarlarının büyük ümitlerle tahta çıkardıkları padişahın hastalığı onları 

hayal kırıklığına uğratmıştır. Saltanat meselesinde yeni arayışlar içine girilse de çok fazla 

seçenekleri yoktur. Zira Abdülhamid Efendi veliaht olması hasebiyle Osmanlı tahtının 

varisi olduğundan hükümdarlık tahtına oturacaktır. Öte yandan meşruti yönetim, 

anayasanın ilanı gibi esasların yerine getirilmesi için Mithat Paşa başta olmak üzere acelesi 

olanlar bulunmaktadır. Sultanın iyileşme ihtimalini ve dahi iyileşmesini beklemeye hiç 

niyetleri yoktur. Kaldı ki Veliaht Abdülhamid meşrutiyet ve anayasa hususunda 

kendilerine taahhütte bulunacaktır. Yapılması lazım gelen V. Murad’ın hastalığı gerekçe 

gösterilerek hal‘in vukû bulması olacaktır.  

II. Abdülhamid döneminde de V. Murad’ın tedavisine bir müddet devam edilmiştir. 

13 Eylül 1876’da hal‘ edilmesinden on dört gün sonra Doktor Akif Paşa ile Kapoleon 

tarafından verilen ortak raporda
751

  V. Murad’ın hastalığının devam ettiği iyileşme 

ümidinin tamamen ortadan kalktığı ifade edilmiştir
752

.  Bu tarihten bir hafta sonra sekiz 

doktorun imzasını taşıyan 20 Eylül 1876  (R. 8 Eylül 1292) tarihli rapor verilmiştir. Şöyle 

ki V. Murad’ı tedavi etmekte olan Kapoleon, Akif Paşa ve Monceri’nin görüşleri dinlenip 

verdikleri raporları da incelendikten sonra hasta muayene edilip müşterek bir rapor 

hazırlanmıştır. Raporda ortaya koyulan teşhis şöyledir:  “Sultan Murad üç aydan beri 

karasevda illetine tutulmuştur. Bu durum da korku ve sıkıntı altında kalmış gibi 

sayıklamalara neden olmaktadır. İntihara meyli çok fazla olup görmediği ve duymadığı 

şeyi görmek ve işitmektedir. Hayallerinde fare ve sair temiz olmayan hayvanları tasavvur 

etmekte, bazen ise aniden ve şiddetli bir şekilde heyecanlanmaktadır.  ....Üstesinden 

gelemeyecek derecede uykusuzluk çekmektedir. Konuşmayıp suskun kalmaktadır. Utanma 

ve örtünme duygularını günden güne yitirmektedir. Donuk bir şekilde bakmakta olup 

kayıtsız ve çökmüş hadedir. Bir süreden beri ilaçları hatta yiyecek ve içecekleri kesinlikle 

reddetmekte olduğundan zayıf düşmüştür. Bu durum aynı zamanda kabızlığa sebep 

olmuştur... Bedeninde kasılma ve gerginlikten yürüyüşünde sallanma, hareketlerinde 

titreme görülmektedir. ...Kısaca kara sevda hastalığının (illet-i sevda) aklını yitirme 

(cünun-ı felcî) haline çevirmeye başlamasından korkulur. 

Almanya Sefareti Tabibi  Muhlik,  Fransa Sefareti Tabibi Marroin,  İngiltere Sefareti 

Tabibi Dickson,   Avusturya Sefareti Tabibi Saffo,  Akif,  Monceri ,  Temple,   Kastro
753

.                         

                                                 
751

 BOA. Y.EE. nr. 22-88/12. 
752

 Uzunçarşılı, “Beşinci Sultan Murad'ın Tedavisi...”, s. 331. 
753

 BOA. Y.EE. nr. 22-88/8; Uzunçarşılı, “Beşinci Sultan Murad'ın Tedavisi...”, s. 331-33. Bk. Ek 10. 



131 

 

24 Eylül 1876’da ise içlerinden Temple hariç dört gün önceki raporu veren aynı 

doktorlar müşterek bir rapor daha vermişlerdir. Raporda, “Sabık padişah her türlü tahmin 

hilâfına gelecekte iyi olsa bile gerek şahsi ve gerek kamu işlerinin idaresini ele alabilecek 

surette akıl ve muhakemesine tamamen sahip olamayacaktır”  denilmektedir.  Bu son 

raporda açık bir şekilde Sultan V. Murad’ın iyileşse bile aklî melekelerine tamamen sahip 

olamayacağından bahsedilmektedir. Önceki rapordan dört gün sonra aynı hekimler 

tarafından, “Sultan Murad’ın iyi olsa bile şahsi ve kamu hizmetlerini göremeyeceğine” 

dair verilen bu ikinci rapor dikkat çekmektedir. Bu rapordan sonra V. Murad’ın tedavisine 

yönelik hiçbir rapor görülmemektedir. II. Abdülhamid son raporu aldıktan sonra 

rahatlayacak ve hükümdarlığını sağlama almış olacaktır. Hal‘ işindeki devlet adamları ile 

V. Murad’la bağı olanları dağıtacak,  V. Murad’ı baskı altına aldığı gibi tedavisini de ihmal 

edecektir
754

. Bir seneden kısa bir zamanda mahlu’ sultan tedricen iyileşmeye başlayacaktır. 

Daha sonraları tamamen iyi olmuşsa da artık Çırağan Sarayı’nda sıkı gözetim altında 

yaşayacaktır
755

.  

Bir psikiyatrist gözü ile V. Murad’ın hastalığının ne olduğu ve sebepleri, onu 

hastalığa götüren olaylar zinciri, hastalığı ile kişilik yapısı arasındaki bağlantı, içki 

düşkünlüğünün hastalığına etkisi gibi birçok faktör modern psikoloji bilimine göre bir 

süreç halinde Saygılı tarafından tahlil edilmiştir. Buna göre, birçok sosyal çevre ile olan 

münasebetleri dışa dönük bir kişiliğe sahip olduğunu göstermiştir. Bu kişilik yapısına sahip 

olanlar telkinlere yatkın ve dalgalı bir his dünyasına sahiptir. Başka deyişle çabuk üzülüp 

çabuk coşmaktadır. Depresyona (ruhi çöküntüye) yakalanma riskleri yüksektir. 

Psikolojisini bozan hallerden uykusuzluğun sebebi işret ve sefahat âlemi olmuştur. 

Devletin içinde bulunduğu kötü durum da üzerinde ağır bir yük olarak binmiş, padişah 

olduğunda bunlar ile yüzleşmek zorunda kalacağı için zihni yorgun bir hal almıştır
756

.  

Amcasının ölüm haberi ile müthiş bir heyecana kapılmış  “Millet bunu benden 

bilir!” endişesine düşmüştür. Dalgalı mizaç yapısına sahip “hipomanik” sultan tahta 

çıktığında bahsi geçen risk faktörleriyle tahta çıktığında bir depresif psikozun (cinnet hali) 

içine girdiği söylenebilir. Hastalığının belirtileri halsizlik ve bitkinliktir. “Halim pek fena!” 

dediği durum gözlerinden belli olmuştur. Bakışlarında bitmişlik ve kaygı hâkim olmuş, 

sürekli baş ağrısı ve cinnet buhranı geçirmiş ve korku içinde kalmıştır. Tahta çıkışını haber 
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veren heyetten ürkümüş, aleyhinde komplo düzenlediğini düşünmüştür. Abdülaziz 

tarafından test edildiğini zannederek korkusundan titrememiş, “Amcam beni sürgüne 

gönderiyor!” diye bağırmaya başlamıştır. Gerçeği anlayınca bu defa da neşeden, gülme 

krizine girmiştir. Asabiyet sebebiyle buhranlar geçirmiş, yemek yememiş, hayaller 

görmüştür.  Yatağının içinde kendinden geçmiş korku ve heyecanla tavana bakmış, garip 

ve boğuk sesle bir şeyler mırıldanır olmuştur. Korku ve güvensizlikten dudaklarının 

etrafından irili ufaklı uçuklar çıkmıştır. Yalnız başına oturan Murad, şefkat, muhabbet ve 

utanma hislerini tamamen kaybetmiştir. Örtünme gereği duymamış özgüveni 

kaybolmuştur. Bazen saatlerce konuşmamış, odasına kapanıp ağlamıştır. “Ben istifamı 

veriyorum! Halefim davet edilsin! Bu tarz hayattan bıktım!...” diye dert yanmıştır
757

. 

Bu bilgilerden Amerika Psikiyatri Birliği’nin genel olarak dünyada kabul edilen 

DSM V sınıflandırmasına göre Sultan V. Murad’ın psikotik özellikli (veya içerikli) 

depresyon geçirdiği söylenebilir. Ruhen çökkün, sıkıntılı, endişeli, ağlama ve gülme 

krizleri geçiren, özgüveni azalan, karamsar, günlük faaliyetlerini yürütemeyen, ümitsiz, 

yorgun, uykuları bozuk, alınma ve düşmanlık hezeyanları olan, hayaller gören, intihar 

teşebbüsleri olan korku içindeki bir kişide bu rahatsızlık akla gelmektedir
758

.  V. Murad’ın 

sultanlığı büyük bir arzu ile beklense de hasbelkader maruz kaldığı bu acı akıbet millete 

hizmet etmesine mani olacaktır
759

.  

2.3.  Sultan V. Murad’ın Hal‘i ve II. Abdülhamid’in Cülûsu  

Sultan V. Murad’ın cinnet zamanında Sadrazam Rüşdü Paşa saltanat naibi 

makamına geçip devleti padişah yokmuş gibi yönetme yoluna gitmiş, Sultan Murad’ın 

ahvâlini bir süre idare etmiştir
760

. Rüşdü Paşa, görünüşte sadrazam olsa da manen padişah 

olmuştur
761

. Padişahın şuuru bozuk olduğundan devlet işleri Rüşdü Paşa’nın elinde kalmış 

Midhat Paşa da bu işte onun ortağı olmuştur. Bu sebeple devlet işleri bir müddet vekalet-i 

mutlaka ahkamiyle idare edilmiştir
762

.  Bu vaziyet üzerine sokaklara Osmanlı padişahı ve 

İslam halifesi olan zatın hükümet ve hilafet iktidarında bulunamadığını, devleti Midhat 

Paşa ile Rüşdü Paşa’nın yönettiğini bildiren yaftalar asılmıştır
763

.  
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Diğer taraftan Sadrazam Rüşdü Paşa ve Midhat Paşa devlet idaresi konusunda aynı 

görüşte olmamışlardır. Sadrazam, Midhat Paşa’nın Kanun-ı Esasi’yi çıkarmak için yaptığı 

teklif ve uyarılarına “Padişahın şuuru bozuktur. Bu sebepten devletin idare tarzının 

değiştirilmesine zaman müsait değildir” diyerek geri çevirmiştir. Bununla birlikte Rüşdü 

Paşa, “Padişahsız saltanatı idareden lezzet aldı” diye kınanmaya ve ayıplanmaya 

başlanmıştır. Sultan V. Murad’ın şuursuz hali herkesin diline düşmüş, ulema arasında, 

onun Cuma namazı kıldırmasının caiz olamayacağı dedikoduları çoğalmıştır
764

. Bu 

cümleden olarak saltanat makamında aklı başında (fikr-i müstakime)  ve reşit bir halifenin 

bulunmalıdır, hükm-i şer‘-i şerîf bunu gerektirmektedir. Tabiatıyla Cuma namazının edası 

hilafet makamında bulunan bir halifenin akıl sahibi (erbab-ı rüşt) olmasına bağlıdır, 

şeklinde konuşmalar üzerine bu vaziyetin devam edemeyeceği anlaşılmıştır
765

. V. 

Murad’ın hastalığının gizlenemeyecek boyuta ulaşması ve önemli devlet işlerinin padişah 

iradesi gerektirmesi, vekâlet ile devlet işlerinin ila nihaye devam edemeyeceği gerçeği 

saltanat değişikliğini gerekli kılmıştır
766

.  

  V. Murad’ın hastalığı sebebiyle devleti yönetemeyeceği gerçeği Babıali ve aydınlar 

tarafından Veliaht Abdülhamid’e güvenilmemesi dolayısıyla büyük şaşkınlığa neden 

olmuştur. Nazırlar, kurnaz ve hilekâr olarak bildikleri Abdülhamid’in hükümdarlığında 

devlet işlerinin yeniden padişahın kontrolü altına gireceğini düşünmektedir
767

. Ayrıca 

Midhat ve Rüşdü Paşaları düşündüren durum,  cülûstan henüz üç ay geçmiş olduğu halde 

yeni bir saltanat değişikliğinin Avrupa’ya karşı olumsuz etki meydana getirebileceği ve 

halk arasında türlü dedikodulara sebebiyet verebileceği olmuştur. Ancak gerek artmakta 

olan siyasi işler gerekse sebepler cihetiyle V. Murad’ın hal‘ine Abdülhamid’in cülûsuna 

vükela arasında karar verilmiştir
768

.  

Bir de Sultan V. Murad’ın cinnet hali mahfuz olmak kaydıyla adeta hükümdarlığını 

Abdülhamid’e devretmek ister gibi anlaşılabilecek bir olay yaşanmıştır. Bu hadise 

Mabeynci Ethem Bey’in ifadesiyle şöyle dile getirilmektedir: “Şevketlü Efendimiz 

Hazretlerinin cülûs-ı hümayunlarından tahminen yirmi gün önce bir gün Murad Efendi 

benden kalem kâğıt ve divit talep etti. Derhal verildikte aynanın karşısına geçip başı açık 

ve ayakta bulunduğundan efendim sandalyeye oturun dedikte elinde kalemi sallayarak  
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‘Sandalye, sandalye, sandalye’  deyü kalemi kâğıdın üzerine vaz‘ ve tahrire (yazmak) 

başladı. Baktım ki “İmamül Müslimin Sultan Abdülhamid Han Hazretleridir” ibaresini 

yazmış. Bendenize verdi. Sen de yaz deyü işaret etti. Bendeniz de ibare-i mezkûre altına 

elyevm “İmamül  Müslimin Sultan Murad Hazretleridir” deyü yazdığımda bana hiddet ve 

şiddet ederek yok yok diyerek benim yazdığımı parmağıyla silip bozdu
769

.”  Ethem Bey’in 

bu ifadesini Abdülhamid’in hükümdarlığında vermiş olması nabza göre şerbet mi sorusunu 

akla getirmektedir. Ancak V. Murad’ın o vakitlerdeki ruh hali düşünüldüğünde böyle bir 

hadise yaşanması da kuvvetle muhtemeldir. Eğer öyleyse bu halet-i ruhiye içinde yukarıda 

bahsedildiği gibi saltanat devri niyeti katiyetle vardır veya yoktur denilemez. 

           Amcası Abdülaziz’in ölümü ve Sultan Murad’ın cinnet geçirmesi Abdülhamid’in 

Osmanlı tahtına geçme ihtimalini güçlendirmiştir. Bu doğrultuda siyasi faaliyetler içine 

giren Veliaht Abdülhamid, Midhat Paşa gibi hürriyetçilere karşı mülayim ve mütevazı, 

Rüştü Paşa gibi Sultan Murad taraftarlarına ise yerine göre mülayim yerine göre tehditkâr, 

din adamları ve ecnebilere karşı hoş görünen bir tarzı benimsemiştir
770

. Tahta çıkışını 

hızlandırmak için Ticaret Nazırı ve eniştesi Mahmud Paşa’yı devreye sokarak saltanat 

değişikliğinin lüzumunu sadrazam nezdinde ispat edecek zevatı elde etmeye çalışmıştır. 

Serasker Kaymakamı Redif Paşa ile Midhat Paşa’yı bu yola sevk etmiştir
771

. Saltanat 

değişikliğini tehlikeli gören Rüşdü Paşa, Midhat Paşa’nın baskısına, Redif Paşa’nın 

tehdidine maruz kalmıştır. Midhat Paşa Kanun-i Esasi’nin biran önce ilanı için 

sabırsızlanmaktadır. Redif Paşa, “Eğer Sadrazam bu cülûs işini biraz tehir ederse biz 

çaresine bakacağız” diyerek askeri güç kullanacağının sinyalini vermiştir
772

.  

Abdülhamid, dönemin saygın simalarından, vükela ve ricalin hürmetine sahip akıl 

ve dirayeti ile tanınmış olan Yenikapı Mevlevihanesi Şeyhi Osman Efendiye eniştesi 

Mahmud Paşa’yı göndermiştir. Şeyh Efendiye, “İşler gittikçe ehemmiyet kesbediyor, 

(kazanmak) binaen’âleyh çabuk bir tedbir alınması elzem görünüyor ve artık Şeyh Efendi 

pederimizden iktizasının (hüküm) ifası mültemes (İltimas) bulunuyor.” dedirtmiştir.  Bu 

tebliğ üzerine Şeyh Efendi hayret ve tereddüt içindeyken yanında bulunan Pîrizade Sahip 

Molla Bey, “Efendi hazretleri emirleri pek mutedil ve pek isabetli, fakat evvelemirde 

anlaşılması lazım gelen bir cihet varsa o da kendileri hilâfet ve saltanat makamına cülûs 
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buyurunca bu mülk ve halka ne gibi hayırlı işler göreceklerini bilmektir.” diyerek 

veliahdın düşüncelerini öğrenmek istemiştir. Mahmut Paşa da daha önce aldığı ders (sufle) 

gereğince Abdülhamid’in meşrutiyet düşüncesinden bahsetmiştir. Bundan sonra Şeyh 

Osman Efendi ile Abdülhamid Dolmabahçe Sarayı veliaht dairesinde bir araya gelmiştir. 

Görüşmeyi takiben Şeyh Osman Efendi vasıtasıyla Veliaht Abdülhamid ile Midhat Paşa 

arasında Kâğıthane Kasrında ilk buluşma gerçekleşmiştir. Veliaht, Paşa’ya hürriyetperver 

görünerek, Kanun-i Esasi’yi yayınlayacağından, devletin meşrutiyet yönetimine 

geçeceğinden bahsetmiş
773

 ve “Kaleme aldığınız (Meşrutiyet Kanunu) milletimizi vartadan 

kurtaracaktır. Bütün Osmanlıları saadete eriştirecek işbu kanunu re’y ve tensibiniz 

dairesinde ilanda muhtarsınız. Her müşkülatta yardımınıza koşmaktan başka emelim 

yoktur.
774

” demiştir. Ayrıca kardeşinin cinnet halinden kurtulamayacağının tıbben, tahttan 

indirilmesinin lüzumu ise şer‘an sabit olduğu hakkında görüşünü bildirmiştir
775

. Yine 

Kâğıthane Kasrında Sadrazam Rüşdü Paşa ile görüşmesinde ise şunları söylemiştir: 

“Gerek pederim ve gerek amcam zamanlarında ettiğiniz hizmetlerle kendinizi büyük 

tanıttınız. Ben, size milletin sadrazamı gibi değil, babası nazariyle bakıyorum. Tahta 

çıktığım zaman bu itikattan ayrılmayacağıma yemin ederim. Ben hayatta bulundukça sizin 

rey ve tedbiriniz dairesinde hareket etmeğe Allah’a taahhüt ettim. Kâffe-i umuru, uhdenize 

terk eyleyeceğim.
776

”   

 Böylece bir yandan anayasaya dayalı meşruti bir yönetim kurmak isteyen bu 

sebepten Abdülaziz’i tahttan indiren V. Murad’ı tahta çıkaran ancak amacına ulaşamayan 

Midhat Paşa ve arkadaşları ile anlaşmıştır
777

. Bir yandan da Sadrazam Rüşdü Paşa gibi 

dönemin önemli siyasi figürü olan zatı ikna etmeye çalışmıştır. 

          Abdülhamid’in düşünce ve kanaatlerini öğrenmek maksadıyla Rüşdü Paşa ile 

Midhat Paşa birlikte Maslak Kasrında onu ziyarete gitmişlerdir. Bu ziyareti büyük 

memnuniyetle karşılayan Abdülhamid, Sadrazam Rüşdü Paşa’ya hitaben:“Habeşistan’dan 

gelen zenciler ile, Çerkezistan’dan gelen halayıkların elinde büyümüş bizim gibilerden ne 

beklenir ve siz olmadıkça bu devlet nasıl idare edilebilir?” demiştir. Bu sözler paşalarda 

şaşkınlık uyandırmıştır. Hatta Abdülhamid, Midhat Paşa’nın sigarasını yakma tevazuunu 

göstermiştir. “Size candan bir yadigâr vermeyi arzu ediyorum.” diyerek kol düğmelerini 
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çıkarıp paşanın koluna takmıştır
778

.  Abdülhamid kendisine saltanat yolunu açacak devlet 

ricaline güven telkin etmiş, devlet idaresi konusunda beklentilerini karşılayacağı izlenimini 

vermiştir. Çünkü iktidara giden yol şimdilik bu zevat ile uzlaşmaktan geçtiğinin farkında 

olmuştur. Midhat Paşa’ya göre ise Abdülaziz’in hal‘i ile V. Murad’ın tahta çıkarmaktan 

maksat meşrutiyet idaresini getirmektir. Ancak evdeki hesap çarşıya uymamıştır. Zira V. 

Murad’ın hastalanması ile devlet yönetiminde acze düşmesi,  idaredeki bu otorite 

boşluğunu Sadrazam Rüşdü Paşa’nın doldurması ve de sadrazamın meşrutiyete soğuk 

bakması bu maksadı mümkün kılmamıştır. Midhat Paşa bu emelini gerçekleşecekse neden 

Abdülhamid Efendi’nin hükümdarlığını istemesin?  

Abdülhamid bu mülakat için şunları nakleder: “Maslak Köşkü hep poyrazdır. 

Boğazın Karadeniz’e açıldığı noktayı tamamıyla görür. Pek güzeldir. Hattâ Mithat Paşa 

ile Mütercim Rüşdü Paşa (sadrazam), biraderin Sultan Murad’ın hastalığı üzerine bana 

geldiler. İlk onlarla orada mülâki oldum, orada benden şekl-i hükümetten meşrutiyet mi, 

yoksa istibdad mı hangisini tercih edersin diye sordular. Ben de cevaben: Avusturya 

İmparatoru Macaristan’a gider başına Macar şapkasını giyer. Macaristan’dan 

Avusturya’ya gelir oralı olur. Bir gemi kaptanı gemiyi kumanda ettiği zaman nasıl ki 

icâbeden hale göre kumanda ederse ben kumanda mevkii‘ne gelince selâmeti memleket 

hangi sureti idarede olduğuna kanaat gelirse ve hangi İdare zaruri görülürse onu ihtiyar 

ederim dedim. İlâveten şunu da söyleyeyim ki benim şimdiki kanaatim ve niyetim şekl-i 

meşru‘-i meşrutâdır. Çünkü istibdad-ı idârede iyi, kötü her şey hükümdara atfedilir. 

Vükelâ hiç mesuliyet kabul etmez, dedim... Bu sizin bugün daha iyi işinize gelebilir
779

 

dedim, güldüler... Fakat Meşrutiyette kararlar ibtida vükelâ meclisinde verilir. Hükümdar 

icrasını emreder. Mesuliyet heyet-i vükelâya aittir. İyi, kötü onlara raci‘dir
780

.” 

Abdülhamid’in Meşrutiyet ve Kanun-ı Esasi’ye olan müspet bakışını iki yönden 

değerlendirmek mümkündür. Birincisi Tanzimat döneminin getirdiği değişim ve dönüşüm 

çabaları sonucu bu yönetim tarzının siyasi ve idari krizlere çare olabileceği inancının 

denenip görüleceği gerçeğidir. İkincisi ise bu kritik süreçte tahta çıkabilmesinde siyasi bir 

desteğe olan ihtiyaçtır. Dolayısıyla başta Midhat Paşa olmak üzere meşrutiyeti 

savunanların suyundan gidecektir. Bir de Sadrazam Rüşdü Paşa gibi klasik idare tarzı 

diyebileceğimiz yönetimi savunanları da ihmal etmeyecektir.  
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Abdülhamid ile görüşmeler hakkında önemli bir rivayet ortaya çıkmıştır. Şöyle ki 

Abdülhamid Efendi’nin Midhat Paşa’ya: “Sultan Murad afiyet kesp eylediği halde rızası 

ile saltanat tahtını gene ona bırakacağına” dair bir senet vermiş olduğudur. Fakat böyle 

bir belge hiçbir yerde yayınlanmamıştır
781

. İrtem, Midhat Paşa’ın oğlu Ali Haydar 

Midhat’ın mektubuna atfen Midhat Paşa’dan kalan belgelerin büyük kısmını onun vasiyeti 

gereği validesi tarafından yakıldığını yazmaktadır. Dolayısıyla böyle bir teminat senedi 

verildiyse de artık yok olduğunu belirtmektedir
782

. Bu konu hakkında “Maslak Çiftliği 

Mukavelenamesine Dair” Midhat Paşa İzmir’de tutuklu iken eşine gönderdiği mektup 

dikkat çekicidir. Mektupta, “Siyah çantanın iç gözünde mavi bir zarf içinde cülûs-ı 

hümâyuna ait evrak bulunduğundan, ilerde vâris-i saltanat olan zâta teslim olunmak üzere 

Londra’da 6 Numaralı East İndia Avenue’de mukim sarraf Mösyö Meyr’e (Mayres) 

gönderilmesi ve olmadığı takdirde memurların eline geçmemek için mahvedilmesi 

lazımdır
783

.” denilmektedir.  

İnal’a göre, Meşrutiyetin ilanından sonra yayımlanan bu tezkireyi “cülûs-ı 

hümâyûna ait evrakın” Abdülhamid’den alındığı rivayet olunan senet olduğu zannedilmiş 

ise de Midhat Paşa’nın söylediği evrakın, mutlaka bahsi geçen senet olduğunu teyit 

edebilecek elde bir dayanak yoktur. Bir kere Abdülhamid gibi zeki, hassas, dessas, 

evhamlı, hiçbir kimseye itimat etmez bir şahsın vekâlet ve niyabet gibi kayd-ı şart ve 

senetle saltanat makamını kabul etmeyeceği ortadadır. Çünkü naip sıfatı ile hükümdar 

olduğunda vükelanın vesayeti altına gireceğini ve muktedir olamayacağını hatta hoşnut 

edemediğinde vükelanın kendisini azledip saltanatını da kaybedebileceğini düşünmektedir. 
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Niyabet ve senet maddelerine yanaşmayacaktır
784

. Dolayısıyla kendisine yapılan padişah 

naipliği teklifini kabul etmeyecektir
785

. 

Abdülhamid Osmanlı kanun ve teamüllerine göre meşru veliaht olduğundan er veya 

geç saltanat hakkı olan hükümdarlık makamına ulaşacaktır. Kendisine sunulan sultan 

naipliği,  ağabeyinin ifakat bulmasıyla saltanatı onun adına terk etmesi tekliflerini kabul 

etmesi mümkün değildir. Zira bu şartlar altındaki padişahlık müttefik erkânın güdümü 

altına girmek olacağından idare-i devlette söz sahibi olamayacağı anlamına gelecektir. 

Amcasının hal‘ine bizzat şahit olan, ağabeyinin acziyeti (hastalığı) sebebiyle gözden 

düşmesini gören bir padişah namzedi kendince bütün politik hesapları yapmış olmalıdır. 

Siyasi konjonktürün lehinde olduğunun farkındadır. Sultan V. Murad’ın tedavi 

edilemeyeceğine dair kati rapor ve bunun getireceği hukuki meşru‘iyet dayanağı fetva ile 

Osmanlı tahtı kendisine açılacaktır. Bu manada sultanlığına gölge düşürecek bir taahhütte 

bulunması anlamlı gelmemektedir.  

Sultan V. Murad’ın hal‘inden yaklaşık bir hafta önce cumartesi günü sabahı bir 

nöbet daha geçirmesiyle sıhhatinden ümit kesilmiştir. Bundan dolayı cumartesiden beri 

vükela her işi bir tarafa bırakıp cülûs meselesi ile iştigal olmuştur
786

. Bu durum ve gidişat 

vükela zihninde saltanat değişikliğine olan ihtiyacı önemli bir dereceye çıkarmıştır. 

Babıali’de meclis toplantısı sırasında vükela heyetine karar resmen açıklanmıştır
787

.  

Sadrazam Rüşdü Paşa: “Devletin siyasi sıkıntıları çoğalıyor. Padişahımız çaresiz bir derde 

düştüğünden, derdimiz gittikçe artıyor. Sorumluluğu kim yüklenecek? Saltanat tahtına bir 

hükümdarın gelmesi farz oldu.”  sözleri ile vükelayı görüş bildirmeye davet etmiştir. 

Midhat Paşa da bu sözleri desteklemiştir. Fakat Tophane Müşiri Rıza Paşa, Sultan V. 

Murad’a eskiden beri bağlı bulunduğundan olacak: “Şevketli efendimiz rahatsız iseler 

iyileşirler. Böyle sözlerin ağza alınması bile caiz değildir.”  şeklinde görüş beyan edince 

sadrazam hiddetlenerek Rıza Paşa’yı terslediği gibi Midhat Paşa da Rıza Paşa’ya 

çıkışmıştır
788

.  

Midhat Paşa heyete, Sultan Murad’ın ahvâlini, şer‘an iş ve zaman bakımından 

saltanat değişikliğinin lüzumunu anlatarak  “Sırbistan ile barışmaya devletler bizi mecbûr 

edecekler, hâlbuki sulh akdi hakkına haiz olan padişahımızın şuuru yerinde değil” 
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demiştir. Bunun üzerine hazirun “Saltanat değişikliği husûsu zarurî bir iştir”  diyerek bu 

değişiklikten yana olmuştur. Böylece tahttan indirme işini ilan ve biat merasiminin Şaban 

ayının 11’inci Ağustos ayının 19’uncu Perşembe günü (31 Ağustos 1876) yapılmasına 

bunun için de İstanbul Sarayı’nda (Topkapı) bütün ulema, vüzera ve ricalden oluşan bir 

meclis toplanmasına karar verilmiştir. Sadrazam Rüşdü Paşa, o sırada vükela heyetinde 

bulunan Damat Mahmud Paşa’ya, “Şehzade hazretlerinin ma‘lûmu olsun ki devlet vükelası 

bu kararı, kendilerine hizmet için tercih etmediler; sadece, kaderin hükmü icabı olmak 

üzere Sultan Murad hazretleri iyileşemeyecek sûrette hastalandığından, kendilerinin meşru 

veraset hakkını yerine getirmek lazım geldi.” demiştir. Sadrazam bununla, saltanat varisini 

yeni bir tahttan indirmeyi gerektiren nüfuz ve hevesin etkisi altında bırakmak maksadında 

olduğu anlaşılmaktadır
789

. Rüşdü Paşa yeni padişaha aba altından sopa göstermektedir. 

Ancak II. Abdülhamid toy bir padişah olmadığını ilerleyen zamanda başta Rüşdü Paşa gibi 

ihtiyar kurda ve diğer vükelaya gösterecektir.  

Öte yandan Sultan V. Murad’ın hal‘ meselesi gündeme gelince Namık Kemal 

ağlayarak hal‘in tehir edilmesi için Midhat Paşa’ya yalvarmış fakat sonuç alamamıştır
790

. 

V. Murad’ın hastalığı iyice artması üzerine Valide Sultan Şevki-Efsar’a,  oğlunun 

hükümdarlık makamında daha fazla kalamayacağı vükela tarafından bildirilmiştir. Valide 

Sultan ise “Oğlum iyileşmeyecekse beni tahta çıkarın! Kraliçe Viktoria, İngiltere’de 

hükümdar değil mi?” karşılığını vermiştir
791

.  Annesinin sultan naipliği teklifinin hiç bir 

uygulanabilirliği ve geçerliliği bulunmamaktadır. Bu söz “Valide Sultanlık” mevkiinin 

yitirilmesi ile saray ve iktidar imkânlarından mahrumiyetin bir tezahürü olarak 

değerlendirilebilir. 

II. Abdülhamid, maiyetinde Damat Mahmud Paşa olduğu halde Dolmabahçe 

Sarayı’ndaki dairesinden kapalı bir arabaya binerek Topkapı Sarayı’na gelmiştir. Burada 

sadrazam, şeyhülislam, Midhat Paşa ile ulemanın ileri gelenleri, mülki ve askeri erkân 

tarafından karşılanmıştır
792

. Kararlaştırıldığı üzere Topkapı Sarayı Kubbealtı’nda ricâl-i 

devlet toplanmıştır. Sadrazam Rüşdü Paşa devlet ricaline burada şu konuşmayı irat 

etmiştir: “Bugün bizi burada hükm-i kader cem‘ etti. Sultan Murad Han Hazretleri melek 

haslet padişah idi. Ne çare ki cülûslarının onuncu günü
793

 bir hastalığa müptela oldu. 
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Bugüne kadar idare olundu ise de kendileri düşünce gücünden aciz kaldılar. Yapılan 

tedavi işe yaramadı. Şeri‘atın bu gibi hastalığın giderilmesi hakkında tayin ettiği müddet 

geçmiş iken iyileşemediler. İşte hakikat-i ahval böyledir. İcab-ı şer‘i ne ise beyan 

buyrulsun
794

.”   

Bunun üzerine Şeyhülislam Hasan Hayrullah Efendi daha önce hazırlanmış olan 

hal’ fetvasını
795

 okuması için Fetva Emini Kara Halil Efendi’ye işaret etmiştir. Halil Efendi 

şu ibarelerin yer aldığı fetvayı sesli bir şekilde okumuştur: “İmamü’l-Müslimîn cünûn-ı 

mutbık ile mecnûn olmağla imâmetten maksud fevt olsa uhdesinden akd-i imâmet münhal 

olur mu? El-cevap beyan buyrula!  

Allahüâlem, olur.  

Ketebehü el-fakir Hasan, afâ anh
796

.”  

Müslümanların başındaki idareci daimi akıl hastalığı ile deli olmakla hükümdarlığın 

gereğini yitirse üzerinden padişahlık düşer mi? 

 Bildirile! 

Allah en iyisini bilir, olur. 

Fetva okunduktan sonra Sadrazam, “Sultan Murad hazretlerinin duçar oldukları 

hastalığın ifakat bulmayacağı tahkik eylediğinden ve devlet ahvâli müşkile içinde 

bulunduğu… Böyle ahvâl esnasında tebdil-i saltanatta zaruret için şer‘an bir ay mehil 

mevzu iken iki ay intizar edildiğini ve Sultan Abdülhamid Han hazretlerinin Sultan Murad 

Hazretlerinin varis-i meşrû‘ı olup Taht-ı Osmaniye’ye cülûs buyuracaklarını”  beyan 

etmiştir
797

. Böylece Sultan V. Murad’ın cülûsundan üç ay üç gün sonra 11 Şaban (1293) 

Perşembe günü şer’i ıstılahta cünun-ı mutbık diye tabir olunan tedavisi mümkün 

görülmeyen hastalıktan dolayı tahttan çekilmesine, saltanat varisi Abdülhamid’e biat 

edilmesine karar verilmiştir
798

. Osmanlı Devletinde bir padişahın tahtan indirilmesi iki 
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esasa dayanmış/dayandırılmıştır. Bunlar “şer‘iata aykırılık”, veya “cinnet hali”dir
799

.  

Sultan Abdülaziz örneğinde olduğu gibi Sultan V. Murad’da da cinnet hali yani aklını 

yitirme esası kullanılmıştır.  

Mehmed Memduh’a göre, V. Murad’ı hal‘ edilmesi için hazırlanan fetva iki 

nüshadır. Birinde cünun-ı mutbık ibaresi var iken diğerinde daha hafif bir tabir 

kullanılmıştır. Bunlardan “cünun-ı mutbık” muhtevalı fetva Abdülhamid tarafından tercih 

edilip saklanmıştır
800

. Bu iddiayı doğrulayacak veya reddedecek belgelere ulaşılabilmiş 

değildir. Ancak zikredilen belgeye ulaşılabilirse vukubulan olay sonuçları itibariyle farklı 

değerlendirmeler, farklı boyutlar kazanabilir.  

V. Murad’ın hal‘ edildiğine dair fetva alınması üzerine Sadrazam Rüşdü Paşa, 

Şeyhülislam Hayrullah Efendi ve Midhat Paşa kutsal Hırka-i Saadet Dairesine giderek 

fetvayı Veliaht Abdülhamid’e sunmuşlardır. Umumî ittifak ile hilafet/Osmanlı tahtına 

çıkmasına karar verildiğini arz etmişlerdir. Babüssaâde önüne konulan Osmanlı tahtına 

kendisini davet etmişlerdir. O esnada V. Murad’ın taraftarlarından suikasta cüret edecekleri 

çekincesi olmuştur. Biat törenini Babüssaâde içindeki arz odasında yapılması düşünülmüş 

ancak sadrazamın Osmanlı âdeti gereği tahtın Babüssaâde önüne konulması yönündeki 

kesin tercihi bu işte belirleyici olmuştur
801

.  

II. Abdülhamid,  31 Ağustos 1876 ( Hicri 11 Şaban 1293 ) Perşembe günü
802

 büyük 

Osmanlı sultanlarının resmi cülûslarında kullandığı Kubbealtı’na konan altın tahta 

oturmuştur. “Sultan Abdülhamid Han-ı Sani”  namıyla cülûsu ilan olunmuştur
803

.  Eski 

usule göre, önce Nakibüleşraf
804

  ve Reisülulema Mustafa İzzed Efendi ve bütün vükela, 

ulema, mülkî ve askerî rical diğer hazirun tarafından biat töreni icra edilmiştir
805

. 

Donanmadan yüz bir pare top atılmış Topkapı Sarayı havlu ve bahçesini fevç fevç 

dolduran halk “padişahım bin yaşa!” duasıyla cülûsu tebrik etmiştir
806

. Saltanat değişikliği 

basında, “Padişahımız Abdülhamid-i Sani'dir” başlığı ile yer almış “...İcmâ-i ulemâ-ı ilam 

                                                 
799

 Karal, Osmanlı Tarihi, C. VII, s. 110, 361. 
800

 Mehmed Memduh, Mirat-ı Şu’ûnat, s. 117. 
801

 Mahmud Celaleddin Paşa, Mirat-ı Hakikat, C. II, s. 15-16. 
802 

Cevdet Paşa, Tezakir 40-Tetimme, s.161;Cevdet Paşa, Ma’rûzât, s. 237; 
 
Mahmud Celaleddin Paşa, 

Mirat-ı Hakikat, C. II, s. 16; Midhat Paşa, Midhat Paşa’nın Hatıraları I, s. 206; Hüseyin Hıfzı, Sultan 

Murad-ı Hâmis ve Sebeb-i Hal‘i, s. 16; Tevfik Nureddin; Sultan Murad’ın Cülûs ve Hal‘i, s. 16.  
803

 BOA.Y.PRK.TKM. nr 1-19. 
804

 Peygamber soyundan olanların işlerini görmek üzere içlerinden hükümetçe tayin olunan memur. Bk. 

Devellioğlu, Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lûgat, s. 801. 
805

 Mahmud Celaleddin Paşa, Mirat-ı Hakikat, C. II, s. 16.  
806

 BOA. Y.PRK.TKM. nr 1-19. 



142 

 

ve ittifak-ı vükelâ ve vüzerâ-ı azim ile dünkü mübarek perşembe günü eşref saati olmak 

üzere ihtiyar buyrulan vakit-i mesudede...”  ibaresi ile Topkapı Sarayı’nda icra edilen 

cülûs töreni haber verilmiştir
807

.  

Sultan II. Abdülhamid, Sadrazam ve Şeyhülislam ile diğer nüfuzlu vükelayı huzura 

çağırtarak V. Murad’ın Beşiktaş Saray’ından (Dolmabahçe) Çırağan Sahil-Sarayı’na 

naklini ve tabiatıyla tahttan indirildiğinin tebliğ edilmesini irade buyurmuştur. Rıza Paşa 

ile Namık Paşa’yı, bu iş için görevlendirmiştir. Şer’i makamı temsilen de İstanbul Kadısı 

Halid Efendi seçilmiştir
808

. Yeni padişah iradesinde V. Murad ve maiyetine saygı ve 

nezakette kusur edilmemesini de buyurmuştur. İradeyi tebliğ ile memur heyet Dolmabahçe 

Sarayı’na gitmiştir
809

. V. Murad’ın Mabeyn Başkâtibi Sadullah Bey ile valide sultan 

Kethüdası Salih Efendi, sadrazamın huzuruna çağrılarak cülûs ve hal‘ keyfiyetinin valide 

sultana resmen bildirilmesi, V. Murad’ın naklinin biran önce gerçekleştirilmesi ile memur 

edilmişlerdir
810

. Daha sonra Rıza ve Namık Paşalar ile İstanbul kadısı Halid Efendi saltanat 

değişikliğini valide sultana tebliğ etmişlerdir. V. Murad Çırağan Sarayı’na götürülmek 

için
811

 saray bahçesinin cümle kapısına getirilen arabaya bindirilmiştir. Talihsiz sultan, 

saray havlusundaki askerlerin kendisini son kez selamlamalarına güler yüzle ve elleriyle 

karşılık vermiştir. Uzun yıllar mahpus kalacağının idrakinde değildir. Dolmabahçe 

Sarayı’ndan Çırağan Sarayı’na nakledilen Sultan Murad’ın arabasını valide sultan, şehzade 

ve kadın efendilerin arabaları takip etmiştir
812

.  

Sabık Sultan V. Murad maiyetiyle, yeni padişah II. Abdülhamid’in cülûs topları 

atıldığı sırada Beşiktaş Sahil-Sarayından ayrılarak kendisine tahsis edilen saltanat dairesine 

ayak basmıştır. Akabinde validesi de adı geçen daireye gelmiştir. Kendilerine ait her türlü 

eşyayı götürebilecekleri gibi huzur ve rahatları için ne gerekirse yapılması irade 

buyrulmuştur
813

. V. Murad kendisi, validesi ve bütün hanedan mensupları ile naklolunduğu 

Çırağan Sarayı’nda ikamet edecektir. Sabık sultanın hizmetinde bulunan maiyeti yeni 

padişahın iradesi ile yanlarında bırakılmıştır
814

.  
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Sultan II. Abdülhamid resmi biatın hitamından sonra etrafında saray-ı hümayun 

kayıkları olduğu halde saltanat kayığına binip Dolmabahçe Sarayına gelmiştir
815

. Askeri 

birliklerden, donanmadan üç gün üç gece beş vakit toplar atılmıştır. Resmi binalar ve 

tebaanın evleri kandiller ile donatılarak kutlamalar yapılmıştır.  Sadrazam Rüşdü Paşa 

taşralara çektiği telgraf ile saltanat değişikliğini bildirmiştir. Adet olduğu üzere kale olan 

mahallerde üç gün üç gece beş vakit yirmi bir pare top atılması, geceleri kandiller 

yakılması suretiyle cülûs kutlamaları yapılması ihtar ve tavsiye edilmiştir
816

. II. 

Abdülhamid’in hükümdarlığı Hariciye Nezareti tarafından yabancı devletlerin 

İstanbul’daki sefirlerine tebliğ olunduğu gibi hariçte bulunan Osmanlı sefirlerine 

telgrafname-i mahsus ile bildirilmiştir
817

. Artık yeni bir sultan
818

 ile yeni bir devir 

başlamıştır. 

Mehmed Memduh, Sultan V. Murad’ın kara bahtlı olduğunu, önce çaresiz bir 

hastalıkla, sonra talihin yüz çevirmesiyle karşılaştığını belirterek bu durumu şöyle izhar 

etmektedir: “Şevketin parlak ışığı kısılan fitilinkine benzer bir karanlık bıraktı, bitti
819

”.  

Mahmud Celaleddin Paşa’ya göre ise, “Abdülaziz merhumda cinnet eseri yok iken tahttan 

indirilişinde, cinnetine fetva verilmiş olduğu halde, yerine aklı başında diye getirilen 

Sultan V. Murad’ın üç ay üç gün geçtiğinde, daimî cinnet fetvası ile tahttan indirilişi ibret 

alınacak ilahi adalettir
820

.” 

Davison ise, V. Murad’ın anayasal bir düzeni hayata geçiremeden üç ay gibi kısa 

bir sürede tahttan indirilmesini kendisi ve halkı açısından trajedi olarak değerlendirir. 

Şöyle bir kıyaslama da bulunmaktadır:“Alman İmparatoru liberal III. Friedrich’in 

1888’deki üç aylık hükümdarlığından sonra ölümü ve onun yerini kendisinden çok farklı II. 

Wilhelm’in almasına benzer bir trajedi. II. Abdülhamid yetenekli ve iradesi güçlü bir 

padişahtı, fakat idealleri Murad’ınkinden farklıydı
821

.”  

Dönemin münevver ve önde gelen bürokratları ile Abdülaziz idaresinin 

muhalefetinde birleşen Veliaht Murad amcasını deviren bürokratik elitler eli ile Osmanlı 
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818

 Abdülhamid tutumlu, düzenli, sağlıklı, Murad’dan daha dindar ve dengeli, çok çalışkan olarak 

görülmekteydi. Kimileri onu fanatik ve gerici olarak değerlendirse de hükümdarlığının ilk yıllarında 

huzuruna kabul ettiği insanlara olumlu intiba bırakmaktaydı. Zeki, iyi niyetli ve gayet liberal bir hükümdar 

görüntüsü vermekteydi. Davison, Osmanlı İmparatorluğu’nda Reform, C. II, s.124. 
819

 Mehmed Memduh, Mirat-ı Şu’ûnat, s. 117. 
820

 Mahmud Celaleddin Paşa, Mirat-ı Hakikat, C. II, s. 16. 
821

 Davison, Osmanlı İmparatorluğu’nda Reform, C. II, s. 124. 
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tahtına çıkmıştır. Ne var ki kafasındaki idare modelini tatbik etmek için ne muktedir bir 

sultan olabilmiş ne de saltanat ömrü buna kâfi gelmiştir. Murad sıhhati elverip uzun süre 

sultan kalabilmiş olsaydı dedesi II. Mahmud’un açtığı ve babası Abdülmecid’in geliştirdiği 

modernleşme olgusu farklı bir ivme kazanabilirdi.  

Doksan üç günlük saltanatının sadece yedi gününde kendine malik olan
822

 Sultan V. 

Murad’ın kısa hükümdarlığında kimse muradına erememiştir. Bu dönem facia ile başlamış, 

facia ile devam etmiş, facia ile sona ermiştir. Abdülaziz’in ölümü, Hüseyin Avni Paşa ve 

bazı nazırların katledilmesi, V. Murad’ın çıldırması ile tahttan indirilmesi gibi trajik 

olaylar zinciri yaşanmıştır. Hükümet darbesi, kan, ihanet ve suikast devrin acı bilançosunu 

oluşturmaktadır
823

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
822

 Küçük, “ Murad V”, s. 185. 
823

 Karal, Osmanlı Tarihi, C. VII, s. 367. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ÇIRAĞAN YILLARI: MAHLÛ‘ VE MAHKÛM BİR SULTAN 

Sultan II. Abdülhamid’in iradesiyle V. Murad ve ailesine tahsis edilen Çırağan 

Sarayı, Beşiktaş ile Ortaköy arasında yer almakta olup Abdülaziz tarafından yaptırılmıştır. 

1863’de fiilen başlayan inşaat ancak 1871 yılında tamamlanmıştır. Burada birkaç ay 

ikamet eden Abdülaziz, rutubetli olduğu gerekçesiyle Çırağan Sarayı’nı terk ederek 

Dolmabahçe Sarayı’na dönmeyi tercih etmiştir
824

.  Çırağan Sarayı 19 Ocak 1910’da çıkan 

yangında birkaç saat içinde küle dönecektir. Bu yangında muhteşem bina, içindeki değerli 

mefruşat ve eşyalar ile birlikte yok olacaktır. Bunlar arasında II. Abdülhamid’in tablo 

koleksiyonu, antika eşyalar, ilk Meclis-i Mebusan tutanakları ile V. Murad’ın özel 

kütüphanesi de bulunmaktadır. Yangından sonra sarayın yalnız dört duvarı ayakta 

kalacaktır
825

. V. Murad’a 28, hanedan mensuplarına 33 sene mahpushane olan
826

 Çırağan 

Sarayı İstanbul Sarayları içinde en mükellefi olmuştur. V. Murad’ın validesi, Şevki-Efsar 

valide sultan vefatına kadar burada oturmuştur. V. Murad’ın başkadını Mevhibe 

Kadınefendi, Fehime Sultan’ın validesi dördüncü kadın Meyliservet Kadınefendi, Fatma 

ve Aliye Sultanların validesi Reşân Hanımefendi ve birçok büyük kalfalar burada ikamet 

etmişlerdir. V. Murad bu muhteşem sarayda ikamet etmemiş sarayın karşısında bulunan 

müştemilatında ikamet etmiştir
827

. 

V. Murad, tahttan indirilmesinden sonra yaklaşık üç ay boyunca gün aşırı saraya 

gelen Dr. Emin Paşa tarafından bizzat tedavi edilmiştir. Yazdığı reçetelerin ilaçlarını bizzat 

Beyoğlu’ndaki Kanzuk İngiliz eczanesinde yaptırmıştır ki bu eczane sahibi sabık sultanın 

sevenleri arasında yer almıştır
828

. Sabık sultanın hastalığı çok fazla sürmemiştir
829

. 

                                                 
824

 Selda Ertuğrul; “Çırağan Sahilsarayı”, TDVİA, C. VIII, İstanbul 1993, s. 304, 305. “Sarayın inşaat işiyle 

Nikogos Balyan’ın çizdiği mevcut planı uygulamak üzere oğulları Sarkis ve Agop Balyan görevlendirilir. 

Çırağan Sarayı, mermerden zengin süslemeli cephesi ve son derece görkemli iç mimarisiyle hiç şüphesiz ait 

olduğu dönemin en dikkat çekici binalarından biriydi. Sarayın yapımı için hiçbir fedakârlıktan kaçınılmaz, 

inşaat ve dekorasyon işlerinde kullanılan mermer, somaki, sedef gibi malzemelerin birçoğu yurt dışından 

getirtilir. Tophane, tersane ve Hazine-i Hassa gelirleriyle Mısır’dan alınan paralar da dâhil olmak üzere 

yapı 5 milyon Osmanlı altınına mal olmuştur.” Bk. aynı yer. 
825

 Aygün Ülgen; “Osmanlı Saray, Kasır ve Köşkleri”, Osmanlı, C. X, Ed. Güler Eren, Yeni Türkiye 

Yayınları, Ankara 1999, s. 421. 
826

 Ebu Rıdvan Sadık Vicdânî; Cennetmekân Sultan Murad Han-ı Hamis Hazretlerinin Hasbihâli ve Son 

Ved’aî, Matbaa-ı Ahmed İhsan ve Şürekası, (Basım Yeri Yok), 1326, s. 3. 
827

 Ali Vasıb Efendi, Bir Şehzadenin Hatıratı, s. 21. 
828

 İsmail Hakkı Uzunçarşılı; “Doktor Mehmed Emin Paşa”, Belleten, C. VIII, S. 30, TTK Basımevi, Ankara 

1944, s. 335. Uzunçarşılı ayrıca bu konuda şunları yazmaktadır: V. Murad’ın Dr. Emin Paşa’ya itimadı ve 

teveccühü vardı. Veliahtlığında kendisine intisap ederek hususi doktorluğunu yaptı. Düşünce ve görüşünü 

açıkça beyan ettiği için V. Murad kendisini severdi. Hatta veliahtlığı zamanında amcası ile gittiği Avrupa 
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Hastalığının iyileşemeyeceğine yönelik doktor raporlarının aksine Dr. Lidersdorf’un 

tahminleri çıkmıştır. V. Murad mahpus olmasına rağmen dokuz ay kadar gailesiz bir 

süreden sonra akıl sağlına kavuşmuştur
830

.   

Sultan V. Murad’ın Başkadını Mevhibe Hanım’ın anlattıkları eski sultanın 

Çırağan’daki hayatı hakkında önemli kesitler sunmaktadır. Şöyle ki:“V. Murad hal‘ 

olunduğu vakit asabı gergindi... Hal‘inin ikinci senesinde tamamen iyileşmiştir.  

Rahatsızlığında banyo yapmaktan haz almayan eski sultan aklı başına geldikten sonra 

mükemmel banyo yapardı. Şarap ve konyak içerdi. Sekiz ayda bir kasa şarap, iki şişe 

konyak tayinatı vardı. İçerde şarap yapılmasın diye üzümü az verirlerdi
831

.”  

Sultan Murad namına mutfağa sarf olunmak üzere Hazine-i Hassadan ayda bin lira 

tahsis edilmiştir. Kılıçali Mutfağı Çırağan’ın mutfağı idi. Öteki paralar valide sultan 

namına gelirdi. Sultan Murad için Yıldız Sarayı’ndan bir tabla yemek geldiği gibi şehzade 

Selâhaddin Efendi’ye de hususî bir tabla gönderilirdi. Elbise gibi şeyler ancak iki senede 

bir verilirdi; o da hayli patırtı ile. Maaşlar çok uzayınca kalfalar kapılara dururlar:  

Padişaha arz edin; maaşımızı versin! diye gürültü ederlerdi. Ne kadar gürültü edilse yedi, 

sekiz aylıktan ziyade, maaş almak kabil olamazdı... Sultan Murad, Abdülhamid aleyhinde 

hiç bir söz söylemez, huzurunda kimsenin bu yolda konuşmasını da istemezdi
832

.   

Sultan Murad namaza müdavemet ederdi. Gündüzleri ya kitap okumakla yahut ufak 

tefek marangozluk işleriyle uğraşırdı. Sandıklarla marangozluk takımları, edevatı vardı.  

Sultan Murad’ın Çırağan’da serbestçe yaşadığı ilk mahpusiyet senelerinde yanında 

bulunan kitapları, evrakı ile kendisinin ne kadar el yazısı var ise bir gün tüfekçi beyler 

gelerek toplamışlar, hamam külhanına atarak yakmışlardı.  

Cuma sabahları Sultan Murad (Paşa Dairesinden) kalkar, mebusan meclisi olan 

dairede Büyükodaya giderek denize karşı oturur, orada yemek yerdi. Hazinedarları da 

kendisini eğlendirmek için yanında bulunurlardı. Bayramlarda oğlu Selâhaddin Efendi 

dairesinde musiki faslı yapılır, kendisi de hazır bulunurdu. 

                                                                                                                                                    
gezisinde Paşa’ya siyasi vaziyet ve hususi hayatı hakkında mektuplar yollamıştı. Bk.

 
Uzunçarşılı, “Doktor 

Mehmed Emin Paşa”, s. 332. 
829

 Danişmend, Kronoloji, C. IV, s. 284; Sertoğlu, Mufassal, C. VI, s. 3277. 
830

 İrtem, Sultan Murad ve Ali Suavi Olayı, s. 116. 
831

 Süleyman Kani, “Saray ve Babıali’nin İç Yüzü: Abdülhamit, Biraderinin Çırağan’da Mevcut Olduğunu 

Anlamak İçin Her Hafta Gece Vakti Adam Gönderirdi!”, Akşam, 3 Mart 1934, s. 8. 
832

 Süleyman Kani, “Saray ve Babıali’nin İç Yüzü: Çırağanın Bütün Lâğımları Kapattırıldı, Müthiş Taaffün 

Başladı”, Akşam, 4 Mart 1934, s. 8. 
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Bugünlerde kalfalar bazen erkek elbiseleri giyerek taklit oyunları da yaparlardı. 

Fakat Sultan Murad kendi hususî dairesinde böyle eğlenceler tertip etmezdi. 

Hayatta neşesi kırıldığı, mahpusiyetten kurtulmak ümidi kalmadığı için gam ve 

kasaveti içki ile geçiştirmek, unutmak isterdi
833

.  

Yukarıda da zikredildiği üzere Sultan II. Abdülhamid
834

 cülûsundan itibaren kendi 

şahsına hazırlattığı yemeklerden birer tablasını sabah ve akşam olmak üzere Çırağan 

Sarayı’na V. Murad ve validesine göndermiştir. Çırağan’daki diğer sakinler içinse 

Dolmabahçe Sarayı’ndaki Matbah-ı Amirede hazırlananlardan lüzumu kadar yemek tablası 

gönderilmektedir
835

. V. Murad zehirlenme korkusu ile yemek yemediğinden zayıf 

düşmüştür
836

. Validesi de oğlunun zehirlenebileceği vehmine kapılmıştır. Bu sebepten 

yemeklerin Çırağan’da hazırlanması talebiyle usule uygun bir mektup yazmıştır. Mektupta 

her türlü ihtiyaçlarının karşılandığına teşekkür etmekte, oğlunun hasta olmasının lüzumu 

üzerine istediği yemekleri hazırlamak gerektiği,  kadın efendiler ile şehzade ve 

sultanlardan sıhhatleri yerinde olmayanların bulunduğunu, bunlara uygun yemek 

hazırlamak gerektiği izah ile Çırağan’a erzak gönderilmesini rica etmektedir. Ayrıca oğlu 

V. Murad’ın “selam ve tazimleri”ni sunmaktadır. Sultan II. Abdülhamid, V. Murad’ın 

validesinin isteklerinin karşılanması ve tahsisi hususunda irade buyurmuştur
837

. II. 

Abdülhamid ağabeyi V. Murad ve ailesinin ihtiyaçlarını karşılamıştır. Ne var ki saltanat 

değişikliği ile V. Murad ile II. Abdülhamid halef selef olmaları ve dahi birinin yeniden 

tahta çıkma, diğerinin saltanatını yitirme potansiyelinin varlığı karşılıklı şüphe ve 

tedirginliklere yol açacaktır. Bu şüphe ve endişeler süreç içinde duruma göre artan ve 

azalan bir seyir izleyecektir. Hal‘ gibi gergin siyasi atmosferin etkisi hanedan 

münasebetlerinde kendini hissettirecektir. Aralarında güven bunalımına sebep olacaktır. Bu 

durum II. Abdülhamid için daha sıkı nezaret altında tutma, V. Murad için ise aşırı kontrol 

altında tutulma ve mahrumiyetler şeklinde tezahür edecektir. 

                                                 
833

 Süleyman Kani, “Saray ve Babıali’nin İç Yüzü: Abdülhamit, Biraderinin Çırağan’da Mevcut Olduğunu 

Anlamak İçin Her Hafta Gece Vakti Adam Gönderirdi!”, Akşam, 3 Mart 1934, s. 8. 
834

 Abdülhamid, ağabeyi Murad ve ailesine iyi baktığını ancak onların kendi aleyhinde bulunduğunu 

belirmektedir: “Ben elimden geldiği kadar ahir ömrüne kadar iyi baktım. Allah bilsin fakat ailesi küfran-ı 

nimet ettiler. Benim sükûtumdan sonra bana teşekkür edeceklerine aleyhimde bulundular. Güya ben 

biraderime bakmamışım. Fena muamele etmişim! Hep bunlar neşr-i erâcif (uydurma yayınlar) kabilindendir. 

Allah bilir ya zararı yok.” Bk. Atıf Hüseyin Bey, II. Abdülhamid’in Sürgün Günleri, s. 417. 
835

 Esatlı, Bir Devrin Tarihi, s. 393. 
836

 Uzunçarşılı, “Doktor Mehmed Emin Paşa”, s. 335. 
837

 Esatlı, Bir Devrin Tarihi, s. 394-95. 
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V. Murad’ın yeniden tahta çıkmak amacıyla komplo düzenleyeceğinden korkan II. 

Abdülhamid, tuttuğu adamlar vasıtasıyla devamlı suretle onu gözetletecektir
838

. Bir de 

Çırağan sakinleri yumurta ve takvime hasret kalacaktır. Adı geçen yasakla ilgili olarak V. 

Murad’ın torunu Rukiye Sultan “Yasağı, Hamid amcanın koyduğunu sanmam. 

Haremağalarının işgüzarlığı olmalı” demektedir. V. Murad’ın torunları, Abdülhamid’e ve 

soyundan gelenlere kırılmışlardır. Çünkü büyükbabalarının Abdülhamid tarafından tahttan 

indirildiğine ve mallarına el konulduğuna inanmışlardır
839

. Bununla birlikte Çırağan 

vak‘asında Hasan Paşa’nın, Ali Suavi’yi sopa ile bertaraf ederek sabık padişah V. Murad’ı 

kolundan şiddetle çektiğini öğrenen II. Abdülhamid, bunu hanedana yapılan bir 

hürmetsizlik olarak görmüştür. Hasan Paşa’yı kınamış ve beş yıl müddetince elini ve 

eteğini öptürmemiştir
840

.  Olayın vahameti ve vak‘anın bastırmasında Hasan Paşa’nın rolü 

düşünüldüğünde padişahın hanedan mensubuna yapılan bu muameleyi görmezden 

gelmemesi, bu konuda duyarlılık göstermesi önemlidir.  

V. Murad ailesiyle ve maiyetindeki kadınlar ile mahpus kaldığı Çırağan Sarayı’nda 

artık kaderine küsmüştür. Münzevi hayatını okumakla, piyano çalmakla geçirmiştir. Ölen 

kadınların yası doğan torunlarının sevinci hayatını kimi zaman tekdüzelikten kurtarsa da
841

 

çilesini şarkılar bestelemekle ve torunlarına ders vermekle tamamlayacaktır
842

.  

31 Ağustos 1876’da tahttan indirilen V. Murad, ölüm tarihi olan 29 Ağustos 1904’e 

kadar 28 yıl boyunca Çırağan Sarayı’nda yaşamıştır. Veliahtlık döneminde kendisinin de 

bizzat dâhil olduğu taht mücadelesi bu defa yerini taraftarlarının onu yeniden tahta çıkarma 

arayışlarına bırakacaktır. V. Murad’ın annesi Şevki-Efsar başta olmak üzere kendisini 

seven veya II. Abdülhamid’e muhalif olan kişi ve tarafların eylemleri tahta çıkma 

konusunda ümitlerini artırsa da bir daha asla Osmanlı Devleti’nin başına geçemeyecektir. 

Bu durum hâlihazırdaki padişah II. Abdülhamid’in ağabeyini sıkı bir gözetim altında 

tutmasına neden olacaktır. Her başarısız girişim eski padişahın kafesini
843

 daha da 

daraltacak hareket alanını kısıtlayacaktır. 

                                                 
838

 Mourad, Saraydan Sürgüne, s. 5. 
839

 Murat Bardakçı; Osmanlı Hanedanının Sürgün Öyküsü Son Osmanlılar, Doğan Ofset Yayıncılık ve 

Matbaacılık, İstanbul 2006, s. 82, 109. 
840

 Esatlı, Bir Devrin Tarihi, s. 418. 
841

 Şehsuvaroğlu, “Beşinci Murat”, s. 366. 
842

 Danişmend, Kronoloji, C. IV, s. 284. 
843

 Palmer, V. Murad’ın Çırağan’a gönderilmekle modernleştirilmiş bir kafese girdiğini belirtir. Bk. Palmer, 

Bir Çöküşün Yeni Tarihi,  s. 226. 
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3.1.  Bir Annenin Acziyeti Yahut Oğlunu İyileştirme Çabaları 

Sabık Sultan V. Murad’ın annesi Şevki-Efsar, Abdülmecid’in ikinci kadınıdır. Çok 

zeki ve hırslı olan bu kadın oğlunun hükümdar olması için çalışmıştır
844

. Oğlunun sadece 

Abdülhamid’in yerine değil; ondan daha evvel Abdülmecid’ten sonra padişah olması için 

de uğraşmıştır. Abdülmecid’in hastalığı zamanında bu mesele ile ilgili yabancı elçilerle 

görüşmüşse de amacına ulaşamamıştır
845

. Abdülaziz’in tahttan indirilmesinden sonra üç ay 

üç gün mehd-i ulyâ (valide sultan) olmuştur.  II. Abdülhamid’in cülûsundan sonra V. 

Murad’ı tekrar hükümdar yapmak isteyenlerle birlikte hareket edip içerden gayret gösterse 

de oğlunun hastalığı ve II. Abdülhamid’in V. Murad taraftarlarını dağıtıp sürmesi üzerine 

bütün ümitlerini yitirecektir
846

. Şevki-Efsar, son valide olmakla birlikte aynı zamanda vakıf 

kuran son valide sultan olmuştur. Oğlunun saltanatı çok kısa sürdüğünden iktidarın 

kendisine sunabileceği imkânlardan yararlanma fırsatı bulamamıştır
847

. Çırağan Sarayı’nda 

oğlu V. Murad ve ailesiyle birlikte 13 yıl daha yaşamış olan Şevki-Efsar, 20 Eylül 1889 

tarihinde vefat etmiştir. Eminönü Yeni Cami arkasında, Hatice Turhan Sultan Türbesi’ne 

defnedilmiştir
848

. 

Valide Sultan, V. Murad’ın saltanatta olduğu günlerde oğlunun hastalığı sebebiyle 

İstanbul'da “nefesi keskin” olarak nitelendirilen kişilerin ruhani kuvvetlerinden istifade 

etmek için bunları yardıma çağırmıştır. Yapılanlar tesirini göstermese de bu işten 

vazgeçmemiş, oğlunun tahttan indirilmesinden sonra da üfürükçülere başvurmaktan geri 

durmamıştır
849

. Doktorlardan ümidini kesen V. Murad’ın validesi oğlunun manevi yönden 

tedavisine çalışmıştır. Bir aracı yoluyla dışardan birtakım okuyuculara başvurmuştur. V. 

Murad’ı okutmak, çamaşırlarını tütsületmek, muska takmak suretiyle sabık sultanın şifa 

bulmasına çaba gösterildiğini ortaya koyan dokuz mektup bulunmaktadır. Bu mektupların 

hemen hepsi nefesinden istifade edilmek üzere hamallar kethüdası Hafız Emin Efendi 

adında bir kişiye yazılmıştır
850

. Mektupların çoğunda ismi belirtilmemiş, imza yerine 

                                                 
844

 Uzunçarşılı, “Beşinci Sultan Murad'ın Tedavisi...”, s. 343, dipnot 22.   
845

 Örik, Bilinmeyen Yaşamlarıyla Saraylılar, s. 66, 67. 
846

 Uzunçarşılı, “Beşinci Sultan Murad'ın Tedavisi...”, s. 343, dipnot 22. 
847

 Akyıldız, Valide Sultan, s. 492; Şevki-Efsar Valide sultan, Abdülaziz döneminde para vakfı kurmuştur. 

Bk. aynı yer. 
848

 Akyıldız, Valide Sultan, s. 491-92; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları, s. 585; İbrahim Pazan; 

Padişah Anneleri Eserleriyle Valide Sultanlar, Babıali Kültür Yayıncılığı, İstanbul 2007, s. 141. Sakaoğlu 

ve Pazan valide sultanın ölümünü “17 Eylül” olarak verir. Bk. aynı yerler. 
849

 Süleyman Kani, “Saray ve Babıali’nin İç Yüzü: Şeyh Abdülgafur, Sarayda Cinci Hocanın Mevkiini 

Tutmuştu!”, Akşam, 6 Eylül 1934, s. 10. 
850

 Uzunçarşılı, “Beşinci Sultan Murad'ın Tedavisi...”, s. 335-36. 
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“malumunuz” ibaresi tercih edilmiştir
851

.  Eski valide sultanın bu mektuplarından kimisinin 

tarihi mevcut iken kimisin de ise tarih yoktur. Mektup götürüp getirme, çamaşır tütsü ve 

muska alıp verme işi Mehmet Bey adında V. Murad’a bağlı birisi aracılığıyla yapılmıştır. 

Mektuplarda Melamiyyun
852

’dan Çavuş İbrahim Bey ile Hasan Baba ve Salih Efendi 

isimleri geçmektedir
853

. Bu mektuplar, bir Osmanlı padişahının içine düştüğü acıklı 

durumu ve oğlunu kurtarmak isteyen bir annenin çaresizliğini anlatması bakımından 

önemlidir
854

. 

Mektuplardan ilki 15 Aralık 1876 (2 Kanun-ı evvel 1292) tarihinde yazılmıştır: 

“Mektubunuzu memnuniyetle aldım. Yazdıklarınızın cümlesi malumum oldu. O günden 

beri daha o iş olmadı. Bundan sonra bakalım inşallah tesir etmiştir. Çifte Ali’yi emriniz 

üzere bağladım. Yiyecek ve içeceğine daima dikkat edilmektedir. Allah muhafaza etsin, 

elimizden ne gelir? Ben evlâdımı Tanrı’ya emanet ettim, işte o kadar. Bana devlet, 

oğlumun sıhhatidir. Öbür şeyi saydım, bugün tam yüz beş gün oldu. Allah ihsan ederse 

daha yirmi iki gün ister ki, müddet tamam olsun. Teşekkür ederim ve Salih Efendi'ye de 

selâm ederim. Allah cümlenizin ve cümlemizin çabalarını ve gayretlerini ziyan etmesin. 

Muradımızla bermurad eylesin. Amin…. Baba hazretlerinin mübarek ellerini öperim.  

Malumunuz
855

.”  

Mektupta bir tedavi metodunun denendiği, bunun işe yarayıp yaramayacağı 

belirlenen bir sürenin sonunda meydana çıkacağı anlaşılmaktadır. Mütevekkil ve 

müteşekkir bir anne tavrı görülmektedir ki oğlunun sağlığını her şeyden önde tutmaktadır.  

İkinci mektup 26 Ocak 1877 (11 Muharrem 1294) tarihinde yazmıştır: 

“Hakikat Kaynağım Efendim 

… Mevlâ hayırlısıyla seni tiz günde muradına yetiştirsin...  Vallahülâzim tarafınızdan 

isminiz ile selâmınızı söyledim. Kendileri ‘Ve aleykümselâm, biliyorum onu, beni sever ve 

afiyetim için dua eder’ buyurdular. Beklediğim kâğıdı salı günü isterim. Allah’a çok 

şükürler olsun her şey yolundadır. Yarabbi murâdını ver. Cenab-ı Hakk’a emanet olunuz. 
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Mâlumunuz
856

.”  Mektuba göre V. Murad,  Hafız Emin Efendi’yi tanımaktadır. Kendisinin 

esenliği için dua ve niyazda bulunduğuna inanmaktadır. 

30 Ocak 1877 (15 Muharrem 1293) tarihli eski valide sultanın Hafız Efendiye 

gönderdiği üçüncü mektuptan anlaşıldığına göre Sabık Sultan V. Murad’ın tedavisi için 

birçok kimseye başvurulmuş bir faydası görülmemiştir. Nihayet bu iş Hafız Efendiye 

bırakılmıştır: 

“Efendi  

‘Denize düşen yılana sarılır’ sözü gereğince iyi kötü her kimi bulduk ise okutup, 

okuyucu hocaların dediklerini de yaptık. Fakat istediğim şekilde olamadı. Okuyanlardan 

büsbütün fayda görülmedi ise de zararı da görülmedi. Lakin bu adamın üzerinde peri 

alâmeti olduğu hakikaten müşahade olunmaktadır. Zatınızın ise yetenekli ve işte mahir 

olduğunuzu gönlüm ispat ediyor ve evladıma muhabbetinizin samimiyetini ve gayretinizi 

görüp işitiyorum. Teşekkürler ederim. Evladımı evvel Allah ikinci Resulullah ve üçüncü 

olarak size teslim ve emanet ederim. Her ne türlü ister isen icra edin. Bir ayak evvel 

çaresine bakmanızı rica ederim. Vallahi muska da boynunda duruyor; çıkarmadım. 

Bundan sonra kimseye bir şey yaptırmam. Yapan da kalmadı, tamamiyle size teslim olduk. 

Ölürüm sizi bırakmam. Allah rızası için evladım sana emanet. Çalışmanızı ve gayretinizi 

temenni ederim. Her ne ki emreder isen yaparım. İlla bu dertten afiyetle kurtulsun efendim. 

İnşallah bir gün olur ki teşrif buyurup kendi yüzüne dahi okursunuz. Hazırlanan duaları 

Mehmed Bey eliyle isterim. Baki cevabınızı bekliyorum. 

Valide Sultan
857

”. 

Mektupta yazılanlar valide sultanın acziyeti ve çaresizliğini göz önüne sermektedir 

Bu manada okuyucular marifeti ile oğlunun iyileşebileceği düşünmekte ancak söz konusu 

yöntem işe yaramamaktadır. Dolasısıyla bir hayal kırıklığı yaşanmaktadır. Bununla birlikte 

Hafız Efendi’nin bu işin ehli olduğuna inanılmakta ve ona güvenilmektedir. V. Murad’ın 

iyileşmesine vesile olacağını düşündüğü muskayı sürekli olarak onun üzerinde 

bulundurmaktadır. Bu işler için derdini anlatacak ve ona yardım edecek kimsenin 

kalmadığından yakınılmaktadır.  
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11 Mart 1877 (25 Safer 1294) tarihinde Hafız Efendi’ye yazılan mektupta manevi 

tedavinin tesir ettiğinden bahsedilmiştir: 

“Canım Hafız Efendi, 

... Kendisinin sağlığı günden güne düzelmektedir. ... Ağlar ise müjde demişsiniz. Bir 

haftadır kendi kendisine düşünüp haline ağlıyor. Görmüş olsanız, yürekler dayanmaz. 

Gözünden leblebi gibi yaşlar iniyor ve onunla beraber Allah’a yalvarıyor. Hemen Allah 

kabul ve kusurunu af buyursun. ... Ben onu öyle gördükçe helâk oluyorum. Fakat 

ağladıktan sonra açılıyor. Zekâ ve anlayışı artıyor. Okuyor, kitap bile inceliyor ve daha 

güzel yazı yazıyor. Elhamdülillâh. Yani her gün ve her saat iyilik artmaktadır. Lâkin haline 

pek üzülmektedir. Anladıkça, ‘Ben kime ne yaptım ki beni böyle kuşatmışlar’ diye ağlayıp 

ümitsizliğe düşüyor. Yazılan haberlerden fevkalâde memnun oldum. Baba hazretlerinin 

mübarek ellerinden öperim. Müjdenize sevindim ve teşekkür ediyorum. Halimiz, budur 

efendim. Allah cümlemize yüz aklığı versin.  

Mâlumunuz
858

”. 

Yazılanlardan anlaşıldığına göre manevi tedavi süreci etkisini göstermektedir. 

Sabık sultan, hâlihazırdaki durumunun farkına varmış olup bu vaziyeti sorgulamaktadır. 

Normal bir insanın davranışlarını sergilemektedir. Kitap okuması, incelemesi, güzel yazı 

yazması bunun işaretleri olarak değerlendirilmektedir. Validesi oğlunun haline çok 

üzülmektedir. Bununla birlikte Sabık sultan ile ilgili haberler çıkmasından, V. Murad 

kamuoyunun gündeminde olmasında validesi memnun olmaktadır.  

Yine Hafız Efendi’ye yazılan başka bir mektup daha vardır ki tarihi yoktur. 

Mektubun kenarında “Murad Efendi Hazretleri’nin Validelerinden Hamallar Kethüdası 

Emin Efendi’ye” yazısı bulunmaktadır. Ayrıca bu mektubun üst kenarında, “Meded-resim 

(imdadıma yetişen) baba hazretlerinin mübarek ellerinden öperim. Evvel Allah’a sonra 

ona emanet ve teslim eyledim. Cenab-ı Hak tesirini ihsan buyursun. Amin ”  yazmaktadır. 

Alt kenarında ise “Salih Efendi’ye mahsus selam ederim. Allah cümlemizin sa‘y (çaba) ve 

gayretini hebâ etmesin. Yüz aklığı ihsan buyursun. Amin yâ muîn” haşiyeleri
859

 vardır
860

. 
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Daha önce de bahsedildiği üzere baba olarak hitap edilen Hasan adında biri 

olmalıdır. Hasan Baba ile Salih Efendi valide sultana V. Murad’ın manevi tedavisi için 

yardım eden kişiler olduğu mektupta verilen bilgilerden anlaşılmaktadır. 

Valide Sultanın 15 Ağustos 1877 (5 Şaban 1294) tarihli yine Hafız Emin Efendi’ye 

gönderdiği mektupta İbrahim Bey diye birinin bahsi geçmektedir. Bu kişi bazı tavsiyelerde 

bulunmuş olacak ki mektupta “hesaplarını tutup duruyorum” denilmektedir: 

“Cevabınızı ve İbrahim Bey'in mührü ile mühürlü müjdelerinizi aldım. Hepsi okunup 

anlaşıldı. Bu hususta verilen müjdelerden olağanüstü memnun olduğumu ikinize de beyan 

ederim. Her hâlükârda Allah'a boyun eğip yüzümüzü tuttuk. ... Takdire bağlanıp 

oturuyoruz. Oğlum hazretlerinin elhamdülillâh sağlığına kavuşmakta olduklarını ben de 

size müjdelerim. Memnuniyetimi beyan etmekle yetiniyorum.  

Mâlumunuz
861

”. 

Valide Sultanın Hamallar Kethüdasına yazdığı yedinci mektupta sabık Sultan V. 

Murad’ın üç gündür iyiye doğru gittiğinden bahsedilmekte Baba Efendinin duası talep 

edilmektedir: 

“Benim Canım 

...  Yazdığımız gibi hamdolsun pazartesi, salı, çarşamba, üç gündür kendisinin iyi hallerini 

görüyoruz. Allah ömrünüze bereket, vücutlarınıza sıhhat ve âfiyet ihsan buyursun. Artık 

sevincimden ne yapacağımı bilemiyorum. Maşallah evvelki gibi öyle kendi kendisine 

söylenmiyor. Her açıdan farklı oldu. İnşallah bundan sonra tesir edecektir. Haber verdim 

ki memnun olasınız diye. Cenab-ı Hakk’a çok şükür. Baba hazretlerinin mübarek 

ellerinden öperim. Yardımlarınızı beklerim. Afiyette olduğumuzu bilsinler de memnun 

olsunlar. Bâki dua.  

Valideniz
862

”. 

Valide sultanın Hafız Efendiye gönderdiği sekizinci mektup da tarihsizdir. Bu 

mektupta V. Murad’ın iyileşmeye yüz tuttuğundan ötürü Hafız Efendi’ye teşekkür 

edilmektedir: 

“Efendi Hazretleri 
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Mahsus selâm ederim. Emriniz üzere elhamdülillâh zerre kadar üzülmeyerek ve bir 

ziyan gelmeyerek o işi icra buyurdular. İki gündür maşallah bakıyoruz, kendisini her 

açıdan iyi görüyoruz. İnşallah bundan böyle açılacaktır. Size rica ederim, hâlâ üzerinde 

bulunan bazı ufak tefek fenalıklar için de çalışın. Velhasıl şimdiki halimizi Mehmed 

Bey’den sual edin, o size söylesin. Doğrusu bu hususta sizin gayretiniz şüphesiz meydana 

çıktı. Bunun için ayrıca ben size teşekkür ederim. Allah ömrünüze bereket, vücudunuza 

sıhhat ve âfiyet ihsan buyursun da çok zaman evlâdımın hizmetini yapma fırsatı bulun. 

Âmin. Siz ne üzerine çalışıyor iseniz onu bırakmayın, çalışın. Başkaları da çalıştırılıyor 

diye kendinize şüphe gelmesin. Sizin işinizi kimse yapamaz. .... Evvel Allah, evladımı size 

emanet verdim.... 

Mâlumunuz
863

”. 

Bu mektupta küçükte olsa hâlen geçmeyen kötü vaziyet için yardım istenmektedir. 

Hafız Efendi’ye dua edilmekle birlikte V. Murad’ın sıhhat bulmasında onun gayret ve 

hizmetine olan ihtiyaç vurgulanmaktadır. Başkaları bu hususta Hafız Efendi’nin eline su 

dökemeyeceği dolayısıyla evladını ona emanet edeceği belirtilmektedir. 

Hafız Efendiye yazılan dokuzuncu ve son mektup oldukça uzundur.  V. Murad’ın 

yemek yiyip iyice uyuduğu, gözüne görünen şeylerin ortadan kalktığı, vücut olarak 

kendine gelmeye başladığı ne var ki büyük abdest bozmak üzere tuvalete girip korku ve 

panikle dışarı çıktığı buna bir çıkar yol bulunması yazılmaktadır. Talep edilen yirmi liranın 

yollandığı bildirilerek Hasan Baba’nın da desteği istenmektedir: 

“Benim Canım Hafız Efendi Hazretleri 

Mahsus selâm ederim. Cevabınızı aldım. Cümlesi mâlumum oldu. Bizim halimizden 

sual olunursa, Cenab-ı Hakk’a binlerce şükürler olsun çok güzel yemek yiyor, geceleri de 

güzel uyku uyuyor. Gözüne görünen şeyler bitti, eseri kalmadı. Aklı da evvelkinden çok iyi 

farklıdır. Vücutça dahi afiyettedir. O kadar zafiyeti kalmadı. Elhamdülillâh iyice 

toparlandı, benzine adeta kan geldi. Rengi güzeldir. Fakat hâlâ iki kusurumuz vardır. Biri 

giyinip soyunmak, diğeri abdeste gidip işini bitirmek. Her iki iş için kendisi de biz de çok 

üzüntülüyüz. İdrarını abdesthaneye gidip bozuyor ve bazen maşrapaya edip güzel güzel 

bırakıyor. Ne var ki büyük abdestini tuvalette edemiyor. Kendisi tuvalete giriyor. Hemen 

bir korku ve telaş ile dışarıya çıkıyor. Nihayet donuna ediyor ve onu çıkarırken artık ne 
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zahmetler çekiliyor tarif edemem. Canım efendim, Allah aşkına bu işi kendi kendine 

görerek rahat etmesi sağlanmaya çalışılsın. Bu ikisi yoluna girmedikten sonra dünya 

benim olsa nafile, gözümde değildir. Fevkalâde üzüldüğümüz husus budur. Kendisi de 

tuvalette etmek istiyor. Fakat içeriye girer girmez bir korku ile kendisini dışarıya zor 

atıyor. Bunun elinde değildir. Çaresine bakmalı canım. Allah emaneti bu halimizi kimse 

duymasın. Artık bu ikisi yoluna girerse bir şey kalmayacaktır. İstediğiniz yirmi lira 

tarafınıza gönderildi. Vallahi maaşımız yetişmiyor. Para hususunda zaruret çekiyoruz. 

Para verdiğime yanmıyorum. Allah kabul eylesin, evlâdım iyi olsun, uğruna feda olsun. 

Lâkin bunlar yoluna girmediğinden canım sıkılıyor.  

Mâlumunuz
864

”. 

Mektubun arkasındaki ilave: “Hasan babanın elini, ayağını öperim. Hâlimizin 

tıpkısını beyan ettim. Mâlumunuz olsun. Çaresine bir an evvel bakılsın. Mutlaka peri 

alameti gibi anlaşılıyor. Kendisi her şey yolunda olsun istiyor. Fakat yaptırmıyorlar, 

korkutuyorlar. Fakat hamdolsun gözüne görünen bitti. Hiçbir şey görünmüyor ve kendi 

kendine söylenmiyor. Adeta güzel konuşuyor. Bu iki kusur olmazsa bir şeyi yoktur. 

Görseniz kendisi çok iyi. Fakat bu kusur vardır. Mahsus selâm ederim. 

Bâki duadır efendim
865

”. 

Bu mektup bir annenin dramını açıkça ortaya koymaktadır. Yetişkin ve dahi eski 

bir hükümdarın temel ihtiyaç ve bakımlarını yerine getirememesi annesi için tam bir 

trajedidir. Bu halin duyulmasını istemeyen valide sultanın canı sıkılmakta yavaş yavaş 

ümitlerini de yitirmektedir. 

V. Murad’ın annesi tarafından yazılan bu dokuz mektup eski hükümdarın ahvali ve 

hastalık süreci hakkında bir annenin nazarından önemli bilgiler vermektedir. Ayrıca bahsi 

geçen mektuplarda oğlunun tedavisi için çırpınan bir annenin olağanüstü gayret ve 

arayışlarına şahit olunmaktadır. Sıhhatini dolayısıyla tahtını kaybetmiş bir padişahın içler 

acısı durumu karşısında annesinin bütün bunları geri kazanmak uğruna olağanüstü tedavi 

yöntemleriyle vermiş olduğu mücadele dikkat çekicidir.  
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3.2. Çırağan Sarayı’ndan Kaçırma ve Tekrar Hükümdar Yapma Teşebbüsleri   

Sultan V. Murad doksan üç günlük kısa saltanatı hastalığı gerekçesiyle son bulsa da 

kendisini sevenler, haksızlığa uğradığını  düşünenler,  onun iktidarından faydalanmak 

isteyen kişi ve cemiyetler, bağlı bulunduğu teşkilat ve gruplar kendisini yeniden padişah 

yapmak için örtülü veya açık bir siyasi mücadele içine girmişlerdir. Sabık sultanın 

hastalıktan kurtulması, kendisini tahta çıkarmak isteyenleri ümitlendirmiştir. Bu cümleden 

olarak gerekli görülen planlar yapılarak mahpus olduğu Çırağan Sarayı’ndan hürriyetine ve 

tahtına kavuşturmaya yönelik birçok girişimde bulunulmuştur.  

3.2.1. Dörtlü Komitenin Faaliyetleri 

V. Murad’ın annesi Şevki Efsar Kadın, oğlunun sağlığının yerinde olduğu ve II. 

Abdülhamid’in haksız yere saltanatına el koyduğu propagandasını yapmaktadır
866

.  II. 

Abdülhamid bu propagandaları susturarak meseleyi hallettiğini zannede dursun V. Murad’ı 

kaçırmak için harekete geçen bir zümre ile karşılaşmıştır. Bunlar sabık hükümdar ile oğlu 

Selahaddin Efendi’yi kaçırıp Avrupa’ya götüreceklerdir. Buradan V. Murad’ın hal‘inin 

kanun ve şeriata aykırı olduğu, Abdülhamid’in saltanatı gasp ettiği dolayısıyla meşru 

hükümdar olarak V. Murad’ın tanınması gerektiği şeklinde bir bildiri yayınlayacaklardır
867

.  

Rum asıllı olup İngiliz elçiliği eski hizmetlilerinden olan İstavridis
868

 Sultan V. 

Murad’ı kaçırma teşebbüsü ile Çırağan Sarayı’na girerek eski hükümdar ile görüşmüş ve 

kaçma planını düzenlemiştir. Bu şahıs Çırağan ile gizlice haberleşmiş daha sonra çarşaf 

giyerek Kemaleddin Efendi’nin iki kalfası arasında saraya girmiştir. Sarayda bir gece 

kalmış, V. Murad'ın dairesinde yatmış, o gece sabaha kadar kaçma planları
869

 hazırlamıştır. 

Bu plana göre sarayın karşısına bir İngiliz gemisi gelerek demirleyecektir. Bu gemi 

geldiğinde V. Murad'ı kaçırmakla görevli olanlar bir şekilde saraya girecek, gemiden işaret 

verilecek, bir de sandal gönderilecektir. Böylece saraydan alınacak olan V. Murad sandal 
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ile İngiliz gemisine götürülecektir. V. Murad ile bu planı hazırlayan İstavridis, ertesi gün 

Kemaleddin Efendi’nin dairesini kullanarak saraydan ayrılmıştır
870

.   

Diğer bir rivayette ise, kaçırılacak olan Sultan V. Murad değil oğlu Selahaddin 

Efendi’dir. Buna göre şehzade kapalı arabada Beyoğlu’nda bulunan Rus Sefaretine 

götürülecektir. Münasip bir vakitte Rusya’ya kaçırılıp Şeyh Şamil’in oğluna yapıldığı gibi 

kendisine beylik verilecektir. Selahaddin Efendi’nin kaçırılmasına karar verilince önce 

saray kapısına iki kadın gelmiş ve valide sultanı görmek istediklerini söylemiştir. Kapıcılar 

valide sultanın meşgul olduğunu söyleyerek bunları bekletmişlerdir. Bu esnada dışarıda bir 

araba durmuş içindekilerin Rum İstavridis ile Lehli biri olduğu anlaşılınca tevkif 

edilmişlerdir
871

.  

Midhat Paşa’nın rivayetine göre bu işe teşebbüs edenler kadın kılığında saraya girip 

V. Murad’ı sarayın önünde duran İngiliz vapuruna değil, Rusya vapuruna bindirmek 

suretiyle Odesa’ya kaçıracaklardır. Oradan V. Murad’ın hükümdarlık hakkı iddia 

edilecektir. Bunlar dört kişi olup içlerinden biri İstavridis’dir. Kapıdaki nöbetçiler kadın 

kılığındakilerin birinin peçesinin altında uzun sakalını fark edip şüphelenmesi üzerine 

hepsi tutuklanmıştır
872

.  

Birbirini tutmayan bu üç rivayetten
873

 Midhat Paşa'ya atfedilenin doğru olduğu, 

V.Murad’ın validesinin, Murad’ın kız kardeşine gönderdiği mektuptan
874

 

anlaşılmaktadır
875

.  

İngiliz Elçi Henry Elliot’un raporunda, kadın kılığına girerek eski hükümdarı 

kaçırmaya teşebbüs edenler ikisi Türk biri Polonyalı ve biri de Rum olmak üzere dört kişi 

oldukları ve yakalandıkları belirtmiştir
876

.  Sultan V. Murad’ı kaçırmak isteyen bu dört 
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şahıs şunlardır: Maliye Nezareti evrak odası kâtiplerinden Hüsnü Efendi ile Adliye 

Nezareti icra cemiyeti kâtiplerinden Mehmed Efendi, Osmanlı tebaasından olup bir ara 

İngiliz konsolosluğunda çalışmış olan İstavridis ile Leh mültecilerinden Jüli adında biri ki 

bu şahıs Rus kaimesi kalpazanlığı şuçundan mahkûm olup Abdülhamid'in cülûs 

münasebetiyle affedilmiştir. İstavridis, sarayda V. Murad’ın kahvecibaşı ile sabık sultanı 

kaçırmak ve Selahaddin Efendi’yi tahta çıkarmak amacıyla görüşmüş ayrılacağı esnada 

tutuklanmıştır. Hüsnü Efendi ile Jüli de Selahaddin Efendi'yi saraydan çıkarmak için 

arabayla ve üzerlerinde kadın kıyafeti olduğu halde saraya girecekleri zaman yakayı ele 

vermiştir
877

.   

Sonuç itibariyle kaçırma planı şu şekilde işleyecektir: Sabık Sultan V. Murad oğlu 

ile birlikte Tophane önünde hazır bulunacak, Rusya vapuruna bindirilecek Odesa yoluyla 

Londra'ya götürülecektir. Burada iyileştikten sonra Rusya ve İngiltere’nin ittifakı ile 

hükümdar ilan edilecektir. V. Murad Avrupa’ya kaçırılıp iyileştikten sonra yeniden 

hükümdar ilan edilmesi konusunda, İngiltere ve Rusya elçilikleri adına İstavridis faaliyette 

bulunacaktır. Rus elçiliği baş tercümanı da bu işin içinde olmuştur
878

.  Bu kaçırma girişimi 

esnasında sabık Sultan V. Murad’ın cinnet halinde olduğu validesinin mektubundan
879

 

anlaşılmakta olup bu vaka ile ilgileri olmadığı görülmektedir
880

. Yine bahsi geçen 

mektupta V. Murad ve oğlu Selahaddin’in Rusya’ya kaçırılacağı yolunda söylentiler 

eleştirilmektedir. Böyle bir şeyin mümkün olmayacağını bir hile ve komplo olduğunu 

sitemkâr bir şekilde dile getirilmektedir
881

. 

Sabık Sultan V. Murad ile oğlunu Avrupa’ya kaçırmak için bir girişimde 

bulunulmuş, plan hazırlanmış bu planı uygulamak üzere saraya girmek isteyenler 

yakalanmıştır. Bu olay 1876 yılı Aralık başlarında veya Kasım sonlarında meydana 

gelmiştir
882

. Yapılan muhakeme sonucunda kaçırma teşebbüsünde bulunanların her biri 

ömür boyu sürgün cezasına çarptırıldıysa da II. Abdülhamit tarafından affedilmiştir (27 
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Nisan 1877)
883

. Hadise, 1878 senesindeki Kleanti Skalyeri-Aziz Bey komitesiyle ilgisi 

olmayıp ondan epey bir zaman önce meydana gelmiştir
884

.  

Yukarıda anlatıldığı üzere kaçırma planı yapıldığı vakıadır. Bu kaçırma eylemine 

ilişkin farklı görüşler olmakla birlikte ister Selahaddin Efendi’yi, ister V. Murad’ı, isterse 

her ikisini kaçırılmak suretiyle olsun, ortak amaç eski hükümdar V. Murad’ı tekrar başa 

geçirmektir. Bu anlamda her ne kadar V. Murad’ın kaçırılacağı ülkenin Rusya olacağı 

ağırlık kazansa da İngiltere’ye de götürülebileceği her iki devletin de bu işte ittifak 

edeceği, hazırlanan plandan anlaşılmaktadır. Neticede bu plan kuvveden fiile çıkmadan 

olayın failleri yakalanmıştır. Bununla birlikte ileride görüleceği üzere “V. Murad’ı kaçırma 

ve tekrar padişah yapma”  düşüncesinden vazgeçilmediği bu amaca yönelik girişimlerden 

anlaşılacaktır.  

3.2.2. Kleanti Skaliyeri- Aziz Bey Komitesinin Faaliyetleri 

Teşkilatlarına mensup olması dolayısıyla V. Murad’ın sağlığı ve akıbetiyle 

yakından ilgilenen ve Masonların güvenini kazanmış olan İbrahim Edhem Paşa’nın 

sadrazamlıktan azlinden sonra (11 Ocak 1878) İstanbul’daki Mason teşkilatı tarafından V. 

Murad’la ilgili olarak gizli bir cemiyet kurulmuştur. Komitenin kurucusu, Prodos Mason 

locasının üstad-ı azamı olan Kleanti Skaliyeri’dir. Rum asıllı bir tüccar olan Kleanti, V. 

Murad’ı daha veliaht iken on sekizinci dereceden mason locasına kaydederek onunla sıkı 

bir dostluk kurmuştur. Sultan Murad’ın cariyelerinden Nakşibend Kalfa, Şura-yı Devlet 

Tanzimat Dairesi muavinlerinden Ali Şefkati Bey ile Evkaf Nezareti Senedat Odası 

Mukabelecisi Aziz Bey, gizli cemiyetin belli başlı üyeleridir. Aziz Bey'in faaliyetleri ve 

cemiyetin ikinci başkanı gibi telakki edilmesinden dolayı bu cemiyete “Kleanti Skaliyeri- 

Aziz Bey Komitesi” denilmiştir
885

.  

Bu komitenin amacı, V. Murad’ı gündemde tutarak unutturmamak, itibarını 

korumaya çalışmak, onunla iletişimi koparmamak, asıl önemlisi de sabık hükümdarı 

yeniden tahta geçirmektir
886

. Bununla birlikte amaçları, sadece bir padişahın yerine 

hanedandan bir prensi başa getirmekten öte müstebit olarak gördüklerinin yerine kendi 

fikirlerine yakın, ilerici ve hürriyetçi olduğuna inandıkları birini getirmektir. Bu yaklaşımın 
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V. Murad’ın Mason olması ve komite üyelerinin kimisinin de Mason olmasıyla ilgilisi 

bulunmaktadır. Bu kalkışmayı ilginç kılan ise Hristiyan ve Müslümanı ortak bir ideal 

etrafında birleştirmiş olmasıdır
887

. Farklı inançlara sahip olanların V. Murad ismi etrafında 

bir araya gelmeleri Masonlukla açıklanabilir. Zira Masonluk dinler üstü bir değerler 

sistemi
888

 öngörmektedir. Bununla birlikte bu yapı içinde yer almayanların da V. Murad’ı 

yeniden padişahlığa getirmek için bu çalışmalar içinde yer almaları II. Abdülhamid’e siyasi 

muhalefet, V. Murad’a hissi bağlılık ile açıklanabilir. 

V. Murad'ın hal‘ edilmesinden kısa zaman sonra kurulan bu komite V. Murad'ı 

tekrar hükümdar yapmak amacını taşıdığı, komitenin ikinci reisi Aziz Bey'in ifadesinden 

de anlaşılmaktadır
889

. Komitenin birinci reisi Kleanti, tahttan indirildikten sonra Sultan 

Murad’ın hastalığı ile yakından ilgilenmiştir. Zira V. Murad’ın yeniden hükümdar olması 

sağlına kavuşması ile mümkün olacaktır. Bu sebeple Fransa’ya giderek Paris’ten Dr. 

Doni’yi İstanbul’a getirmiştir. Suyolundan Çırağan Sarayı’na sokulan Doni bir hafta on 

gün kadar sarayda bulunmuş uyguladığı tedavi yöntemleri sabık sultana tesir etmiştir. V. 

Murad bir süre sonra tamamen iyileşmiştir. Dr. Doni iki üç ay kadar İstanbul’da 

Skalyeri’nin evinde kalmıştır. Bu süre zarfında V. Murad müşahede altında tutulmuştur. 

Sabık Sultan Murad’ın tamamen iyileştiğine hükmedilince,  Dr. Doni bir takım hediyeler 

ve beş yüz lira para verilmek suretiyle tekrar Paris’e gönderilmiştir. V. Murad iyileştikten 

sonra Skalyeri’ye gönderdiği mektuplarda “Gayret edin hakkımı isterim” diyerek harekete 

geçilmesini istemiştir. Skalyeri ise cevaben “Gayret ediyoruz kuvvet-i cesime tedarikinin 

gayreti içerisindeyiz” demek suretiyle bu iş için çalıştıkları bildirmiştir
890

.  

Bu bağlamda komite üyelerinden Nakşibend Kalfa da boş durmamıştır. Bir gün 

Rüşdü Paşa’nın Vefadaki konağına giderek hanımına kendisini tanıtmıştır. Paşa ile 

görüşmek istese de Paşa’nın karısı bu isteği geri çevirmiş, “ne söyleyecek iseniz bana 

söyleyin, ben Paşa’ya söyler size cevabını getiririm” demiştir. Bunun üzerine Nakşibend 

Kalfa, V. Murad’ın hükümdarlığı için Paşa'nın yardım ve desteğini istediklerini 

söylemiştir. Bunları hanımı vasıtasıyla haber alan Rüşdü Paşa yine karısı aracılığıyla, 

“Sakın ha oturduğu yerde otursun!” demek suretiyle böyle bir hareket içinde olmayı kabul 
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etmemiştir. Bununla birlikte Nakşibend Kalfa ve Kleanti bir yandan hocalar, falcılar ile   

V. Murad’ın yeniden sultan olup olmayacağını araştırırken, bir yandan da İngiliz elçiliğine 

başvurmaktan geri durmamıştır. Kleanti tarafından “Millet-i Osmanî” imzası altında 

Fransızca bir mektup, İngiliz elçiliğine gönderilmiştir. Bu mektupta bütün milletin V. 

Murad’ı hükümdar yapmak arzusunda olduğu bildirilmiştir. Bu suretle elçi tahrik edilmek 

istense de bu iş Osmanlı Devleti’nin iç meselesi olması hasebiyle ret cevabı verilmiştir
891

.  

Komitenin Çırağan Sarayı’nda V. Murad ve validesi ile haberleşmesi, nöbetçi 

zaptiyeler, suyolcuları aracılığıyla ve Kavasbaşızade Tevfik Bey, Muhtar Bey, Kahvecibaşı 

İbrahim Efendi, Hüseyin Efendi kılavuzluğunda yapılmıştır. Kleanti içeriye yazdığı 

mektupları, adları yazılı olan kişilere teslim etmekte, onlar da zaptiye ve suyolcularına 

vermektedir. Gelen cevaplar da aynı şekilde alınmaktadır. Şöyle ki suyolcuları Kılıçali’de 

Tek Selvi yokuşu başındaki su hazinesinden içeri girerek harem dairesinin 

mermerliğindeki bacaya gelip durmaktadır. Orada bekleyen nöbetçi cariye mektubu 

almakta daha sonra cevabı yazılan mektup yine aynı şekilde verilmektedir. Suyolcular ve 

zaptiyelere bu hizmetlerine karşılık hem saraydan hem de komite reisleri tarafından para 

verilmiştir
892

. 

V. Murad ve validesi tarafından gönderilen mektuplar Kleanti ve Nakşibend 

Kalfaya hitaben yazılmıştır. Sabık Sultan V. Murad, Kleanti’ye gönderdiği 

mektuplarda,“Ben iyiyim, gayret edin, beni buradan alın!” diye yazmaktadır. Validesi de 

aynı mealde, “Gayret edin, oğlumu buradan çıkarın” demektedir. Bunların cevapları 

Kleanti tarafından Fransızca, Nakşibend tarafından Türkçe olarak verilmiştir. Cevap olarak 

yazılan mektuplarda “gayret ediyoruz” denilmiş yapılacaklar bildirilmiştir. Mektuplar 

marifeti ile kurulan haberleşme ağı işlemektedir. Bu bağlamda V. Murad tarafından yazılan 

bir mektupta, “Beni bulunduğum hal-i felaketten ve bulunduğum mahbesten halas edin, 

artık tahammülüm kalmadı ve sizden başka dahi halimi söyleyecek kimse kalmadı.” 

denmektedir. İmzası ise “Garip Dostunuz Murad” şeklinde atılmıştır. V. Murad başka bir 

mektubunda ise, “Ben ıztıraptayım; Çiftliğe gideyim, içim sıkılıyor; benim buradan 

halasımın çaresi yok mudur?”  yollu bizzat Latin Harfleri ile Türkçe mektup 

yazmaktadır
893

. 
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Komite sadece haberleşmekle yetinmemiş sabık sultan ile bizzat görüşmek üzere 

suyolundan Çırağan Sarayı’na girmiştir. Başkan Kleanti bir kaç defa tek başına, üyelerden 

Ali Şefkati ile de bir defa birlikte girmiştir. Eylül 1877 tarihinde Ali Şefkati ile birlikte 

saraya giren Kleanti V. Murad’ın yanında iki üç gün kalmıştır. Kleanti Skalyeri’nin 

anlattığına göre, V. Murad kendilerini kucaklamış, iltifatlar etmiştir. Sabık sultanın sıhhati 

yerinde olup saçları ağarmıştır
894

. V. Murad misafirlerine, “Biraderim devletin halindeki 

vahameti hiç anlamadı. İşte bakınız ne hale geldik. Abdülhamid’in Murad-ı Hamis’in 

tekrar tahta çıkmasına mani’ olmaktan başka bir kaygısı yoktur. Onun uykularını kaçıran 

budur…” demiştir. Ayrıca V. Murad, Midhat Paşa’nın Avrupa’da ne yaptığını, Kemal 

Bey’in nasıl olduğunu, gazeteci (Teodor) Kasap Efendi’nin nerede bulunduğunu merak ile 

sorduktan sonra misafirlerine şunları söylemiştir: “Benim gelip zincirlerimi kırmak, beni 

cani gibi buraya hapsettiren millete düşer bir vazifedir. Fasılaya uğrayan saltanatımın 

bana iade olunmak lazım gelip gelmeyeceğini millet bilir. Ben o günü bekliyorum. 

Dostlarım bunu tacil edebilirler. O güne erişene kadar ben kendimi esaretin elemlerinden 

inzivanın kederlerinden hatta hayatıma suikast edecek olanlardan bile kurtarmak için hiç 

bir teşebbüste bulunmayacağım
895

.”  

Devleti iyi yönetemediğini ileri sürerek biraderini eleştiren V. Murad’a göre 

Abdülhamid’in tek derdi kendisinin tekrar tahta çıkmasına mani olmaktır. Aslında o bu 

eleştirileri yaparken devletin selametinin kendi saltanatında olduğunu, dolayısıyla 

hükümdar olması için harekete geçilmesini gerektiğini düşünmektedir. Bununla birlikte 

saltanatı elinden alınırken milletin müdahale etmemesine sitem etmektedir. Tekrar tahta 

çıkmasının milletin kendine sahip çıkmasına bağlı olduğu, bu hususun onların bileceği bir 

iş olduğunu dile getirmektedir. Dolayısıyla bir tevekkül ve teslimiyet içinde olmuştur.  
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İstanbul 1327, s. 431. 
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Komite tarafından V. Murad’ı destekler mahiyette Beşiktaş, Fatih, Beyazıt, Laleli 

ve Aksaray civarlarında bildiriler asılmıştır. Bu bildiriler ile amaçlanan V. Murad’ın 

hükümdarlığı için halkı tahrik etmektir. Rus harbi, mali durumun kötü olması, iaşe sıkıntısı 

halkı bunalttığından komite bu hoşnutsuzluğu kullanmak istemiştir
896

. 

Komite üyesi Muhtar Bey’in yazdığı Beşiktaş ile Ortaköy civarına asılan 

yaftalardan biri kafiyeli olup V. Murad’ın çıkması gerektiğini şöyle ifade edilmektedir: 

Yeter ayyûka çıktı tık tık artık 

Çık ey bîgane meşreb çık çık artık 

Neden çıkmazsın artık geldi saat 

Kapudan perdeden bakmak mı adet 

Bırakmazlar seni bir lahza rahat 

Çık ey bîgane meşreb çık çık artık
897

  

Kleanti Skalyeri-Aziz Bey komitesi, toplantılarını uzunca süreden beri Kleanti’nin 

başkanlığında onun Beyoğlu’ndaki evinde yapmaktadır. İleri sürüldüğüne göre V. Murad’ı 

tahta geçirmek için Yıldız'da oturan II. Abdülhamid kuşatılacak, Yıldız taburu kumandanı 

Halil Ağa’yı elde edilecek daha sonra V. Murad suyolundan veya merdiven ile duvardan 

indirilecektir. Sonrasında ise belirlenen mekân olan Aziz Bey’in evine götürülecek 

aralarında gereken görüşme yapılacaktır. Kesin olarak yeri tespit edilemeyen Serasker 

Kapısı, Meclis-i Mebusan, Topkapı Sarayı, Fatih Camii’nden birine getirilerek biat icra 

ettirilip padişahlığı ilan edilecektir. V. Murad'ın askerî güç olmadan gizlice Çırağan 

Sarayı'ndan suyolu ile çıkarılarak Aziz Bey’in evine getirilip oradan softalar ve halkın bir 

kısmı ile yukarıda bahsi geçen yerlerden birine götürülmek suretiyle biat olunacağı 

görüşleri çılgınca bir girişim olup pek makul gelmemektedir. Zira Sultan Abdülhamid bir 

avuç asker ile bunları kolayca dağıtabilirdi. Sabık sultanın Aziz Bey'in evinden Avrupa’ya 

kaçırılacak olması bu işin en makul şeklidir. Şöyle ki V. Murad, Kleanti ile Avrupa’ya 

gidecektir
898

. Napoleon gibi ülkesini terk edip sonra geri dönecek ve ahali kendisine tabi 

olacaktır
899

. Burada dikkat çeken husus komitenin sabık sultanı kaçırma, tekrar hükümdar 

yapma hedeflerine yönelik adeta her türlü seçeneğin masada oluşudur. Hedeflerine 
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kilitlenmiş bir komite söz konusudur. Diğer taraftan makul görülen Avrupa’ya kaçırma 

seçeneğiyle amaçlanan, komiteye göre haksız yere saltanatından olmuş bir hükümdara 

Avrupalıların siyasi destek ve yardımını sağlamak olmalıdır. 

Ayrıca V. Murad’ı tahta çıkarmak için bir İngiliz komitesi teşekkül etmiş olup 

Kraliçe Victoria'nın oğlu Prens Dö Gal de bu komite içinde yer almıştır. Sonuç itibariyle 

Mason Cemiyetine mensup olan komite üyelerinin son tahlilde V. Murad’ı Avrupa’ya 

kaçırmak istedikleri ortadadır
900

. Ancak kast edilen gerçekten Mason örgütleri ise ortada 

bir çelişki söz konusudur. Zira hem Skalyeri hem de Sultan V. Murad’ın Masonlar ile olan 

münasebetleri Fransız Obediyanslarına bağlı localar vasıtasıyla olmuştur. Hazırlanan 

girişime yönelik bu locaların ön plana çıkması gerekirken İngiltere Masonlarının böyle bir 

hareketin içinde yer almaları pek de mümkün değildir. Eğer yer aldılarsa da bunda Sultan 

Abdülaziz’in Avrupa gezisine katılan Şehzade Murad ile Prens Dö Gal arasındaki şahsi 

dostluğun etkili olduğu söylenebilir
901

.  

V. Murad’ı Çırağan Sarayı'ndan çıkarma işi 1878 yılı Şubat ayı başlarında olup Ali 

Suavi'nin Çırağan vakasından üç ay öncesindedir. Suyolu bir zaman sonra kapatıldığından 

sabık sultan ile münasebet kesilmiştir. Ancak komite bu işten vazgeçmemiştir. Çırağan 

Sarayı'nın korunaklı olmayan bir yeri bulunmuştur. Burası zaptiye beklemeyen, 

Beşiktaş’tan Ortaköy’e giden yolda bir bahçe parmaklığı ile duvarın birleştiği yerdir. Bu 

duvarın iç kısmında bir matbah vardır. V. Murad matbahın damına çıkarılacak ve duvardan 

sarkıtılarak aşağı indirilecektir. Nevarki V. Murad bu tarz bir çıkarılma işini kabul 

etmemiştir. Suyolundan çıkarılma ve duvardan indirme işi olmayınca bu kez de Kleanti 

deniz tarafından kaçırmak istemiş olup bunda da muvaffak olamamıştır
902

. Komite üyeleri 

V. Murad’ı Çırağan Sarayı’ndan çıkarma planları başarısızlıkla sonuçlanması üzerine 

Nakşibend Kalfa, II. Abdülhamid’in ortadan kaldırılması teklifinde bulunmuştur. Bu 

düşüncenin ortaya çıkması 1878 Mayıs ayının başları Ali Suavi olayından on beş yirmi gün 

öncesindedir
903

.  Bu çözüm önerisi göstermektedir ki komite üyeleri artık gözlerini iyice 

karartmış durumdadır. 

V. Murad'ı tekrar hükümdar yapmak için Kleanti-Aziz Bey Komitesi II. 

Abdülhamid'i öldürmeyi düşünmüştür. Plana göre, bu iş camide olacaktır. Birisi önceden 
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hünkâr mahfilinde saklanacak uygun zamanda suikast burada yapılacaktır. Kleanti V. 

Murad’ı tebdil-i kıyafet camiye götürecek suikast olunca “Hemen ey cemaat telaş etmeyin 

istediğiniz melek’simat padişahınız Sultan Murad işte budur”  deyip biat edilecek ve 

Beşiktaş Sarayı'na geçilecektir
904

. Öte yandan komitenin bu suikast olayı ile pek 

ilgilenmediği ve gerçekleştirmeye yönelik çok da çalışmadığı anlaşılmaktadır. Bunda şöyle 

bir çekincenin etkisi olduğu söylenebilir. Şiddetten kan dökmekten nefret eden V. Murad 

kardeşinin camide öldürülmek suretiyle kendisinin saltanata geçmesine rıza 

göstermeyeceği açıktır. Nitekim bu işi yapması için adam bulmakla görevlendirilen Agâh 

Efendi’nin dolandırıcı çıkması girişimin zafiyetini ortaya koymaktadır
905

. 

Ali Suavi’nin Çırağan baskınının ardından bu işle ilgili olanlar aranırken yapılan 

ihbar üzerine Aziz Bey'in evinde toplanmış bulunan komite mensuplarından bazıları bir 

baskın sonucu yakalanacaktır (8 Temmuz 1878). Bir kısmı kaçmakla birlikte o gece 

toplantıda olmayan bir kaç kişi dışında komite üyeleri yakayı ele verecektir. Komitenin 

reisi Kleanti Skaalyeri, Nakşibend Kalfa ile Ali Şefkati Bey memleket dışına kaçmayı 

başaracaktır. Komiteyi ihbar eden V. Murad mensuplarından Hacı Hüsnü Bey adında yine 

bir komite üyesi olmuştur. Çünkü Hacı Hüsnü Bey komite üyelerinin yakalanmasından 

yaklaşık yedi ay önce II. Abdülhamid’e yanaşarak dışardan aldığı malumatı padişaha 

bildirmek suretiyle hafiyeliğe başlamıştır
906

.  

V. Murad 10 Ocak 1879 (29 Kânunuevvel 1294) tarihli II. Abdülhamid’e 

gönderdiği mektubunda, “ ... Benden korkmayınız. Eğer adaletle saltanat icra ederseniz 

ben milletin saadet ve selâmeti için size tâbi ve hadim olmağa hazırım. ... Birader, Allah 

aşkına, tarihte hanedanımızın namını küçük düşürmeyiniz ve lekelemeyiniz. Etrafınızı alan 

ve kendilerine dost ve sadıklar süsü verip size dalkavukluk edenler hanedanımızı, 

milletimizi, vatanımızı mahvedeceklerdir. Sözlerim kendim için felâketi mucip olabilir. 

Fakat umurumda değil! Baki, Allah’ın adaletine sığınırım!”  demektedir
907

. Kleanti 

Skalyeri tarafından yayımlanan bu mektubu sahih kabul edersek iki husus dikkat çekicidir. 

Birincisi V. Murad’ın sıhhatinin hangi dereceye ulaştığının açık işaretidir. Zira memleket 
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işleri ile ilgili tavsiyelerde bulunması aklî muhakemeye sahip olduğu görülmektedir.  

İkincisi ise komitenin bertaraf edilmiş olmasına rağmen V. Murad’a olan ilgilerinin devam 

etmekte oluşudur.   

3.2.3. Çırağan Vak‘ası 

Daha önce detayları verildiği üzere V. Murad’ın tahttan indirilmesinden sonra hem 

sabık sultan hem de validesi
908

 dışardaki taraftarlarına mektuplar yazmak suretiyle saltanat 

değişikliği istemişlerdi. Bunu gerçekleştirmek için bazı gizli hareketlerin içinde yer 

almışlardı. Bu girişimlerde amaç V. Murad’ı tekrar tahta geçirmek, olmadığı takdirde 

Avrupa’ya kaçırmak idi. Bunun için kurulan iki komiteden biri fiili olarak harekete 

geçtiğinde diğeri henüz fiili aşamaya çıkmadan bertaraf edilmiştir
909

.  Bu defa sahnede Ali 

Suavi
910

 vardır. Onun öncülüğünde yeni bir fiili harekete kalkışılmıştır. 

Ali Suavi, aydın, vatansever, olağanüstü zekâya sahip çok hırslı, kabına sığmayan 

ateşli bir adam, atılgan bir Türk bilginidir
911

. II. Abdülhamid tahta çıktıktan sonra 

İstanbul'a gelen Suavi, İngiliz karısının güzelliği ve Basiret Gazetesinde Midhat Paşa 

aleyhindeki yazıları ile dikkat çekmiştir. Avrupa’daki tecrübe ve görüşlerine nazaran bazı 

işlerde düşüncesi sorulur olmuş bu münasebetle Galatasaray Sultanisi müdürlüğüne tayin 

edilmiştir
912

. II. Abdülhamid’in izniyle İstanbul'a dönen (Ekim 1876) ve  16 Aralık 

1877’de bütün resmi görevlerine son verilen Ali Suavi'nin bu tarihten ölümüne kadar 

geçen yaklaşık beş aylık sürede ne yaptığı kesin olarak bilinmemektedir
913

. Bununla  

birlikte ihtirasını bir türlü tatmin edemeyen ve mutlaka yükselmek arzusunda olan Suavi, 

mabeynden ve Galatasaray müdürlüğünden ayrıldıktan sonra II. Abdülhamid'den yüz 

çevirip Genç Osmanlıların seveni olan V. Murad’ı tekrar hükümdar yapmak gayesiyle gizli 
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bir cemiyet kurmaya çalışmıştır. Çevresinden taraftarlar toplamaya başlamış ve belli 

zamanlarda kendisinin Üsküdar'da Şemsi Paşa'daki yalısında toplantılar icra etmiştir
914

.   

Bu dönemde 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi) sona ermiş, Rus orduları 

İstanbul önlerine kadar gelmiş ve Rusya ile çok ağır şartlar içeren Ayastefanos Antlaşması 

yapılmıştır. Bir milyona yakın insan Balkanlar’dan İstanbul’a ve Anadolu’ya göç etmek 

zorunda kalmıştır
915

. 93 Harbi’ni yenilgiyle sonuçlandıran Ayastefanos Antlaşması'nın (3 

Mart 1878) ağır hükümlerinin Ali Suavi'yi çok etkilediği muhakkaktır
916

. Ali Suavi, 

Ruslarla uzlaşmadan yana değildir. II. Abdülhamid'i mukavemete teşvik etmek istese de 

bunda başarılı olamamıştır. Çırağan Vak‘ası kısmen bu düşünceden ileri gelmiştir. 

Abdülhamid’den ümidini kesen Suavi, V. Murad’ı tekrar tahta çıkarmak istemiştir
917

. 

 Ali Suavi, muhacirler arasında daha önce komitacılık yapmış kimseler olduğunu 

bildiğinden bu eski komitacılarla temasa geçmiştir
918

.  Filibe ve Sofya’da çeşitli görevlerde 

bulunduğu için gayet iyi tanıdığı Filibeli muhacirler arasında hayli taraftar toplamıştır. 

Taraftarlarına cami ve medrese gibi yerlerde yoğun bir propaganda yapmaya başlamıştır.   

Bilhassa İstanbul’da toplanmış bulunan Rumeli göçmenleri arasına giren propagandacılar 

II. Abdülhamid aleyhinde V. Murad’ın lehinde propaganda faaliyeti yürütmüşlerdir.   

Bunlar V. Murad’ın yeniden hükümdar olması durumunda Ruslar ile yapılan antlaşma 

şartlarının ortadan kalkacağını, Rusların İstanbul önünde mağlup edileceğini öne 

sürmüşlerdir
919

.   

Rusların İstanbul kapılarına dayanmasının hoşnutsuzluğu Suavi için iyi bir fırsat 

olmuştur. V. Murad’ı tekrar hükümdar yapma faaliyetine, zahiren Rus harbi nedeniyle 

Rumeli’nden İstanbul’a gelmek zorunda kalan bir kısım muhacirleri ortak etmiştir. Bunlar 

aracılıyla amacına ulaşmak isteyen Suavi, muhacirleri düşmana ve Bulgarlara karşı direniş 

gösteren Kırcaali Dağları civarındaki Müslümanlara yardım etmek üzere bir cemiyet 

kurduğunu söyleyerek kandırmıştır. Bahsi geçen yerlere gidecek olan muhacirlere,  

padişahın ihsan ve atiyye dağıtacağını söyleyerek Çırağan Sarayı önünde toplanmalarını 
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istemiştir
920

. O günlerde İstanbul’da tahminen yüz elli bin civarında Rumeli muhaciri 

bulunmaktadır
921

.  

Ali Suavi, harekete geçmeden bir gün önce (19 Mayıs 1878) Basiret Gazetesine 

gönderdiği mektupta bir yandan kendi taraftarlarına parola vermiş diğer yandan da 

yapacağı işle ilgili müphem ibareler ile dikkatleri çekmiştir: “Herkes ve hep evrâk-ı 

havadis hâl-i hazırın tehlikesinden bahsetmektedir. Hakk-ı âcizânemde mevcût olan 

emniyyet-i âmmeye söyleyeceğim şeyi herkesin dinleyeceğine şüphem yoktur. Müşkilât-ı 

hazıra pek büyüktür, lakin çaresi pek kolaydır. Yarınki nüshamızda cümlenin 

müsa‘adesiyle bu çareyi kısacık şerh ü beyan edeceğim. Şu mektubum yarınki neşre enzâr-ı 

umûmiyyeyi celp içindir.” demektedir
922

. Aslında burada anlatılmak istenen Suavi’nin 

Çırağan Sarayı’ndan V. Murad’ı çıkarmak, tahta geçirmek ve onun padişahlığı ilan etmek 

istemesinden başka bir şey değildir
923

. Ali Suavi bu mektup ile taraflarına mesaj vermek 

suretiyle ertesi günkü kalkışmanın işaret fişeğini yakmıştır.  

20 Mayıs 1878 (18 Cemaziyelevvel 1295)  pazartesi günü Suavi, önceden ayarlamış 

olduğu muhacirlerden beş yüzü aşkın kişi ile çeşitli yollardan toplantı yeri olarak seçtikleri 

Çırağan Sarayı civarındaki Mecidiye Cami önünde bir araya geldikten sonra bir kısım 

muhacirlerde Ali Suavi ile birlikte Kuzguncuktan kayıklara binip denizden Çırağan 

Sarayı’na yanaşıp rıhtıma çıkmışlardır. Rıhtıma çıkanlar o taraftaki muhafızların silahlarını 

alıp saraya girmeye çalışırken, Mecidiye Camii önüne toplananlar ise Sarayın Paşa Dairesi 

ile Serdab Köşkü önüne gelmişlerdir. Önce Serdab Köşkü’nün sonra saltanat kapısına 

bakan merdiven başındaki camları kırmak suretiyle içlerinden yüz kadarı pencereden, 

çoğunluğu kapıdan saray ve harem dairesine girmiştir. Ali Suavi, maiyetinde bir kısım 

muhacir olduğu halde Harem dairesine girmiştir. Bir yandan korku ve telaş içindeki 

cariyelere “korkmayınız fenalık için gelmedik” diyerek yatıştırmaya çalışırken diğer 
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yandan da V. Murad’ın nerede olduğunu sorup kendisini kurtarmaya geldiğini 

bildirmiştir
924

.   

Ziya Şakir, Çırağan Sarayı’na girilmesi ve V. Murad’ın
925

 buna tepkisini şöyle 

anlatmaktadır: Sarayda “Sultan Murad çok yaşa!” naraları atılmaya başladı. Bütün bu 

hengâme yaşanırken V. Murad olayın başladığı andan itibaren taş kesilmiş gibi hareketsiz 

kaldı. Oğlu Selahaddin Efendi yanına geldiğinde ne olduğunu sordu. Selahaddin Efendi 

korku ve telaş içinde “Zat-ı şahanenizi istiyorlar. Biat edeceklermiş” cevabını verdi. Yine 

V. Murad bunların kimler olduğunu, başlarının kim olduğunu sordu. Oğlu gelenlerin 

muhacir oldukların başlarında da birinin bulunduğunu söyledi. V. Murad bunlar ile 

görüşmek istedi. Bunun üzerine saraya girenler V. Murad’ı karşılarında görür görmez 

koşarak ayaklarına kapandılar, onun etrafını aldılar. V. Murad  “Biradere ne yaptınız?” 

diye sorduğunda onlar “Henüz bir şey yapılmadı. Evvela zat-ı şahanenize biat edeceğiz. 

Sonra onu tahttan indireceğiz” dediler
926

.  

O gün sarayda yaşananlar ile ilgili Mevhibe Kadın Efendi, “İlk başlarda Çırağan’a 

hücum edenlerin Sultan Murad’ı öldürmek kastında oldukları, bu hareketin Abdülhamid 

tarafından düzenlediği zannedildi. Bu sebepten koruma amaçlı olarak Sultan Murad taş 

odaya kilitlendi. Saraya girenlerin görmek için ısrarı üzerine nihayet Sultan Murad 

yanında kılıç ve tabancası olduğu halde buradan çıkarıldı.” demektedir. Anlaşılan 

başlangıç anlarındaki tereddütlerin ardından Ali Suavi’nin ısrarı ile V. Murad meydana 

çıkarılmış ve Suavi ile karşılaşılmıştır
927.  

V. Murad’ın bir koluna Ali Suavi diğer koluna da 

Nişli Salih girmiştir
928.

 Sabık sultan bu eylemden önceden haberdar edilmiş olmalıdır. Zira 

elbiselerini giymiş, kılıcını,  tüfek ve tabancasını kuşanmış olduğu halde yürümektedir. Bu 

esnada Ali Suavi ve diğerleri “Sultan Murad çok yaşa!”,  “yaşa Sultan Murad!”  nidaları ve 

alkışlar eşliğinde kendisi aşağı indirilmektedir. Öte yandan Beşiktaş Muhafızı Hasan Paşa 

hadisenin ihbarını alır almaz bir miktar zaptiye ile olay yerine yetişmiştir. Daha sonra bir 

kısım kuvvetle Binbaşı Bekir Bey de buraya gelmiştir
929

.  
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Hasan Paşa maiyetindeki askerlerin on tanesini valide saltanat kapısına bırakarak 

içeriden ve dışardan saldıran olursa vur emrini verimiştir. Bu esnada Hacı Mahmud 

Efendi’nin telaş ile “Aman yetişin daireleri muhacir bastı!” demesi üzerine altı askeri 

koltuk kapısına bırakıp on askeri de Paşa dairesine göndererek yukardaki aynı talimatı 

bunlara da vermiştir. Kendisi de dört asker ile saraya gelerek kapıcılardan birinin elindeki 

büyük bir sopayı alıp içeri girdiği sırada saray ağalarından Musa Ağa gelip “Aman yetişin 

iş fenalaştı!” demiştir. Bunun üzerine Sarayın ikinci katına çıkılmış ve harem kapısına 

giderken Dilaver Ağa çıkıp “Yetişin Sultan Murad Hazretlerini götürüyorlar” demesiyle 

hemen içeri girilmiştir. Hasan Paşa harem dairesine girdiğinde, Sultan Murad ortada 

olduğu halde sağında seyrek sakallı bir kişinin (Suavi) eli Murad’ın omuzunda, başka bir 

sakallı kişi de sol tarafında koltuğuna girip bir takım aveneleriyle birlikte V. Murad’ı 

götürdüklerini görmüştür. Sağdaki Ali Suavi “Yaşa Sultan Murad” diye bağırmaktadır. 

Hasan Paşa, bu şahsın (Ali Suavi) elebaşı olduğunu anlayıp kendi hizasına geldiği sırada 

elindeki sopa ile başının sol yanına şiddetli bir şekilde vurarak yere düşürmüştür. Bunun 

üzerine etrafındakiler geri çekilerek dağılmıştır
930

.  

Bu olayda Ali Suavi, arkadaşları Arnavut Salih, Hacı Ahmed, Molla Mustafa gibi 

elebaşların da içinde olduğu 21 kişi ölmüş 30 kişi de yaralanmıştır
931

. Ali Suavi'nin Hasan 

Paşa’nın sopası ile ölmesi üzerine V. Murad büyük bir heyecan içinde kalmıştır. Aniden 

geri çekilerek o sırada yetişen birkaç kalfanın gayreti ile Taş Oda denilen hazine odasına 

saklanmıştır. Olayın ardından saraya gelen bazı paşaların ortalığı yatıştırıp ölenleri dışarı 

taşıtmalarından sonra saklandığı yerden dışarı çıkartılan V. Murad tutuklanarak başka bir 

odaya nakledilmiştir
932

.  

II. Abdülhamid meydana gelen bu vakadan çok etkilenmiştir. Nitekim olayın 

savuşturulmasından sonra yakalananları bizzat sorguya çekmiştir. İlk tedbir olarak 

muhacirlerin İstanbul dışına çıkarılmasını istemiştir. V. Murad ve ailesini de Yıldız Sarayı 

içinde yer alan Malta Köşkü’nde göz hapsine aldırmıştır. Padişahın isteği üzerine toplanan 

Vükela Heyeti, V. Murad’ın bundan sonraki durumunu görüşerek alınan kararı 23 Mayıs 

1878 tarihli bir tezkire ile bildirmiştir. Buna göre,“V. Murad’a ait elli sekiz kalem kıymetli 

silah, tabanca vs. ile Sultan Abdülaziz’e ait para ve doksan yedi parça mücevherin 
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emaneten Mabeyn-i Hümayuna konulması, Sultan Murad’ın Topkapı Sarayı’nda sıkı 

koruma altına alınması veya Kütahya, Isparta ve Sivas’ta oturtulması, annesi Şevki Efsar 

Kadın’ın da Hicaz’a gönderilmesi” tavsiye edilmektedir. Hükümetin tavsiye kararına 

istinaden sabık sultanın elinde bulunan para, mücevher ve silahlar müsadere edilmiştir
933

.  

Bu olay memlekette olağanüstü heyecana sebep olmuştur. Rusların hücum ettiği ve 

savaşın yeniden başladığı zanneden halk galeyana gelmiş, büyük ticarethaneler ve 

dükkânlar kapatılmıştır. Yayımlanan gazetelerde Çırağan Sarayı’na ne maksatla 

girildiğinden söz edilmemiş dolayısıyla olayın üstü kapatılmıştır
934

.  Çırağan Vakasıyla
935

 

alakalı Türkçe gazetelere konan sansürden dolayı hadise anlaşılamamış ve çeşitli 

yorumların yapılmasına neden olmuştur. Meselenin iç yüzünü öğrendikten sonra İstanbul 

halkı, esnaf ve muhacir temsilcileri belediyeler vasıtası ile dilekçeler vererek olaydan 

duydukları üzüntüyü ve II. Abdülhamid’e olan bağlılıklarını bildirmişlerdir
936

. Bu olayın 

ilk başlarda duyulması sakıncalı görülmüş olmalı ki basına sansür uygulanmıştır. 

“Çırağan Vak’asının tertipçisi ve kurbanı olmak gibi daha baştan ümitsiz ve 

sonuçsuz bir siyasi isyan hareketinin ‘sarıklı ihtilalci’si” olan
937

 Ali Suavi’nin böyle bir 

harekete neden kalkıştığı bugüne kadar kesinlik kazanmış değildir. Olaydan sonra İngiliz 

asıllı karısı bütün belge ve mektupları yaktığından olayın gerçek nedenlerini açıklığa 

kavuşturacak belgeler elde edilememiştir. Bu bağlamda yeterli bilgi ve belge temin 

edilemediğinden olayın nedenleri hakkında çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Baskını Ali 

Suavi’nin kişilik yapısına bağlayanlar, ben merkezli kişiliğinden hareketle II. 

Abdülhamid’den intikam almak ve önemli mevkiler elde etmek tutkusu ile izah etmeye 

çalışmışlardır. Diğer bir görüş ise Ali Suavi’nin idealist birisi olduğu, meşrutiyeti ve 

özgürlükleri geri getirmek için ülküsü uğruna böyle bir girişimde bulunmuş olduğudur. II. 

Abdülhamid’in V. Murad’ı ortadan kaldırmak için Suavi ile anlaştıklarını, bundan haberi 

olmayan Beşiktaş Muhafızı Hasan Paşa’nın Suavi’yi öldürmesiyle girişimin akamete 

uğradığını iddia edenler de vardır. Sonuç olarak Suavi’nin kişilik yapısının olayda rolü 
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büyük olmakla birlikte böyle bir harekete yalnız kendine güvenerek giriştiğini öne sürmek 

zordur. Birtakım çevrelerden destek ya da destek sözü aldıktan sonra böyle bir harekete 

kalkışmış olmalıdır
938

. İmkân ve kabiliyet bakımında değerlendirildiğinde bu baskın çok 

cüretkâr bir teşebbüs olarak görülmektedir. Ancak yardım ve destek olmadan başarı şansı 

bulunmayan bu girişimde yardım/destek ne zaman ve ne şekilde gelecekti sorusu akla 

gelmektedir. Buna verilebilecek cevap ise elebaşı Ali Suavi’nin Hasan Paşa’nın sopasıyla 

öldürülmesiyle bütün planları alt üst olduğudur.   

Ali Suavi Olayı ile Kleanti Skalyeri-Aziz Bey Vak‘ası arasında birçok ortak nokta 

bulunmaktadır. Her iki olayda da V. Murad'ın Çırağan'dan kaçırılması hedeflenmiş ve 

ulema, ordu ve devlet erkânının katılımı olmaksızın düzenlenmiştir. Hem Ali Suavi hem de 

Kleanti Skalyeri’nin V. Murad’ı doğrudan tahta çıkarmaktan öte Londra’ya kaçırmak 

istedikleri anlaşılmaktadır. Ali Suavi Vak‘asında yer alan üç kişinin Skalyeri-Aziz Bey 

Komitesinin üyesi olmaları bir tesadüf olmasa gerektir. Bu ortak noktalar dikkate 

alındığında ayrı ayrı gibi görünen iki olayın büyük bir teşkilatın, yani uluslararası Mason 

localarının muvafakatiyle gerçekleştiği ihtimalini güçlendirmektedir
939

.  Bu görüş dikkate 

alındığında Mason biraderleri Murad’a sahip çıktığı, onlara göre saltanat hakkı elinden 

alınan eski hükümdar için mücadele verildiği sonucuna varılabilir. 

3.2.4.   II. Abdülhamid’in Çekincesi ve Aldığı Tedbirler  

Deniz kıyısında oturmayı saltanat ve sıhhati için tehlikeli gören Sultan II. 

Abdülhamid,  Abdülaziz ve V. Murad’a hayır getirmeyen Dolmabahçe Sarayı’ndan 

çekilmeyi kendisine daha uygun bularak Yıldız’a çıkacaktır
940

. Ayrıca hal‘ ve suikast 

korkusu ile Yıldız Köşkü’ndeki muhitinde hizmetine aldığı saray adamlarını değiştire 

değiştire kendisine bağlı bir bendegân zümresi oluşturacaktır
941

. Saltanatına yönelik bir 

harekette Dolmabahçe Sarayı’nı güvenlik açısından riskli bulması, amcasının hal‘ edilmesi 

ve biraderinin çıldırması gibi kötü anıları da barındırması bu kararı almasında etkili 

olmalıdır. Dolayısıyla ikametgâh olarak saray değiştirmesi tahtı açısından önemli bir tedbir 

olarak değerlendirilebilir. Yine kendisine sadık bir yönetici zümre oluşturma çabası bu 

önlemin diğer bir parçasıdır. 

                                                 
938

Alpay Kabacalı; “Çırağan Baskını: 20 Mayıs 1878’i Ören Sır Perdesi Bugün Bile Aralanamadı: Saray, 

Adeta Savaş Meydanı Gibiydi”, Popüler Tarih, S. 21, İstanbul (Mayıs) 2002, s. 34-35. 
939

 Küçük, “Çırağan Vakası”, s. 309. 
940

 İrtem, Osmanlı Sarayı ve Haremin İçyüzü, s. 143-44. 
941

 Uzunçarşılı, “K. Skalyeri-Aziz Bey Komitesi”, s. 246. 



173 

 

II. Abdülhamid tahta geçmesini müteakip V. Murad’ın sahip olduğu menkul ve 

gayrimenkullere el koydurmuştur. Gayrimenkuller Hazine-i Hassaya kaydedilmiştir. 

Hazine-i Hassanın bir bölümünü hazineye devretmesi sırasında, V. Murad’ın bazı 

gayrimenkulleri de böylece maliyeye geçmiştir
942

. Böyle bir uygulamaya gidilmesinde V. 

Murad’ın veliahtlığı döneminde amcası Abdülaziz’in yerine saltanata geçmek için servetini 

kullanmasının hatta bu uğurda aşırı borçlanmasının etkili olduğu söylenebilir. 

V. Murad’ın büyük bir sempati toplamış olması daha sonra ise kendisine mazlum 

nazarı ile bakılması ona karşı rekabette II. Abdülhamid’in zayıf noktaları olmuştur. Bu 

sebepten Abdülhamid, mümkün olduğunca göz önünde olmaya, takdir edilecek işler 

yapmaya çalışmıştır. Bu bağlamda cülûsundan birkaç gün sonra 2 Eylül’de Çırağan 

Sarayı’ında biraderi V. Murad’ı yarım saat süreyle ziyaret etmiş ve doktorların verdikleri 

tedavinin ciddiyetle takip edilmesi emrini vermiştir. Aslında bu durum Abdülhamid’in 

“müşfik kardeş” imajını vermeye çalıştığını düşündürmektedir
943

.  

II. Abdülhamid, kardeşi iyileşti (rüşt-i avdet) denilerek V. Murad’ın tahta ricatına 

yol bulunmasından endişe etmiştir
944

.  V. Murad’ın tahttan indirilişi cinnet illetinden dolayı 

tabiî bir ayrılış olsa da yeni padişahta, Abdülaziz’in hal‘ edilmesi vak‘asının tesiri ile 

hassasiyet oluşmuştur. Bu işe alet olan vükelanın iktidar mevkiinde olması ve bir iç 

karışıklık ile milletin zihninin bulandırılma ihtimali kendisini huzursuz etmiştir. Bir 

kışkırtma ile eski hükümdarın şuurunun düzeldiği propagandası yapılabilir saltanata 

dönmesine kapı açılabilir evhamı içinde olmuştur
945

.  

Nitekim taşıdığı bu kuruntuların hiçte boş bir düşünce olmadığı yakın zamanda 

görülmüştür.  Zira Sultan V. Murad’ın hal‘ini müteakip bir ay geçer geçmez İstanbul 

içinde sabık hükümdarın tamamen iyileştiği yönünde şayialar yayılmaya başlamıştır. Bu 

gelişmeler üzerine eski hükümdarı yeniden muayene ettirmiştir. Muayene için Çırağan 

Sarayı’na gelen doktorlar sabık sultanı “son derece zayıflamış, benzi toprak gibi olmuş, 

gözlerinin feri sönmüş halde” bulmuşlardır.  Muayene neticesinde sabık hükümdarın bilfiil 

hasta olduğu müşahede edilerek tedavisinden sorumlu Dr. Mepyo, Atıf Paşa, Monçeri ve 

Kapoleon’dan oluşan doktorlar heyeti tarafından rapor verilmiştir
946

.  II. Abdülhamid bu 
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muayeneyle, bir taraftan gerçekten iyileşip iyileşmediğine dair işin iç yüzünü öğrenmek bir 

taraftan da iyileşmediğini ispat ederek propaganda ve dedikoduların önüne geçmek 

niyetinde olmuştur. 

Nitekim bu tür propaganda yapanlardan yakalananlara, V. Murad’ın hastalığının 

aynen devam ettiğine dair doktorlar heyeti tarafından verilen raporu göstermiştir. Bunlara, 

“Sizin biçare biraderimin sağlık durumu hakkında hakikate aykırı haberler yaydığınızı 

işittim. Sizi ayıplamam. Kendisinden öteden beri iyilik gördüğünüz için, şimdi sadakat 

göstermeniz ve iyileşmesini arzu etmeniz tabiîdir. Onun iyileşmesini ben de can ü gönülden 

isterim. Fakat yaydığınız haberler doğru değil. Bunun için, sükût etseniz daha iyi 

edersiniz.” diyerek kendilerine birer memuriyet vererek bu propagandayı önlemeye 

çalışmıştır
947

.  

Bu arada Kont de Keratry, sabık sultan hakkında 1878’de Paris’te çıkardığı 

kitabında
948

  V. Murad’ın, “Akli melekelerine hâkim, sağlığının çok yerinde”; dolayısıyla 

“imparatorluğun gerçek ve meşru sultanı” olduğunu iddia etmiştir. “Onu yeniden tahta 

çıkarmak niye kimsenin aklına gelmez? İçeride bir darbe örgütleyebilecek hiçbir yandaşı 

yok mu? Savaşın ortasında onu sancaktar yapacak hiçbir Avrupa devleti çıkmaz mı?” diye 

sormuştur. Bütün bu iddialar II. Abdülhamid’in meşruiyetini sorgulatmakta, onun 

korkularını artırmakta Yıldız Sarayı’na kapanmasına yol açmaktadır
949

. Bunlar V. Murad 

üzerinden onun adına kamuoyu oluşturma çabalarıdır. Dikkatleri onun üzerine çekmeye, 

tahtı elinden alınmış bir sultan imajı vermeye çalışılmış dolayısıyla kendisine arka 

çıkılmak istenmiştir. 

İngiltere’nin İstanbul Büyükelçisi Henry Layard ise İngiliz Dışişlerine gönderdiği 

raporunda Sultan V. Murad tamamen iyileştiği halde dünyadan tecrit edilmiş durumda 

olduğunu iddia etmektedir. V. Murad’ın halkın içine çıkması, Cuma namazını eda etmesi 

ve dışarı çıkma izni verilmesi için II. Abdülhamid’e müracaat edildiğini ifade etmiştir. 
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Ancak V. Murad’ın sağlığına kavuştuğu fikrinin pekiştireceği, padişahlığı ona terk etme 

meselesi kuvvet bulacağı, bütün bu tehlikelerin savuşturulabilmesi için Bursa’ya veya pek 

tehlike arz etmeyen içerlerde bir yere gönderilebileceğini belirtmiştir
950

. Görüldüğü üzere 

V. Murad meselesi Avrupa’nın gündeminden hiç düşmemektedir. 

V. Murad’ın hayatta, Abdülaziz’in hal‘ini gerçekleştirenlerin de meydanda olması 

II. Abdülhamid’i devamlı suretle huzursuz etmiştir
951

. Saltanatının geleceğini temin için 

olağanüstü ihtiyatlı tedbirler almayı ve Babıali’nin nüfuzunu kırıp bütün devlet işlerini ele 

almayı gerekli görmüştür
952

. Devlet yönetiminde klasik anlamda son hükümdar
953

 

olacaktır. Bundan dolayı, Abdülaziz’i tahttan indirme olayına sebep olanlardan sadrazam 

Mehmed Rüşdü Paşa, Şeyhülislam Hasan Hayrullah Efendi ve Midhat Paşa’yı iktidardan 

uzaklaştıracak kendisine yakın güvenini kazandığı zevattan, vükela heyetini kuracaktır. 

Bahsi geçen devlet ricalinin asker ve halk arasında taraftarları bulunduğundan dolayı 

azillerinden önce şöhretlerinin yavaş yavaş bitirme yoluna gidecektir
954

.  

II. Abdülhamid’i böyle bir yola sevk eden diğer bir etken ise, vaktiyle amcası 

Abdülaziz ve ağabeyi V. Murad’ın tahtan indirilmelerine sadrazam konakları ile 

şeyhülislam yalılarında gerçekleştirilen toplantılar ve görüşmelerde karar verildiğini 

bilmesidir. Kendisinin de aynı akıbete uğrama ihtimalini biran olsun aklından 

çıkarmamıştır
955

.  Evet, devleti yönetme güç ve yetkisi Osmanlı hanedan mensuplarına aitti 

ve kimin ne şekilde padişah olacağının teamülleri belliydi. Ne var ki hanedan mensupları, 

dönemin şartlarına göre iktidar yolunu açabilen bürokratik güç odaklarına adeta seçim 

hakkı vermekteydi. Bunu Abdülaziz’in hal‘inde, V. Murad ve II. Abdülhamid’in başa 

geçmesinde görmek mümkündür. Esasen devleti idare eden bürokratik elitin, dönemin 

dönüşüm koşullarının da etkisiyle kendi görüşüne en uygun veliahda padişahlık yolunu 

açmaya çalıştığını söylemek mümkündür.  

II. Abdülhamid’de kendinden önceki iki padişahın da tahttan indirilmiş olması 

kendisinin de hal‘ edileceği şüphesini sabit bir fikir haline getirmiştir
956

. V. Murad’ın 
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Osmanlı aydınları tarafından desteklenmesi, Mason locasına intisabı nedeniyle 

milletlerarası mason teşkilatınca korunması dolayısıyla yeniden tahta geçirilme ihtimalini 

arttırmıştır
957

. V. Murad’ın tahttan indirilmesinden bir süre sonra biri, Aralık 1876, diğeri 

Temmuz 1878’de olmak üzere eski hükümdarı iki defa kaçırma girişiminde bulunulsa da 

tasavvur boyutunda kalmıştır. Bu iki olay arasında Mayıs 1878’de V. Murad’ı tahta 

geçirmek maksadıyla Ali Suavi olayı meydana gelmiştir. Birbiri ardına gelen bu olaylar 

zinciri zaten vehimli olan II. Abdülhamid’i fazlasıyla ürkütmüştür. Bu sebeple hem 

biraderi hakkında hem de saltanatını takviye için sıkı önlemler almaya mecbur kalmıştır
958

.  

V. Murad’ı yeniden padişah yapmak maksadıyla art arda gerçekleşen üç teşebbüsün her 

biri Abdülhamid’in etkili siyaseti sayesinde engellenmiştir
959

.  

Bununla birlikte Ali Suavi Vak‘asından sonra Malta Köşküne nakledilen V. Murad, 

Skalyeri’ye  “Beni buradan kurtarmaz isen bu köşk mezarım olacaktır.”  mealinde bir 

tezkire göndermiştir. Kleanti bunun üzerine “Sultan Murad'ı derhal Çırağan Sarayı'na 

nakletmezseniz Yıldız'ı uçuracağız.” diye komite imzası ile bir bildiri hazırlatıp Eastern 

Express gazetesinde yayınlatmıştır. Böylece maksat hâsıl olmuş II. Abdülhamid, V. 

Murad'ı Çırağan Sarayına nakletmek durumunda kalmıştır
960

.  

Daha önce de bahsedildiği vechile Ali Suavi’nin Çırağan baskınından sonra tekrar 

böyle bir hadise yaşanmaması için Vükela Heyeti padişahın isteği üzerine V. Murad’ın 

bundan sonraki durumunu görüşmüştür. Sultan Murad’ın Topkapı Sarayında sıkı koruma 

altına alınması ya da Kütahya, Isparta veya Sivas’ta oturtulması, annesinin de Hicaz’a 

gönderilmesi tavsiye edilmiştir
961

. Ancak bu tavsiye padişah tarafından kabul edilmemiştir. 

İnal, bu teklifin kabul edilmeme gerekçesini şu şekilde sıralamaktadır: Sultan Abdülhamid 

tabiatı gereği vehimli ve vesveseli olup olayın (Ali Suavi) tesiri ile büsbütün vehmi 

artmışken Sultan Murad’ı gözünün önünden ayırıp Topkapı Sarayı’nda bulundurmaya veya 

taşraya göndermeye nasıl izin verebilir. Fitne uyandırmaya düşkün, aşırı hırslı validesini 
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Hicaz’da fitne uyandırmayacağı veya siyaseten istifade edebilmek için başka bir yere 

kaçırılmayacağından nasıl emin olunabilir
962

.  

Öte yandan Ali Suavi Olayı Sultan Murad’ı ortadan kaldırmak maksadıyla bizzat 

Sultan Abdülhamid tarafından tertip edildiği iddiası asılsızdır. Zira olay esnasında V. 

Murad’ın hayatını muhafaza için Sultan Abdülhamid kesin emir vermiştir. Dahası sabık 

sultanın vakadan sonra yirmi yedi sene yaşaması bu iddiayı çürüten en büyük delil 

olmuştur
963

.  

II. Abdülhamid devlette olup biten her şeyden haberdar olabilmek için büyük bir 

hafiye teşkilatı kurmuştur. Ona göre jurnalcilik iyi bir şey olmamakla birlikte bundan 

vazgeçmekte mümkün değildir. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde entrika bizdeki gibi büyük 

boyutlara ulaşmamıştır
964

. Bu bağlamda jurnalcilik yapan biri olarak Hamallar Kethüdası 

Hafız Emin Efendi iyi bir örnektir. Zira kendisi sarayın hafiyesi olmuş, Sultan Murad 

taraftarlığı görüntüsü altında Vükeladan doğrudan veya dolaylı olarak duyduklarını saraya 

bildirmiştir
965

.  Hafız Emin Efendi, “Muhbirliğim hasebiyle bazı malûmat-ı âcizânem olup 

hakk-ı şâhanede cereyan eden sohbetleri ifade ve beyana cüret ve cesaret ederim
966

.” 

demek suretiyle padişaha çeşitli jurnaller sunmuştur. 

Bunun yanında vükelanın gizli tutum ve davranışlarını türlü yollardan öğrenmek ve 

haber almak için padişahla hususi mülakat şerefine erişenler, inam ve ihsana mazhar 

bulunanlar da olmuştur. Sadrazamların arzlarının padişah tarafından kabul olunması 

kaidesi bozulmuştur. En küçük işlere varıncaya değin Babıali’nin arz ve izin isteyen 

işlerinin çoğuna, muhalif iradeler çıkmaya başlamıştır
967

. Sultan II. Abdülhamid amcasının 

hal‘ vakası, kardeşinin tahta geri dönme ihtimali gibi saikler ile bütün devlet işlerini 

tekeline almaya çalışmak gibi yürütülmesi imkânsız bir idareye kalkışmıştır. Başlangıçta 

bu durum bütün yönetim mekanizmasını tekeline alıp “padişah her yerde” imajını verse de 

sonrasında evhamı artacak, kendisi yıpranacak dahası padişahtan ihsan koparmaya çalışan 

şarlatanların türemesine neden olacaktır.  
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 V. Murad’ı kaçırmaya yönelik eylem ve hareketler II. Abdülhamid’i aşırı ve 

abartılı tedbir almaya itmiş olmalı ki kullanılması yasaklanan ve sansür
968

 getirilen 

kelimelerin varlığı bunun en somut delili niteliğindedir. 

Mesela “yıldız”, padişahın ikamet ettiği sarayı hatırlatacağı, “burun”, II. 

Abdülhamid’in iri burnunu işaret edebileceği, “murat”, V. Murad’ın tahttan indirilişini, 

“tahtakurusu”, tahtın kurusun şeklinde okunabileceği gerekçeleri ile yasaklanmıştır
969

. 

Yine “mecnûn” kelimesi Sultan Murad’ı hatırlatacağından kitaplarda, gazetelerde 

kullanılamamış, bu kelime meşihat dairelerine gönderilen ilamlar, hüccetler, 

vekâletnameler ve benzeri evraklarda görülmüşse işlem yapılmamıştır
970

. O devirde 

kullanılmalarına izin verilmeyen kelimelerden biri de “hali” olmuştur. Telaffuz itibariyle 

“hal‘”e benzediğinden “hal ve tesviye” tabiri kullanılmamış, bunun yerine “fasl ü tesviye” 

denilmiştir. V. Murad’ı hatırlatması dolayısıyla “Murad” isimlilere “Mirat” denildiği de 

bilinmektedir
971

. Abdülhamid’in gazete ve resmi yazışmalarda bir takım kelimeler yasak 

getirmesi aşırı evhamına bağlansa da Abdülaziz aleyhtarlarının şifreli dil kullandıkları da 

gözden uzak tutulmamalıdır
972

. Demek ki II. Abdülhamid kendince saltanatı aleyhinde 

oluşabilecek muhalefeti bu sayede kısıtlayacağını düşünmektedir. 

Bu bağlamda Viyana’da yayınlanan Illustrierte Wiener Extrablatt gazetesinde 

“Mecnun V. Murad” başlığı ile çıkan yazı II. Abdülhamid’i oldukça tedirgin etmiştir. Zira 

haberde “V. Murad’ın saltanatının kısa sürdüğü, Çırağan Sarayı’nda hapis tutulduğu ve 

hastalığından” söz edilmektedir. Bu haber derhal tekzip edilmiş ve gazetenin ülkeye girişi 

yasaklanmıştır
973

.  

V. Murad’ın ikametine tahsis edilen Çırağan Sarayı, Beşiktaş Muhafızı Hasan 

Paşa’nın sorumluluğu altında olmuştur
974

. Sabık Sultan V. Murad, Çırağan Sarayı’nda 

karadan ve denizden, dâhilden ve hariçten Beşiktaş muhafızlığının bütün teşkilatı 

tarafından gözetim altında tutulmuştur
975

. Abdülhamid’in muhasibi Cevher Ağa, V. 

Murad’ın haremini teftiş ile yükümlü tutulup Sarayın dâhili hakkında, Hasan Paşa ise 
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harici hakkında padişaha düzenli aralıklarla bilgi vermişlerdir.  1895 senesine doğru 

Çırağan Sarayı öyle kordona alınmıştı ki Boğaziçi’nden geçen kayıkların Çırağan sahiline 

yaklaşmasına dahi izin verilmemiştir
976

. Sabık sultanın adamlarının şehirliyle 

münasebetleri yasaklanmış
977

 Çırağan çevresine konuşlandırılan sivil zabıtalar tarafından 

saray göz hapsine alınmıştır. Öyle ki zabıtalar, Çırağan’a başını çevirip bakanların 

kimlikleriyle ilgili padişaha jurnaller vermekle görevlendirilmiştir
978

.   

 II. Abdülhamid, V. Murad’ın Çırağan’dan kaçırılmasından daima çekinmiştir. Öyle 

ki Çırağan’da vefat eden bir harem ağasının tabutunun içine biraderi konulup 

kaçırılabileceği gerekçesiyle bizzat kontrol etmiştir
979

. Bir de her hafta genellikle gece 

vakti olmak üzere biraderinin yerinde olup olmadığını anlamak maksadıyla Çırağan 

Sarayı’na birisini göndermiştir
980

. Hangi saik ile olursa olsun önce amcasının daha sonra 

kendine saltanat yolunu açtığı halde biraderinin hal‘ edilişi Abdülhamid’i bu konuda 

müteyakkız kılmış, evhamı arttırmıştır. Üstelik biraderi V. Murad’ı tekrar başa geçirme 

eylem ve planlarının varlığı saltanatını muhafaza adına üst düzey önlemler almasına sebep 

olmuştur.  
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imam görevlendirir. İmam iradeyi ifa ederek döner. Abdülhamid’in sabık sultanın durumunu sorduğunda 

imam ‘sıhhat ve afiyetteler’ cevabını verir. Bu cevaptan hiç memnun olmaz. imamın atiyesi verilmek 

suretiyle memleketine gönderilir. Bunun üzerine başka bir imam bu iş için vazifelendirilir. Aynı sual ona da 

sorulur. İmam efendi oraya bir daha gönderilmemesini istirham ile ‘mecnuna namaz caiz değil’, ” dediği 

söylenir. İrtem, Sultan Murad ve Ali Suavi Olayı, s. 118.   
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

AİLESİ, ÖLÜMÜ VE ESERLERİ 

4.1. Hastalanması,  Ölümü ve Şahsiyeti 

V. Murad’ın ömrünün neredeyse yarısına karşılık gelen Çırağan’daki çileli hayatına 

annesi, eşleri, çocukları ve cariyeleri kader ortağı olmuşlardır
981

. Cenap Şahabettin’in 

deyimiyle “Çırağan’ın ruh-ı mazlumu” olan V. Murad, hekim kontrolünden mahrum
982

, 

zehirlenme korkusunda dolayı ilaç da kullanmayarak düçar olduğu hastalıklara dayanmaya 

çalışmıştır. Annesinin 1889 yılında vefatı,  kızları Hatice ve Fehime Sultanların mutsuz 

evlilikleri V. Murad’da büyük üzüntü ve kedere sebep olmuştur
983

.  Bütün bunların 

yanında bir de kızı Hatice Sultan’ın, Abdülhamid’in damadı Kemaleddin Paşa ile olan 

münasebetini duyan sabık sultan, küçük düşürücü bu olaya çok üzülmüş: “Bunu da mı 

yaptı? Şimdiye kadar ben haysiyetimi muhafaza ettim, benim ölümüme sebep Hatice 

olacak” demiştir. Nitekim bu olayın etkisiyle sürekli düşünceli bir hale bürünmüş dûçar 

olduğu şeker hastalığı da ilerlemiştir
984

.  

Ölümünden dört ay öncesi başlayan hastalığı II. Abdülhamid’den gizli tutularak 

Selahaddin Efendi adına hazırlatılan ilaçlar ile tedavi edilmiştir. Ancak makadından gelen 

kan kesilememiş, durumu kötüye gitmeye başlamıştır. Yaşam ümidini kaybeden sabık 

sultan, oğluna ilerde sorumlu tutulmaması için hastalığının padişaha haber verilmesini  

istemiştir. Bu haber üzerine II. Abdülhamid kardeşinin tedavisi için doktor Mirliva Ali 

Rıza Paşa’yı Çırağan’a göndermiştir. Rıza Paşa, V. Murad’ı üç ay boyunca tedavi etse de 

hastalığını önleyemediğinden bu defa II. Abdülhamid özel doktoru ve Etfal Hastanesi 

Başhekimi Doktor İbrahim Paşa’yı muayene için göndermiştir. İbrahim Paşa, sabık 

sultanın vefatından iki gün önce kendisini görmüştür
985

.  

Sultan Abdülhamid’in iradesi ile 27 Ağustos 1904 Cumartesi günü Çırağan 

Sarayı’na gönderilen İbrahim Paşa, V. Murad’ın ikamet etttiği daireye gelerek yatmakta 

olduğu odaya girmiştir. İbrahim Paşa bu konudaki gözlemlerini şöyle anlatmaktadır: 

                                                 
981

 Sakaoğlu, Bu mülkün Kadın Sultanları, s. 647. 
982

 V. Murad, Sultan Abdülhamid’in kendisine gönderdiği doktorları istemezdi. Bk. Ali Vasıb Efendi, Bir 

Şehzadenin Hatıratı, s. 22. 
983

 Sakaoğlu, Bu Mülkün Sultanları, s. 449-50. 
984

 Uzunçarşılı, “Beşinci Sultan Murad'ın Tedavisi...”, s. 344. 
985

 Uzunçarşılı, “Beşinci Sultan Murad'ın Tedavisi...”, s. 344-45; Uzunçarşılı, “Murad V”, s. 650; Süleyman 

Kani, “Saray ve Babıali’nin İç Yüzü: Sultan Muradın Son Günlerinde Bir Arzusu ve Ölümü”,  Akşam, 6 

Mart 1934, s. 8.  
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“Yatağına yaklaşarak, hastaya doğru eğildim:-Efendimiz! Zahmetiniz nerede? Bir yeriniz 

ağrıyor mu? dedim. V. Murad bu sualim üzerine ağır ağır göz kapaklarını kaldırdı. Bir 

kere yüzüme baktı gayet titrek, yavaş ve harfleri uzatarak : –Ha..y..yır  diye cevap verdi.  

Hasta takatsiz görünüyordu. Fakat kendisini bildiği ve  düşünce kuvvetini 

kaybetmediği anlaşılıyordu. Ancak söz söylemeye dermanı yoktu. Ecel ile can çekişmekte 

olduğu anlaşılıyordu. Nabzını parmaklarımın arasına aldım. Gayet zayıf, sayılmaz 

derecede seri olarak vuruyordu. Bileğini bıraktığım vakit, kollarında direnç ve kuvvet 

kalmamış olduğundan kendi kedine düşüverdi. Sordum : –Efendimiz! Başınız ağrıyormu?  

Göz kapaklarını açtı. – Ha.. y..yır.. deyip yine kapadı. Kulağımı, kalbinin üzerine koydum. 

Kalp pek seri ve gayet zayıf olarak çarpıyordu. ... Hasta ölümle yaşam arasında idi. Böyle 

bir hastayı uzun uzadıya suallerle yormak olmazdı. ...  

Oğlu Selahaddin Efendiye rahatsızlığın ne zaman başladığını sordum. Bana aynen 

şu cevabı verdi: - Babam, çoktan beri hasta imiş, lakin bizim vaktiyle haberimiz olmadı. 

Çünkü o, rahatsızlığını daima bizden saklardı. Bu defa hastalığını ne zaman başladığını 

anlayamadık. Ancak bundan yirmi beş gün önce, çamaşır değiştirdi. Çamaşırını yıkayan 

kadınlar, elbisesinin birinde, kan lekeleri görmüşler. Bana haber verdiler. İşte ben ancak o 

zaman rahatsızlığını anlayabildim. Hissettim ki, babam dizanteri hastalğından mustarip...  

Bunun üzerine, ne gibi rahatsızlığa müptela olduğunu sual ettim. Bir aralık, hasta 

olmadığını söyleyerek benden gizledi. Nihayet rica ve ısrar ettim. Filhakika, birçok 

zamandan beri kanlı basura müptela olduğunu söyledi. Bende Rıza Paşa’ya müracaat 

ettim. Fakat babam, katiyen ilaç almaktan sakınmaktaydı. Babam üç beş günden beri 

yataktan kalkamıyor. Pek zayıf ve kuvvetsiz. Halini iyi görmüyorum. dedi
986

. 

 Sabık Sultan V. Murad, İbrahim Paşa’nın kendisini muayenesinden iki gün sonra 

29 Ağustos 1904
987

 (H. 17 Cemaziyelahir 1322, R. 16 Ağustos 1320) Pazartesi gecesi 

alaturka saat
988

 sekiz veya sekiz buçukta vefat etmiştir
989

. Sultan Murad’ın ölümü 

münasebeti ile oğlu Selahaddin Efendi’ye onun lisanından yazılan şiir şöyledir: 

                                                 
986

 Ziya Şakir, V. Murad’ın Hayatı, s. 311-15. 
987

 Uzunçarşılı bu tarihi 28 Ağustos 1905 olarak verir. Ancak Hicri ve Rumi olarak verilen tarihlerin Miladi 

tarih karşılığı bizim vermiş olduğumuzu doğrulamaktadır. Bk. http://www.ttk.gov.tr/genel/tarih-cevirme-

kilavuzu/ E. T. 26.10.2019 
988

 Güneşin batışını 12 kabul eden ve buna göre ayarlanmış olan, 1910 yılına kadar kullanılan saat sistemi, 

ezânî saat, eski saat. Bk. http://lugatim.com/s/alaturka E.T. 26.10.2019 
989

 BOA. Y.EE. nr. 22-78; BOA. Y.EE. nr. 22-76/3; BOA. Y.EE. nr. 22-76/2; Uzunçarşılı, “Beşinci Sultan 

Murad'ın Tedavisi...”, s. 347;  Mirliva Rıza Paşa ve doktorlar heyetinin raporlarında ölüm saatini sekiz buçuk 

olarak belirtilirken Mevhibe Kadının arizasında sekize yakın denilmektedir. Bk. aynı yerler. 

http://www.ttk.gov.tr/genel/tarih-cevirme-kilavuzu/
http://www.ttk.gov.tr/genel/tarih-cevirme-kilavuzu/
http://lugatim.com/s/alaturka
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Sana ısmarladım evladımı, ahfadımı oğlum 

Bugün Allah’a arz ettimdi istimdadımı oğlum 

Ecel imdada geldi bârgâh-ı Rab-ı izzetten 

Beni kurtarmak ister bu sefaletten, mezelletten
990

   

Biraderinin ölüm haberini alan Sultan Abdülhamid Çırağan Sarayı’na Doktor Rıza 

Paşa’dan başka Etfal Hastanesi Başhekimi İbrahim Paşa, Alman Hastanesi Baş Operatörü 

Kanburoğlu Aleksandros, Doktor Ahmed Sudi, Mabeyn doktorlarından Miralay  Mehmed 

İzzet Beyleri göndermek suretiyle naaşın muayenesini irade buyurmuştur.  Bu heyet 

Doktor Ali Rıza Paşa’nın da katılımıyla naaşı muayene ederek önceki rapora
991

 benzer 

ortak bir rapor hazırlamıştır. Bu rapor şöyledir: Hakan-ı sabık Sultan Murad Han 

hazretlerinin bir hayli vakitden beri tebevvül-i sükkeri ve tasallüb-i şerayin ile muztarib 

bulunduğundan eyyam-ı ahirede bunlara munzam olarak nezf-i miaî ve ishal-ı muzib ve 

felc-i lisanî ve bel’umi hastalıklarına mübtela olduğu cihetle ... hastalıkarın devam ve 

teşeddüdünden husule gelen zaaf-ı umumi neticesi olarak müşarün-ileyh hazretleri bu 

günkü pazartesi günü saat sekiz buçukta huûl-i ecel-i mev’ûdıyle maatteessüf irtihal-i dâr-ı  

naim eylemiş olduğunu mübeyyen iş bu rapor... arz ve takdim kılındı...(17 Cemaziyelahir 

sene 1322, 16 Ağustos sene 1320)
992

.  Rapordan anlaşıldığına göre V. Murad şeker 

hastalığı,
993

 damar sertleşmesi, bağırsak bozukluğu ve kanaması ile gırtlak rahatsızlığı ve 

dil tutulması  neticesinde vefat etmiştir. 

Raporda cinnet/delilikle ilgili hiçbir bulgu yoktur. Zaten Çırağan'da geçen yirmi 

sekiz yılın dört yılı hariç olmak üzere aklı başında yaşamıştır
994

.  

V. Murad’ın vefatı üzerine başkadını Mevhibe Kadınefendi,  II. Abdülhamid’e 

yazdığı arîzada, “.... Yirmi sekiz seneden beri sâye-i himayet, merhamet ve şefakat-i 

küsterâneleri zail olmayarak ve bu kerre de biraderinize âriz olan mühlik maraz her ne 

kadar keramet ve şefekat-i biraderâneleri dikkat ve merhametle geceli gündüzlü tabib irsal 

ve inayet buyurulmuşsa da bu gece saat sekize karip bir zamanda ecel-i mev’ûdiyle teslim-i 

ruh buyurmuştur. Rabbimiz ... gerek zât-ı mülûkânelerine ve gerek biz kullarına sabr-ı 

                                                 
990

 Ebu Rıdvan Sadık Vicdânî, Cennetmekân Sultan Murad Han-ı Hamis, s. 13.   
991

 Ali Rıza Paşa tarafından hazırlanmış olan rapor. Bk. BOA. Y.EE. nr. 22-76/3. 
992

 BOA. Y.EE. nr. 22-76/2;
 
Uzunçarşılı, “Beşinci Sultan Murad'ın Tedavisi...”, s. 348-49.   

993
 Şeker hastalığından (diyabet)  vefatına ilişkin ayrıca bk. Bedi N. Şehsuvaroğlu; "Osmanlı Padişahlarının 

Hastalıkları ve Ölümleri, Hayat Tarih Mecmuası, S. 12,  (Yıl 13) Aralık 1977,  s. 39; Ali Vasıb Efendi, Bir 

Şehzadenin Hatıratı, s. 22; Öztuna, Devletler ve Hanedanlar, C. II, s. 296; Osmanoğlu, Osmanlı 

Hanedanı’nın Kayıt Defteri, s. 75. 
994

 Uzunçarşılı, “Murad V”, s. 650.  
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inayet ihsan buyursun amin. (sene 322 Cemaziyelahir Pazartesi)” demektedir
995

.  Mevhibe 

Kadınefendinin yazdığına bakılırsa Abdülhamid Çırağan’da geçen zaman zarfında 

kardeşine yardım ve desteğini esirgememiş, hastalığında geceli gündüzlü hekim 

bulundurmuştur. Kendisi bundan dolayı müteşekkirdir. Ayrıca ölüm saatini sekize yakın 

olarak vermiştir.  

Selahaddin Efendi de babasının öldüğü gün amcası Sultan Abdülhamid’e bir arîza 

sunmuştur. Selahaddin Efendi arîzada“.... Birader-i muhalesât-perverlerinin kırk gün 

zarfında tedavileri hakkındaki müşahedat-ı bendegâneme nazaran efendimize ahval-i 

hâzura ve hissiyât-ı kalbiyesini tebyin için kulunuza bir vasıta gönderilmesini rica 

etmekliğimi tembih buyurdular; kulunuz da bu arzuların husuline vesatet eyledim. Şifahen 

arzularını efendimize arz ettiler; o sırada rahatsızlıkları nazar-ı eşfak-ı mülükânelerini 

celb eyledi; tedavilerine etıbbâ-yı müteaddide vasıtasıyla gayret olundu.  Mükerreren iyi 

bakılmaları için iradât-ı seniyyelerini ma’at-teşekkür aldık. Bu hizmete tayin olunan dahili 

ve harici umum kullarınız vazifelerinin bit-amamihâ icra eylediklerini  reyü’l-ayn gördüm. 

...  Biraderlerinin zıyâ-ı elimini gördüm; telehhüfât-ı derûniyye-i âbidâneme karşı sabr-ı 

veliyyünimetimiz efendimize karşı da dua-yı deymûmet ve ömr ve afiyet-i padişahîlerinin 

tekriri ve sadakat ve ubûdiyyet-i naçizânemin teyidini kaim eylesin .... (17 Cemaziyelahir 

sene (1)322” demektedir
996

.  Buna göre Selahaddin Efendi, babası V. Murad’ın hastalığını 

onun tembihi üzerine Sultan Abdülhamid’e bildirmiştir. Haberi alan Abdülhamid, V. 

Murad’a iyi bakılmasını irade buyurmuştur. Selahaddin Efendi bu süreçte babasının tedavi 

için lazım gelen gayretin gösterildiğini, bu iş için görevlendirilenlerin de vazifelerini 

hakkıyla yaptığını belirtmektedir. 

V. Murad’ın ölümü hakkında padişahı bilgilendirmek maksadıyla hem Mevhibe 

Kadın’ın hem de Selahaddin Efendi’nin yazmış oldukları arîzalarda destek ve yardımı 

sebebiyle padişaha karşı minnettarlık göze çarpmaktadır. Ancak padişaha sunulan bu tür 

yazıların üslubunun bunu gerektirdiği de akıldan çıkarılmamalıdır. Dolayısıyla buradaki 

minnettarlık ve şükrana ihtiyatlı yaklaşmak gerekir. 

Sultan Murad merhum, vefatından önce Yahya Efendi Türbesi civarına 

defnedilmesini oğluna vasiyet etmiştir. Vefatından bir gün sonra Selahaddin Efendi, 

babasının bu vasiyetini üçüncü muhasib Nadir Ağa aracılığıyla yine bir arîza ile II. 

                                                 
995

 BOA. Y.EE. nr. 22-78; Uzunçarşılı, “Beşinci Sultan Murad'ın Tedavisi...”, s. 349-50.   
996

 BOA. Y.EE. nr. 22-77/1;Uzunçarşılı, “Beşinci Sultan Murad'ın Tedavisi...”, s. 350-51.   
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Abdülhamid’e bildirmiştir. Vasiyetin yerine getirilmesi konusunda müsaadelerini talep 

etmiştir. Buna göre arîzada, “... Ulviyyet ve şefekat-i aliyye-i tacidarîlerinin bir timsal-ı zî 

celâli olarak birader-i halis‘ül-cenanlarının kabl‘el-vefât şevket-meâb efendimizden 

istirhâmen mükerreren vasiyyet buyurdukları üzere kendilerinin Yahya Efendi Türbesi 

civarında tedfinine müsaade-i hümayunlarının erzan buyurulmasından dolayı birader-i 

merhumlarının ruh-ı pür fütûhı bi-hakkın tesrir olacağı.... Ol babda ferman padişahımız 

efendimiz hazretlerinindir. (Fi 18 Cemaziyelahir sene 1322)”  denilmektedir
997

. 

  Bu arîza üzerine Sultan Abdülhamid ilk başta biraderinin vasiyetinin yerine 

getirilmesini uygun görerek bir hükümdar cenazesine yakışır şekilde defnolunmasını 

mabeynci Ali Bey’e irade buyurmuştur.  Ancak bu irade verildikten bir süre sonra padişaha 

taziyeye gelen Ebulhüda Efendi,  Abdülhamid tarafından kabul edilecektir. Bu şahıs 

padişahın fikrinin değiştirecek, sabık sultan V. Murad’a yapılması irade edilen mükellef 

cenaze töreninden vazgeçilecektir. Ayrıca merhum sultanın vasiyeti de nazar-ı dikkate 

alınmayarak Yeni Camii Türbesinde annesi Şevk-i Efsar kadın efendinin yanına 

defnedilmesi irade edilecektir. Naaşın teçhiz ve tekfinine Yahya Efendi Dergâhı Şeyhi 

Abdullah Efendi ve cenaze merasimine nezaret etmeye de Fehim Paşa 

görevlendirilecektir
998

.  

Sultan  Murad’ın vefatının ertesi günü naaşı Yıldız Sarayı erkânı ile birlikte 

Çırağan Sarayı rıhtımından Nahit istimbotuna konmuştur. Buna eşlik eden üç istimbotla 

birlikte Topkapı Sarayı’na getirilmiştir. Cenaze, Sarayburnu rıhtımından Enderun 

ağalarınca karşılanıp Hırka-ı Saadet dairesine götürülmüştür. Yahya Efendi Tekkesi şeyhi 

Abdullah Efendi tarafından yıkanarak diğer padişahlarda olduğu gibi selvi ağacından 

yapılmış olan tabuta konmuştur. Cenazede hükümet erkânından dâhiliye ve zaptiye 

nazırları, şehremini ve Beşiktaş Muhafızı Hasan Paşa ile padişah yaverlerinden bazıları 

bulunmuştur
999

. Sultan Murad’ın na’şı tabuta konulacağı esnada Fehim Paşa, gerçekten 

ölüp ölmediğini anlamak maksadıyla
1000

 merhumun saçlarından çekmiş, yapılan bu çirkin 
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 BOA. Y.EE. nr. 22-79; Uzunçarşılı, “Beşinci Sultan Murad'ın Tedavisi...”, s. 351-52.   
998

 Uzunçarşılı, “Beşinci Sultan Murad'ın Tedavisi...”, s. 352; Süleyman Kani, “Saray ve Babıali’nin İç Yüzü: 

Sultan Muradın Cenazesi Beş On Kişi Tarafından Nasıl Kaldırıldı?”, Akşam, 8 Mart 1934, s. 10; Ziya Şakir, 

V. Murad’ın Hayatı, s. 320, 322. 
999

 Uzunçarşılı,“Beşinci Sultan Murad'ın Tedavisi...”, s. 352-53; Ziya Şakir, V. Murad’ın Hayatı, s. 321-22; 

Süleyman Kani,“Saray ve Babıali’nin İç Yüzü: Sultan Muradın Cenazesi Beş On Kişi Tarafından Nasıl 

Kaldırıldı?”, Akşam, 8 Mart 1934, s. 10. 
1000

 V. Murad’ın vefat haberi duyulunca Sultan Abdülhamid’e yaranmak isteyen işgüzarlar kontrol vazifesi 

görmeye başlamışlardır. Aslı olmayan jurnale göre gerekçe ise vefat bahanesi ile V. Murad’ın kaçırılacağı 

idi. Ziya Şakir, V. Murad’ın Hayatı, s. 322-23. 
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hareket karşısında Beşiktaş Muhafızı Hasan Paşa hiddetlenerek: “Çek elini ulan! Allah’tan 

kork, şu ölüden ibret al, yarın sende bu tahtanın üzerine yatacaksın!” diye bağırmıştır. 

Bunun üzerine Fehim Paşa, çevresindekilerinde kendisine öfkeli bakışlarını görünce geri 

çekilmiştir
1001

.  

Cenazesi gelenek üzere Topkapı Sarayında yıkandıktan sonra yolların kalabalık 

olmasından ötürü bir olaya meydan vermemek adına padişahın iradesi ile sarayın deniz 

tarafından sessizce gümrük dairesi önüne getirilerek Eminönü’ndeki Hidayet Camii 

musalla taşına nakledilmiştir.  Yahya Efendi tekkesi şeyhinin imamlığı ile cenaze namazı 

kılınmıştır. Cenaze alayı düzenlenmeden II. Abdülhamid’in iradesi gereği Yeni Camii 

Türbesine kaldırılarak validesinin mezarının biraz gerisine 30 Ağustos 1904
1002

 tarihinde 

(H.18 Cemaziyelahir 1322, R. 17 Ağustos 1320)  defnedilmiştir
1003

.  

Halk arasında heyecan ve tepkiye sebep olabileceği ve V. Murad taraftarlarının 

cenaze töreni münasebeti ile gösteri düzenleyebileceğinden çekinen Sultan II. Abdülhamid 

biraderi için hiçbir resmi tören düzenletmediği gibi bir an önce defin işleminin bitirilmesini 

istemiştir
1004

. Ayrıca V. Murad’ın öteden beri halk üzerindeki etkisi göz önüne alınarak, 

herhangi bir gösteri ihtimaline meydan vermemek için ölümü hakkında gazetelerde kısa bir 

resmi tebliğ yayınlanmıştır
1005

. Bu kısa resmi tebliğ şöyledir:“Hakan-ı sabık Sultan Murad 

hazretlerinin bir hayli vakitten beri mübtela olduğu şeker hastalığı ile dünkü pazartesi 

günü hulûl-i ecel-i mev’ûdiyle irtihal eylemiş ve vuku-ı vefatı nezd-i âlide teessüf-i azîmi 

mucib olmuş ve na’aş-ı mağfiret nakşının Yeni Cami-i şerif kurbunda valide-i 

muhteremeleri türbesine defni hususuna irade-i seniyye-i cenab-ı hilafet-penahi şerefsudur 

buyrulmuştur. Cenab-ı Hak rahmet buyursun
1006

”.   

                                                 
1001

 Uzunçarşılı, “Beşinci Sultan Murad'ın Tedavisi...”, s. 353; Ziya Şakir, V. Murad’ın Hayatı, s. 322-23. 
1002

 Uzunçarşılı defin tarihini 29 Ağustos 1905 olarak vermektedir. Ölüm tarihinde de açıklandığı üzere 

verilen Hicri ve Rumi takvimlere göre bu tarihin karşılığı kullandığımız gibidir. 
1003

 Uzunçarşılı, “Beşinci Sultan Murad'ın Tedavisi...”, s. 353; Uzunçarşılı, “Murad V”, s. 651; Ziya Şakir, V. 

Murad’ın Hayatı, s. 324,326, 327-28; Süleyman Kani, “Saray ve Babıali’nin İç Yüzü: Sultan Muradın 

Cenazesi Beş On Kişi Tarafından Nasıl Kaldırıldı?”,” Akşam, 8 Mart 1934, s. 10; Tevfik Nureddin, V. 

Murad’ın naaşının defniyle alakalı, “Cenaze merasimi sekiz Yıldız memuru tarafından bi’l-ifa bahçe 

kapısında pederinin türbesi haricindeki hazireye, namazsız nişansız bir halde gömülmüş idi.” diye 

yazmaktadır. Tevfik Nureddin, Sultan Murad’ın Cülûs ve Hal‘i, s. 16. V. Murad’ın defnolunduğu türbe için 

bk. Ek 32. 
1004

 Danişmend, Kronoloji, C. IV, s. 348; Georgeon, Sultan Abdülhamid, s. 445. 
1005

 Ziya Şakir, V. Murad’ın Hayatı, s. 320; “V. Murad’ın ölümünü, kendi babasının öldürülmesiyle 

ilişkilendirerek bir kamuoyu oluşturmaya çalışan Midhat Paşa’nın oğlu Ali Haydar Midhat, II. 

Abdülhamid’e gönderdiği telgraf ile ölümü sorgulayıp doktor raporları talep etmiştir.” Bk. Güner, V. 

Murad, s. 206; Bahsi geçen telgraf için ayrıca bk. BOA. HR. SFR.3. nr. 540-49/2. 
1006

 BOA. Y.PRK. BŞK. nr. 72-108; Sabah,  18 Cemaziyelahir 1322 (30 Ağustos 1904) S. 5339. Bk. Ek 11. 
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Sabık sultana tam anlamıyla cenaze töreni yapılmayışında II. Abdülhamid 

muhalifleri ile V. Murad taraftarlarının cenazeyi siyasi bir propaganda aracı olarak 

kullanabileceği çekincesi etkili olmuştur. Zahiren bu durum padişahın, V. Murad’ın 

ölüsünden bile korktuğu şeklinde anlaşılmıştır. Ancak V. Murad,  Sultan II. Abdülhamid’in 

saltanatına karşı bir silah gibi kullanıldığı onun yerine geçirilmek için birçok girişimin 

olduğu da unutulmamalıdır. Bununla birlikte Osmanlı hanedanına mensubiyeti bir yana 

eski de olsa bir padişaha yaraşır cenaze töreni yapılmaması büyük bir eksiklik olup böyle 

bir sınırlama V. Murad’ın ailesini çok yaralamıştır
1007

.   

Sultan Murad’ın cenazesinin defnedilmesi akabinde II. Abdülhamid, neden 

hastalığın zamanında haber verilmediğini yeğeni Selahaddin Efendi’ye sordurmuştur.  

Babası ile münzevi bir hayatı paylaşan ve onun ölümünden son derece müteessir olan 

Selahaddin Efendi, padişaha dokunaklı bir cevap göndermiştir. Selahaddin Efendi’nin 

gönderdiği cevap metninden anlaşıldığına göre Doktor Rıza Paşa’nın Çırağan Sarayı’na 

tayini yaklaşık yirmi yıl olmuştur.  Ancak V. Murad’ı doktorun ilk defa görmesi vefatından 

iki sene öncesine rastlamaktadır. Babası V. Murad, Sultan Abdülhamid’e karşı aldığı 

tavırdan olmalı tedavi olmayı kabul etmemiştir. Oğlu da bunun müsebbibinin ailesi 

olmadığını amcasına sitemli bir şekilde bildirmiştir
1008

. Bunula birlikte V. Murad’ın 

vefatının ardından,  maiyetinde Çırağan’da oturmaya mahkûm birçok kalfa ve kızlar Sultan 

Abdülhamid tarafından imparatorluğun çeşitli yerlerine gönderilecektir
1009

.  

1908’de II. Meşrutiyet’in ilanından kısa bir süre sonra II. Abdülhamid saltanatının 

son senesinde V. Murad için bir türbe düzenlemesi yapılmasına karar verilerek proje 

çalışmalarına başlanacaktır.  Bu projenin hayata geçmesi ise 1909’da V. Mehmed Reşad’ın 

döneminde olacaktır. Cedid-i Havatin Türbesi’nin (Yeni Camii Türbesi) güneydoğu köşesi 

demir şebekeler ile çevrilecek ve V. Murad’ın sandukası buraya yerleştirilecektir
1010

.  

                                                 
1007

 Bu konuda Kenize Mourad şunları yazmaktadır: “Sultan Murad'ın, Sultan Abdülhamid'in kıskançlıkla 

verdiği emir üzerine, apar topar ve gizlice gömüldüğü o geceye... Onu uğurlamaya sadece birkaç sadık 

hizmetkârı gelebilmişti. Onu seven halkın, acısını göstermesine bile izin verilmemişti.” Mourad, Saraydan 

Sürgüne, s. 17. 
1008

 BOA. Y.EE. nr. 22-77/2; Uzunçarşılı, “Beşinci Sultan Murad'ın Tedavisi...”, s. 353-54. 
1009

 Ali Vasıb Efendi, Bir Şehzadenin Hatıratı, s. 70. 
1010

 Müjde Dila Gümüş; “II. Meşrutiyet Dönemi’nde V. Murad’a İade-i İtibar: Mimar Vedad (Tek) Bey’in 

Türbe Düzenlemesi”, Art-Sanat, S. 11, Ocak 2019, s. 211-15. Bk. Ek 31. 
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Şahsiyeti: Sultan V. Murad oldukça kibar ve mütevazı bir karakter olmanın 

yanında
1011

 entelektüel, duygusal, yardımsever, yumuşak huylu ve aynı zamanda 

melankolik özelliklere sahiptir
1012

. Zekâsı ve nezaketi ile dikkat çekmiştir. Türkçeyi zarif 

bir şekilde kullanmanın yanında Fransızcaya da aşina olmuştur. Asil bir görüntüsü olup 

karakterinin cömertliği methedilmiştir. Terakki fikrinin en güçlü taraftarı olmuştur
1013

. 

Kendisi Mevlevi tarikatı mensubu olup hocası Yenikapı Şeyhi Selâhaddin Dede’dir
1014

.  

Açık fikirli olan Sultan Murad, ilim ve fikir adamları ile bir araya gelmekten, onlar ile 

sohbet etmekten hoşlanmıştır. Düşünce itibariyle terakkiperver (ilerici) olduğunu, zamanın 

yenilikçi akımlarına olumlu baktığını belirten Tahsin Paşa, ayrıca fikir meclislerinde bahsi 

geçen konuların konuşulduğu ve tartışıldığını da nakletmektedir
1015

. Karşısındakiler 

üzerinde iyi bir etki bırakan yüz güzelliğinin yanı sıra mensubu olduğu neslin aydın 

simalarından biridir. Meşrutiyete dair fikirleri düşünüldüğünde meşrutiyet idaresinin ilk 

hükümdarı olmaya layık olduğu söylenebilir
1016

. Osmanlı aydınları yumuşak huylu ve 

yenilikçi bir padişahın hükümdarlığını memnuniyetle karşılaşmışlardır. Aynı zamanda 

İngiltere ve Fransa’da olumlu etkiler bırakmıştır
1017

. Alafranga tavır ve davranışları 

benimsemiş Mason teşkilatının bir üyesi olmuştur. Bu durum bilhassa kardeşleri tarafında 

hoş karşılanmamıştır. V. Murad müzikle uğraşmış, resim çizmiş mimariye ilgi 

duymuştur
1018

. Sanatkâr ruhlu bir Osmanlıdır. Dolayısıyla bu ince ruhlu padişah cinnet 

geçirmeyip uzun süre tahtta kalsa idi muktedir bir sultan olabilir miydi? Bu soruya olumlu 

cevap vermek pekte mümkün gözükmemektedir.  

İki büyük zaafı olmuştur. Bunlardan biri içkiye olan aşırı düşkünlüğü diğeri ise 

müsrifliği ve savurganlığıdır
1019

. İçki düşkünlüğünde melankolik halet-i ruhiyesi, saltanata 

giden sürecin gerginliği ve çeşitli meclislerdeki işret âlemi etkili olmuştur. Babası 

Abdülmecid’in göz bebeği olması hasebiyle kendisine birçok maddi imkân sunulmuştur. 

Hem bu durum hem de dönemin alafranga yaşama biçimi rahat para harcamasına sebep 

                                                 
1011

 Ali Vasıb Efendi, Bir Şehzadenin Hatıratı, s. 22; Tevfik Nureddin, Sultan Murad için “son derece güzel, 

yakışıklı, hüsn-i ahlak sahibi, hilm selim, şefik ve pek ziyade rakikü’l kalb bir padişah idi” diye yazar. Bk. 

Tevfik Nureddin; Sultan Murad’ın Cülûs ve Hal‘i, s. 2. 
1012

 Djemaleddin Bey, Sultan Murad V , s. 2-3. 
1013

 Edhem Eldem (Haz.);  “Şehzade Murad Efendi”, Toplumsal Tarih, S.174, İstanbul 2008, s.23. 
1014

 Osmanoğlu, Osmanlı Hanedanı’nın Kayıt Defteri, s. 56, 59. 
1015

 Tahsin Paşa, Yıldız Hatıraları,  s. 12. 
1016

 Koçu, Osmanlı Padişahları, s. 555. 
1017

 Uzunçarşılı, “Murad V”, s. 649.  
1018

 Küçük, “Murad V”, s. 185.  
1019

 Küçük, “Murad V”, s. 185; Koçu, Osmanlı Padişahları, s. 555-56. 
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olarak gösterilmiştir. Bir de buna saltanata giden yolda amcasının yerine tahta geçmek için 

siyasi destek amaçlı harcamaları eklenince borçlu bir padişah olmuştur.  

 4.2. Eşleri ve Çocukları 

Padişahın ailesi söz konusu olduğunda akla harem gelmektedir. Osmanlı 

Devleti’nde hareme alınan cariyeler güzellik ve zekâlarına göre usta
1020

, kalfa, ikbal
1021

, 

kadın efendi
1022

 ve valide sultan
1023

 payelerini almak suretiyle en yüksek mevkilere 

çıkmayı başarmışlardır
1024

. Dolayısıyla V. Murad’ın eşleri olan kadın efendiler ile çeşitli 

hizmetlerinde bulunan cariyeler de bir nevi mektep işlevi gören haremden çıkmışlardır. 

4.2.1. Kadınları ve İkballeri 

 Mevhibe Elerû
1025

 Kadın,  V. Murad’ın baş kadınıdır. Çocuğu olmamıştır. V. 

Murad’ın ölümünü bir arıza ile II. Abdülhamid’e bildirmiştir
1026

. Saray usul ve 

geleneklerine göre çocuk doğurmayan gözde ve ikballerin kadınlık mevkiine yükselmesi 

adetten değildir. V. Murad şehzadeliğinden beri birlikte olduğu Eleru’nun başkadın 

olmasında ısrarcı olmuştur.  Bunda Eleru’nun baş kadınlık mevkiini dolduracak özelliklere 

sahip bulunması etkili olmuştur
1027

. Ziya Şakir, V. Murad’ın ikballerinden Filizten 

Hanımefendi’den aktardığına göre
1028

 bu meziyetler şöyledir: “Evvela, cidden güzeldi. 

Emsalsiz bir letafetle resmeden siyah kaşlarının altında, içleri kıvılcımlanan sürmeli ve 

                                                 
1020

 Kalfaların kıdemlileri hakkında kullanılan bir tabirdir. Bunlar gördükleri işe göre ad alırlardı. Hazinedar 

usta, Çamaşırcı usta, Kahveci usta gibi. Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri, C. III,  s. 554. 
1021

 Lügat manası baht, talih, yıldız barışıklığı olan bu kelime saray ıstılahında mukbil (ikballi, talihli) cariye, 

gözde manasına gelen bir tabirdir. Ekici, Hatt-ı Rikkat, s. 10; Has odalık olarak alınan veya yetiştirilen 

cariyelerle padişah münasebette bulunursa, bunlar eğer gebe kalırlar ve çırak edilmezlerse; ikbal adını 

alırlardı. Baş ikbal, ikinci ikbal, üçüncü ikbal ... denirdi. İkballer, hanım, hanımefendi diye çağırılırdı. 

Çağatay Uluçay; Harem II, TTK Basımevi, Ankara 1992, s. 38. 
1022

 Padişahın ilk dört zevcesine denilir. Avrupa protokolünde S.M. (Sa Majeste) olarak adlandırılan 

“Kraliçe” muadilidir. Çocuklarına göre değil evlenme tarihlerine göre sıraya girerler. Başkadın, 2. Kadın, 3. 

Kadın, 4. Kadın olarak sıralanırlar. Ekici, Hatt-ı Rikkat, s. 11.  
1023

 “Padişahların anneleri hakkında kullanılır bir tabirdir. Bunun yerine yine o manaya gelen ‘Mehd-i Ulya’ 

da denilirdi. Valide sultan tabiri, rivayete göre, ilk defa III. Murad tarafından validesine verilmiş ve sonra 

umumileşmiştir.” Bk. Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri, C. III,  s. 582; Uluçay, Harem II, s. 61. “Valide 

sultan, tahta çıkan padişahın sağ olan annesi hakkında kullanılan bir isimlendirmedir.” Bk. Akyıldız, Valide 

Sultan, s. 32. 
1024

 Uluçay, Harem II, s. 11. 
1025

 “Elerû” adını, Öztuna “Elaron”, olarak belirtir. Öztuna, Devletler ve Hanedanlar, C. II, s. 298; 

Uzunçarşılı, adının “Eleru” diğer adının da “Mevhibe” olduğunu belirtir. Uzunçarşılı, “Beşinci Sultan 

Murad'ın Tedavisi...”, s.349; Alderson’da adını “Eleru” olarak göstermektedir.  Alderson, Osmanlı 

Hanedanı, s. 294, tablo XLIX; Bu ismini sevmeyen Eleru’ya  V. Murad  Mevhibe adını vermiştir. Eleru 

bundan sonra sarayda daima Mevhibe diye çağrılır. Bk.Süleyman Kani, “Saray ve Babıali’nin İç Yüzü: 

Sultan Muradın Baş Kadın, Mevhibe Hanımın Anlattıkları”, Akşam, 1 Mart 1934, s. 10. 
1026

 M. Çağatay Uluçay; Padişahların Kadınları ve Kızları, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2011, s. 238. 
1027

 Ziya Şakir, V. Murad’ın Hayatı, s. 135. 
1028

 Öztuna, Devletler ve Hanedanlar, C. II, s. 299. 
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siyah gözleri, duru beyaz çehresine dayanılmaz bir füsun verirdi. Ve o duru beyaz çehre, 

konuşurken tatlı bir pembelikle dalgalanırdı. Gayet zeki ve çok etkiliydi. Kendisiyle 

karşılaşan ve konuşan bir insanın onun cazibesine kapılmaması mümkün değildi. Çırağan 

Sarayında mahpus bulunduğumuz müddet zarfında, efendisine karşı tam bir sadakat 

göstermişti. Meşrutiyet'in ilanından sonra Şişli’de Bomonti Fabrikası civarında bir ev 

satın aldı, oraya çekildi, münzevi bir hayat geçirdi
1029

.”  V. Murad 1876 yılında üç aylık 

hükümdarlıktan sonra hal‘ edilip Çırağan Sarayı’nda göz hapsinde tutulurken Eleru
1030

 ve 

diğer kadın efendileri de kendisi ile yirmi sekiz yıl sürecek hapse ortak olmuşlardır. 1924 

senesinde Osmanlı hanedan mensupları yurt dışına çıkartılırken eski padişahların kimi 

eşleri, kan bağları bulunmadığından Türkiye’de kalmışlardır. Eleru da bunların içindedir.  

İstanbul’da sade bir vatandaş gibi ömrünü tamamlamıştır. Ölüm tarihi bilinmediği
1031

 gibi 

mezarı da hanedan türbelerinde değildir. Ortaköy Mezarlığına gömüldüğü tahmin 

edilmektedir
1032

. 

Reftarıdil Kadın, V. Murad’ın ikinci kadını olup 1861 yılında doğan Mehmed 

Selahaddin Efendi’nin annesidir
1033

. Reftarıdil’in, Şehzade Murad’ın haremine 1859 

yılında girdiği tahmin edilmektedir. Kendisi Veliaht Murad’ın,  kız kardeşi Terânedil 

Sultan da Abdülaziz’in haremine cariye olarak girmişlerdir. Diğer kız kardeşi Ceylanyâr 

ise Dr. Mehmed Emin Paşa tarafından alınmış, Melek adı verilerek yetiştirilmiştir. Daha 

sonra Dr. M. Emin Paşa kendisiyle evlenmiş veya kendisini gelin etmiştir. Buna göre 

Abdülaziz, V. Murad ve Dr. Mehmed Emin Paşa bacanak olma durumları söz 

konusudur
1034

. V. Murad’ın şehzadelik gözdelerinden olan Reftarıdil pembe tenli, iri mavi 

gözlü, çekme burunlu yuvarlak yüzlü bir dilberdir
1035

.  Reftarıdil 1904 yılında V. 

Murad’ın, 1915 yılında oğlu Selahaddin Efendi’nin ölümünü görecek daha sonra 

İstanbul’da vefat edecektir
1036

. 

                                                 
1029

 Ziya Şakir, V. Murad’ın Hayatı, s. 136. 
1030

 Sakaoğlu bu ismi “Elârû” şeklinde kullanır.  
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 Öztuna, doğum yeri ve tarihini Tiflis 1835; ölüm yeri ve tarihini de İstanbul/Şişli 1936 olarak 
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 Necdet Sakaoğlu; Bu Mülkün Kadın Sultanları, Alfa Yayınları, İstanbul 2015, s. 649-50. 
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 Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları, s. 238. 
1034

 Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları, s. 650, 651. 
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 Ziya Şakir, V. Murad’ın Hayatı, s. 136. 
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 Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları, s. 651; Öztuna, 1838 yılında Gence’de doğduğunu 1936 yılında 

İstanbul/Ortaköyde vefat ettiğini yazmaktadır. Öztuna, Devletler ve Hanedanlar, C. II, s. 298. 
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Şayan
1037

 Kadın, V. Murad’ın üçüncü kadınıdır. 5 Nisan 1870 senesinde doğan 

Hatice Sultan’ın annesidir
1038

. Şayan Kadının güzelliği şöyle tasvir edilmektedir: “Emsali 

az rastlanan güzellerdendi. Gül gibi pembe çehresini süsleyen şahane mavi gözleri kadın 

güzelliğinin bir sanat eseriydi
1039

.”  

Rivayete göre Sultan Abdülaziz, validesinin etkisiyle şehzadelerin birden fazla 

çocuklarının olmasına izin vermemiştir. Ancak bu tarihten sonra Şayan Kadın gebe 

kalmıştır. Biri bu çocuk, diğeri Selahaddin Efendi olmak üzere Veliaht Murad Efendi’nin 

iki çocuğu olmuştur. Çocuğun düşürülmesi için saraya ebe gönderilmişse de Murad Efendi 

bunu uygun görmeyerek bizzat amca sultana gidip ricada bulunmuş çocuğun saray dışında 

düşürülmesi için müsaade almıştır. Bunun üzerine Şayan Kadın, Dr. M. Emin Paşa’nın 

konağına nakledilmiştir. Emin Paşa, Murad’ın ricası üzerine çocuğu düşürtmeyerek Şayan 

Kadından kan almış ve doğuma mani olmayacak bir de ilaç düzenleyerek reçetesini 

vermiştir. Saraya da çocuğun düşürülmesi için gerekenin yapıldığını bildirmiştir
1040

. Şayan 

Kadın bir süre sonra Hatice Sultanı doğurmuş ve onu gizli büyütmüştür. Ancak Fehime 

Sultan da V. Murad padişah olmadan önce doğduğu gerçeği göz önüne alınırsa bu rivayetin 

doğruluğu tartışılır
1041

. 

  Ziya Şakir, Şayan Kadın için “V. Murad’ın vefatı (1904) üzerine Çırağan 

Sarayındakiler dağıldığı halde o hâlâ sarayda duruyordu” demektedir
1042

. Sakaoğlu ise 

“Şayan Kadının yirmisini bulmadan öldüğü tahmin edilmekte” dedikten sonra Öztuna’nın 

yaklaşık doksan yıl olarak gösterdiği ömrü şaşırtıcı bulmaktadır
1043

. Dolasıyla Şayan 

Kadının ne kadar süre yaşadığı tartışmalıdır. 

 Meyliservet Kadın, V. Murad’ın dördüncü kadınıdır. Dolmabahçe Sarayı’nda 2 

Ağustos 1875 Cuma günü Fehime Sultan’ı  dünyaya getirmiştir
1044

. Meyliservet aslen 

cariye olmadığı halde bizzat kendi isteği ile saraya girmiştir
1045

. Bu olay şöyle cerayan 

etmiştir: Meyliservet, Roma'da sefir olan eniştesi tarafından orada okutuldu. İtalya’da iyi 

bir tahsil gördü ve birkaç dil öğrendi. İstanbul’a dönünce Refia Sultan ile tanıştı. Onun 
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 Alderson adını “Şahcan” olarak göstermektedir.  Alderson, Osmanlı Hanedanı, s. 294, tablo XLIX 
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 Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları, s. 239. 
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 Ziya Şakir, V. Murad’ın Hayatı, s. 136. 
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sarayını çok beğendi. Sarayında kalmak istemesi üzerine Refia Sultan, Meyliservet’e bir 

oda tahsis etti. Bayram ziyareti için kız kardeşinin sarayına gelen Veliaht Murad Efendi, 

Meyliservet’i gördü. Yemekten sonra saz faslı alafrangaya dönünce onu dansa kaldırdı.  

Murad Efendi, Meyliservet’i beğendiğinden dairesine gönderilmesini istedi
1046

.  Bu durum 

V. Murad’ın kadınlarıyla kız kardeşi vasıtasıyla tanıştığı
1047

 görüşüne örnek teşkil 

etmektedir. Fehime Sultan’ın annesi olan, Meyliservet Kadının ölümü ve nereye 

gömüldüğü Sultan II. Abdülhamid’in V. Murad ve ailesine yönelik haberlere sansür 

koyduğundan duyurulmamıştır
1048

. 

Resân
1049

 Hanım,  sütkardeşi Şayeste ile birlikte bir kalfa cariye tarafından V. 

Murad’ın tahttan
1050

  indirilmesinden bir süre sonra kendisine takdim edilmiştir. 1877’de 

başikbal olan Resan, 1879’da Fatma Sultan’ı, 1880’de de Aliye Sultan’ı doğurmuştur
1051

. 

Adet olmadığı halde V. Murad kendisine hanım unvanı vermiştir
1052

. II. Meşrutiyet 

döneminde ölen Resan Hanım’ın cenazesi II. Abdülhamid’in V. Murad ailesine reva 

gördüğü baskıya bir tepki olarak törenle kaldırılmış ve Adile Sultan–Mehmet Ali Paşa 

Türbesine defnedilmiştir
1053

. 

Filizten Hanım
1054

, V. Murad tahtta çıkınca kız kardeşleri veya  ricalden kimileri 

tarafından kendisine hediye olarak takdim edilmiştir. “Orta boylu, sarışın ve son derece 

güzel" olan Filizten Hanım, V. Murad’ın tahttan indirilişinden sonra ikbal eşleri arasına 

katılmış ve tekrar tahta çıkması için tertip edilen başarısız girişimlerde yer almıştır
1055

. 

Cevheriz Hanım, V. Murad’ın şehzadelik döneminden beri gözdesi olmuştur. Çok 

iyi derecede Fransızca bilen Cevheriz, küçük sultanlara ve şehzadelere Fransızcayı 
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öğretmiştir
1056

. Çırağan yıllarında ikbal unvanıyla V. Murad’a eş olmuştur. Memleketi ve 

yaşamı hakkında detaylı bilgi bulunmamaktadır
1057

. 

Diğer ikballeri ise Nevdür ve Remişnaz hanımlardır. Nevdür Hanım şehzadelik 

zamanından beri gözdesi olmuştur
1058

.  

4.2.2.  Oğlu ve Kızları 

Selahaddin Efendi, 1861 yılında doğmuştur.  Annesi Reftarıdil Kadındır. V. 

Murad’ın tek şehzâdesi
1059

 olup ondan başka oğlu yoktur
1060

.  V. Murad’ın veliahtlık 

mevkiini elde etmesinden bir süre sonra dünyaya gelmiştir. V. Murad tahta çıktığında on 

beş yaşında olan Şehzâde Selahaddin Efendi, babasının hal‘ edilmesi üzerine bütün 

gençliğini Çırağan Sarayı’nda geçirmiştir. Yirmisinden itibaren baba olmuştur
1061

.  

Sarayda geçen uzun yıllar boyunca babasına karşı son derece saygı, sevgi ve bağlılık 

göstermiştir. Öyle ki V. Murad’a bir takvimin dahi çok görüldüğü zamanda o, babasına 

kendi eliyle hazırladığı takvimi sunmuştur.  Babasının etkisiyle okuyup yazmayı ihmal 

etmeyen Selahaddin Efendi imkânlar ölçüsünde kendini yetiştirmeye çalışmıştır. Bu arada 

babasının hayatını bir piyes şeklinde canlandırmak isteyen ismi meçhul birine 

(muhtemeldir ki Servet-i Fünun’da) yayınlanması için bir mektup kaleme almıştır
1062

. V. 

Murad’ın Kurbağalıdere’deki büyük çiftliğin mülkiyeti, babasının vefatından (1904) sonra 

kız kardeşlerinin bazılarının itirazına rağmen Selahaddin Efendi’ye geçmiştir
1063

.  

Osmanlı hanedanını yakından tanıyanlar onun, mütevazı, ağırbaşlı, her türlü 

gösterişten uzak, çekingen bir hususiyette olduğunu dile getirmişlerdir
1064

. Bununla birlikte 

Selahaddin Efendi, II. Meşrutiyetin ilanından sonra kendisinden bahsettirmek, sevgi ve 
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hayranlık uyandırmak için halkın arasında dolaşmış, trene binmiş ve herkese iltifatlarda 

bulunarak aşırı derecede mütevazı görünmeye çalışmıştır
1065

. Kim bilir belki de Osmanlı 

kamuoyunun gündemine girmek, ilerde sultanlık sırası kendisine geleceğinden şimdiden 

halkın nazarında olumlu bir imaj oluşturmak peşindedir. 

Selahaddin Efendi’nin beklenmedik ölümü olmasaydı saltanat sırası kendisinde 

olmadığı halde tahta çıkarılmasına karar verildiğini ileri süren Örik, bu hususta şunları 

yazmaktadır: “...Vahdeddin Efendi’nin İttihat (İttihat ve Terakki) düşmanlığından 

çekinildiği için, ihtiyar padişah Sultan Reşad’ın ölümünde sırada üçüncü gelmesine 

rağmen, Selahaddin Efendi’nin tahta çıkarılması Talât Paşa ile yakın arkadaşları 

tarafından kararlaştırılmış bulunuyordu. Ve bu tasavvurun gerçekleşmeyerek 

Vahdeddin’in tahta çıkması, efendinin anî ölümünden ileri geldi
1066

.” 

Yukarıda değinildiği üzere Selahaddin Efendi, Osmanlı tahtına üçüncü derecede 

adayken I. Dünya Savaşının ilk zamanlarında 1915 yılında vefat etmiş ve vasiyeti gereği 

Yahya Efendi Tekkesi mezarlığında hususi türbeye defnedilmiştir
1067

.  

Hatice Sultan, V. Murad’ın ikinci çocuğu ve büyük kızı olarak 5 Nisan 1870 

tarihinde Kurbağalıdere’de doğan Hatice Sultan’ın annesi Şayan Kadınefendidir
1068

. V. 

Murad hükümdar olduğunda altı yaşında olan Hatice Sultan, padişah kızı olmanın itibar ve 

sevincini yaşamıştır. Çırağan Sarayı’ndaki tutsaklığın verdiği isyan ve acıları bizzat 

yaşayan Hatice Sultan coşkun ve heyecanlı bir mizaca sahip olduğu kadar kız kardeşlerinin 

aksine seçkin bir güzelliğe de sahip olmuştur
1069

.  

V. Murad, yaşadığı depresyonu atlatınca Hatice ve Fehime Sultanların 

yetiştirilmesine büyük önem vermiş yıllarca onların eğitimleri ile meşgul olmuştur. Hatice 

Sultan yabancı muallimlerden ve kalfalardan saray eğitimi, piyano ve Fransızca dersleri 

almıştır
1070

. 

Çırağan’ın dört duvarı arasında yaşı gelip geçmekte olan Hatice Sultan, yirmi 

beşine geldiğinde evlenmesi ile ilgili bir bahis açılmaması üzerine Yıldız’a haber 

göndermiştir. “Velev ki sarayın harem ağalarından birine verilerek” bu tutsaklıktan azat 
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edilmesini müstakil bir daireye çıkarılmasını talep etmiştir. II. Abdülhamid, Hatice ve 

Fehime Sultan’ın Çırağan’dan çıkma isteklerini bir daha Çırağan Sarayı’na dönmemek ve 

babalarını görmemek kaydıyla kabul etmiştir. Bu şarta razı olan hanım sultanlar Yıldız 

Sarayı’na misafir
1071

olmuştur. Yıldız’daki misafirlik aylarca sürdüğü halde sabık sultanın 

kızlarına talip çıkmamıştır
1072

.  Bunun üzerine kızlar II. Abdülhamid’e haber yollamak 

suretiyle “Daha ne kadar oturacağız? Biz de evimizi bilelim!” demişlerdir. Amcaların 

cevabı, “Ben de üzülüyorum. Lakin talip çıkmıyor. Uşaklara mı vereyim” olmuştur
1073

. 

Çünkü vüzera ve vükela çocuklarından kimse böyle bir işe kalkışmaya cesaret 

edememiştir. Nihayet Abdülhamid’e yapılan istirham üzerine padişah, yeğenlerine koca 

seçmiştir. Hatice Sultan gelin edildiğinde otuz bir yaşındadır. Padişah kendi kızlarına 

çeyiz, düğün, saray olarak ne yaptırmış ise yeğenleri içinde aynısı yaptırmıştır. Ancak 

kocaları, bir sultanın varmayacağı basitliktedir. Özellikle mağrur ve hırslı, güzellik 

itibariyle üstün olan Hatice Sultanın kocası bir memurun dahi kızını vermeyeceği nitelikte 

birisidir. Enderun’da yetişmiş, kim olduğu bilinmeyen, tahsilden mahrum, üstelik genç ve 

yakışıklı da olmayan uzun bıyıklı Vasıf Bey’dir. Vasıf Paşa’ya “Vezir” payesi verilip 

Hatice Sultana tahsis edilen Ortaköy’deki saraya damat paşa olarak gönderilmiştir
1074

.  

Hatice Sultana kimsesiz bir koca aranırken bulunan Vasıf Beye, mülkiye paşalıklarının en 

yükseği olan vezaret rütbesi verilmiş olsa da Vasıf Paşa aslında bu evliliği istememiştir
1075

.  

Hatice Sultan kocasını hiç beğenmediğinden epey bir süre selamlıkta yatırıp 

kaldıracak ve yanına almayacaktır. Amcası Sultan Abdülhamid hakkında “Kendi kızlarını 

Gazi Osman Paşa’nın oğullarına verdi de bizi kimlere münasip gördü” demek suretiyle 

hoşnutsuzluğunu dile getirecektir
1076

.  Babasını tahttan indirdiğini düşündüğü amcasına 

zaten kızgın olan Hatice Sultanın böyle biriyle evlendirilmesi kin ve nefretini iyice 

arttırmıştır. Hatice Sultan, Abdülhamid’in kızı Naime Sultana komşudur.  Naime Sultan, 

Gazi Osman Paşa’nın oğlu Kemaleddin Paşa ile evlidir
1077

.  Hatice Sultan’ın, komşusu 

olan Naime Sultanla görüşmeleri sırasında onun “yakışıklı, görgülü ve tahsilli” kocası 
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Kemaleddin Paşa ile aralarında gönül ilişkisi başlamıştır
1078

. Babasının intikamını almak 

için amcası II. Abdülhamid’in kızı Naime Sultanın kocası Kemaleddin Paşa’yı kendisine 

âşık etmiştir. Mektuplarından anlaşıldığına göre Kemaleddin Paşa’yı hem II. 

Abdülhamid’e karşı isyana sevk etmekte hem de Naime Sultanı zehirletmek 

istemektedir
1079

. Yeğeni ve damadı arasındaki skandalı öğrenen II. Abdülhamid
1080

, Naime 

Sultan’ı Kemaleddin Paşa’dan boşamıştır. Kemaleddin Paşa’nın sahip olduğu bütün 

rütbeleri alarak Bursa’ya sürmüştür (1904)
1081

. 

V. Murad bu skandalı öğrendiğinde çok üzülmüş kızı hakkında “Bunu da mı yaptı? 

Şimdiye kadar ben haysiyetimi muhafaza ettim, benim ölümüme sebep Hatice olacak” 

demiştir. Nitekim bu olayın etkisiyle şeker hastalığı ilerlemiştir
1082

. Kızının aşk skandalıyla 

sağlığı daha da bozulan sabık sultan aynı yılın Ağustosunda vefat etmiştir
1083

. 

Hatice Sultan II. Meşrutiyetin ilan edilmesinden hemen sonra kendisine layık 

görmediği kocası Vasıf Bey’den ayrılacaktır
1084

. Bu arada II. Meşrutiyetin ilan 

edilmesinden (1908) sonra sürgün bulunduğu Bursa’dan İstanbul’a dönen Kemaleddin 

Paşa, Hatice Sultan’a evlilik teklifinde bulunacak fakat Hatice Sultan bu teklifi geri 

çevirecektir
1085

. Yaklaşık bir yıl kadar dul kaldıktan sonra mesire yerinde görüp beğendiği 

kendisinden genç olan Hicaz Defterdarı Hayri Beyin oğlu Rauf Bey ile evlenecektir. Rauf 

Bey’den bir oğlu ile bir kızı olacaktır. Birinci Dünya Savaşının devam ettiği sıralarda bu 

kocasından da ayrılacaktır. 1924 yılında
1086

 kızı Selma Hanım Sultan ve oğlu Sultanzade 
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Hayri Bey ile birlikte Beyrut’a gidecektir. Burada yokluk ve sefalet içinde ölecektir (1938).  

Cenazesi Şam’a götürülerek Sultan Selim Camii haziresine defnedilecektir. Osmanlı 

haremini, annesinin, büyükannesinin hayat hikâyelerini roman haline getiren Kenize 

Murad, Hatice Sultan'ın kızı Selma Hanımsultan ile Hint mihracelerinden Seyyid Hüseyin 

Sacid'in kızlarıdır
1087

. Dolayısıyla ünlü romancı Kenize Murad, V. Murad’ın kızı Hatice 

Sultan’ın torunudur. 

       Görüldüğü üzere Hatice Sultan, hanedan kadınları içinde yaşadıkları ile gündem 

olmanın ve macera dolu yaşamının yanında bir o kadar da dramatik bir hayat hikâyesine 

sahip olmuştur
1088

.  

Fehime Sultan, V. Murad’ın Meyliservet Kadından 2 Ağustos 1875 tarihinde 

Dolmabahçe’de dünyaya gelen kızıdır
1089

. V. Murad Çırağan Sarayına gönderildiğinde 

Fehime Sultan bir yaşındadır. Hatice Sultan gibi güzel olmasa da ağırbaşlı ve saf 

tabiatlıdır. Çırağan Sarayı’nda Fehime Sultan’ın eğitimi ile yakından ilgilenen babası 

kendisine Fransızca öğretmenin yanında piyano çalmayı, nota yazmayı da öğretmiştir. Bu 

sayede bestekârlığa ve musikiye ilgi duyan Fehime Sultan kültürü ile öne çıkan bir şahsiyet 

olmuştur
1090

.  

Fehime Sultan da tıpkı ablası gibi evlenme ve Çırağan Sarayı’ndan çıkma isteğinde 

bulunmuştur.  Amcası II. Abdülhamid,  onun bu isteğini Çırağan’a bir daha dönmemek 

dolayısıyla babasını görmemek koşulu ile kabul etmiştir. O da ablası gibi Yıldız Sarayı’nda 

misafir edilmiştir
1091

. Fehime Sultan dış dünyaya o kadar uzak ve yabancı kalmıştırki 

Çırağan’dan Yıldız’a gitmek için getirilen arabanın atlarından dahi korkmuştur
1092

. 

II. Abdülhamid kendi halinde gördüğü bu yeğenine vezir ve nazır oğlu olmasa da 

orta halli bir aileden Galip Bey adında iyi bir koca bulmuştur. Fehime Sultan,  1901 

senesinde yirmi altı yaşında Galip Bey ile evlendirilmiştir. Damat Galip Bey mülkiye 

mezunu olup vezirlik rütbesi verilerek Şûra-yı Devlet üyeliğine atanmıştır.  Fehime 
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Sultan’ın bu eşinden çocuğu olmamıştır. Ablası gibi mesire yerlerinde gezerken 

subaylıktan ayrılma üstelik evli ve iki çocuk sahibi Mahmud Bey isminde bir adama 

gönlünü kaptırmıştır. Galip Paşa’dan ayrılmış, Mahmud Bey’le evlenmiştir (1910)
1093

. 

Fehime Sultan kendisinin Ortaköy’deki sarayında yeni eşi Mahmud Bey ile 

hayatlarını sürdürmüşlerdir. Sarayı, işgal yıllarında İngilizlere açtığı yolunda yerli yersiz 

dedikodular çıkmıştır. 1924 senesinde hanedan mensuplarının yurt dışına çıkarılmaları 

üzerine mal-mülk, eşya ellerinde ne var ne yok satmışlar, önce Viyana ardından Nice 

gitmişlerdir. Kocası Mahmud Bey sattıkları mallarından ele geçen tüm paraları dükkan 

açma bahanesiyle elinden almış ortadan kaybolmuştur. Fehime Sultanı tek başına 

bırakmıştır. Bu kocasından da çocuğu yoktur. Habeşli bir cariyeden başka kimsesi 

kalmayan Sultan, bu cariyenin kazandığı 5-10 Franga muhtaç kalmıştır. Nice’de oturan son 

halife Abdülmecid Efendi ise amcası Abdülmecid’in soyundan gelenlere kayıtsız kalmıştır. 

Vereme yakalanan Fehime Sultan, yokluk, açlık ve sefalet içinde Fransa’nın Nice kentinde 

ölmüştür(1929). Gömüldüğü yer bilinmemektedir. Hayatı ablası Hatice Sultan’ın 

yaşamından da hüzünlü ve trajiktir
1094

. 

Fatma Sultan, V. Murad’ın Resan Hanımdan 20 Haziran 1879’da Çırağan 

Sarayı’nda doğan kızıdır
1095

.  V. Murad, kendi kız kardeşi Fatma Sultanı çok sevdiğinden 

dolayı kızına onun adını vermiştir. Sakin, ağırbaşlı nazik ve uysal bir karakter yapısına 

sahip olmuştur. Çırağan Sarayında piyano çalmak, kitap okumak suretiyle vaktini 

geçirmiştir
1096

.  

 Fatma Sultan 1907 yılında kendinden yaşça küçük olan Refik Bey ile 

evlendirilecektir
1097

.  V. Murad öldüğünden herhangi bir tehlike söz konusu görülmediği 

için amcası II. Abdülhamid tarafından Fatma Sultan’a zararsız bir koca olarak Refik Bey 

seçilmiştir. Damat Refik Bey uzun süre mabeyn kâtipliği yapan, Aydın Valiliği görevinde 

de bulunan Faik Bey’in oğludur. Fatma Sultan’a eşi ile birlikte yaşamaları için Ortaköy’de 

ablalarının yanı başında bir yalı tahsis edilmiştir
1098

.  
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Fatma Sultan ablaları gibi kültür düzeyi yüksek değildir. “Vasat zekâlı, orta boylu, 

esmer ve şişmanca” bir kadındır. Annesinin kıymetli mücevherlerini kendisine bırakması, 

sade bir yaşamı tercih etmesi,  kocasına olan bağlılığı, alışverişini bile çok defa kendisinin 

yapması yurt dışına çıkarıldıktan sonraki hayatını kolaylaştıracaktır. Refik Bey’den üç 

çocuğu olan Fatma Sultan, 1924 yılında Türkiye’den ayrılınca memleketine en yakın 

olması hasebiyle Bulgaristan’a gidecek Sofya’ya yerleşecektir
1099

. 

Aliye Sultan, V. Murad’ın Resan Hanım’dan olma ikinci kızıdır. 24 Ağustos 

1880’de Çırağan Sarayı’nda doğmuştur
1100

. Örik, V. Murad Çırağan Sarayına 

gönderildikten iki sene sonra Fatma ve Aliye sultan Çırağan’da ikiz olarak dünyaya 

geldiğini yazmaktadır
1101

.  Buna göre Fatma ve Aliye Sultanlar 1878 yılında doğmaları 

gerekir
1102

. Ancak Fatma Sultan 1879’da,  Aliye Sultan 1880’de doğduğu dikkate 

alındığında bu kız kardeşlerin ikiz olmaları mümkün değildir. 

17 Eylül 1903 tarihinde genç yaşta veremden ölen Aliye Sultan Eyüp’te Kaptan-ı 

Derya Mehmed Ali Paşa-Adile Sultan Türbesinin sol bölümünde annesi Resan Hanım’ın 

yanında yatmaktadır
1103

. 

Ziya Şakir, Aliye Sultan’ın ölümü hakkında şunları yazmaktadır: Aliye Sultan 

küçük bir soğuk algınlığı sebebiyle hasta oldu. Hastalıktan hiçbir eser kalmadığı halde 

zayıflamaya başladı. Yıldız’a haber salınarak doktorlar getirildi. Doktorlar müşterek bir 

muayeneden sonra ciğerlerinin zayıflamış olduğunu söyleyerek hava değişimini gerekli 

gördüler. Bunun üzerine II. Abdülhamid yeğenine yakın alaka gösterip Yıldız Sarayı’nı 

hava değişimi için uygun görerek ona burada daire hazırlattı. V. Murad kızından ayrılmak 

istemedi fakat durumun ciddiyetinden ötürü kadere boyun eğdi. Derin teessür ile kızını 

Yıldız Sarayı’na gönderdi. Öyle ki bu teessüründen günlerce odasından çıkmadı ve 
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kimseyle görüşmedi. Yıldız’da Aliye Sultan’ın tedavisine büyük ehemmiyet gösterilmişse 

de vaziyet iç açıcı olmadı. Aliye Sultan Yıldız’da vefat etti
1104

.  

4.3. Bestekârlığı ve Eserleri 

Osmanlı padişahları ve hanedan mensuplarının klasik Batı müziğiyle şahsen meşgul 

olmalarına İmparatorluğun son yüzyılında (1826-1924) rastlanmaktadır
1105

.  Bu bağlamda 

V. Murad’ın babası Sultan Abdülmecid, Donizetti Paşa’nın tavsiyelerini dikkate alarak 

Batı müziğinin saraya yerleşmesine imkân sağlamıştır. Avrupa’dan yabancı müzisyenler 

getirtmek suretiyle şehzade ve hanım sultanlara piyano dersleri aldırmıştır. Dünyaca 

tanınmış büyük sanatçılar İstanbul’a gelip sarayda padişahın huzurunda konserler 

vermiştir
1106

. Eski Çırağan Sarayı’nda Donizetti Paşa yönetimindeki bandolar İtalyan 

operalarından potpuriler çalmıştır. Viyana’dan getirilen piyanolarda çalınan şarkılara 

harem kadınları ve cariyelerde eşlik etmiştir
1107

. Bu dönemde piyano çalma modası 

hastalık boyutuna ulaşmıştır. Özellikle yüksek sosyeteye mensup kızlar piyano öğrenmiş, 

eş ve dostlarına saraylarında, konaklarında piyano konserleri vermiştir
1108.

 İşte Batı 

müziğinin revaçta olduğu zamanda dünyaya gelen ve bunun eğitimini alan V. Murad’ın 

bestekârlığının temelleri bu ortamda atılmıştır.  

V. Murad’a şehzadeliği döneminde Paris’ten o dönemde Franz Liszt’in
1109

 de tercih 

ettiği markalardan biri olan (bugün dördüncü kuşak torunu Osman Selahaddin 

Osmanoğlu’nun evinde bulunan) Erard yapımı kuyruklu piyano getirilmiştir
1110

. Nitekim 

piyano çalmak ve nota yazmak kendisinin eğlenceleri arasında yer almıştır
1111

.  V. Murad,  

Muzıka-yı Hümayun’un İtalyan hocalarından Giuseppe Donizetti, Guatelli Paşa ile 

Lombardi’den piyano dersleri almış ve iyi derece de piyona çalmayı öğrenmiştir. Bunun 
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yanında keman ve ud çalmış
1112

,  flüt ve alaturka kemençe ile uğraşmış, şiirle de iştigal 

olmuştur
1113

.  

Sultan V. Murad’ın müzik kültürünün oluşumunda babası Abdülmecid’in rolü 

büyüktür. Nitekim henüz on bir yaşında bir şehzade iken onu beraberinde kardeşleri 

Abdülhamid ve Mehmed Reşad Efendiler olduğu halde Michael ve Joseph Naum 

biraderlerin Beyoğlu’ndaki tiyatrolarına götürmüş, kendi saltanat locasında opera 

izletmiştir. Bununla birlikte veliahtlığı döneminde 1867’de amcası Sultan Abdülaziz’le 

çıktığı Avrupa gezisinde Paris ve Viyana operalarında bestesi amcasına ait olan “La 

Gondole Barcarolle” adlı eseri Kraliçe Victoria’nın bandolarından dinlemiştir. Görüldüğü 

üzere V. Murad’ın Batı müziğine olan ilgi ve yönelişi için gerekli ortam adeta 

sağlanmıştır
1114

.  

Çırağan Sarayı’na gönderildikten sonra teselliyi yeniden müzikle uğraşmakta 

bulmuş, piyano başında besteler yapmaya başlamıştır. Bu gün büyük bir kısmı İstanbul 

Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi’nde
1115

 yer alan notalarına düştüğü Fransızca 

notlardan anlaşıldığına göre bu uğraş onu hayata bağlamaktadır
1116

. Bununla birlikte 

müziğe olan düşkünlüğü kendisinde bir tür melankoli meydana getirmiştir. Gayet neşeli ve 

şakacı olduğu halde piyanosunun başına geçince mahzunlaşmakta ve çevresi ile ilgisini 

kesmektedir
1117

. 

V. Murad hem kompozitör (bestekâr) hem de piyanist olup alafranga 

kompozisyonlar (besteler) yapmıştır
1118

. O zamanda popüler olan Avrupa dans 

formlarından seçme, daha çok polka, polka-mazurka, vals, galop, kadril schottische ve 

marş türünde bestelerin bir kısmını Çırağan’da kendisiyle birlikte yaşayan aile bireylerine 
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ithaf etmiştir. Bu ithaf notları kimi zaman Osmanlıca kimi zaman ise Fransızcadır. Bu 

eserlerin meydana gelmesinde mahpus bir yaşamın günlük psikolojisinin, neşeli, gülünç ya 

da acı hadiselerin etkisi olduğu anlaşılmaktadır.  Sözgelimi 697 sıra numaralı polkada 

Osmanlıca olarak “Gayet bahtiyar olduğum bir gün 19 Ağustos, Rumi 31 Efrenci” ibaresi 

yer almıştır.  22 Şubat 1887 ise V. Murad için son derece verimli bir gün olmuştur. Çünkü 

bu gün zarfında “ I. Allegro,  II. Schottisch ve III. Polka” olmak üzere üç eser birden 

bestelemiştir. Nota üzerine yazmış olduğu “composé dans un jour  (bir günde oluşturuldu)” 

demek suretiyle verimliliğinden mutluluk duyduğu anlaşılmaktadır
1119

. Kendisi Namık 

Kemal’in Silistre Vatan Marşı’nı da bestelemiştir
1120.

 

V. Murad, besteleri sayesinde baleye
1121

 de konu olmuştur. Emre Aracı, bu bale 

hakkında şunları yazmaktadır: “Türk müzik tarihinde ilk defa bir padişahın hayatı kendi 

orijinal bestelerinin de kullanıldığı bir partisyon oluşturulması ile anlatılmaktadır
1122

.”   

Öte yandan V. Murad’ın yazmış olduğu şiirlerin Türk klasik müziği tarzında 

bestelendiği de görülmektedir. Güftesi V. Murad‘a ait olan Hacı Faik Bey tarafından 

Nihavend makamında ve şarkı formunda bestelenen eserin birinci ve üçüncü kıtaları 

şöyledir: 

Nâ’murâdım tâliim âvâredir     Bir gün etmez mi felek bahtın küşâd 

Derdime ancak visâlin çâredir                     Vuslatınla hâtırım olmaz mı şâd 

Zâhmı hicranınla dil sad pâredir                 Nâ’muradım ber’murad et ber’murad 

Derdime ancak visâlin çâredir     Vuslatınla hâtıram olmaz mı şâd
1123

 

V. Murad’ın diğer bir güftesi yine Hacı Faik Bey tarafından Evcara makamında 

şarkı formunda bestelenmiştir. Bu eserin de ilk kıtası da şöyledir: 

Aldı elden gülşen-i bâd-ı hazan 

Etme bülbül boş yere âh ü figan 

Terk-i bezmetdi, dağıldı âşıkân 

Etme bülbül boş yere âh ü figan
1124
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 Bir başka şiirinde ise Sultan Murad şunları terennüm etmiştir: 

Çekemezken bu kadar çile-i germü serdi           Sana ki gelmede ne buldum bu harab âbâde 

Vatanın derdi unutturdu bana her derdi         Bezm-i gamda bana hun-i ciğer oldu bade 

Geldiğim âlem bâlâ ne mübarek yerdi        Her gün enva-i bela türlü cefa âmade  

Âleme geldiğime bende pişman oldum                Âleme geldiğime bende pişman oldum
1125

 

V. Murad’ın eserleri üzerine önemli çalışma ve araştırmalara imza atan ve bu 

konuya vakıf olan Koşal, onun eserleri hakkında şu değerlendirmede bulunmaktadır: “Kısa 

süren saltanatına karşılık bütün tarihimizin en verimli bestecisi oldu. Üç büyük ciltlik 

alafranga besteleri gününüze kalmıştır. Bunlar A3 boyutunda 1134 sayfada toplanmış solo 

eserlerdir. 488 piyano eserinin tamamı tarafımdan arşivlendi. Ayrıca çocuklarının, 

torunlarının albümlerine yazdığı bazı eserleri de ilâve ettim. Elimizdeki albümler devrinin 

salon müziği tarzında marşlar, polkalar, mazukalar, valsler, Schottischler, galoplar, 

Quadrilleler ve benzeri parçalardan oluşmaktadır. Bunlar dehâ sahibi bir amatör 

bestecinin eserleri olduğu söylenebilir. Tahttan indirilmesine sebep gösterilen sinir 

hastalığından muztarip olmasını ispat edecek kadar materyal bu ciltlerde mevcuttur. 

Çünkü çoğu tahttan indirildikten kısa bir süre sonra bestelenmiştir. Bazı hüzünlü, 

melankolik satırlar ve müzikler daha ziyâde şiddetli bir depresyona girdiğini 

göstermektedir
1126

.  

Albümlerin ilki kayıptır. İkincisi 1878-1885, üçüncüsü 1885-1887, numarasız 

albüm ise 1881-1892 seneleri arasında yazılmıştır. Bu üç albümde bulunan 514 eserin 

488’i Sultan V. Murada aittir. Geri kalan eserler ise kızlarından Fehîme ve Hadîce 

Sultanlarla, muhtelif kalfalar tarafından bestelenmiştir. Padişah bazı eserlerini kızlarına 

(Hadîce, Fehîme ve Fatma Sultanlara), oğlu Şehzade Selâhaddin Efendi’ye, Kadın 

Efendilere vs. ithaf etmiştir. Ayrıca 2 tane de merkepli karikatürle süslemiştir. Nadiren 

şiirler, Farsça-Arapça yazılar serpiştirmiştir. Eskizler, müsveddeler, zayıf parçalar bir 

tarafa bırakılırsa 130 kadar eser çalınabilecek şekilde tamamlanmıştır
1127

. 

Başlıklar, ithaflar ve tarihler kısmen Fransızca, kısmen eski Türkçe, bazen her iki 

lisanda birden yazılmıştır. Tarihî açıdan dikkat çeken başlıklar:  

-La vieillisement.  d’une famille en malheur et d‘injustice (aynen!) 

                                                 
1125
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1905, s. 6. 
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-Quasimodo 

- Merche Ahi Vah patrie 

- Hacivad kimdir? 

- Chafak 

- Zahür 

- Asir 

-La memoir d’une intelligence nefuleuse (aynen!) 

-Malör yahud bonör 

- Nihayet bahtiyar olduğum bugün 

-Marş-ı hürriyet-efza 

-Voix du tombeau 

-Marş-ı Murad 

-Une molêcule d’A 

-Kemençe Hevâsı 

 Bugünkü ziyafetin şerefine çıkarılan galop gibi pek çok enteresan başlık, ithaf ve tarihiyle 

saraydaki günlük olaylara ışık tutan notlar çıkıyor. (Meselâ kardeşi Nureddin Efendi’nin 

vefâtı veya oğlu Selâhaddin Efendi’ye bir teşekkür gibi...)
1128

  

Sultan V. Murad’ın en dikkate değer eserini incelediğimizde, evvelâ hemen hemen 

hiç armoni hatası yapmadığı görüyor....  Bazı zayıf yönlerini hocalarının sınırlı müzik 

bilgisine ve kabiliyetine bağlamak mümkündür. Çünkü Muzıkâ-yı Hümâyûn’un en mühim 

isimleriyle bile mukayese edildiğinde, padişahın kabiliyetinin onların çok üstünde olduğu 

ortaya çıkıyor. Eğer Saraya besteci, piyanist, şef ve hoca olarak Liszt veya Saint Saén 

seviyesinde çok yönlü, büyük bir müzisyen getirtilebilseydi, Sultan V. Murad muhtemelen 

profesyonel bir besteci olabilirdi. Elimizdeki hâliyle bile eserlerinin kıymeti diğer hânedan 

efrâdının ve Saray bestekârlarının yazdığı parçalardan daha yüksek. Bu konuda dikkat 

edilmesi gereken bir husus da, tahttan indirildikten sonra Çırağan Sarayı’nda -bahçede 

gezmesi serbest bile olsa- bir nev’î hapis hayatı yaşayıp, dış dünyâyla irtibatının kesilmiş 

olması, yani Muzıkây-ı Hümâyûn kumandanlarının bu eserleri tashîh etmesinin mümkün 

olmamasıdır
1129

.  
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Sultan V. Murad’ın eserlerinin bazı özellikleri müzik tarihi açısından dahi önem 

taşıyor: Batı müziğinden aldığı tesirleri Viyana Valsi, İtalyan Operası (bilhassa Rossini 

stili) hatta “Danse pour tastagnettes” gibi İspanyol müziği tarzı parçalarında görüyoruz. 

Alaturkadan bilhassa marşlarda ilham almış. Bazen de aynı parçada alafranga-alaturka 

karışımı görülüyor. .... Müzik tarihimizde bir Türk halk türküsünü piyano için çok 

seslendiren muhtemelen ilk besteci ve şüphesiz ilk padişahın V. Murad olduğunu bu 

albümler sayesinde öğrendik. Aydın Hevâsı başlığıyla bir Zeybek armonize etmiş. Aksak 

ritimlerin notasyonu o devirde bilinmediği için, son vuruşu bu şekilde genişleterek bir 

amatör için şâyân-ı hayret bir çâre bulmuş. Cumhuriyetin ilk senelerinde Cemal Reşid 

Rey’in çok seslendirdiği Sarı Zeybek bu alandaki ilk çalışma olarak kabul edilirdi. .... 

Ondan 40 yıl evvel bir padişahın bu konudaki ilk çabası ise bugüne kadar hiç 

bilinmiyordu. ... Sultan V. Murad’ın klasik Batı müziği tarzındaki bestelerinin müzik 

tarihimizde çok özel bir yönü vardır
1130

.  

Sanatkâr ruhlu bir padişah olan V. Murad ömrünün en zor yıllarının geçtiği Çırağan 

Sarayı’nda acılarını müziğin gizem ve büyüsü ile bastırmaya çalışmıştır. Bu durum 

eğitimini aldığı ve yeteneğinin de olduğu müzik konusunda çok sayıda besteler ortaya 

koymasını sağlamıştır. Döneminde Batı tarzı müziğin moda olması ve kabul görmesi onun 

alafranga besteler yapmasında etkili olmuştur.  
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SONUÇ 

V. Murad’ın 64 yıllık hayatı (1840-1904), yaşadığı dönemin aydınlatılması 

bakımından önem arz etmektedir. Bu dönem Tanzimat Fermanı ile birlikte devlet 

idaresinde bir takım düzenlemelerin yapıldığı, değişim ve dönüşüm olarak nitelendirilen 

süreci içine almaktadır. Dolasıyla bu süreçte Osmanlı Devleti’nin Batı ile olan 

münasebetleri yeni bir boyut kazanmıştır. Aynı zamanda onun yaşadığı dönemde Osmanlı 

Devleti’nin varlığının hedef alındığı, siyasi ve ekonomik olarak zorluklar yaşandığı 

bilinmektedir. Her ne kadar kısa saltanatından ötürü bu zorlukların muhatabı doğrudan V. 

Murad olmasa da bir şehzade ve veliaht; bir mahlu ve mahkûm sultan olarak kendisi 

döneme tanıklık etmektedir. 

Sultan Abdülmecid, Tanzimat döneminin ilk şehzadesi olarak doğan oğluna 

“Murad” ismini vermekle devletin geleceğine dair ümit ve beklentilerini ortaya koymuştur. 

Kendisine büyük ümitler yüklenen V. Murad, şehzadeliğinde dönemin en iyi hocalarından 

dersler almıştır. Klasik eğitim olarak nitelendirilen İslami ilimler, tarih, edebiyat, 

matematik, Arapça derslerini almasının yanı sıra Tanzimat dönemi Batı kültürünün 

yansıması olarak Fransızca ve Batı müziği dersleri de almıştır. Babası Abdülmecid’in 

Batı’ya olan meylinin tezahürüyle V. Murad’ı şehzadeliğinde adeta Avrupalı bir prens gibi 

yetiştirmiştir. 

Bu dönemde Osmanlı Devleti’nde uygulanmakta olan veraset sistemini 

değiştirmeye yönelik girişimlerin merkezinde V. Murad vardır. Babası Abdülmecid, 

veliaht kardeşi Abdülaziz’in yerine padişah olarak kendi oğlu Murad’ın geçmesini 

istemiştir. Hakeza Abdülaziz de tahta çıktıktan sonra veliaht yeğeni Murad Efendi yerine 

kendi oğlu Yusuf İzzeddin Efendi’yi tahta çıkarma tasavvurunda bulunmuştur. Adı geçen 

iktidar hesaplarının meydana getirdiği gerginlik hassas kişiliğe sahip Murad’ın psikolojisi 

üzerinde derin izler bırakmıştır. 

Sultan Abdülaziz saltanatının ilk yıllarında yeğeni Murad Efendi’yi kollayıp 

gözetmiş, ona geniş bir özgürlük alanı tanımıştır. Hatta Kurbağalıdere’deki köşkü 

kendisine tahsis etmiştir. Veliahdın politikaya karıştığı fark edilince kendisine tanımış 

olduğu özgürlüklere kısıtlama getirmiştir. Bu bağlamda Veliaht Murad Efendi’nin Fransa 

İmparatoru III. Napoleon’a mektup göndermiş olması siyasi bir hamle olarak 

değerlendirilebilir. 
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V. Murad, amcası Sultan Abdülaziz ile birlikte 1863’te Mısır, 1867’de Avrupa 

seyahatine çıkmıştır. V. Murad’ın özellikle Avrupa gezisine dâhil edilmesinin sebebi 

kendisinin Abdülaziz’in saltanatına alternatif olarak görülmeye başlanması nedeniyle 

İstanbul’dan uzaklaştırılmasını sağlamaktır. Bu gezide Murad Efendi’ye gösterilen alaka, 

duyulan saygının bir şehzade ve veliahda gösterilenden öte olduğu anlaşılmaktadır. Hatta 

İngiltere Kraliçesi Victoria kızlarından birini onunla evlendirmek istemiştir. Veliahda hem 

bu teklifin gelmesinde hem de büyük teveccüh gösterilmesinde Murad Efendi’nin Avrupa 

kamuoyunda liberal fikirleri ile tanınmasının yanında Avrupaî kültüre vâkıf olmasının da 

etkisi büyüktür.  

Meşrutiyet fikrine sahip olan ve Osmanlı Devleti’nde yeni bir rejim kurabileceğine 

inanılan Veliaht Murad Efendi, Yeni Osmanlılar tarafından müstakbel meşrutiyet 

hükümdarı olarak görülmüştür. V. Murad ile Yeni Osmanlılar,  Abdülaziz’in yönetimine 

karşı ortak bir paydada, amaç birliğinde buluşmuşlardır. Zira kendisi amcasının yerine 

tahta geçmek için böyle bir muhalefet hareketinden faydalanmak istemiştir. Yeni 

Osmanlılar ise kendi fikirlerini (meşrutiyet, anayasa) hayata geçirecek bir hükümdar 

namzedi olarak gördükleri veliahdı desteklemişlerdir. Özellikle Namık Kemal, Veliaht 

Efendi’nin büyük dedelerinin kahramanlık hikâyelerini anlatarak onu hükümdarlığa 

hazırlamıştır. 

Meşrutiyet fikri bir yana V. Murad’ın alametifarikası uluslararası bir organizasyon 

olan Masonluğu tercihidir. Prodos Mason Locasında tekrisi 20 Ekim 1872’de Kleanti 

Skalyeri tarafından yapılmıştır. O bu kararı verirken taşıdığı sosyal ve siyasi değerlerin 

farkında olmuştur. Dolayısıyla onun bu kararı, araştırmadan, bilinçsizce ve üstünkörü 

verilmiş bir karar değildir. Batı medeniyetiyle bütünleşme açısından bakıldığında ideolojik 

bir tercihtir. Diğer taraftan masonluk Osmanlı toplumunda tartışma konusu haline 

gelmiştir. Taraf olanlara göre aydınlanma, ilerleme, yenilenme anlamı taşırken karşı 

çıkanlara göre ise gizemli, toplumu öz değerlerinden uzaklaştıran zararlı bir fikir ve 

düşman tarafından memlekete sokulan Truva atı anlamına gelmiştir. 

V. Murad borçlarıyla da gündem olan bir şahsiyettir. Borçlu bir veliaht olmakla 

birlikte tahta çıktığında da borçlu bir hükümdar olmuştur. Hesapsız harcamalarının sebebi 

yetişme tarzı, dönemin özellikleri ve gelecekteki hükümdarlığının rahatlığıdır. Tanzimat 

döneminin Batılı yaşam tarzı, lüks ve şatafat düşkünlüğü onda kendini göstermiştir. 

Sefahat âlemleri düzenlemiş, israfa varan harcamalarda bulunmuştur. Amcasına karşı 
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giriştiği iktidar mücadelesinde başta Yeni Osmanlılar olmak üzere kendini destekleyenlere 

maddi imkânlar sunmuştur. Dolayısıyla bu işler için şehzadelik tahsisatı yetmemiştir. 

Hristaki Zagrofos, Zarifi ve Köçeoğlu Agop gibi Galata bankerlerinden borç para almıştır.  

Softalar hareketi olarak nitelendirilen medrese öğrencilerinin kıyamı sonucu Sultan 

Abdülaziz, sadrazamlığa Mütercim Mehmed Rüşdü Paşa’yı, seraskerliğe Hüseyin Avni 

Paşa’yı, Şura-yı Devlet reisliğine Midhat Paşa’yı ve şeyhülislamlığa Hayrullah Efendi’yi 

getirmek zorunda kalmıştır. Erkan-ı Erbaa denilen bu dörtlü bir hükümet darbesi 

neticesinde bulundukları makama gelmiştir. Bununla da yetinmeyip devletin siyasi, askeri, 

ilmiye ve bürokratik saç ayaklarını oluşturan bu mevkileri Abdülaziz’i devirmek ve 

Murad’ı başa geçirmek için kullanmışlardır. Dolayısıyla V. Murad, amcası Abdülaziz’i 

devirenler eliyle hükümdar olmuştur.  

Otuz üçüncü Osmanlı Padişahı olarak amcası Abdülaziz’in tahttan indirilmesi ile 

başa geçen V. Murad’ın, 30 Mayıs 1876 ile 31 Ağustos 1876 tarihlerini kapsayan 93 

günlük saltanatı Osmanlı padişahları arasında saltanat süresi bakımından en kısa 

dönemidir. Kendinden Meşrutî yönetime geçilmesi beklense de bu mesele Erkan-ı Erbaa 

arasında ihtilaf konusu olmuştur. Zira Midhat Paşa’nın savunduğu meşrutiyet sistemine 

Sadrazam Mehmed Rüşdü Paşa ve Serasker Hüseyin Avni Paşa karşı çıkmıştır. Bu kısa 

saltanatı süresince muktedir bir sultan olamamıştır. Devletin bütün işlerini yürüten 

Mütercim Mehmed Rüşdü, görünüşte sadrazam iken manen hükümdarlık etmiştir. 

V. Murad ilk Cuma Selamlığında şuur bozukluğu alametleri göstermiştir. 

Davranışlarındaki anormallikler öyle bir hal almıştır ki kılıç kuşanma töreni 

düzenlenememiştir. Dolayısıyla kılıç kuşanma töreni yapılmadan padişah olan tek Osmanlı 

sultanı, V. Murad’dır. Meşruiyet alameti olarak görülen bu merasimlerden cuma 

selamlığının düzenli olarak yerine getirilememesi ve kılıç kuşanma töreninin yapılamaması 

V. Murad’ın hükümdarlığını sorgulanır hale getirmiştir. 

Bu dönemde büyük güçler Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki siyasi varlığını zaafa 

uğratarak burada kendilerine ait egemenlik alanları kurma peşinde olmuşlardır.  Balkanlar, 

Rusya için Panslavizm politikasının uygulama merkezi iken, Avusturya, İngiltere, 

Almanya ve Fransa içinse kendi çıkar hesaplarının yapıldığı bir yer olmuştur. Osmanlı 

Devleti’nin yaşadığı siyasi istikrarsızlık ve ekonomik bunalım, kendisine bağlı küçük 

prenslikler olan Sırbistan ve Karadağ’ı cesaretlendirmiştir. Slavcılık propagandasının da 

etkisiyle bu prenslikler Osmanlı Devleti’ne karşı isyan etmişlerdir. 
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V. Murad’ın kısa hükümdarlığında meydana gelen iki önemli hadise kendisini 

olumsuz yönde etkilemiştir. Bunlardan ilki amcası Abdülaziz’in daha V. Murad’ın 

saltanatının yedinci günü ölmesi, ikincisi ise yine bu olayla bağlantılı olarak Çerkes 

Hasan’ın, toplantı halindeki Heyet-i Vükelayı basıp heyetten birkaç kişiyi öldürmesidir. 

Bahsi geçen olaylar başta olmak üzere tahta çıkarken yaşadığı ağır gerilim V. Murad’ın 

sinirlerinin iyice bozulmasına ve hastalığının artmasına neden olmuştur. 

Akıl sağlığı bozulan V. Murad, merdivenden ineceği yerde çıkmak, çıkacağı yerde 

inmek, ata ters binmek, resmi elbisesini çıkarmadan yatağa girmek, kendisini havuza 

atmak gibi gayri tabii davranışlarda bulunmuştur.  Ayrıca sinir krizleri geçirmiş, hayaller 

görmüş, tuhaf seslerle bir şeyler mırıldanmış, yaşadığı korku ve şüphe dudaklarında 

uçuklara neden olmuştur. Tek başına oturmaktan şefkat, muhabbet, utanma duygularından 

yoksun olan V. Murad, örtünme gereği bile duymayan, öz güvenini yitirmiş bir hale 

gelmiştir. 

Bu durumdaki padişahın devleti yönetemeyeceği anlaşılınca vükela tarafından V. 

Murad’ın hal‘ine Abdülhamid’in cülûsuna karar verilmiştir. Abdülaziz’e “muhtellü’ş-şuur” 

(aklını yitirme, delirme)  isnadıyla halʻ fetvası verilmişti.  Kaderin cilvesine bakın ki V. 

Murad’ın kendisine de “cünûn-ı mutbık” (daimi delilik) sebebiyle fetva verilerek halʻ 

edilmiştir. Kendisinden devlet idaresinde meşrutiyet sistemine ve anayasal düzene 

geçilmesi beklenen V. Murad’ın, hastalığı sebebiyle saltanatı sona erdiğinden dedesi II. 

Mahmud’un açtığı ve babası Abdülmecid’in geliştirdiği modernleşme olgusunu hangi 

boyutlara taşıyacağı test edilememiştir. 

V. Murad’ın annesi Şevki-Efsar, oğlunun tedavisi için çırpınmış, olağanüstü gayret 

ve arayışların içine girmiştir. Sıhhatini dolayısıyla tahtını kaybetmiş bir padişahın içler 

acısı durumu karşısında annesi bütün bunları geri kazanmak uğruna olağanüstü mücadele 

vermiştir. 

Tahttan indirildiği 31 Ağustos 1876’dan öldüğü 29 Ağustos 1904’e kadar 28 yıl 

boyunca Çırağan Sarayı’nda gözetim altında yaşamıştır. V. Murad’ı sevenler, haksızlığa 

uğradığını  düşünenler,  onun iktidarından faydalanmak isteyen kişi ve cemiyetler, bağlı 

bulunduğu teşkilat ve gruplar kendisini yeniden padişah yapmak için örtülü veya açık bir 

siyasi mücadele içine girmişlerdir. Dörtlü Komite olarak nitelendirilen grup,  Kleanti 

Skaliyeri-Aziz Bey Komitesi ile Ali Suavi’nin muhacirler ile kalkıştığı Çırağan Vak’ası 

bunların cümlesindendir. Bu tür eylem ve planlar kendi tahtı için tehdit anlamına 
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geldiğinden II. Abdülhamid, Sabık Sultan V. Murad’ı sıkı bir kontrol altına almıştır. V. 

Murad için Çırağan Sarayı’ı adeta bir mahpushaneye dönmüştür. 

V. Murad, ailesi ve maiyetiyle ikamete zorlandığı Çırağan Sarayı’nda kaderine 

küsmüş, münzevi hayatını okumak ve piyano çalmakla geçirmiştir. Çilesini şarkılar 

bestelemek ve torunlarına ders vermekle tamamlamıştır. Sanatkâr ruhlu bir padişah olan V. 

Murad ömrünün en zor yıllarını burada yaşamıştır. Acılarını müziğin gizem ve büyüsü ile 

bastırmaya çalışmıştır.  

Dönemine göre renkli yaşayış ve kişiliğe sahip bir Osmanlı sultanı olan V. Murad 

idealleri ve yaşadığı gerçekler arasında kalmış, sıhhatinden kaynaklı sorunlar ile 

boğuşmuş, sevenlerine çeşitli saiklerle de olsa ümit olmuştur. İçli bir bestekâr, çocuklarına 

düşkün bir baba, eşlerine vefakâr bir koca, annesine kısada olsa Valide Sultanlığı yaşatan 

bir evlattır.  
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wed=y) E.T. 22.07.2017) 

http://earsiv.sehir.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11498/32558/001562196008.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://earsiv.sehir.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11498/32558/001562196008.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Ek 24   

 

 
 

V. Murad’ın kızı Hatice Sultan 

 
(http://earsiv.sehir.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11498/32432/001562181008.pdf?sequence=1&isAllo

wed=y E.T. 22.07.2017) 

 

 

 

 

http://earsiv.sehir.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11498/32432/001562181008.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://earsiv.sehir.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11498/32432/001562181008.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Ek 25  
 

 
 

Sultan V. Murad 1876 senesinde 3 aylık saltanatında sakalını bırakmıştı   

(Ali Vasıb Efendi, Bir Şehzadenin Hatıratı, s. 24.) 
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Ek 26 

 

 
 

V. Murad’ın fincan takımına işlenmiş resmi 

 
(http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2010/arts-of-the-islamic-world-

l10223/lot.338.html?locale=en E.T. 24.09.2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2010/arts-of-the-islamic-world-l10223/lot.338.html?locale=en
http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2010/arts-of-the-islamic-world-l10223/lot.338.html?locale=en
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Ek 27   
 

 
 

Es-sultan Murad Han hamis, veladet: 1256, cülüs:7 Cemazülevvel 1293 hal’ ve ba’de 3 

eşhur 3 eyyam=Sultan Mourad Khan V, né 1840, régnant 30 Mai 1876, de Trône 31 

Août1876 

 
(İ.B.B. Atatürk Kitaplığı Sayısal Arşiv ve e-Kaynaklar Demirbaş Alb_000142_034) 
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Ek 28  

 

 
 

V. Murad’ın at sırtında Dolmabahçe Sarayına gidişi 

 
(Eldem, V. Murad’ın Oğlu Selahaddin Efendi’nin Evrak ve Yazıları, Cilt I, s. 34.) 
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Ek 29  
 

 
 

 V. Murad’ın Ayasofya’daki ilk selamlığı 

 
(Eldem, V. Murad’ın Oğlu Selahaddin Efendi’nin Evrak ve Yazıları, Cilt I, s. 35.) 
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Ek 30   

 

 
 

V. Murad saltanat kayığı ile Dolmabahçe Sarayı’na dönerken   

 
(Eldem, V. Murad’ın Oğlu Selahaddin Efendi’nin Evrak ve Yazıları, Cilt I, s. 47.) 
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Ek 31   

 

 
 

V. Murad’ın Sandukası (İstanbul, 10.07.2012) 

 
M. Fatih Demirhan; Osmanlı Padişah Türbeleri/Ottoman rulers' tombs, Hilâl. Studi turchi eottomani 2 , 

2013 Edizioni Ca’ Foscari - Digital Publishing, s. 92. 

(http://edizionicafoscari.unive.it/en/edizioni/libri/978-88-97735-24-3/  E.T. 24.11.2018) 

 

 

 

 

http://edizionicafoscari.unive.it/en/edizioni/libri/978-88-97735-24-3/
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Ek 32   

 

 
 

V. Murad’ın defnolunduğu Cedid-i Havatin Türbesi 

 
M. Fatih Demirhan; Osmanlı Padişah Türbeleri/Ottoman rulers' tombs, Hilâl. Studi turchi eottomani 2 , 

2013 Edizioni Ca’ Foscari - Digital Publishing, s.93 

(http://edizionicafoscari.unive.it/en/edizioni/libri/978-88-97735-24-3/   E.T. 24.11.2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://edizionicafoscari.unive.it/en/edizioni/libri/978-88-97735-24-3/
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Ek 33  

 

 
  

V. Murad’ın çocukları ve torunları  

(Ali Vasıb Efendi, Bir Şehzadenin Hatıratı, s. 422.) 
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Ek 34   
 

 
 

V. Murad'ın Soyundan gelen hanedan mensupları  

(Ali Vasıb Efendi, Bir Şehzadenin Hatıratı, s. 425) 
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Ek 35   
 

 
 

V. Murad’ın soyundun gelen Ayşe Sultan şeceresi 

  (Milliyet (Pazar), 8 Ekim 2006, s. 9.) 


