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ÖZET 

V. Murad’ın kızı Hatice Sultan ile II. Abdülhamid’in damadı Kemaleddin Paşa arasında 

yaşanan aşk macerası ve aralarında yazıştıkları mektuplar bu tezin konusudur. Tezin 

çerçevesi kısaca Hatice Sultan ve Kemaleddin Paşa’nın yaşamları ve 

mektuplaşmalarından oluşmaktadır. Tezin amacı Kemaleddin Paşa’nın parça parça 

yayımlanmış olan mektuplarının tamamının çevrilmesi ve bir bütün halinde 

sunulmasıdır. Mektupların çevirisinde bulunamayan birkaç kelime “(?)” şeklinde 

belirtilmiştir. Mektubun çevrisinin daha iyi takip edilebilmesi için metin içerisinde sayfa 

numaraları köşeli parantez içerisinde belirtilmiştir. Kemaleddin Paşa’nın mektupları bir 

deftere kayıtlı olmasından dolayı birincil kaynak olarak kullanıldı. Hatice Sultan’ın 

mektuplarına ulaşılamadığı için ikincil kaynaklara başvuruldu.  

 

 

 

Anahtar Kelimeler: Hatice Sultan, Kemaleddin Paşa, II. Abdülhamid, mektup. 
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ÖNSÖZ 

Osmanlı Devleti’nin dağılma sürecine girdiği yıllarda tahtından indirilmiş bir padişahın 

kızı olan Hatice Sultan ile II. Abdülhamid’in damadı Kemaleddin Paşa arasında yaşanan 

aşk macerası ve aralarında yazıştıkları mektuplar bu tezin konusudur. Bundan dolayı bu 

çalışmada Hatice Sultan’ın doğumu, Çırağan Saray’ına hapsedilmesi, evlilikleri ve 

ölümünün anlatılması yanı sıra aynı şekilde Kemaleddin Paşa’nın doğumu, Naime 

Sultan ile evliliği ve hayat hikâyesi kısaca anlatılmıştır. Bu çalışmada ayrıca İstanbul 

Nadir Eserler Kütüphanesinde bulunan ve Abdülhamid tarafından bir deftere 

kaydettirilen mektuplar tamamı tarafımdan çevrilmiştir. 

 Tezin ortaya çıkışında elbette birçok kişinin yardımı ve desteği olmuştur. Bu 

hususta bana vaktini ayıran, yönlendirmesiyle, fikirleriyle ufkumu açan, mektupların 

okunmasında yardımcı olan, desteğini esirgemeyen hocam Prof. Dr. Ali Akyıldız’a, 

mektupların okunması hususunda bana çok büyük yardımı dokunan ve değerli zamanını 

bana ayıran hocam Davut Erkan’a, samimiyeti, hoşgörüsüyle destek veren tez 

danışmanım Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Ökten’e, konumla alakalı kaynak hususunda 

yardımlarını esirgemeyen Mehmet Yılmaz’a çok teşekkür ederim 

 Ayrıca tezimin her aşamasında beni motive eden, moral veren ve her zaman 

desteğini yanımda hissettiğim sevgili dostum Cemile Cengiz’e ve bana huzurlu bir 

ortam sağlayan, manevi desteklerini esirgemeyen aileme çok teşekkür ederim.  

ŞEYMA KILIÇ 

23 MAYIS 2013 
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GİRİŞ 

V. Murad’ın doksan üç günlük saltanatı zamanında akli dengesinin bozulması 

neticesinde tahtan indirilmiş ve yerine kardeşi II. Abdülhamid tahta çıkmıştır. 

Abdülhamid’in tahta çıkmasının ardından V. Murad ve ailesi Çırağan Saray’ında hapis 

hayatına mahkûm edildiler.  

 Bu hapis hayatından en çok etkilenenler ise V. Murad’ın kızları oldu. Yirmi beş 

yıl Çırağan’da gün yüzü görmeden yaşayan sultanların evlilik yaşları gelmiş 

geçmekteydi. Amcaları II. Abdülhamid de sanki onları unutmuş gibiydi. Netice 

itibariyle V. Murad’ın kızları evlenmek istediklerini bildirmişler ve padişah tarafından 

kendilerine uygun görülen damatlarla evlendirilmişlerdir. Fakat V. Murad’ın büyük kızı 

Hatice Sultan amcasının kendisini tanınmamış, kaba, yaşlı ve orta halli bir memur olan 

Vasıf Bey’le zorla evlendirmesi kinlenmesine ve intikam hırsları içine düşmesine sebep 

olmuştur. Zorla hapis hayatı yaşayan Hatice Sultan bu kez de sevmediği biriyle 

evlenmek zorunda bırakılıyordu. Üstelik II. Abdülhamid kendi kızlarını devrin ünlü 

komutanı Gazi Osman Paşa’nın oğullarına veriyorken. Bu şekilde gelişen olaylar 

neticesinde Hatice Sultan amcası II. Abdülhamid’den intikam almak isteyerek onun 

sevgili kızı Naime Sultan’ın eşi Kemaleddin Paşa’yı kendine âşık ederek intikam 

almaya çalışır. Nitekim bunda başarılı da olmuştur.  

 Kısaca tezin konusu bu olaylar çerçevesinde ilerlemektedir. Hatice Sultan ve 

Kemaleddin Paşa’nın aralarında mektuplaşmaları bu tezin asıl kaynağını 

oluşturmaktadır. Ayrıca başvurulan eserler olarak Nahid Sırrı Örik, M. Çağatay Uluçay, 

Semih Mümtaz ve Niyaz Ahmed Banoğlu en fazla kullandığım yazarlar olmuştur.  
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 1. HATİCE SULTAN’IN DOĞUMU, SARAYDAKİ HAYATI, 

EVLİLİĞİ 

V. Murad’ın en büyük kızı olan Hatice Sultan 5 Nisan 1870 tarihinde Kadıköy 

Kurbağalıdere’de dünyaya gelmiştir. Annesi V. Murad’ın üçüncü kadını olan Şâyân 

Kadın’dır.1 

 Hatice Sultan’ın doğumundan itibaren başlayan dramatik hayatı yaşamının 

sonuna dek sürmüştür. Şâyân Kadın’dan rivayet edilen anlatıma göre; Sultan 

Abdülaziz’in saltanatı zamanında Abdülmecid’in şehzadelerinin birden fazla çocuk 

yapmaları 1869 yılında yasaklanmıştır. Bu duruma rağmen hamile olan Şâyân Hanım’a 

doğum izni verilmemiştir. Düşük yaptırılması için Doktor Emin Paşa’ya gönderilmiş 

fakat konağa gönderilen Şâyân Hanım’ın çocuğu düşürülmeyerek burada doğum 

yapılmasına müsaade edilmiştir. Doğumun ardından saraya haber gönderilerek düşüğün 

gerçekleştirildiği söylenmiştir. Doğumdan bir hafta sonra Şâyân Kadın’ı ve bebeği V. 

Murad’ın yanına getirilmişler, henüz 17 yaşında olan Şâyân Kadın doğumdan sonra 

vefat etmiştir.2  

 Annesinin ölümünün ardından Hatice Sultan bir kalfanın yanına verilerek babası 

padişah olana dek Kurbağalıdere’deki bir köşkte gözden ırak yaşamıştır. Ancak babası 

padişah olduktan sonra varlığı resmiyet kazanmıştır.3 Babasının çok kısa süren 

saltanatında Hatice Sultan henüz altı yaşındaydı ve bu kısa zamanda mutlu günler 

yaşamıştır. Fakat babasının tahtan indirilmesinin ardından, II. Abdülhamid’in 

saltanatında Çırağan Saray’ına hapsedilmeleri elbette Hatice Sultan’ı olumsuz yönde 

                                                 
1 M. Çağatay Uluçay, Padişahın Kadınları ve Kızları, ( Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1985), 
s.168. 
2 Necdet Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları, (İstanbul: Oğlak Bilimsel Kitaplar, 2008), s.478-479. 
3 Sakaoğlu, Bu Mülkün, s.479. 
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etkilemiştir. Nahid Sırrı Örik’in Hatice Sultan’ın hayatı ile ilgili söylediği sözler 

oldukça etkileyicidir. “Hatice Sultan Osmanoğullarının kadınları arasında hayatına en 

velveleli macera ile gerçek ve cidden dramatik bir roman sığdırmış bir kadındır”.4 

 V. Murad’ın akli dengesini yitirmesinden sonra Hatice Sultan ve kardeşleri 

babalarıyla beraber Çırağan Sarayına hapsedilmişlerdir. V. Murad yaşamış olduğu 

bunalımlardan biraz daha kurtularak kızlarının eğitimi ile bizzat kendisi alakadar 

olmuştur.5 Sultan Murad bestekâr sultanlardan birisiydi, iyi piyona çalar ve dönemine 

uygun şarkılar bestelerdi. Kızlarının tahsilleriyle meşgul olan ve onlara piyona eğitimi 

veren Sultan Murad kızları için kalfalar ve yabancı muallimler getirterek eğitimleri ile 

yakından ilgilenmiştir. 6 Hatice Sultan aynı zaman da Fransızca dersleri almış ve ileri 

derecede bu dili öğrenmiştir.7 

 Hatice Sultan babasının padişah olmasının gururunu yaşamıştır. Kendisi 

kaynakların çoğunda ateşli bir yaratılışı olan ve kız kardeşlerinin aksine oldukça güzel 

bir kadın olarak geçmektedir.  Çırağan Sarayı’nda hapis geçirdiği genç kızlık yılları ve 

gelin olup çıkmasına kadar bu sarayda tam 25 yıl yaşamıştır. Nihayet gün yüzüne 

çıkmak isteyen Hatice Sultan, amcası II. Abdülhamid’e evlenmek istediğini ve bu hapis 

hayatından kurtulmak istediğini söylemiştir. Öyle bir hale gelmiştir ki “velev ki sarayın 

harem ağalarından birine verilerek” dahi olsa bu hayattan kurtulmayı ve hür olmayı 

arzulamaktadır.8 

                                                 
4 Nahid Sırrı Örik, Bilinmeyen Yaşamlarıyla Saraylılar, haz. Alpay Kabacalı, (İstanbul: Türkiye İş 
Bankası Kültür Yayınları, 2002), s.101.  
5 Uluçay, Padişahın Kadınları, s.168. 
6 Leyla Saz, Harem’in İç Yüzü, (İstanbul: Milliyet Yayınları, 1974), s.97-98. 
7 Sakaoğlu, Bu Mülkün, s.479. 
8 Örik, Bilinmeyen Yaşamlarıyla, s.102. 
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Çırağan Sarayında hapis hayatı yaşayan V. Murad’ın kızları sanki padişah II. 

Abdülhamid tarafından unutulmuş gibiydi. Yaşları otuza yaklaşmış olan Hatice ve 

Fehime Sultanların harem ağalarıyla dahi olsa evlenerek bu hapis hayatından kurtulmak 

istemeleri durumun vahametini ortaya koymaktadır. Hatice ve Fehime Sultanların 

evlilik talepleri üzerine II. Abdülhamid babalarının yanına dönmemeleri kaydıyla 

sultanların evlenmelerine müsaade ederek 1901 yılında Yıldız Sarayı’na getirilerek 

misafir edildiler.9 

 II. Abdülhamid’in koymuş olduğu şartı kabul eden sultanlar bir daha babalarının 

yüzünü göremeyecek ve Çırağan Sarayına dönemeyeceklerdi.10 Yıldız sarayına misafir 

edilen sultanlara,  II. Abdülhamid’in üçüncü kadını Emsâlinur Kadınefendi vâlidelik 

yaptı. Padişah ağabeyine vefasını göstermek amacıyla olacak ki Hatice ve Fehime 

Sultanların saray merasimlerinde ve eğlencelerinde boy göstermelerine izin vermiştir.11 

Ancak misafir oldukları günlerin ardından haftalar ve aylar geçmesine rağmen herhangi 

bir damat adayı talip olarak çıkmamıştır.12 Herhalde tahtından indirilmiş bir padişahın 

kızlarını istemeye devlet adamlarından ve paşalardan cesaret edecek birileri 

çıkmamıştı.13 Bu durumun üzerine Hatice ve Fehime Sultanlar padişaha tekrar haber 

göndererek evlenmek istediklerini yineleyerek “ Daha ne kadar oturacağız. Bizde 

evimizi bilelim” diyerek serzenişte bulundular. II. Abdülhamid cevaben; “Ben de 

üzülüyorum, lakin talip çıkmıyor uşaklara mı vereyim” yanıtını verdi.14 Gönderilen bu 

haber üzerine Emsâlinur Kadınefendi sultanlara yardım edeceği sözünü verir ve 

                                                 
9 Sakaoğlu, Bu Mülkün, s.479. 
10 Örik, Bilinmeyen Yaşamlarıyla, s.102. 
11 Sakaoğlu, Bu Mülkün, s.479. 
12 Uluçay, Padişahın Kadınları, s.168. 
13 Örik, Saraylılar, s.102. 
14 Sakaoğlu, Bu Mülkün, s.479. 
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padişahın iradesi doğrultusunda uygun birilerinin bulanabileceğini söyler ve nitekim bir 

akşam tiyatrosunda padişah sultanlara düğünlerinin müjdesini verir.15 

 

1.1.Hatice Sultan’ın Eş Seçimi ve Evliliği 

Osmanlı hanedan geleneğinde padişahların doğan kızları evlenme çağına geldikleri 

vakit kendilerine uygun görülen kişiyle evlendirilirdi. İlk dönem Osmanlı padişahları 

kızlarını veya kız kardeşlerini devrin diğer önemli ailelerindeki hükümdarlara ya da 

önemli devlet adamları ile evlendirirlerdi.16 

 Osmanlı Devleti on altıncı yüzyılda Anadolu’da tek hâkim olduktan sonra 

padişah kızlarının evlendirecek hanedanlar ortadan kaldırılınca sultanlar, vezirlerle ve 

yüksek rütbeli devlet adamlarıyla evlendirilmeye başlamışlardır. Bu durum daha çok 

siyasi olarak almış oldukları kararlardır.  Burada bir diğer önemli husus ise padişah 

kızları ile evlenen paşaların veya devlet adamlarının bu evlilikler sebebiyle nüfuzlarını 

artırmış olmalarıdır.17 Padişah kızını veya kız kardeşini evlendirmeye karar verdikten 

sonra atılacak olan ilk adım sadrazama bir hatt-ı hümayun yazılmasıdır. Damat olarak 

seçilen kişiye nişan takımlarının yollanması istenirdi veya sadrazamla sürekli irtibat 

halinde olan padişah uygun bulunan kişinin damatlığını kabul ederdi.18 

 Sultan evlilikleri ve damat seçimleri Osmanlı geleneğinde bu şekilde olmuştur. 

II. Abdülhamid kendi kızlarının düğününe benzer, aynı ihtişamla Hatice ve Fehime 

Sultanlara da düğün yapmıştır. Çeyiz, düğün, yaşayacakları sahil sarayları kendi 

                                                 
15 Sakaoğlu, Bu Mülkün, s.479. 
16 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Saray Teşkilatı, (Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1984), 
s.159. 
17 M. Çağatay Uluçay, Harem II, (Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1971), s.89. 
18 Uzunçarşılı, Saray Teşkilatı, s.159. 
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kızlarınınkine eş değerdedir.19 Ancak bunlara rağmen V. Murad’ın kızları için seçilen 

damatlar adeta alelade kişilerdir. Hatice Sultan’a Vasıf adında mabeyinde sorgu işleriyle 

ilgilenen bir memur eş olarak seçilmiştir. Özellikle seçilmiş olan bu şahsın V. Murad 

adına çalışabilecek kudrette ve ehemmiyette olmamasına dikkat edilmiştir. Padişaha 

damat olan kişilere gelenekten dolayı vezaret rütbesi verildiğinden mabeyin memuru 

Vasıf Bey padişaha damatlığı dolayısıyla Vasıf Paşa olmuştur.20 

 Hatice Sultan Vasıf Paşayı hiç beğenmemiş ve uzun süre de yanına 

yaklaştırmamıştır. Vasıf Paşa Enderun’dan yetişme, orta halli bir aileye mensup, 

yakışıklı olmayan, yaşı büyük, zayıf ve esmer bir kişidir. Padişahın Vasıf Paşa’ya 

yalnızca “mir’ül-ümerâ” rütbesini tevcih etmesi ve bu rütbenin epeyce geciktirilerek 

verilmesi oldukça manidar bir durumdur. Hatice Sultan ile evliliğinde Vasıf Paşa “bey” 

ünvanıyla duyurulmuştur. Fehime Sultan, Hatice Sultan’a nazaran daha iyi bir eşe 

uygun görülmüş ve eşi Galip Paşa’ya müşirlik ve vezirlik rütbesi verilmiştir.21 

 Hatice Sultan’ın düğünü kız kardeşi Fehime Sultan ile aynı gün 12 Eylül 1901 

tarihinde yapılmıştır. Evlenen sultanlara Ortaköy’de birer konak verildi. Evliliklerinin 

ilk günün de Hatice Sultan Vasıf Paşa’yı beğenmediğinden yanına almaz ve bundan 

sonra Vasıf Paşa hep selamlıkta yatmak zorunda kalır.  

Hatice Sultan II. Abdülhamid’in kendisine böyle bir kişiyi layık görmesine 

oldukça içerlemiştir. Zira padişah kendi kızlarını devrin en önemli paşalarından olan 

Gazi Osman Paşa’nın oğulları Nureddin ve Kemaleddin Paşalara vermiştir.22 Hatice 

                                                 
19 Örik, Bilinmeyen Yaşamlarıyla, s.102. 
20 Mehmet Tevfik (Bey) Biren, II. Abdülhamid, Meşrutiyet Ve Mütareke Devri Hatıraları I, haz. F. Rezan 
Hürmen, (İstanbul: Arma Yayınları, 1993), s.25. 
21 Sakaoğlu, Bu Mülkün, s.480. 
22 Sakaoğlu, Bu Mülkün, s.480. 
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Sultan hırslı bir kadın olması dolayısıyla amcası II. Abdülhamid’e oldukça kinlenir. 

Hatice Sultan’ın hemen bitişiğindeki yalı da II. Abdülhamid’in sevgili kızı Naime 

Sultan ve eşi Kemaleddin Paşa yaşamaktaydılar.23 Hatice Sultan amcasına duyduğu 

öfke sebebiyle bir takım intikam hislerine kapılarak komşusu aynı zaman da kuzeni olan 

Naime Sultan’ın eşi Kemaleddin Paşa ile bir aşk macerası yaşayacaktır.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Örik, Bilinmeyen Yaşamlarıyla, s.102. 
24 Sakaoğlu, Bu Mülkün, s.480. 
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2. MEHMET KEMALEDDİN PAŞA VE AŞK MEKTUPLARI 

 2.1.Hayatı ve Kişiliği 

Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa’nın Zatıgül Hanım’la evliliğinden Nureddin, 

Kemaleddin, Celaleddin, Hüseyin Abdülkadir adlı dört çocuğu dünyaya gelmiştir. 

Bizim esas konumuzu oluşturan iki şahsiyetten biri olan Mehmed Kemaleddin Paşa 

1869 yılında dünyaya gelmiştir.25 II. Abdülhamid Gazi Osman Paşa’ya iltifat etmek 

üzere oğullarını şehzadelerin eğitim gördüğü okula göndererek eğitimlerini orada 

almalarını sağlamıştır. Daha sonra Nureddin ve Kemaleddin Paşalar’a müşirlik rütbesi 

verilmiş aynı zamanda damat olarak kabul edilmişlerdir. Kemaleddin Paşa II. 

Abdülhamid’in ikinci kızı Naime Sultan ile 1898 yılında evlenmiştir.26 

 Kemaleddin Paşa zeki, muzip, neşeli, yakışıklı aynı zamanda çapkın bir kişi 

olarak bilinmektedir. Edebiyata, musikiye ve yabancı dillere yatkın olup bunları 

öğrenmeye çalışmıştır. Kemaleddin Paşa gururlu, inatçı, söylenenin aksini yapan, 

insanlarla eğlenmekten hoşlanan bir kişidir. Kendisi yaptığı şeylerin sonucunu 

düşünmez ve çapkınlıklarının sonucunun nerelere varacağını hesaplamazdı. II. 

Abdülhamid’in kızı Naime Sultan ile evlendikten sonra da bu huyundan 

vazgeçmemiştir. Abdülhamid tarafından sürekli takip edilmesine rağmen padişah çoğu 

kere bunları görmezden gelmiştir.27 Padişah damadını çok sevdiğinden onu resmi 

ziyafetlerde misafirlerle tanıştırır ve methetmiştir.  Hatta Kemaleddin Paşa için “Bu 

benim okumuş, terbiyeli, zeki damadımdır” demiştir.28 

                                                 
25M. Metin Hülagü, Yaralı Mareşal, ed. Salih Gülen, (İzmir: Yitik Hazine Yayınları, 2006), s.283. 
26 Hülagü, Mareşal, s. 284. 
27 Semih Mümtaz, “ İkinci Hamid’in Damadı Kemalettin Paşa İle Beşinci Murad’ın Kızı Arasında Bir 
Aşk Macerası,” Resimli Tarih Mecmuası 9 (1950): s.343-344. 
28 Mümtaz, “ Bir Aşk Macerası,” s. 344. 
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2.2.Damad Kemaleddin Paşa ile Naime Sultan’ın Evliliği 

II. Abdülhamid sevgili kızı Naime Sultan’ın düğününü diğer sultanların düğünlerine 

katmadan tek başına yapmıştır ve ablası Zekiye Sultan’ın düğününe nazaran daha parlak 

bir şekilde gerçekleştirilmiştir.29 Kemaleddin Paşa ve Naime Sultan 18 Mart 1898 

tarihinde Yıldız Sarayı’nda nikâhlanmışlardır. Düğünden sonra Kemaleddin Paşa 

mirlivâlıktan ferikliğe yükseltilerek paşalık tevcih edilmiştir.30 Daha sonra 1903 yılında 

müşir payesine yükseltilmiştir.31 

 Naime Sultan ile Kemaleddin Paşa’nın bu evlilikten Mehmet Cahit Bey ve Adile 

Hanım Sultan dünyaya gelmiştir.32 Kemaleddin Paşa ile Naime Sultan’ın evlilikleri altı 

yıl kadar sürmüş olup Kemaleddin Paşa’nın Naime Sultan’a ihanet etmesi dolayısıyla 

1904 tarihinde evlilikleri sona ermiştir. Bu boşanma sonucunda Kemaleddin Paşa nişan 

ve rütbeleri elinden alınmıştır.33 Kemaleddin Paşa ihaneti dolayısıyla padişah tarafından 

cezalandırılarak Bursa’ya sürgüne gönderilmiştir. Ancak 1908 yılında Meşrutiyetin 

ilanıyla sürgün hayatı bitmiş ve İstanbul’a dönebilmiştir.34 

 2.3.Kemaleddin Paşa İle Hatice Sultan Arasındaki Aşk 

II. Abdülhamid aynı yıllarda evlendirdiği Hatice ve Naime Sultanları, birbirine bitişik 

sahil sarayına yerleştirmiştir. Yukarıda da anlatıldığı üzere düğün, çeyiz ve saray 

hususunda bu iki sultan arasında hiçbir ayrım yapılmamıştır. Fakat sultanlara seçilen 

damat adayları arasında epey bir fark bulunmaktaydı. 

                                                 
29 Uluçay, Padişahın Kadınları, s.179. 
30 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, İrade Tasnifi-(İ. TAL), Dosya Nr: 1316/2-1. 
31 Hülagü, Mareşal, s.284. 
32 Uluçay, Padişahın Kadınları, s.179. 
33 Başbakanlık Osmanlı Arşivi(BOA), Yıldız Tasnifi- (Y. A. HUS), Dosya Nr: 474/54. 
34 Betül Kübra Bağçe, “II. Abdülhamid’in Kızı Naime Sultan’ın Hayatı” (Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 
Üniversitesi, 2008), s.52. 
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 Hatice Sultan kişisel özellikleri bakımından hırslı ve akıllı bir kadındır. Babası 

V. Murad’ın tahtan indirilip kendisi ve diğer kardeşleri ile beraber Çırağan’a 

kapatılmalarının ardından uzun yıllar hapis hayatının vermiş olduğu baskı ile özgür 

olmayı arzulamıştır. Dolayısıyla istemediği ve sevmediği bir adamla evlenmek zorunda 

kalmasından dolayı II. Abdülhamid’e büsbütün kinlenmiş ve intikam planları içerisine 

girmiştir.  

 Naime Sultan ile Kemaleddin Paşa’nın köşklerinin bulunduğu bahçenin 

yukarısına yeni bir köşk yaptırılması hususunda bir karar alınır. II. Abdülhamid yeni 

yapılacak köşkün inşaatına nezaret etmek üzere Kemaleddin Paşa’yı görevlendirir. 

Köşkün inşaatının devam ettiği bir zaman da hemen bahçenin yanında bulunan köşkün 

balkonun da bir kadın dolaşmaktadır. Kemaleddin Paşa balkondaki kadının V. Murad’ın 

kızı olduğunu tahmin etmektedir. Hatice Sultan’ın kendisi için balkonda olduğundan 

emin olduktan sonra Paşa sultana mukabele etmeye karar vermiştir. Paşanın sultana 

mukabelesinin ardından sultan da tekrar karşılık gelince bir süre sonra selamlaşmalar 

başlamıştır.35  

 Bir başka anlatım ise komşu olan iki sultan birbirleri ile iyi anlaşmışlar ve 

arkadaş olmuşlardır. Hatice Sultan biraz uçarı olan Naime Sultan’a nasihatlerde bulunur 

ve kalfasıyla ona küçük hediyeler gönderirmiş. Hatice Sultan daha önce aklında 

planlamış olarak Kemaleddin Paşa’yı baştan çıkarma işini soğukkanlılıkla yerine 

getirmiştir. Naime Sultan eşi ve kuzenini tanıştırma gafletine düşmüş ve netice de 

Kemaleddin Paşa ilk görüşte Hatice Sultan’a âşık olmuştur.36 

                                                 
35 Mümtaz, Aşk Macerası, s.344. 
36 Kenize Murad, Saraydan Sürgüne, çev. Esin Çelikkan, (İstanbul: İsis Yayıncılık, 1994), s.12. 
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 Hatice Sultan bu şekilde padişahın sevgili kızını mutsuz ederek onu yaralamaya 

çalışmış nitekim bunda başarılı da olmuştur. Giderek Naime Sultan’a karşı umursamaz 

davranamaya başlayan Paşa yüzünden sultan yemeden içmeden kesilmiş ve padişah bu 

duruma çok üzülmüştür.  

Neticede selamlaşmaya başlayan paşa ve sultan konuşabilmenin yollarını ararlar. 

Hatice Sultan bu işi çözüme kavuşturarak kalfası aracılığı ile mektuplar taşınmaya 

başlanır. Mektuplaşmalar gittikçe artmaya başlar. Kemaleddin Paşa tam bir âşıktır ve 

edebi yönü kuvvetli mektuplar yazar.37 Kemaleddin Paşa’nın bu şekilde edebi ve bol 

nameli mektup yazmasında hocaları Tevfik Fikret ve Ali Ekrem Bey’in öğrencisi 

olmasının önemli bir etkisi olsa gerektir.38 

 Hatice Sultan ile Kemaleddin Paşa arasında yaşanan bu yasak aşkın ortaya 

çıkışında kaynakların çoğu şu fikri savunmaktadır. Bu aşk hikâyesi tamamen Hatice 

Sultan’ın kurmuş olduğu bir tuzaktır. Bu şekilde babasını Çırağan’da hapis tutan, 

kendisini otuz yaşına bekâr bırakıp bir de hiç sevmediği bir adamla evlenmek zorunda 

bırakan II. Abdülhamid intikam almış olacaktır.  

Kemaleddin Paşa’nın Hatice Sultan’a yazmış olduğu mektupların kopyaları 

bulunmaktadır.39 Fakat Hatice Sultan’ın mektuplarının asıllarını ulaşılamadığından 

dolayı bu konu da yazılmış olan ikincil el kaynaklara başvurarak oradaki bilgileri 

aktaracağız. Ben bu çalışmamda Kemaleddin Paşa’nın Hatice Sultan’a yazdığı 

mektupların kopyalarını günümüz harflerine çevirerek bu konuya bu şekilde katkı da 

bulunmayı hedefledim. 

                                                 
37 Mümtaz, Aşk Macerası, s.344. 
38 Örik, Bilinmeyen Yaşamlarıyla, s.43. 
39 ( Kemaleddin Paşa’nın Hatice Sultan için kaleme aldığı mektuplar için Ek I’e bkz.) 
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3. KEMALEDDİN PAŞA’NIN HATİCE SULTAN’A YAZDIĞI 

MEKTUPLAR40 

 

[1] Emvâc-ı mâzide bir gün efendiciğimden bahs olundu. Ulviyetiniz, melâhatiniz, 

irfân-ı dahiyânenizle müfekkireme bir bediâtü’l-cemâl tasviri teşekkül etti. Kalbim âh! 

Bu sultan-ı enmûzec-i hilkâte kul olsam hayat-ı mes’ûdem bu mes’ûde-i hüsn-i aşkın 

pîş-nigâhında revân olsa temenniler emelleri âzim-i bergûşa-yı bar-gâhı ezel oldu. 

Senelerle bir ümid arkasından koştum. Bir ser-rişte-i imkân bulmak içün uzun 

müddetler sûyul-i enîn-i tahassür içinde pûyân oldum. Artık kendimi bir nebat gibi 

hissiz yaşamağa mahkûm ettim. Ümidsiz, emelsiz, bu ömr-i me’yusun bütün bar-gîrân-ı 

teellümü altında ezildim. 

Bir Perşembe günü idi. Her zerreciklerinden ibtisâm ile handelenmiş, her şey 

melekciğimin saray-ı ismetine duhulünü imâ ederdi. Alem hürrem, sema-şâdan, 

melekler pûr-sürûr aman aman.! Mevcudât içinde yalnız ben mahzûn idim. Bütün bu 

velvele-i şevkın avâze-i tanîni benim ruhumu ta’zib ederdi. Zîr-ü-zeber olan tekmîl 

ümidlerimin enkazı altında perîşân oldum. Gözlerimden dökülen damla damla zehirlerle 

saâdet-i muhayyilem tesmîm ediyordu. Bir gün müteveffâ doktor teheyyücât-ı 

asabiyeden muzdarib olduğunuzu maden suyu irade buyurduğunuzu söyledi. Bir te’sîr-i 

bî-girân içinde kalbimde amik bir boşluk hissettim. Tazyîk-i âlâm-ı tahassürle ezildikçe 

ümidsizlik kuvvet buluyordu. Böyle bir te’essürün devası ne olabilirdi? 

                                                 
40 İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, Tarihi Yazmalar (TY), Dosya Nr: 810/009911. 
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Terk-i emel ve hayat etmek değil mi güzelim? Âh bir kere olsun nûr-ı merhametinize 

muvâsalat olmadan bu hicran-ı ebedîye gönlüm kâil olmuyordu âh… [2] Bahtsızlık. Bir 

gün sahil saray-ı ismetiniz önünden kayıkla geçerken fotoğraf çalınıyordu. Efendiciğim 

pencere önünde idi. Bir semaya bir size nî-gerân oldum. Bir lem’â-i ümid ile ruhum 

münevver oldu. Sizi görmeye sizden bir zerreye olsun nasb-ı-nigâh etmekle şedîden 

muhtaç idim. Teneffüs ettiğim hava gubâr-ı firkâtle meşbû’… Her nefes aldıkça 

yaşadığıma nedâmet eder idim. Böyle medîd, şedîd, hüznlerin dakikalar gün kadar, 

günler seneler kadar uzun geliyor. Muktezâ-ı kanûn-ı hilkât, yeldâ-ı zûlmet için de insan 

yine bir nokta-ı rûşen bulmağa çalışıyor. Aşkım benden çare göremediği içün mağmum, 

ben aşkımdan vefâ göremediğim için melûl, (âh) âguş-ı mâderde ki mâ’sum nâ-tûvân 

gibi bî-tabî vâh, Zirâ ben zencir-i esaretde inleyen mazlûm-ı bî-günah gibi nevmîd û nâ-

gâm. 

Bir gün kasr-ı dilâranızın önünden geçerken köşe penceresine kırmalı güzel kırmızı 

şemsiye perdesi takılmış gördüm. Elbet bu tebeddül ikâmete delâlet edecek o rûzun 

muâllâ nice kâbe-i âmâl oldu. Her gün o pencerenin önünden geçerim. Her gün saatlerce 

dürbîn ile oraya bakarım. Mâ’şuka-ı hayatımdan bir eser zuhûruna intizâr ederim. Ne 

mümkün, ne mümkün leyâl-i-hicrân el’ân mümted yine kem bahtıma ağlarım. 

Yıldız Sarayından gelen havadisle yeniden bir ümid-i hayat-ı medâra düştüm << Hadice 

Sultan yalnız bir kalfa ile köşke çıkmış orasını pek seviyor imiş sade bir âmâli 

varmış>>! 

Âh âh ne saâdet, şimdi elbet hezeyân-ı kalbimi sevgili meleğim duyabilir. 

[3] Mesafe yakınlaştı kim bilir bir gün aradan hâiller de kalkar. 
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… Birçok ümid-i müzehhep… 

Bir gün kandil gecesi saraya gidiliyordu. Gerdûne-i ismet-penâhîniz rukûba âmâde idi. 

Gayet âheste yürümüş vürûdunuza intizâr ediyor idim. Faytonun körüğünü habersizce 

kendim açtım. Fer’iye ile Çırağan Saray-ı muâllası arasında yanımdan geçtiniz. Bir 

heyecan-ı emelle efendiciğime arz-ı selâm û tâ’zimât ettim. Âh o bir leyle-i saâdet nişân 

idi. Bir gün Cuma alayından sonra tekkenin önünde tevakkuf buyuruluyordu. Geçerken 

bir helecan-ı firkâtle efendiciğimi selamladım. Bir uslûb-ı semâvî-i terehhümle iâde-i 

selam buyurdunuz. Âh sanki kulunuza ruh saçtınız. Emel-i hayat nisâr ettiniz. Bir gün 

öğleden sonra kulunuz alaydan âvdet efendimiz saraya yahud seyrâna âzimet 

buyurdunuz. Tesadüf ettim takdîm-i ihtirâm û muhabbet ettim. Bir vâz-ı can kârib-i 

tesliyetle kulunuzu ihya buyurdunuz. Bütün bu ruh-perver iltifatlar o emel-pîra 

tesadüfler aşkımı teşdîd ümidimi tenvîr ediyordu. Hayata bağlanıyordum, lisân-ı halimle 

her zaman her tesadüfte efendiciğimden merhamet niyaz ediyordum. Efendimiz de 

ibzâl-i şefkât buyururdunuz. Bir hayli müddet de saâdet-i meşkûke içinde böyle geçti. 

Mes’ûd bir günün sabahı idi. Erkenden kasr-ı dilarânızın iki cephesine karşı bir pencere 

önünde bir tatlı hayal-i sevdavî ile çamların sâyesine kurulmuş sedd-i âhenîne 

bakıyordum. Saatlerle bu temaşâdan sonra o melâhat-ı semâ-şânınızın tatlı bir hirâm, 

can âşup sevdavî [4] ile çeşm-i câna iyyân oldunuz. Bir lerze-i asabi-i muhabbetle 

kalktım. Sanki… Hemen uçubta yanınıza gelecek ve güldeste-i muhabbetimi takdîm 

ettikten sonra ayaklarınıza düşüp teslim-i cân edecektim. Eyvah eyvah bu saâdet 

muhabbetle bir dakika bile sürmedi gözden nihân oldunuz. Gördüğüm levha-ı rengîn 

sanki rüya imiş. Saatlerle te’essür vebî-bekâdan sonra elime bir kağıd aldım. Bî-hûş 

olan fikr-i sâmidle aşkıma vicdânıma tercüman olmağa çalışdım. Kâğıdı doldurdum 
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fakat bilmem ki söylemek istediğim o kadar mıydı daha düşünüyordum. Âh kim bilir. 

Her dakika düşünürdüm yazdığımı nasıl takdîm etmeli uzun bir ye’s içinde günler 

düşündüm ne çare bulmalı karar verdim. Ben sevgili melekciğime kurban olmaktan mı 

çekineceğim cüret-i aşkım mûcib-i tehevvür olur ise ümid-i saâdetimiz mahvoldu. 

Ümidsiz yaşamakta bir nev’î memât, herhalde cidden ölmeyi derd-i hasretle mâriz, alîl, 

sefîl hayata tercih ettim. Avrupa’dan bir sâil çocuk celb ettirmeli mâ’nen ve ahlâken 

mahalleniz umûruna bî-gâne sahra çiçeklerden mâsnu’ bir demetinin içine ârizayı 

koymalı. Melekciğim kırları gezmeye giderken yolda tesâdüfen arabaya atmalı sonra 

çocuğu müntenâ’imen geldiği yere göndermeli. Sabır ve sukûta tahammül veren bu fikr-

i icrasına yine dikkat lazım mevsim müsâid değil. Âh ya Rabbi! Çektiğim âlâm-ı firkât 

yetişmez mi? Biraz da sen imdâd et. Sabahtan akşama kadar pencerenin önünde hem 

şâşâ-ı cemâlinize müntezir hem ahvâl-i garibânemi [5] uzun uzadıya pîş-i im’âna 

alırdım. Günler; haftalar böylece elîm bir teşevvüş-iz’ân içinde geçti. 

27 Mart 320 cumartesi öğleden sonra odamdan çıktım. Uzun hasretler, mihnetler, 

meşakkâtlerden sonra vicdân-ı ihâta iden kudrete ne tevekkül hasebiyle ve bir 

teslimiyet-i mahza içinde bahçeye dâhil oldum. Lûtf-ı tesâdüfden istiâne ederek her gün 

limonluk vesilesiyle geçmekte olduğum kasr-ı dilârânızın penceresine nâzır o mevkiiye 

geldim. Ya Rabbi gördüğüm nedir? Esrar mı içtim, divâne mi oldum, kendimden mi 

geçtim, yoksa rüyada mıyım Ya Rabbi Ya Rabbi gözüme görünen ey Allah sen misin 

nûrun mudur?   Zû’mun nedir ilâhi ne lâ mütenahi kudretin var. 

Hâl-i gâşy ve istiğrak ne olduğunu anladım. Lerze lerze o köşeye yaklaştım. O ilahi 

hitabınıza vâkf-ı gûş ettim. Sıfat-ı halîka nispetle mevsûf olabilen kuvve-i nâfize-i 

harikanıza mebhûd oldum. Âlem-i manâda cemâlullah görmekten hiç farkı olmayan bu 
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müşahâde-i fevk’âl- âmâl bütün kuvvetimi mecâlimi kesd-i nûr-i cemâliniz karşısında 

yandım, eridim sanki cismim turâb olmuş yalnız ruhum şîringâm temaşa oluyordu.  

Beni dünyaya getiren kuvvetten ziyade mevt ve hasretden kurtaran kudretinize 

ulviyetinize hayran ve minnettar oldum. Gönlüm, canım ol derece şükür ve mâhmedetle 

[6]doldu ki vücudumun her zerre-i mütenâmiyesi bir maksad-ı hayata tâbi idi. O 

maksad-ı ulvî her zerre-i vücudumun hâke münkâlib oluncaya kadar efendiciğime kul 

olmaya çabalamasıdır. 

Bu neşe-i mânevi için de ilk mes’ûdiyeti duydum. Lezzet-i sermediyetle dîlser oldum. 

Bir müddet sonra hazırlamış olduğum ârizayı perîşân meâl-i nigâh-ı lütfûnuza takdîme 

cür’et-yâb oldum. Fermânınızı enkaz ettim. Bir dakika sonra bütün hayatıma vâkıf 

oldunuz. Yağmurlu bir sabah idi. Hemen bahçeye çıktım ma’rûzatımın reddi veya 

kabulüne bir işarete muntazır idim. Saâdetle sefâlet müsâdeme edecektim. Ya ben târ ü 

mâr olacaktım ya sefâlet mağlub ya perîşân olacaktım. Fermân-nâmenize hırz-ı cân ile 

aldım. Telsîm ve tekrîm ettim. Kalbim üstüne koydum. Medâr-ı hayat oldum. Ruhum 

neşe-mende-i ebedî okudum tekrar tekrar okudum ezberlerdim zihnim gönlüm intibâ’ 

etti hayat verdi saadetler bahşetti.  

O günden beri her dakika her saat her gün aşkım büyümekte her an zihnim müfekkirem 

efendiciğime nâiliyet emeliyle meşgûl bir çare-i saâdet-i mahz olmak bütün kuvvetimle 

tekmîl hayatımla düşünüyorum. Âh ne yapmalı, âh, âh, gönlüm fikr-i rakibeye 

tahammül etmiyor. Karşınızda iken büyük bir neşe-i mâ’nevi ile varlığımı bile 

düşünemiyordum. Hatırlıyorum yalnız mes’ûd ve bahtiyar olarak teneffüs ediyordum. 

En küçük bir ihtizâz-ı [7] telezüzât-ı ruhiyemi sektedâr edecekmiş gibi bir sükût ve 

sükûnet içinde müstâ’rak-ı eltâf-ı muhabbet olarak kalbimin harekâtını bile tatil etmek 
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istiyorum. Hayali mülükânenizle yaşadığım vakitler aşkınız ne bediî ne ruh-perver 

âlemler ibdâ’ eder âh… 

Arada sırada bir hâsûdî hâil ne yapmalı ne yapmalı. Allah âh ne zâlim hayal ne arâm-

sâz-ı tasavvur ne yapmalı, ne yapmalı ilahi nasıl tahammül göstermeli. Ey sevdiğim 

melek sultanım bir çare bir ümid…. 

Mübâreze-i vicdan netice ve karar: 

-Ümidsiz bir aşk ve sevdaya kurban ol Kemal? 

Gönlündeki aşkınla muhabbetinle divân-ı Hüdâya öyle çık Kemal; 

Hükm-i kazaya mutî’ ol! Cânını evzâ-yı beledî kudrete kurban et yoksa pençe-i esbâb-ı 

hicrân olursun; teyid ederim cânân-ı aşka kurban ol yoksa sence(?) eleme ribâb olursun. 

 -Vicdan; müdhiş seslerin korkunç avâzlar[ın?] karşısında bitiriyorum. ; hâl-i ihtizârın 

emvâc-ı siyahî içinde hayatım rengi adem almaktadır. 

Âh zâlim beni sevdiğimden nasıl ayıracaksın? Derd-i gayz-ı aşkdan kurtarıp da beni 

gayyâ-yı hicran-ı (?) gömeceksin; zulmün bitmez mi ey kalp? Ne bî-insâfsın! Ben 

sevdiğime ahd û te’min etdim ki kul olmak içün ilelebet çabaladım vücudumun tekmîl-i 

[8] manzûme-i ahengi bir emel-i hayata müçtenib bir maksâd-ı ulviyeye makrûn bu 

derece ömürsüz mâ’sum saâdeti bile bana çok görmekten hayâ etmez misin? Ey baht-ı-

liyem. 

-Telâtüm-i hüsrâna kapılmadan vâsıl kurbûllah ol Kemal; Kemal -Yeter yeter azâbın. 

Ey vicdan öldür beni de kurtul! 
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Ey mevt yetiş! Ey cânân sermediyet cenâhını aç! hayatım âguşuna düşsün âh âh. Yan ey 

cism-i-zâr; ümitsiz aşk ve sevdanın hicrânlarına tahassürlerine dayanacak kudretin 

kalmadı, yan ey vücud! Kemal zebûn oldun, sefîl hayatın acılıkları içinde boğuluyorsun, 

cerimelerinden akan kanları dindirmek mümkün değil öl…  

Bâis-i dîl-teng-i cânân olmadan öl.  

-Netice; merhamet eder misin melek sultanım? 

Henüz yaşamağa başlamadan ölmeye mahkûm oluyorum hiçbir ümit hayatımı tenvîr 

etmiyor. Vicdanım; kalbim; müfekkirem; enîn-i tahassürle vîrân olmuş aşkım ruhuma 

sarılmış, ruhum âzim-i minhâc-ı ebediyet. 

Âh Yarabbi Yarabbi, bir ümit bir çâre…  

Bir bî-çârenin ruh-i hakikasından ayrılması kadar büyük ne azabın olur.  

İlahi; nâzenin melek efendiciğim“tahassür-i ebedi.”  

Mahz… “Mevt ona bûs-i hicrâna düşmek. 

Mukarrer Âh âh ben kendimi öldürmesem hasret beni öldürecek ne devasız hicrânım 

varmış Yarabbi. Bütün düşündüklerim ne acı, ne zehirli hakikat imiş. 

Mahz, mukarrer  âh hasret; âh hicran.  
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__________ 

Diğer [9] 

Merhametli veliyy-i ni’metim sevgili melekciğim merak etmeyiniz! Saat dört buçukta 

gönderdiğiniz fermân-name-i şefkâtiniz geldi ve kulunuza bir hayli dûm’-ı tahassür 

döktürdü. Âh veliyy-i ni’metim efendim melekciğim, eser-i lütfûnuzla ifakât bulurum. 

Yarın herhâl ve elbet uzakdan olsun efendimizin nûr-ı eltâfı karşısında büsbütün iyi 

olurum. Fermânınız veçhile bütün panjurların da açık bulundurulmasını sûret-i 

mahsûsada tembih ettirdim. Âh efendiciğim saat on bir buçuktan sonra yalnız mısınız, 

çok görünüyor musunuz? Ah güzelim işte bâis-i nâle ve figân bir bâis. 

Kemâl-i te’essür-i firkâtle ayaklarınızı öperim efendiciğim.   

Saat: 10:20 

Kulunuz Kemal 

 

____________ 

Diğer 
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Efendiciğim mahrûm-ı cemâliniz olalı üç gün oluyor. Aylarca yataklarda kalmış ümitsiz 

hastalardan ziyade kuvve-i mâ’neviyem perîşân olmuş. Âh ne kalbimde ne fikrimde 

ferr-ü tâb kaldı. Bu ne acı mahrumiyet. Yarabbi yüzüme bakanlar elini dudaklarına 

götürüyor. Bu sabah sendeleye sendeleye melekciğimi görebilmek için pencere önüne 

kadar geldim. Yarım saat âmâde-i rûyet-i [10] cemâliniz oldum. Âh nasipsizlik büyük 

bir gariplik hissettim. Nûr-ı cemâlinizden bir zerre kulunuzu lem’â edecekdi. Hüsran ve 

hicranın zehirli acılıkları içinde baht-ı siyaha nefret ederek tekrar bâlîn-i âh û zârâ 

kendimi atdım. Bu sadme-i mahrûmiyete galebe edebilirsem bugün yine didar-ı 

ilahiyanenize secde ber-zemîn-i şükrân olmağı temenni etmekteyim. Dünkü istirhamımı 

kabul buyurmadığınız bir arzunuzdan ise mutî’im fakat inhîrâf sıhhât-i ismet-

penâhînizden ise kulunuza bu hâl-i ilelebet dağ-ı derundur. Efendiciğime mûcib-i 

te’ellüm olmak vicdanımın en tahammül edemeyeceğim azâb-ı nedâmetdir. Af dilerim 

benim sevgili veliyy-i ni’metim eğer ta’lîme hükmedebilse idim bütün ömrüm pîş-i 

pâyenizde güzâr ederdi. Merhamet edin efendiciğim, efendiciğim canım melekciğim. 

Bir nazra-ı merhametiniz kulunuza hayattır, handedir, ziyâdır, nesîmdir. Ayaklarınızı 

öperim veliyy-i ni’metim efendiciğim. 

Kulunuz Kemal 

 

___________ 

Diğer 

Efendiciğim bâlîn-i hasretinde me’yûs me’yûs yatıyorum. Haberim yok gece hekim 

getirmişler. Sabahleyin hastasın dediler. Kendimi yataktan atıp penceremin önüne 
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gelmek istedim ise de olduğum yerde kaldım ah ne acılık, ne acılık Ya Rabbi! Ya 

billâhu’l-âzim biraz yürümeğe kâdir olsam kimseyi dinlemez hemen melekciğimi 

görmek için pencereye mümkünse bağçeye gelirim. Âh yâr veliyy-i ni’metime hasret 

gidersem aman, aman bana acı Allah’ım, ayaklarınızı öperim [11] sevgili vicdan-rûbâ 

melekciğim efendiciğim. 

Bâlîn-i hasretle inleyen sadık kulunuz Kemal  

 

__________ 

Diğer 

Efendiciğim efen[d]im melekciğim nûr-ı cemâliniz karşısında erimekteyim. Cazibeni 

melâhat-ı şânınız ne büyük kudret teshîm mâlik bir cüz-i mâdenînin miknatısı incizâbı 

gibi ruhum lerze lerze her adımınıza bend olmak istiyor. Dün gece sabaha kadar buhrân-

ı tahassür içinde bir enîn-i hüzn ateş-i iftirâk içinde yandım yandım müştâk-ı cemâl-i 

ilahiyaneniz olan ruhum bir nevbet-i cehennemi içinde kavruldu. Melekciğim 

melekciğim muhabbetinizin ne büyük kuvve-i icâzı var. Sizi görür görmez hiç 

hasretinizi çekmiyormuş gibi bir sefâ-yı zî-hayat içinde bütün sehâb-ı meşâk ve ızdırab 

güneşi görünce bî-çâre kalp olan şebnemler gibi o anda zâil oluyor da bir behişti bir 

asûdegî ile ni’met-i ruh-ı bâhşende-i aşkınızı tâ’zir[?] ve tehlîl ediyorum. Âh 

efendiciğim veliyy-i ni’metim kulunuz meleğime karşı hissiyâtımı tarife nasıl söz 

bulabilirim. Asûmanî bir sevdanın tasviri hiç bu ruhsuz elfâza sığabilir mi? Belki 

melekciğim hiç bir söz tefevvüh etmemeğe müktedir olsam lisan-ı hâlim daha beliğ 

olurdu. Kalbimin en derin köşelerine nüfuz edebilen nazra-ı cînân riyâ-yı ilahiyaneniz 
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bütün hissiyât-ı aşk û muhabbetimi görürken ben bu hakikatin bir noktasını bile temsile 

kâdir olabilir miyim? Hiç bütün yazdıklarım benim sevgili veliyy-i ni’metim tasvir [12] 

değil enîn-i hâmûş-i dîl-i şeydâdır, figân-ı ruh teessür-i gâmmundur. Efendiciğim, 

Efendiciğim merhametinizin pâyidâr olmasını dilerim. Hasta-ı aşka deva melekciğim, 

melekciğim nigâh-ı lütfunda nühüftedir.                    

 Esîr-i sadıkınız ilelebet kulunuz Kemal. 

Çarşamba 

 

_________ 

Diğer 

Dün akşam takdîme imkân bulamadığım için ârizamı şimdi nazar-gâh-ı lütfunuza arz 

ediyorum. Bu sabah tekrar efendiciğimi gördüm bir hayâl-i ecnebinin melekciğimi 

takiben terasaya gelmiş. Pencereden tekrar terasda âh cür’eti işte mehâik-i 

müellimedendir. Hayali tahrîb ve tâ’zib eden o levhâ-ı tezâd ne zâlim endişelerle 

ruhumu, vicdanımı ezmektedir. Bilseniz melekciğim âh. 

         Kulunuz Kemal 

Cumartesi 

4 

_________ 

Diğer 
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Hissetmekte olduğum tabiât-ı itiyâdı haricindeki ahvâl kulunuza bâis-i endişe 

olmaktadır. Sevgili melekciğim ne vakitten ne vakte kadar hâk-i pây-ı emel-tâb-ı ismet-

penâhînize yüz süreceğim. Âh Pazarertesi akşamı efendiciğimi görebilir miyim? 

Fermânınız nedir sevgili vicdan-rûbâ melekciğim? 

 

________ 

Diğer 

 

Âh efendiciğim o semavî güzelliğinize biraz merhamet-i mündemic ki kulunuz 

Kemal’in kalbi mütehassırine teselli veriyor. Efendiciğim melekciğimi pencerede 

gördükten sonra [13] hemân yakından görmek için kendimi bağçeye attım. Hâil vardı. 

Derhâl vesile ile geriye döndüm fırsata müterakkıb oldum. Aradan çâr-ı nâçâr kim bilir 

hele kulunuza sorarsanız bir gün geçmiştir. Şimdi hak-i pâ-yı ismet-penâhînize uzaktan 

olsun yüz sürdüğüme bahtiyarım. 

Âh melekciğim aşk ve muhabbetim bu gibi ihtiyadları düşünmekten pek[?] idi. 

Mevcudiyetim eltâfinızın âzadı olmağla beraber yine sizindir. Kalbim sizin için harabât 

eder, cânım vücudumdan çıkıp hâk-i pâyenize düşmesi fermânınıza vâbestedir. 

Ben kimin isem tedbîr ve ihtiyad dahi onundur. Efendiciğim efendiciğim yarın akşamı 

beklemek kulunuza seneler kadar uzun geliyor yüreğim de o kadar tahassür var ki 

hayâl-i emel-tâbınızdan başka gözüm bir şeyi görmüyor zihnim bir şeyle meşgûl 
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olamıyor. İmdad, merhamet, imdad, imdad, efendim, efendim, sevgili melek sultan-ı 

fâhimet’üş-şânım efendiciğim ayaklarınızı öperim. 

         Kulunuz Kemal 

     _____________ 

Diğer 

 

Efendim, melekciğim 

Dün gece huzur-ı ismet-penâhîlerinde nâil olduğum birkaç dakika süren hayat-ı 

mes’ûdenin safha-yı vicdaniyesiyle sabaha kadar bir kasd-ı cân âşub içinde dîlsîr-i 

ni’met-i âlem-i mânâ oldum. Efendim efendim sabâhât-ı lâhûtânenizle aşk-ı nevmîde 

ruhlar saçdınız ruh-ı zârâ [14] muhabbetler nisâr etdiniz. Kalb-i şeydâya tâb-ı tûvân 

verdiniz. Benim sevgili veliyy-i ni’metim ömrümün tekmîl-i saâdetleri bir kelime-i 

hüvâziş-i tesliyetinizle husûle gelecek. Âh melek güzelim vicdan-rûbâ melekciğim 

bütün ulviyetiyle nûr-ı cemâlinizin tecelli ettiği cây-ı ûlya-yı aşkınızdan (?) ruh 

perinizden tebâide kulunuzu mecbur eden hâil, âh o hâil gaddar ne bî-râhm-ı insâf imiş. 

 

___________ 

Efendiciğim bu gün Pazar hava mağmum ise de yağmur devam etmezse bahar içinde 

güzelce bir güne addolunabilir. Kâğıthane’ye kadar bir tenezzüh buyurmanızı rica ve 

istirham etsem kabul eder misiniz veliyy-i ni’metim? Kulunuz saat yedide âzim-i semt-i 

sahra olurum. Efendimiz saat sekiz buçukta gerdûne-i ismetinize sâye-i sâz-ı iclâl ve 
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nebahât olursunuz. Dokuz yahud onda Kâğıthane’ye de o sadabâd-ı lâtifide müşerref-i 

dîdar-ı lâhütâneniz olurum, hayat-ı nev’in ihtisâb ederim efendiciğim. 

Yarın pazartesi tekrar efendiciğimin cemâl-i nûr, feyz û târ-ı ulviyesiyle uzakdan olsun 

mes’ûd ve bahtiyar olmak ümidi şimdiden mihnet-i vâlâmı tahfîfe çalışmaktadır. 

Hadîka-ı ismet-penâhîleri kurbundan sokaka müntehi bizim duvarın ortasındaki kapının 

ref’iyle sedd olunması fermân-ı ismet-penâhînizin sür’ât-i infâzını büsbütün temin 

edeceği gibi inzara itibara da hâil olacağından hemân duvarın örülmekle başlanılmasını 

mühendise tenbih ettim. Şimdiki halde hiç olmazsa efendimizin olması lazım gelen o 

büyük arsanın nısfını istirdâdı teşebbüsünde bulmalarını [15] istirham ederim. İleri de 

hüsn-i tabiât-ı ismet-penâhîlerine muvaffık bir kasr-ı dilârâ inşasına bir mahall-i müsaid 

hazırlanmış olur. 

 

 

___________ 

Bu akşam saat on ikiden sonra efendiciğime mahsus Avrupa’dan gelen konyaktan dört 

şişesini takdim edeceğim. Dün akşam avdet ettiğim diğer mahalden sicimle şişeler 

zemine kadar indirmek mûcib-i suhûlet olacağından o saatlerde bir kimsenin gelip 

almasını fermân buyurmanızı istirham eylerim. 
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_____________ 

Melekciğim, melekciğim sevgili veliyy-i ni’metim kemâl-i hasret, kemâl-i iştiyâk, 

kemâl-i aşk, kemâl-i meftûniyetle ayaklarınızı öperim. Kıble-i âmâlim ve muhabbetim 

olan pâyigâh-ı serîr-i aşk ve cemâlinize bin secde ithaf ederim melekciğim. 

Fi 2 Mayıs sene 320             Saat:3  Kulunuz Kemal 

__________ 

Diğer 

Efendim melekciğim geçen gece efendiciğimin isti’mâl buyurmasını rica ettiğim râmi 

şurubu “sirop rami” takdim ediyorum. Karz-ı isti’mâl-i lüzumuna göre günde üçten altı 

tatlı kaşığına kadardır. Yevme’l-la-akâl bir saat evveli veya iki üç saat sonra fâsılalı bir 

mikdar soda, sütte, çayda veyahut sade isti’mâl buyurulur. Kulunuz hüsn-i te’sirini 

gördüm hakikaten bu ilaca minnettarım. İki günde nezle-i sadr-ı öksürüğü [16] tasfiye 

etti. Hâk-i pâ-yı ismet-penâhîne yüz sürmek gibi o azîm saâdeti temenniye ümid ve 

imkân verdi. Hassa-i şifâbiyesi kat’idir ve nezle öksürük, influenza, isteri vesair 

rahatsızlıklara da isti’mâl olunduğu şişeye merbût tarifnâme-i beyân ve izâh edilmiştir. 

Sevgili efendiciğim veliyy-i ni’metim cür’etimi af buyurun kulunuzum esir-i 

sadıkınızım. Efendimize bir saatlik rahatsızlık memlûkenize günlerce işkence-i ömrüm, 

ruhum melekciğim afiyet-i cihân-ı kıymetinize bir derece daha hasâr-ı ihtimam 

buyurmanızı son derece refik bir hiss-i aşk ve ubudiyetle müstemân-dânâ niyâz eylerim. 
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Benim veliyy-i ni’metim, efendim, efendiciğim, sultan-ı melek şânım pâyigâh-ı serîr-i 

ismet-penâhîlerine kemâl-i tahassürle rûmal-i memlûkiyen olurum. 

       Kulunuz Kemal  

__________ 

Diğer  

Âh sevgili efendiciğim melek sultanım  

Bir dakika evvel en şanlı bir ölüm tahayyülüyle sermet-i aşkınız olan, bu hasret-i can-

gûdazi tahammüle ölmekten başka çaresi kalmayan bî-mecâli esirinizi tekrar hayata 

bağlamak mı murad edebiliyor? Efendim, efendim, melekciğim âh dünyanın en 

mes’ûduyum. Firâk, âh o zalim hasret olmasa hiç ölmek istemem. Merhametinizin, [17] 

şefkâtinizin devamına emin olabilsem yemin ederim ki aşkıma, vicdanıma ki en şedîd 

en arâm-sâz bir sevda ile ulûvviyetinize meftûnum, meczubum. Efendiciğim, 

efendiciğim aşk ve muhabbetim zevâl bulabilmek içün mahdûd yahud noksan olmalı. 

Hâlbuki ben tekmil ruhumla, vücudumla, cânımla, kalbimle melekciğime aşığım. 

Muhabbetimin daire-i iktisâını göremiyorum ki zevâline ihtimal vereyim. Nasıl nasıl 

yaşayabilirim bu elîm firkâtle. Âh benim melek sultanım bir çâre ümid bulun ki 

gönlümün neşve-i visâl-i tekmîl şuâıyla neşr-i ibtisâm etsün. Gönlümdeki hançeri çıkart 

ki saâdet-i mevhûbeye muhabbetim sâyebân olsun.  

Kulunuz, kulunuz ilelebet kulunuz mut’î-i fermânınız.  

          Kemal 
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__________ 

Diğer 

Efendiciğim efendiciğim vicdan-rûbâ melekciğim bu gün hayat-ı aşk ve sevdamın 

edvâr-ı muhtelifesini muhtevî defter-i â’mâlimden bir kısmını takdim ediyorum. Bunu 

lütfen mütalaa buyurunuz. Bakîyyesini yani kulunuzca en mühim en feci olan netice ve 

kararı bir müddet sonra efendiciğime takdim edeceğim. Melekciğim de görebileceğim 

âsâr-ı hüzn ve te’essür-i vicdanımı tahayyüc ve nizâmla az zamanda tasavvurâtımı fiile 

çıkarabilir. Veliyy-i ni’metim mâbâdını mümkün olduğu kadar çabuk istemeyin. İkmâl 

edersem takdim ederim. Ben yolunuza kurban olmak emeliyle ayaklarınızı öperim.          

Esîr-i aşkınız kulunuz kulunuz. 

         Kemal 

___________ 

Diğer[18] 

Efendiciğim efendiciğim iltifâtınla ihyâ ettin kulunu. Nasıl, nasıl sevgili melekciğime 

şükranımı, mâhbedetimi takdim edeyim. Âh efendim melekciğim dünya da ulûvvet-

şânınıza meâl-i hilkâtinize iş (eş) tasavvur edebilir misiniz ki rakibiniz olduğuna ihtimal 

verebiliyor. Hem kulunuzun kalbim, ruhum, muhabbetim efendiciğime gûşâdedir. 

Gönlüm de hiç eser yoktur ki müessiri efendiciğim olmasın ben bî-çâre kulunuz rakip 

tasavvuruyla hayal-i kâdnûn endişesiyle perîşân olmaktayım. Yalnız kulunuz der ki 

bütün mehâlik ve tehassürâtıyla kalbiye-i sevdanın tufân-ı belâ-yı firkâtine imkânsızlık 

içinde tahammül etsün. 
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Bu akşam hâkipâ-yı nevbet-âsâ-yı ismet-penâhîlerine yüz sürebilme ümidi hakikaten 

âlâmımı tahfîf etdi. Şu kadar ki veliyy-i ni’metim, bu âzim saâdete nâiliyet içün 

hidmette ki bendegân kullarınızın bir kısmına gece izni vermeği itiyâd ettim. Yarın 

akşama tertib edilmiş olan bu tedbir bu gece tatbikinde hâzır vakit celb edilmiş olur. 

Yemin ederim muhabbetime namusuma ki düşünebildiğim ihtiyadlar hep efendiciğime 

aiddir. Melekciğimin aşk-ı sevdası gönlümde iken nefsim için hiçbir şeyden çekinmem. 

Dünyada kulunuza hasretinizden elîm bir azab yokdur. Fikr-i rakibden cânımı bir 

endişem olamaz. Yine nasıl fermân ederseniz harfiyyen icrâ ederim. Sevgili efendiciğim 

cânım veliyy-i ni’metim ayaklarınızı öperim. 

                  [19] Kulunuz Kemal 

_________ 

Diğer 

Efendiciğim veliyy-i ni’metim 

En ufak te’essürüne bâis olmağı e’âzim-i taksirât addederim. Bu kadar büyük bir 

nedâmet-i vicdaniye önünde kendimi öldürmekden başka da çare bulamam. Bana 

merhamet edin melekciğim. Bir esâret-i ebediye ile efendiciğime kavuşmak için 

yaşayan, âh ve belki de nâil-i âmâl olamadan “ derd-i gayz ve hasretle” az zaman da 

fenâ bulacak olan bir muhterizde birkaç günlük saâdetimi ömr-i sermediye müreccâh 

bildiği fakat devam-ı kalîl-i müddetini tayin edemediği, o hayat-ı mes’ûdesini zehirâbe-i 

teessürle soldurmak ulu merhametinizden temenniyâtım bu kadarcıktır. Melekciğim. 

Zihnim pek dağınık. Kalbim heyecân-i daimi içinde, vicdanım bir mübâreze-i hayat ve 

memât arasındadır. Ne yapabileceğimi bilmiyorum. Ne işleyeceğimden haberdar 
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değilim. Fikrim biraz sükûn bulursam yakında defter-i âmâlimi efendiciğime takdim 

ederim. Meftûn-ı ulûvviyetiniz, esîr-i aşkınız. 

       Kulunuz Kemal 

___________ 

Diğer 

Bugün hava mağmum ise de biraz tenezzül buyurmanızı ricaya cür’et ederim. Bir 

tedbir-i ihtiyâtı olsun diye arz etmiyorum. Hem biraz eğlenmiş olursunuz [20] hem de 

kulunuz ___ gezmekten geç avdet ettiğiniz için bir saat olsun nâzâr-ı süverden uzak 

bulunduğunuza bir ümid-i kalbiyye-i hâsıl edersek birkaç dakika müsteri’ olurum. 

 

________ 

Diğer 

Devletlü, ismetlü, merhametlü esîr-i sadıka kemal, şefkatlü, cihandan cânımdan, 

hayatdan muhabbetle, kıymetli sevgili sultanım efendimiz hasretler şikeste-pür bir 

kelebek semânın en ziyâdar âhterimi aşkından nasıl nişan verebilir. Bî-çare mum 

ateşinde, lamba alevinde fedâ-yı can ediyor. Kanadların zayıftır. O evzâh-ı nâzeninin 

pek nâ-tûvândır. O kadar yükseklere uçamaz. Necm-i nevvâre-i muhabbetin kendini 

ateşlerde yakmakla isbad ediyor. Bu keyfiyyet ateş ve elemi o kevkeb-i tâbdâr, o 

mâ’şûka-i cefa pîşe-i nevâz acaba bilir mi, hisseder mi? 

Heyhât… Melekciğim bazı sevdazedelerin henüz mübeşşir-i nigâm-ı visâl-i cânân 

olmadan mişvâre-i tûrâb perîşân ve helâk oldukları işidiliyor. İnsaniyete acıklı ibretler 



31 
 

gösteren tahavvülât-ı şûûn ve havadî ümid eder misiniz ki ben memlûk-ı sadıkınızıda 

girdab-ı zülmet mâhvefinde yeksân ve târ ü mâr etmesine aşk-ı nûr-ı basardan mahrûm 

bir çocuk yanmaktan, ölmekten korkmuyor gıdası ümid marazı hasrettir. Serâir 

ruhumdan bahsetmeğe müsaade buyurunuz sevgili sultanım. 

 

[21]Aşık-ı oldur kim kılar cânın feda cânına 

Vermeyen cân itiraf etmek gerek noksanına 

 

Âh itiraf ederim ki size gönlümle, cânımla, ruhumla, vicdanımla aşıkım kalbimin bütün 

kuvvetiyle, mevcudiyetimin tekmîl-i lezâiziyle cihan-ı ulviyetinize meâli-i hüsn-i 

sâbânıza meftunum. Sizi düşünürken hissettiğim zevk- i ruhânimi bilseniz. Sizi 

düşünmek hayâl-i cihân-ârâ-yı bî-misâliniz arkasından koşmak yalnız bir nüvâziş  

mülükânenize nâil olmak için bütün ömrümü küllî semîm zülf-i târınıza esir etmek âh 

ne bahtiyarlık âh ne azîm saâdet. Esîr-i aşkınızım nam-ı kemalât-ı iltisâm-ı ilhâneniz 

bitmez tükenmez nihayetsiz hürmetler tâ’zimlerle kalb ve cânımda saklıdır. Gezdiğiniz 

yürüdüğünüz yerleri, saatlerle görmekten kemâl-i hilkâtinize ulûvviyet-i sema-şânınıza 

binmiş revnâk ve mehâbet eden zehr-i evcâh-ı penâha şiir girye nisâr ve şükran 

olmakdan usanmam. Veliyy-i ni’metim efenim melekciğim kemâl-i hasretinizle 

ölmeden bir kere bir dakika yanınızda mes’ûd olsam âh bir kere haki-pây-ı kemâl ârâ-yı 

ismet-penâhînize yüzümü, gözümü sürüp ayaklarınıza düşsem. O pây-ı nermininizi 

öpsem sonra nûr-ı cemâlinize baka baka ölsem hiç olmazsa uzun bir ömrün tekmîl-i 
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saâdetlerine ben böylece bir saniye de nâil olduktan sonra ilelebet hayat-ı fâniyye veda 

etsem ne olur? Âşk-ı şeydâ-yı muhassırları. 

Bende. 

__________ 

Diğer[22] 

Efendim, efendim, melekciğim 

Siz esîr-i sadıkınıza bir cennet-i inşirâh icadına kâdirsiniz. Hayatımı efendiciğimi nasıl 

tasvir edeyim bilmem ki. Bu ni’met-i cihan-kıymetin şükranını nasıl ifâ edebilirim? Pîş 

û pâyinize teslim-i can etmek yolunuza kurban olmakla değil mi? Veliyy-i ni’metim âh 

firkât-i ebediyye olmasa bin kere razıyım. Bu saâdetli hâlin temâdisi ne ile mümkün 

olacak. Nazarımda müdhiş surette tecessüm eden bedbînlik ancak nûr-i cemâlinizi 

görememekten hatıra mıdır? Ya kulunuz hakkında ki merhametinize, sedd-i âhenin 

çekerlerse? Tasavvur edebildiğim felâketin en âzim hasretinize katlanmaktır. Hiç kimse 

yüreğimden muhabbetinizi koparamaz. Vücudumda cerihâlar açsalar her yana cereyân 

edecek kan efendiciğime olan aşk ve muhabbeti ilan eder. Şüphesizdir ki kanım bir 

renk-i tezadı üstüne seylân etse teressüm edecek şekil efendiciğimin ismidir. 

Zihnimdeki perişanlık gittikçe artıyor.  Fakat mes’ûdum, bahtiyarım. Efendimizi bir 

saniye düşünmek kuvve-i mâ’neviyece bir hayat-ı nev-i bahşediyor.  Fermanınız veçhile 

bu gece irâe buyurulan mahalde harem-i saray-ı ismetinize nüzettegâh ilhânenize can 

atacağım. Bir şevk coşacaksın içinde ayaklarınıza kapanacağım kulunuza ibsâr etmekde 

olduğunuz saâdet bî-nihâyenin ruhuma bâis olduğu heyecan-ı latife arta arta ne hallere 

gireceğimi efendim melekciğim siz kıyas edin… 
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Memlûk Sadıkınız 

K41 

________ 

Diğer[23] 

Ya Rabbi! Bu sabah nasıl bir hayâl-i zerrîn-i saâdetle gözümü açtım. Nasıl bir ümid-i 

hayat medâr-ı sevdânızla yüreğim çarpıyordu. Medîd intizâr-ı takib-i mahrumiyet nasıl 

bir felâkettir. Ya Rabbi âh melekciğim, melekciğim bu hâl-i ulûvviyet bir semâ-

şânınızla tezâ [d] olmaz mı? 

Vallah’ül-âzim te’essürümün şiddetinden divâne gibiyim. Hissiyât-ı müteheyyicemi en 

küçük âsârını yazmaktan âcizim. Başım demirden bir çember içinde imiş gibi 

mazlûmiyet-i kadîmenin te’essürât-ı cân hırasânelerini bütün tafsilâtıyla kalbimde 

hissetmekteyim.  

Bir bedbaht hakikaten bu hâl ile ve tekmîl mânâsıyla bedbaht bir esirinizin göz yaşları, 

hüzn ve elemleri efendiciğime nâ’me-i şâdımı mı geliyor? Dünyanın en şâyân-ı 

merhâmet azâbı bilir misiniz melekciğim ki tahassürü elim ile bî-hûş olmuş bir bî-çâreyi 

tekrar diriltdikten sonra teşdîd ukâb etmektir. Kulunuz nâil olamaz âh belki de nâil 

olamayacağım bir saâdet-i ûzmaya kulluğumun, esâretimin bir eser-i şükrân ve 

mübahâti olan takaddüme-i nâcizânemin böyle nihâyetsiz inâyetlere mahzar oluşuna 

gıbta değil efendiciğime hased ettim. O küçük şeyleri ni’met-i müsâdif-i nazar ve 

terâhhümü olup Kemal kulunuzun yâdına sebeb olabilirse ne büyük… 

                                                 
41 “K” Latin harfi ile yazılmıştır. 
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Âh âh şimdi hâtırama geldi âh çekmekde olduğum ıztırâbât-ı [24]şedîdeyi kat kat geçti. 

Âh bir fikr-i menhus? Bir zalim vâhime… Allah aşkına sormayın melekciğim yazmağa 

bile tahammül edemiyorum. Âh bütün ruhumu ezdi vallahi ağlamakla feryâdlarla 

hüznüne galebe edemiyorum. Âh, âh.       

Kulunuz Kemal 

10 Eylül 324                        

________ 

Diğer 

Efendiciğim efendiciğim te’esürünüz kulunuza merhametinizden, hiddetiniz, âh âli 

merhametinizin üsâr-ı hayat bahşâsı olduğu için ulûvviyeti bî-girânınızın ne rütbe-i esîri 

olsam yine azdır. Fakat benim melekciğim niçün kulunuzu bir öldürüp bir 

diriltiyorsunuz? Ölmek efendiciğimi uğruna fedâ-yı can demek olduğuna gedâyı bile bir 

fikr-i tesliyetle medâr-ı şevk olur. Yaşamak efendiciğimin eltâf ve esfâkına nâiliyetten 

ibârettir ki saâdet-i bî-nihâyesine hadd ve pâyân tasavvur olunamaz. Biri azm-i can-

siperhâneleri meveddi olduğu içün hayran-ı muhabbetiyim. Diğeri hissiyât-ı âşıkânenin 

haddü’ül-gâye âmâli olduğundan safâ-yı mâ’nevisine dîlbesteyim. Ona meczûb buna 

meftûnum her ikisi de ayrı ayrı bâis-i hüzn ve necattır. 

Bu bekâsir-i âlemin ahirette bile eâzz-ı mükâfat olan aşıktan neden vefâ olmasın. Âh 

melek sultanım efendim meleğim ne kadar kolaylık nasıl bir suhûlet-i can-gûdâz ile 

ruhumla hem-hâl olmuş bir aşk-ı lâ-mütenâhinin zevâline ihtimâl verebilirsiniz. Sevgili 

melekciğimin muhabbetine layık [25] olmayan bir kalbi niçin yaşatıyorsunuz. 

Vücudumdan çıkarın da esfilîne ânın hasretinizle pâymâl olsun. 
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Bütün gece ve bu sabah bir âzim nevmîdi içinde yandım perîşân oldum. Bir kağıd 

göründü hemen koşdum aldım açtım okudum. Âh ne kadar müte’essir oldum. Hem de 

sevindim te’essürümü görse idiniz daha ziyade şâyân-ı merhâmet bulurdunuz. Kulunuz 

efkâr ve mutalâat-ı ulviyenizin ne olduğunu biliyorum. Sükût-ı medârımı, ümid-i şikest 

midir? Hiçbir şey bilmediğim halde kalbimde bir teselli-i saâdet uyandı. Uzun, elîm 

ızdırabât-ı maddiye-i ruhiyeden sonra sabaha karşı görülen rüyanın kalb ve câna 

bahşettiği safha gibi bir tesliyetle mahza içinde gönlüm dilsîr-i lütf ve şefkâtinizle 

doldu. Âh yine kim bilir bu saâdet-i ruhiyyeyi nasıl gaddar bir heyecan-ı tahassürü takip 

edecektir. Âh, âh efendiciğim işte ona tahammül edemeyeceğim. 

Veliyy-i ni’metim melekciğim! 

Kulunuzu af eder misiniz hâtırıma gelen, yüreğimi tâ’zib eden vâhimeyi arz ederim: 

Kulunuz için hakikaten bir hayat-ı nev’în-i saâdet bâis olan asâr-ı muhabbet ve şefkât-i 

mülükânenize nasıl, nasıl arz-ı şükrân firâdân edebilirim. Fakat efendim melekciğim 

saat onda onun çıkıp gitmesi bütün gece bir odada ve beraberce bulunulduğuna delâlet 

etmez mi? Âh efendiciğim vallahi yine ağlıyorum yine müte’essir oluyorum. Affediniz 

beni güzelim. [26] Bir daha gelemeyeceğim demesi inkıtâ’-ı irtibât-ı meşrûâ-yı müeddi 

değil midir? 

Ya tekrar gelirse nasıl hareket buyurulur. Kulunuz nasıl tahammül edebilirim? 

Mülahazâ-ı mütehayyiceyi efendiciğimin efkâr-ı mutâalatına vâkıf olduktan sonra arz 

ederim. Âh efendiciğim mâşûkâ-ı cânım melekciğim imzanızın ser-nâmesine niçün 

bedbaht yazdınız. Pek ziyâde mahzûn oldum. Mâ’bûde-i Kemâl değil misiniz öyle 

yazınız. Hayatım efendiciğim ayaklarınızı öperim. 
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Kulunuz 

Kemal 

10 Eylül 324 

_________ 

Diğer 

Velinimetim efendiciğim 

İhtirasât-ı vicdâniyyenin bâr-ı elimi altında kaldım. Talî-i merhametsiz hançer zûlmüyle 

cânına kasd ediyor. Bana hayat ve saâdet efendiciğimdir. Üç günden beridir ki ne 

vücudumda takât, ne fikrimde mecâl, ne ruhum da huzur kaldı. Kalbimde açılan hafre-i 

enîn-i can-güdâzın derinliğini göremiyorum. Gözlerim kararıyor efendiciğim.  Aşk ile 

hicran çarpıştı arada ben ezildim. Bir ihtilâc-ı asabi içinde lerze lerze hüsran-ı bî 

dermana kapıldım. Bastığım yerler sanki yerler sanki esfiline sükût ediyor. Cismim 

mahşerden numune vücudumun tekmîl zerrâtı bir vâveylâ-yı hercümerc içinde. 

Melekciğim melekciğim nâzım-ı hayatımsın. Zindânı bî em’âna düştüm. Cemâlinizi bir 

lem’â-ı ebsâr idin ki nefes alabileyim. Afiyetinizi bir gösterin ki çektiğim elîm ızdıraba 

katlanayım. Efendiciğimi figânımla bizâr etmek istemiyorum. Âh vicdanıma da 

merâm… 

 

 

 



37 
 

3.1. Değerlendirme 

 

Kemaleddin Paşa’nın yazmış olduğu bu mektuplar Sultan Abdülhamid tarafından 

İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesindeki deftere üç tanesi hariç 

kaydettirilmiştir. Bu yüzden şu satırlar dile getirilmiştir. “ Kemaleddin’in üç mektubu 

daha vardı, suretini almaya muvaffak olamaksızın takdim kılınmıştır.”42 

Kemaleddin Paşa’nın mektuplarından hadisenin gidişatını takip etmek mümkün 

oluyor. Yazılan mektuplarda görülüyor ki Paşa Hatice Sultan’ı her an görebilmenin 

yollarını aramaktadır. Bunun için Sultan’la karşılaşabilmek için tüm çabayı 

göstermektedir.  

 Kemaleddin Paşa saraylarının bitişik olması dolayısıyla penceresinden sürekli 

Hatice Sultan’ı gözetlemekte ve zamanının büyük bir çoğunluğunu bahçede 

geçirmektedir. Aradan geçen zamanla beraber Kemaleddin Paşa’nın aşkı giderek 

şiddetlenmeye başlamıştır. Hatice Sultan’ı görebilmek için saatlerce pencere önünde 

beklemektedir. Hatta o hale gelir ki yataklara düşüp hastalanır. Kemaleddin Paşa o 

derece âşık olur ki Hatice Sultan’ı Allah’ın cemâline benzetir. “…Ya Rabbi gördüğüm 

nedir? Esrar mı içtim, divane mi oldum, kendimden mi geçtim, yoksa rüyada mıyım? Ya 

Rabbi Ya Rabbi gözüme görünen ey Allah sen misin nurun mudur?...” 

 Kemaleddin Paşa’nın mektuplarının dikkat çeken bir tarafı da mektupların edebi 

yönünün epeyce kuvvetli olmasıdır. Zamanla mektuplarla yetinemeyen Kemaleddin 

Paşa ve Hatice Sultan buluşacaklardır. Kemaleddin Paşa sürekli sultanı görmek 

istemekte ve Kâğıthane’ye Sadabad’a davet etmektedir. Hatice Sultan da bu davetlere 

                                                 
42 Niyazi Ahmet Banoğlu, “Hadice Sultan’ın Aşk Mektupları”, Hayat Tarih Mecmuası 6 (1969): s.27. 
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icabet etmektedir. Daha rahat görüşebilmek için Kemaleddin Paşa mühendis 

ayarlayarak bahçe duvarından birbirlerinin saraylarına geçişleri kolaylaştırmak için bir 

alan oluşturmuştur. Mektuplarda dikkat çeken bir husus da Kemaleddin Paşa 

birbirlerinin saraylarına giderken dikkat çekmemek için bir gün önceden hizmetçilere 

izin vererek tedbir almasıdır.  

 Kemaleddin Paşa Hatice Sultan için Avrupa’dan getirttiği dört şişe Konyak 

hediye etmiştir. “Bu akşam saat on ikiden sonra efendiciğime mahsus Avrupa’dan gelen 

konyaktan dört şişesini takdim edeceğim...”. Ayrıca hastalanan Hatice Sultan’a şurup da 

göndermiştir.  

3.2.Hatice Sultan’ın Aşk Mektupları  

Hatice Sultan’ın yazmış olduğu mektupların orijinalini bulamadığımız için ancak ikincil 

kaynaklardan faydalanarak birkaç mektubun ulaşabiliyoruz. Mektuplarından birinde 

Hatice Sultan düşüncelerini açık ve net bir biçimde anlatmaktadır: “Mektubunuzu 

okudum. Fikir ve arzularınızın hepsi bana olan aşk ve muhabbetinizden geliyor. Bunun 

için sevinmemekliğim kabil değil, teşekkürler ederim. 

 Ömrüm efendim, evet buyurduğunuz gibi doktora verdiğim emirleri, onun 

şüphesini uyandırmadan neticelendirmek muvaffakiyettir. Lakin beni affediniz, bu 

fikrimde mâzurum. O gayet müvesvis, hain, müfteri, cür’etli bir adamdır. Zât-ı 

şâhâne’ye, kendisini çok dürüst bir insan olarak tanıtmış, her ne söylerse itimat 

olunuyor. Bir şüphe, husumetini uyandıracak bir hareketim, beni mahveder. Mevki ve 

haysiyetime layık olmayan bir muameleye başvurur, ebediyyen birbirimize hasret 

kalacak bir hale uğratır. Ama korkum yaşadığımız bu günler içindir, gelecek için değil.  
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 Büsbütün ayrı yaşamak, ah benim de en şiddetli arzum zaten bu değil midir? 

Fakat öyle bir şey açık bir sebep olmayınca nasıl olur? İsmim ve haysiyetim de 

mahvolur. Bir hadise olursa padişah ikimizi de sorguya çeker. Ben ne diyeceğim? Ne 

desem tabiatiyle o hak kazanacak, çünkü ben ayrı yaşamak isteyeceğim ama ortada 

görünür bir hal yok ki… Mamafih, kendisi çok terbiyesizdir, haysiyetime dokunacak bir 

şey yaparsa onu vesile sayarak ayrılabilirim. Öyle bir vesileyi ise hayli zamandır dört 

gözle beklemekteyim. Hâsılı sevdiğim, bugünkü halde hakkımızda en hayırlı yol bu 

halimizin devamıdır. Gerek ölümü, gerek ayrılmamız bize zarardan başka fayda 

getirmeyeceği suret-i kat’iyyede arz ederim. Ölse beni evlenmeye zorlarlar, tabii kabul 

etmeyeceğim. Sonra ne yapacak? Ya Yıldız’a alıp oturtacak yahut köşklerden birini 

oturmama tahsis edecek. Kaabil değil ki emin olduğu bir erkeğin nikahında olmayınca 

pederimin sağlığında beni şimdiki halde burada böyle serbest bıraksın. Kaabil değil. 

Allah’a sığınırım. Böyle bir hale uğradığımızda seni nerede bulacağım? Hayat iksiri 

dolu mektuplarını ne vasıta ile alacağım? Bunlarsan mahrum kalırsam ben nasıl 

yaşarım?” şeklinde mektubunda bulunduğu durumu açık bir şekilde ifade etmiştir. 

Mektuptan da anlaşılacağı üzere Hatice Sultan ve Kemaleddin Paşa Vasıf Paşa’yı 

öldürmeyi bile göze almışlar fakat Hatice Sultan’ın böyle bir durum olsa bile rahata 

eremeyeceğini kavrayarak böylesi bir işe kalkışmaktan vazgeçmiştir.43 

 Hatice Sultan’ın bir başka mektubu ise kendisinin Kemaleddin Paşa gibi sevda 

ateşine düştüğünü gösteren bir mektuptur.  

“Canımdan aziz ve kıymetli Kemalciğim 

                                                 
43 Banoğlu, Aşk Mektupları, s.27-28. 
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Gayet ciddi ve derin düşündüm. Kalbimi, fikir ve hislerimi size tamamiyle doğruca 

anlatacağım. 

Sizi son derece ciddi ve şiddetli bir aşk ve muhabbetle seviyorum. Kalbimde yanıp 

tutuşan bu aşkın azalmasına imkân yoktur. Fakat bu şiddetli aşkımdan da çekiniyorum, 

korkuyorum. “Vuslat, aşkın mezarıdır” bu mısra pek doğru ve hakikattir. Beni 

seviyorsunuz, muhabbetinizden asla şüphem yoktur. Fakat zamanla bugünkü aşkınızın 

azalmamasına imkân yoktur. Şimdi aramızdaki şiddetli sevgi birbirimizden ayrı uzak 

olmamızdan ve hicrandan geliyor ben her cefaya ve felakete tahammül ederim, fakat 

sevdiğim bir kimse tarafından gördüğüm muhabbet ve muamelenin değişmesine 

katlanamam. Benim için en büyük felaket sevdiğimin muhabbetinde göreceğim 

azalmadır. Bence hasret, hicran saadettir. Aşkın ve muhabbetin devamı hicran ve 

uzakla kalmakla mümkündür. Malik olmak aşkı mahveder, öldürür. Ben ise yaşadığım 

aşkın lezzeti ile ömrümün sonuna kadar yaşamak isterim…”.44 

 Çok az bir kısmı elimizde olan Hatice Sultan’ın mektuplarında anlayabildiğimiz 

Kemaleddin Paşa’ya nazaran daha temkinli oluşudur. Mektuplar da Hatice Sultan’ın bir 

buhran yaşadığı fark ediliyor. Zira bir mektubunda Vasıf Paşa’yı zehirleyip öldürmeyi 

göze alabilirken bir başka mektubunda bu durumdan vazgeçmektedir.45 

 

                                                 
44 Banoğlu, Aşk Mektupları, s.27. 
45 Banoğlu, Aşk Mektupları, s.29. 
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4.YASAK İLİŞKİNİN ORTAYA ÇIKMASI 

Kemaleddin Paşa ile Hatice Sultan arasındaki bu gizli ilişki çok uzun bir süre devam 

edememiş mektuplar II. Abdülhamid’in eline ulaşmıştır. Mektupların nasıl ulaştığı 

hususu tartışmalı bir konudur ve iki görüş vardır. İlki Abdülhamid’in hafiyelerinin 

takibi ve verdikleri jurnaller neticesinde ortaya çıktığı ikincisi ise Hatice Sultan’ın 

mektupları saklayıp mektupların Abdülhamid’e verilmesine kanaat getirdikten sonra 

kalfası aracılığıyla padişaha ulaştırıldığı şeklindedir.46 Nasıl ulaştırıldığı kısmı bir sır 

olarak kalacak olsa da Hatice Sultan II. Abdülhamid’i kızdırmayı ve üzmeyi 

başarmıştır.  

 II. Abdülhamid’in bu gizli ilişkiyi öğrenmesinin ardından Hatice Sultan saraya 

çağrılıyor. Hünkârın elinde Kemaleddin Paşa’nın mektupları bulunmaktadır. Hatice 

Sultan ve bütün saray ne ceza geleceğini beklemektedir. II. Abdülhamid beklenenin 

aksine Hatice Sultan’a hiçbir ceza vermemiş ve sitemde bulunmamıştır. Abdülhamid 

çok iyi biliyordu ki Hatice Sultan’a verilebilecek en büyük ceza onu kocasına 

göndermek olacaktı. Padişahta tam olarak bunu yaparak Hatice Sultan’ı kocasına geri 

gönderdi.47 

 4.1.Kemaleddin Paşa’nın Bursa Hüdavendigar’a Sürgünü 

Mektupların II. Abdülhamid’in eline geçmesinin ardından haberi alan Naime Sultan 

babası gibi çok sinirlenmiştir. Padişah Kemaleddin Paşa’nın kızını hemen boşamasını 

emretmiş buna rağmen Paşa boşanmakta direnmiştir. Bu durum üzerine bir şer’i hileye 

başvurularak bir mektubunda yer alan “Ey Allah sen misin nurun mudur?” dediği cümle 

                                                 
46 Murad, Saraydan Sürgüne, s.12. 
47 Murad, Saraydan Sürgüne, s.12. 
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üzerine hükmen dinden çıktığı için nikâhın düştüğü şeklindeki fetva ile Naime Sultan 

ile boşattırılmıştır.48 

 Boşanmanın ardından Kemaleddin Paşa Bursa’ya sürgün gönderildi. Sürgünde 

bulunduğu Hüdavendigar Vilayeti Valisi Kemaleddin Paşa ile ilgili padişaha şifreler 

göndermektedir. 1904 yılında başlayan sürgün hayatı boyunca dikkatler üzerinde olmuş 

ve firar etmemesi üzerinde özenle durulmuştur.49 Padişahın yaverlerinden Mustafa Paşa 

ve birkaç zabit Kemaleddin Paşa’nın muhafaza edilmesine tayin edilerek aynı evde 

ikamet ettiler. Kemaleddin Paşa dışarıdan kimse ile görüşemez hatta padişah izni 

olmadan vali dahi görüşemezdi.50 

 II. Meşrutiyet ilan edilene kadar sürgünde kalan Kemaleddin Paşa 

Abdülhamid’in tahtan indirilmesinin ardından İstanbul’a geri dönmüştür. Müşirliği de 

geri verilen Paşa döner dönmez Hatice Sultan’a koşar ama soğuk bir şekilde karşılanır.51 

Hatice Sultan Vasıf Paşa’dan boşanmış olmasına rağmen her ikisi içinde bir fırsat 

doğmuş fakat Kemaleddin Paşa’nın evlenme teklifi Hatice Sultan tarafından 

reddedilmiştir. Hayal kırıklığına uğrayan Kemaleddin Paşa kendi köşesine çekilerek 

1920’de İstanbul’da vefat etmiştir.52 

4.2.Hatice Sultan’ın İkinci Evliliği ve Ölümü 

Hatice Sultan amcası Abdülhamid tahtan indirilene kadar Vasıf Paşa ile evli kalmıştır. 

II. Abdülhamid 1908 yılında vefat ettikten sonra tahta geçen Mehmet Reşat’a kardeşi 

Mehmet Vahdettin tarafından bir mektup yazılır. Mektupta özetle Hatice Sultan’ın zorla 

                                                 
48 Örik, Bilinmeyen Yaşamlarıyla, s.44. 
49 Başbakanlık Osmanlı Arşivi(BOA), Yıldız Tasnifi- (Y. PRK. UM), Dosya Nr: 70/5-1322.R.26.  
50 Biren, Mütareke Devri Hatıraları, s.378. 
51 Murad, Saraydan Sürgüne, s.12. 
52 Hülagü, Mareşal, s.285. 
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Vasıf Paşa ile evlendirildiği ve Vasıf Paşa’nın hanedana uygun bir damat adayı 

olmaması dolayısı ile Hatice Sultan’ın boşanmak istediğini iletmiştir.53 Mehmet 

Reşad’ın iradesiyle 1909 senesinde Hatice Sultan Vasıf Paşa’dan boşanmıştır.  

 Hatice Sultan boşanmasından bir yıl sonra mesire yerinde Hicaz Defterdarı 

Hayri Bey’in oğlu Hariciye Kâtiplerinden Rauf Hayri Bey ile tanışmış ve onunla 

evlenmiştir. Rauf Hayri Bey giyimine özen gösteren, bakımlı ve yakışıklı biri olarak 

bilinmektedir. Hatice Sultan ile evliliklerinden iki çocukları dünyaya gelmiştir. Bunlar 

oğlu Hayri Bey ve kızı Selma Hanım Sultan’dır.54 

 Birinci Dünya Savaşı’nın yaşandığı yıllarda Rauf Hayri Bey ile de 

anlaşamayarak boşanan Hatice Sultan, Cumhuriyetin ilanından sonra hanedan 

üyelerinin sınır dışı edilmesi neticesinde 1924 yılında kızı ve oğlu ile beraber Beyrut’a 

gitmiştir. Bir süre orada kocasından gelen nafaka ile geçinirken Rauf Hayri Bey’in bir 

kaçakçılık işine bulaşıp hapsedilmesi ile beraber nafaka gelmemeye başlayınca geçim 

sıkıntısına düşmüştür.55 

 Hatice Sultan ülkeden çıkarıldıktan sonra çok zorluk çekmiş ve yarı aç yarı tok 

şekilde yaşamıştır. Bu sıralarda Beyrut’a giden Sultan Reşad’ın esvapçıbaşısı Sabit Bey 

Hatice Sultan’ın yaşamış olduğu apartmana gitmiş ve onu yemek yaparken bulmuştur. 

Hatice Sultan Sabit Bey’e: “Sabit Bey şu halime bak” diyerek acı acı gülüşünü 

unutamadığını aktarmıştır. Hatice Sultan işte bu şekilde 1938 yılında Beyrut’ta sefalet 

içinde vefat etmiştir.56 

                                                 
53 Başbakanlık Osmanlı Arşivi(BOA), Hilmi Kamil Baykur, Dosya Nr: 86-34/3357-1327-1-12. 
54 Örik, Bilinmeyen Yaşamlarıyla, s.103. 
55 Örik, Bilinmeyen Yaşamlarıyla, s.104. 
56 Örik, Bilinmeyen Yaşamlarıyla, s.104. 
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SONUÇ 

Kemaleddin Paşa ile Hatice Sultan arasındaki bu aşk macerası her iki tarafın II.  

Abdülhamid’in ölümünden sonra özgür olmuş olmalarına rağmen tarihe karışmıştır. Bu 

konuyla alakalı tartışmalara geri dönecek olursak Hatice Sultan Kemaleddin Paşa’ya 

âşık olmuş muydu? Amcasından, babasının ve sarayda geçirdiği hapis yıllarının 

intikamı için mi bu yola başvurmuştu? 

 Hatice Sultan’ın mektuplarına bakıldığında gerçek bir âşık gibi durmaktadır. 

Fakat Hatice Sultan’ın mektubunda yazdığı  “Vuslat aşkın mezarıdır” şeklindeki dize 

her ikisinin de özgürlüğüne kavuşup aradaki engellerin kalkması sonucunda belki de 

Hatice Sultan’ın duyduğu aşkın ortadan kalkabileceği şeklinde yorumlanabilir. Bu 

konuda net olarak söylenebilecek durum ise Kemaleddin Paşa’nın gerçekten Hatice 

Sultan’a âşık oluşuydu. Sürgünden döner dönmez Hatice Sultan’a koşması bu durumun 

en önemli göstergesidir.  

 İkinci sorunun yanıtı ise Hatice Sultan’ın sadece intikam hırslarıyla hareket 

ettiği, amcasına küçük yaşlardan itibaren kin duyması ve bunların üzerine birde 

istemediği bir evlilikle karşı karşıya gelmesi sonucunda bu şekilde bir intikam almayı 

hedeflemiş olması yönünde olacaktır. Bütün kaynakların üzerinde durduğu bu ihtimal 

bana göre de doğru bir ihtimaldir. Buraya ekleyebileceğim şey ise Hatice Sultan 

evlendiği ilk günden itibaren kocasını hiç sevmediğidir. İntikam hırslarının yanında 

belki de özgürlüğüne gidecek olan yol böylesi bir skandalın duyulması ile olacaktı. Ben 

Hatice Sultan’ın bu maceraya atılmasının önemli nedenlerinden biri olarak eşi Vasıf 

Paşa ile olan evliliğini göstermekteyim. 
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EK-I  

Kemaleddin Paşa’nın Hatice Sultan’a yazdığı mektupların orijinali 
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EK-II  

Nahid Sırrı Örik’in “Bilinmeyen Yönleriyle Saraylılar” kitabında yer alan 

Kemaleddin Paşa’nın Fotoğrafı 
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EK-III  

Orhan Erdenen’in “Boğaziçi Sahilhaneler 4 (Yeniköy- Ortaköy)” adlı eserinde yer 

alan Hatice Sultan Yalısı  

 

 

 

(Hatice Sultan Yalısı bugün Yüzme İhtisas Kulübü olarak kullanılmaktadır.)57 

 

                                                 
57 Orhan Erdenen, Boğaziçi Sahilhaneleri 4 (Yeniköy-Ortaköy), (İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yayınları, 1994), s.808. 
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