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Bu makalede, Sultan Abdülmecid’den itibaren son dönem Os-

manlı padişahlarının eşleri olan kadınefendi ve ikballerle ilgili, bi-

rincisi Abdülmecid’in saray geleneklerinden ayrılarak eşleriyle nikâh 

kıydığı ve kendisinden sonra gelen padişahların da onun yaptığı bu 

yeni uygulamayı sürdürüp bir geleneğe dönüştürdüğü; ikincisi de bu 

dönemden itibaren padişah eşlerinin çoğunlukla cariye değil, Kaf-

kas kökenli hür ve Müslüman kadınlar oldukları yönünde haremde 

yaşayan bazı kadınların hatıralarında gündeme getirdikleri iddialar 

değerlendirilip gerçeklik ve sonuçlarına dair bir tartışma açılacaktır. 

Konu, genelde Sultan Abdülmecid’den itibaren tahta geçen Osmanlı 

padişahları bağlamında ortaya konulacak, ancak Sultan II. Abdülha-

mid’in uygulamaları özelinde incelenecektir.

Osmanlı padişahları, bilindiği gibi, Fatih Sultan Mehmed dö-

nemine kadar Bizans imparatorları, tekfurları, Anadolu beyleri, Sırp 

ve Bulgar krallarının kızlarıyla evlenmiş, Fatih Sultan Mehmed’den 

sonra ise bu usule son vererek eşlerini genelde cariyeler arasından 

seçmişlerdi. Bu radikal değişiklikten sonra padişahların bir kadına 

bağlanıp nikâh kıymaları ve diğer cariyelere ilgi göstermemeleri 
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saray geleneğinde hoş karşılanmazdı. Zira padişahın bir kadına bağ-
lanması, hanedanın geleceği için olmazsa olmaz olan şehzade sa-
yısını sınırlandıracağı için padişahın birçok cariye ile ilişki yaşayıp 
fazla çocuk sahibi olması hanedanın selâmeti açısından bir gereklilik 
olarak görülürdü. Böyle düşünülmesinin bir nedeni de o dönemler-
de yaşanan yüksek bebek ölümleriydi. Öte yandan I. Ahmed döne-
minden itibaren şehzadelerin sancağa çıkarılmayıp sarayın Şimşirlik 
Dairesi’nde alıkonulmaları ve tahta çıkıncaya kadar çocuk sahibi ol-
malarına izin verilmemesi de şehzade sayısını sınırlandıran diğer bir 
etmendi. Saray geleneklerinin bu sıkı yaklaşımına rağmen Kanunî  
Sultan Süleyman’ın Hürrem, II. Osman’ın Şeyhülislâm Hocazade 
Esad Efendi’nin kızı Âkile, Sultan İbrahim’in Hümaşah ve I. Ab-
dülhamid’in de Mutebere gibi sevdikleri kadınları resmî nikâhlarına 
aldıkları bilinmektedir.1 

Sayıları daha da arttırılabilecek2 bu tür müteferrik nikâh ör-
neklerinden ziyade, burada incelenecek olan esas konu Sultan Ab-
dülmecid’den itibaren padişahların kadınefendi ve ikballeriyle nikâh-
landıkları yönündeki iddialardır. Son dönem harem mevcudu, bu-
radaki hanımların kökenleri ve haremdeki yaşam hakkında ayrıntılı, 
doyurucu ve doğru bilgiler veren Leylâ Açba, Sultan Abdülmecid’in 
eski harem geleneğinden ayrılarak “birçok zevcesini devlet erkanı-
nın huzurunda nikahına” aldığını, ilk eşi Servetseza Kadınefendi ile 
evlendiği zaman bütün Kafkas prensleri ile Gürcistan kralının hedi-
yeler gönderdiğini ve öteden beri uygulanagelen sarayın “eski izdivaç 
düzenini nikahları ile” bozduğunu ileri sürer.3 

Bu evlilik ve nikâh iddialarını dillendirenlerden biri olan II. 
Abdülhamid’in kızı Ayşe Sultan, ayrıca, dedesi Sultan Abdülmecid’in 
bütün eşlerinin Çerkes olduğunu belirtir.4 Padişahların eşleriyle ev-

1 Ali Akyıldız, “Kadınefendi”, DİA, İstanbul 2001, XXIV, 94-96.

2 IV. Murad’ın tahta geçmesi vesilesiyle Venedik’e gönderilen mektupta geçen 

“Sultan Ahmed’in gayetden mu’teber ü makbûlesi olmağın onu nikâh ile tazimen 

tezevvüc” şeklindeki ibare Kösem Sultan’ın I. Ahmed tarafından nikâhlandığını 

göstermektedir (Özlem Kumrular, Kösem Sultan, İktidar, Hırs, Entrika, Doğan 

Kitap, İstanbul 2015, s. 111). 

3 Leyla Açba, Bir Çerkes Prensesinin Harem Hatıraları, Timaş Yayınları, İstanbul 

2010, s. 395.

4 Ayşe Osmanoğlu, Babam Abdülhamid, Güven Yayınevi, İstanbul 1960, s. 12.
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lendikleri yönündeki iddialar II. Abdülhamid’in hazinedarlarından 
iken daha sonra oğlu Abdülkadir Efendi’yle evlendirilen Mislimelek 
Hanım tarafından da söz konusu edilir. Nitekim Mislimelek’in kendi 
evlilik töreniyle ilgili aktardığı şu bilgiler, son dönem hareminde-
ki nikâh ve düğün törenlerinin yapılış şekline dair önemli ayrıntılar 
içermekte ve mevcut bilgilerimize içeriden katkılar sunmaktadır: 

“10 Haziran 1898 tarihinde nikâhımız kıyıldı. Nikâhı Hünkâr 
İmam-ı Evveli Hafız Raşid Efendi kıydı. Şahitlerimiz ise haşmetme-
ab efendimizin musahiplerinden Cevher Ağa, Esvabcıbaşı İsmet Bey, 
Sinan Paşa Camii İmamı Mustafa Asım Efendi ve Harem-i Hüma-
yun gidiş müdürü Ali Rıza Efendi idi. Düğünümüz 21 Haziran 1898 
tarihinde vuku buldu. Bu sebeple vezir ve vekil haremleri de davet 
edildi. Doğrusu pek güzel bir düğün olmuştu. Benim için hususi Av-
rupa’dan pek hoş bir gelinlik getirilmişti. ...Salona girince tebriklerle 
karşılandım. Herkes benim için seviniyor ve gayet mutlu görünüyor-
lardı. Validem, hemşirelerim, halalarım, teyzelerim ve diğer akrabala-
rım hepsi gelmişlerdi. Ailemin erkek efradı, şehzadeler ve hünkârın 
hizmetindekiler ile başka bir dairede bulunuyorlardı, onlar için mü-
kellef bir sofra hazırlanmıştı. Düğün günü sarayın saz takımı muhtelif 
alaturka ve alafranga havalar çalıyor ve misafirlere buzlu şerbetler ve 
türlü yemişler ikram ediliyordu.... Akşama doğru misafirler hediyele-
rini takdim etmeye başladılar ve buna müteakip şevketlü efendimiz 
gelip, evvelden hazırlanmış olan tahta oturdu. Derhal kayınpederimin 
elini öpmek için yanına gittim. Elini öptükten sonra bana pek hoş ve 
değerli bir yüzük taktı. Zevcimin validesi Bidar Kadınefendi de başka 
bir taht gibi bir yerde oturuyordu, yanında Perestu Valide vardı. On-
ların da ellerini öptüm. Bilahare düğün son bulmadan evvel nihayet 
Şehzade Abdülkadir Efendi geldi. Bu suretle koluna girdim ve oda-
dan çıkarken başımızdan aşağı altınlar atılmaya başlandı.”5 

Bu noktada ikinci iddia, yani Sultan Abdülmecid’den sonra 
Osmanlı saray hareminde bulunan ve padişah tarafından nikâhlanan 
kadınların cariye olup olmadıkları sorusu gündeme geliyor ve önem 
kazanıyor. Sultan Abdülmecid’in kadınlarından II. Abdülhamid’in 
analığı Perestu Kadınefendi’nin Çerkeslerin Ubuh kabilesinden soylu 

5 Mislimelek Hanım, Haremden Sürgüne Bir Osmanlı Prensesi, haz. Nemika Deryal 

Marşanoğlu, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 2011, s. 20, 39-40, 90, 97.
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bir aileye mensup olduğu ve I. Abdülhamid’in kızı Esma Sultan tara-
fından evlâtlık olarak alınıp daha sonra Sultan Abdülmecid’in eşleri 
arasına girdiği, II. Abdülhamid’in annesi Tirimüjgân Kadınefendi’nin 
Çerkeslerin Şapsıh kabilesinden,6 kendisiyle nikâhla evlenmişken 
daha sonra boşadığı altıncı kadını Bezmiârâ’nın Kavalalı Mehmed 
Ali Paşa’nın oğlu İsmail Paşa’nın evlâtlığı7 ve ikinci ikbali Serfiraz 
Hanımefendi’nin de, ailesi Tokat’ta iskân edilen soylu bir Abhaz aile-
sine mensup olan Lah Osman Bey’in kızı olduğu8 bilinmektedir. 

Sultan Abdülaziz’in eşlerinden Dürrinev Kadınefendi (Melek 
Hanım), Kafkasya’dan göç etmiş Abhaz soylularından Mahmud Bey 
Dziapş-İpa’nın9 ve üçüncü kadını Nesrin Kadınefendi (Neşerek) de 
Çerkeslerin Zevs kabilesi beylerinden İsmail Bey’in kızıydı.10 Sultan 
Mehmed Reşad’ın kadınlarının kökenleri hakkında fazla bilgi sahibi 
değiliz, ilginç bir şekilde bu dönem kadınlarıyla ilgili ayrıntılar veren 
Leylâ Açba, bu konuda suskunluğunu korur ve sadece ilk eşi Ka-
mures Kadın’ın asilzade olduğunu söyler.11 Çağatay Uluçay da, son 
padişah Mehmed Vahideddin’in Nazikeda, İnşirah, Müveddet, Ne-
vare ve Nejat olmak üzere 5 kadınıyla nikâhla evlendiğini belirtir.12 
Sultan Vahideddin Efendi’nin Başkadını Emine Nazikeda, Abhaz 
Tsebelda Prensi Hasan Ali Bey Marşania ile Adler Prensesi Fatma 
Hanım Aredba’nın ve İkinci Kadınefendisi Müveddet, Abhaz Çıhba 
Davud Bey’in kızları olduğunu belirten13 ve jeneolojik bağları hayli 
sağlam ve ikna edici verilerle destekleyen Leylâ Açba, başta Açba 

6 Ayşe Osmanoğlu, Babam Abdülhamid, s. 13, 15-17, 233.

7 M.Ç. Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 

Ankara 1980, s. 145.

8 Leyla Açba, Harem Hatıraları, s. 170.

9 Leyla Açba, Harem Hatıraları, s. 33-35.

10 M.Ç. Uluçay, Padişahın Kadınları ve Kızları, s. 163.

11 Leyla Açba, Harem Hatıraları, s. 351.

12 Padişah bunlardan İnşirah’ı 1909 yılında boşamıştı (M.Ç. Uluçay, Padişahların 
Kadınları ve Kızları, s. 184-85).

13 Leyla Açba, Harem Hatıraları, s. 325, 331. Bu hatıratta Sultan Abdülmecid 

döneminden sonra padişah hareminde yaşayan kadınların akrabalık ilişkilerine 

dair yeterli ve ikna edici bilgiler mevcuttur. Leyla Açba’nın vermiş olduğu bilgiler 

Mislimelek Hanım’ca da doğrulanır ve bu kadınların Kafkasyalı ve soylu olduğu 

teyid edilir (Mislimelek Hanım, Haremden Sürgüne s. 17-27vd).
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Prensi Ömer Paşa’nın kızı olan Şehzade Yusuf İzzeddin Efendi’nin 
eşi Cavidan Hanım (Esma Süreyya) olmak üzere, şehzadelerin ha-
nımları arasında aynı şekilde hür ve Müslüman kadınlarla yapılan 
evliliklere dair pekçok örnek verir.14

Makalenin esas konusunu oluşturan II. Abdülhamid’in eşleri-
nin neredeyse tamamının hür ve Kafkas kökenli Müslüman kadınlar 
olduğu ifade edilir. II. Abdülhamid’in bu şekilde nikâhla aldığını id-
dia ettiği eşlerinin sayısını Mediha Nazvede, Bedrifelek, Bidar, Azize 
Dilpesend, Merve Mezid, Emsalinur, Müşfika, Sazkâr, Rabiye Pey-
veste, Fatma Kadriye, Behiye Behice ve Zeliha Naciye olmak üzere 
12 olarak veren Mislimelek Hanım, Müşfika ve Zeliha Naciye dışın-
daki bu kadınların tamamının soylu ailelere mensup olduklarını, zira 
padişahın, evleneceği kızların sadece güzel değil aynı zamanda soylu 
olmalarına da dikkat ettiğini belirtir.15 

Leylâ Açba ise, bu kadınların mensup oldukları boy ve aile-
leri hakkında biraz daha ayrıntıya girer. Şöyle ki II. Abdülhamid’in 
başkadını Nazikeda, Abhaz asıllı Tsanba ailesi reisi Arzakan Bey’in; 
İkinci Kadını Bedrifelek, Çerkeslerin soylu kabilelerinden Karzeg 
ailesine mensup Mehmed Paşa’nın; daha sonra boşadığı Üçüncü 
Kadını Nurefsun, Ruslarla yapılan savaşta şehid olan Şermat Selim 
Bey’in; Üçüncü Kadını Dilpesend, Çerkes soylularından Maksud 
Giray’ın; Dördüncü Kadını Merve Mezid, Abhaz asillerinden Mi-
kanba ailesinden Kaymat Bey’in;16 yine Dördüncü Kadını Müşfi-
ka Kadınefendi, Abaza beylerinden Ağır Mahmud Bey’in;17 İkinci 
İkbali Peyveste Hanımefendi (Rabia Hanım), Kafkas soylularından 
Abhaz Osman Bey Emuhvari’nin; Üçüncü İkbali Fatma Pesend, 

14 Leyla Açba, Harem Hatıraları, s. 35, 39-42, 51-53, 55, 58-59, 67, 75, 77-79, 94, 

97, 98, 109, 116-117, 244-47, 257, 327.

15 “Sultan Hamit gözdelerini seçerken sadece kızların fiziki güzelliklerine değil 

asaletlerine de dikkat ederdi. Meselâ tüm haremleri asil ailelerden geliyordu. 

Sadece Müşfika ve Zeliha Naciye kadınlar yüksek bir aileye mensup değillerdi 

(Leyla Açba, Harem Hatıraları, s. 24).

16 Leyla Açba, Harem Hatıraları, s. 51-52, 55, 67, 69.

17 Ayşe Osmanoğlu, Babam Abdülhamid, s. 101. Yaşı küçük olmasına rağmen Perestu 

Kadınefendi’yi tanıyan Leyla Açba tarafından da aşağı yukarı aynı bilgiler verilir 

(Harem Hatıraları, s. 90).
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Açba Prensi Sami Bey ile Tatar Prensi İsmail Mamleev’in kızı Fatma 
Hanım’ın; Beşinci İkbali Behiye Behice, Abhaz soylularından Maan 
ailesine mensup Albuz Bey’in; Altıncı İkbali Saliha Naciye (Zeliha), 
soylu Abhaz ailelerinden Ankop ailesine mensup Aslan Bey’in kızı 
idi.18 Mislimelek Hanım, dördüncü kadın Müşfika’nın cariye köken-
li olduğunu ifade ederse de Ayşe Sultan annesinin Abaza beylerin-
den Ağır Mahmud Bey’in kızı olduğunu belirtir. 

Görüldüğü gibi, neredeyse hepsi hür ve Müslüman olan bu 
kadınlarla ilgili liste daha da uzatılabilir; ancak bu kadarı bile hür ve 
Müslüman kökenli olup cariye statüsü uygulanan kadınların son dö-
nem padişahlarının haremlerindeki yoğunluğunu açıkça ortaya koyar. 
Şunu da belirtmek gerekir ki, bu kadınların önemli bir kısmının bir-
biriyle akraba olduğu ve bu nepotik bağların kadınların haremde ön 
plana çıkmalarında belirleyici bir rol oynadığı anlaşılıyor. 

Meseleyi Sultan II. Abdülhamid özelinde incelediğimiz bu 
makalede söz konusu edilecek birinci elden kaynaklar da hatırat sa-
hiplerinin yazdıklarını desteklemektedir. Nitekim mahlû’ padişahın 
1918’deki ölümünden sonra eşleri ve çocuklarının veraset için baş-
vurdukları İstanbul Kısmet-i Askeriyye Mahkemesi’nden aldıkları 
bir veraset ilâmı, konuyla ilgili şüpheleri tamamen ortadan kaldır-
maktadır. Şöyle ki, padişahın eş ve çocuklarının vekilleri aracılığıy-
la mahkeme huzurunda şahit ve delillerini sunarak aldıkları veraset 
ilâmı, II. Abdülhamid’in Bedrifelek, Emsalinur, Müşfika, Sazkâr, 
Peyveste, Naciye, Fatıma, Bidar ve Behice Kadınefendileri “nikâh-ı 
sahîh-i şer’î ile başka başka tezvîc ve tenkîh” ettiğini, yani padişa-
hın bu kadınların her biri ile kanunlar nazarında gerçek bir nikâh 
ile evlendiğini ortaya koymakta ve bu kadınların “ile’l-vefat zevce-i 
menkûha-i medhûlün-bihâları”, yani padişah ölünceye kadar nikâh-
lı eşleri olduklarını ispat etmektedir. 1909 yılında padişah tahttan 
indirildiğinde dokuz eşinin tamamı hayatta olup içlerinden sadece 
Bidar Kadınefendi 1918 yılında vefat etmişti. Bu liste II. Abdülha-
mid tahttan indirildiği sırada hayatta olup padişahın nikâhı altında 
bulunan kadınları içermekte ve bu ilâm, tahttan indirildiği sırada II. 
Abdülhamid’in nikâhında dokuz kadının olduğunu göstermektedir.19 

18 Leyla Açba, Harem Hatıraları, s. 39-40, 108, 263.

19 1 Ocak 1920 (9 Rebiülahir 1338), İstanbul Kısmet-i Askeriyye Sicil Defteri, nr. 

2098, s. 77-80.
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Bu mahkeme kaydına ve hatırat yazarlarının padişah ve şehza-
delerin eşleriyle nikâh kıymalarıyla ilgili vermiş oldukları bu bilgile-
re rağmen, yaptığımız araştırmalarda kadınefendi ve ikballere nikâh 
kıyıldığına dair verilere rastlayamadığımızı da ifade etmemiz gerekir. 
Şimdilik bilinebildiği kadarıyla bu konuda belgelere yansıyan tek 
örnek Sultan I. Abdülhamid’in kendisiyle nikâh kıydığı Mutebere 
Kadınefendi’ye aittir.20 Ancak padişahların eşleriyle nikâhları konu-
sunda görüştüğüm Sayın Murat Bardakçı, kadın ve ikballerle yapılan 
nikâhlara dair kadınların bizzat kendilerine verilen nikâh belgele-
rinin bazılarının asıllarının kendisinde bulunduğunu belirtti. Dola-
yısıyla hem haremde yaşamış kadınların hatıralarının hem burada 
yayımlamış olduğumuz II. Abdülhamid’in veraset ilâmına dair bel-
genin ve hem de Murat Bardakçı’da olduğu ifade edilen vesikaların 
nikâh konusundaki şüpheleri ortadan kaldıracak son derece önemli 
deliller olduğunu belirtmemiz gerekir.

Yukarıda ifade edildiği üzere, Bedrifelek, Emsâlinur, Müşfika, 
Peyveste, Naciye, Fatıma ve Behice, yani Sazkâr ve Bidar dışında ka-
lan 7 kadın ve ikbal hür ve Müslümandı. Kaldı ki nikâh kıyıldıktan 
sonra Sazkâr ve Bidar da bu anlamda hür kadın hüviyetini kazanmış-
lardı. Bu durumda II. Abdülhamid’in aynı anda 9 hür kadınla nikâhlı 
olduğu gibi bir sonuç ortaya çıkıyor ki, bu durumun izahının İslâm 
hukukçuları tarafından yapılması beklenirse de21 bu konuyla ilgili iki 
tavrın ön plana çıktığı görülüyor: ya şimdiye kadar yapıldığı gibi bu 
sorun görmezlikten geliniyor veya açık hükümlere rağmen konunun 
tevili yoluna gidiliyor,22 ancak her hâl ü kârda bu yaklaşımlar konuyu 
daha da içinden çıkılmaz bir hâle sokuyor. 

20 Bu nikâhın şekli için bkz. Fikret Sarıcaoğlu, Kendi Kaleminden Bir Padişah 
Portresi Sultan I. Abdülhamid (1774-1789), Tarih ve Tabiat Vakfı, İstanbul 2001, 

s. 8-9.

21 Bununla birlikte bazı şâz ve ana İslâmî mecranın dışındaki görüşlerin Hz. Pey-

gamberin çok eşliliğinden hareketle bir Müslüman erkeğin  dörtten ziyade, 9, hat-

ta 18 eşi aynı anda nikâhı altında bulundurabileceğini ileri sürdüklerinin de ifade 

edilmesi gerekir (İbrahim H. Karslı, Kur’an Yorumlarında Kadın, Sosyo-kültürel 
Çevrenin Kur’an Yorumlarına Yansımaları, Rağbet Yayınları, İstanbul 2003, s. 174).

22 Hukuk tarihçisi Ekrem Buğra Ekinci, Enver Ören’in II. Abdülhamid’in 

eşlerinden Behice Hanım’la görüşüp ondan dinlediği anıları da içeren kitabında 
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Netice itibariyle hür kadınlara nasıl ve hangi gerekçelerle ca-
riye hukukunun uygulanabildiği ve bu kadınların statüsünün nasıl 
meşru bir kılıfa büründürülebildiği soruları önemlidir. Osmanlı ha-
nedan mensuplarının ve yönetici elitinin bu problemin farkına var-
mamış olduklarını düşünmek pek gerçekçi bir yaklaşım olamaz, o 
halde hangi delil ve gerekçelerle bu konuyu kendi zihinlerinde meşru 
bir zemine oturtabildikleri ve kendilerini bu hususta ikna edebildik-
leri sorularının cevaplarının aranması ve fiili durumun daha fazla göz 
ardı edilmeyerek fıkıh, fetva mecmuaları ve uygulamalar bağlamında 
tartışılması gerektiğini düşünüyoruz. 

Voltaire’in 1719’da Mathurin de Grenoville’e yazdığı bir 
mektupta geçen şu vecizesiyle hatm-i kelâm edelim: “Yaşayanlara 
saygı borcumuz vardır, ama ölülere hakikatten başka bir şey borçlu 
değiliz”.23

II. Abdülhamid’in dörtten ziyade hür ve Müslüman kadınla evlendiğinin 

farkındadır, ancak, yaptığı şu izah, izahı zor bir izahtır: 

 “Sultan Abdülmecid zamanında köle ticareti yasaklandığı için, saraydaki câriye 

sayısı da azaldı. Kafkas göçü sebebiyle Anadolu’ya gelen Çerkezler arasında kö-

leler bulunduğu için, bunlar arasındaki kızlardan saraya alınanlar oldu. Sonra bu 

Kafkasyalı ailelerin kızları küçük yaşta saraya alınıp terbiye edildi. Ama bunlar 

hür olduğu için artık nikâhla alınıyor ve bir erkeğin azami dört kadınla evli kalabil-
mesi şartına riayet ediliyordu. Behice Sultan’ın Enver Bey’e anlattığı gibi, padişah, 

yeni bir hanımla evlenmek isterse, önceki hanımlarından birini boşar. Ama bu 

kadın, hele çocuğu varsa, saraydan ayrılmayıp dairesinde oturmaya devam eder; 

hatta rütbesini de kaybetmez. Bazen bu boşanmadan haberi bile olmaz [E.B.E-

kinci, bu hayli tartışma götürür görüşlerini Behice Kadınefendi’ye dayandırırsa 

da E. Ören’in kitapta yayımlanan Behice Kadın’dan derlediği notlarda böyle bir 

izahın olmadığını belirtmemiz gerekir. A.A]. Zira, şer’î hukukta, erkeğin boşan-
maya dair irade beyanını, zevcenin işitmesi; boşanmanın sıhhati için şart değildir. Bu 

sebeple, bazen kayıtlarda bir padişahın dörtten fazla hür zevcesi varmış gibi gözükür. 
Aslında bunlardan bazısı şer’an boşanmıştır; ancak çocukları olduğu için rütbelerini 

muhafaza eder ve saray protokolünde yer alırlar” (vurgular bizim, A.A) (Ekrem 

Buğra Ekinci, Sultan Abdülhamid’in Son Zevcesi, Behice Sultan’la Altı Ay, Timaş 

Yayınları, İstanbul 2017, s. 169). 

23 Oeuvres completes de Voltaire, Garnier, Paris 1877, I, 45. Bu bilgiye dikkatimi çeken 

değerli öğrencim Mehmet Akbulut’a teşekkür ederim.
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*  *  *

Beyoğlu Kâtib-i Adlliği’nden musaddak bir kıt’a vekâletname 

sureti mantukunca Beşiktaş’ta Serencebey Yokuşu’nda vaki şehzade-i 

civan-baht devletlü necabetlü Mehmed Selim Efendi hazretlerinin 

ikamet-gâh-ı necabet-penahlarında mukime muarrefetü’z-zât Bed-

rifelek Kadınefendi hazretleri ibnetü Mehmed ve Nişantaşı’nda Şa-

diye Sultan hazretlerinin saraylarında mukime muarrefetü’z-zât 

Emsalinur Kadınefendi hazretleri ibnetü diğer Mehmed ve Yıldız 

Saray-ı Hümayunu’nda mukime muarrefetü’z-zât Müşfika Kadıne-

fendi hazretleri ve Yeniköy’de Refia Sultan hazretlerinin saraylarında 

mukime muarrefetü’z-zât Sazkâr Kadınefendi hazretleri tarafların-

dan taleb-i dava ve muhakemeye suret-i umumiyyede vekil-i şer’î 

dava vekillerinden Rifat Efendizade Ahmed Sadeddin Efendi Mu-

hallefat-ı Umumiyye Kassamlığı Mahkemesi’nde meclis-i şer’imiz-

de İstanbul Kâtib-i Adlliği’nden musaddak diğer bir kıt’a vekâletna-

me mantukunca İstanbul’da Sultanahmed Cami-i şerifi kurbunda 

Fuad Paşa Türbesi karşısında kâin Sadaret Konağı’nda mukime mu-

arrefetü’z-zât Peyveste Kadınefendi hazretleri ibnetü Abdullah’ın 

husus-i âti’l-beyanda taleb-i dava ve muhakeme ve muhasamaya ve 

tebliğ ve tebellüğe münferiden ve müctemian icra-yı vekâlete ve is-

bat-ı verasete mezun vekilleri dava vekillerinden Ebulûlâ Bey ve 

Mustafa Şevket Efendi ve Necati Bey’den mumaileyh Mustafa Şev-

ket Efendi kezalik şehzade-i müşârünileyh Mehmed Selim Efendi 

hazretlerinin devlet-hâne-i necabet-penahilerinde mukime muarre-

fetü’z-zât Naciye Kadınefendi hazretleri ve Ortaköy’de Naile Sultan 

hazretlerinin saraylarında mukime muarrefetü’z-zât Fatıma Kadıne-

fendi hazretleri ibnetü Abdullah ve Ortaköy’de şeref-mukime muar-

refetü’z-zât devletlü ismetlü Naime Sultan-ı aliyyetü’ş-şân hazretle-

rinin kezalik husus-i âti’l-beyanda taleb-i dava ve muhakeme ve 

muhasamaya ve redd-i cevaba vekil-i müseccel-i şer’îleri Galata’da 

Ömer Âbid Hanı’nda mukim Ahmed Hamdi Efendi ibn Hasan 

Hulki Efendi ve Maslak’ta vaki devletlü necabetlü Nureddin Efendi 

hazretlerinin köşkünde mukime muarrefetü’z-zât Behice Kadıne-

fendi hazretleri tarafından İstanbul Kâtib-i Adlliği’nden mu’ti bir 

kıt’a vekâletname mantukunca muhakeme ve muhasamaya ve redd-i 

cevaba suret-i umumiyyede vekil dava vekillerinden Said Molla Bey 
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hazır oldukları halde Fuad Paşa Türbesi karşısında Sadaret Kona-
ğı’nda mukime devletlü necabetlü Abdurrahim Efendi hazretlerinin 
kezalik husus-i âti’l-beyanda muhakeme ve muhasamaya ve redd-i 
cevaba vekil-i müseccel-i şer’îleri Nizameddin Bey ibn Osman mu-
vacehesinde hakan-ı esbak cennetmekân Sultan Abdülhamid Han-ı 
Sâni hazretleri neclü’l-merhum Sultan Abdülmecid Han hazretleri-
nin hâl-i hayat ve sıhhatlerinde müvekkilelerim Bedrifelek ve Emsa-
linur ve Müşfika ve Sazkâr Kadınefendiler hazeratından her birini 
nikâh-ı sahîh-i şer’î ile başka başka tezvic ve tenkih edip ol-vechile 
ile’l-vefat zevce-i menkûha-i medhûlün-bihâları olmalarıyla hakan-ı 
merhum-i müşarünileyh hazretleri verasetleri zevce-i menkûha-i 
metrûkeleri müvekkilelerim Bedrifelek ve Emsalinur ve Müşfika ve 
Sazkâr Kadınefendi hazeratı ile sülb-i kebir oğulları devletlü neca-
betlü Mehmed Selim ve Abdülkadir ve Ahmed ve Burhaneddin ve 
müddea-aleyh müvekkil-i müşarünileyh Abdurrahim ve Nureddin 
ve sülb-i sagir oğlu Âbid Efendiler hazeratı sülbiye-i kebire kerime-
leri devletlü ismetlü Zekiye ve Naime ve Naile ve Şadiye ve Ayşe ve 
Refia Sultanlar hazeratına münhasıra olmağla müddea-aleyh mü-
vekkil-i müşarünileyh Abdürrahim Efendi hazretlerinin bi’l-verase 
vâzıü’l-yed bulundukları tereke-i memlûke-i ma’lûme-i merhum-i 
müşarünileyhin sümününün müvekkilelerim isimleri bâlâda muhar-
rer kadınefendiler hazeratı beynlerinde müstevfi iktisam olunmak 
üzere kendülere teslimi ve merhum-i müşarünileyh hazretlerinin uh-
delerinde bulunan ve İntikalat Kanunu mucebince eshab-ı hak inti-
kaline müntakil olan emval-i gayr-i menkule-i ma’lûmeleri rub’unun 
dahi kezalik müvekkilelerim uhdelerine müstevfi intikali muamele-
sinin icrası bi’l-vekâle matlubumdur deyü ba’de’d-dava vekil-i hazır 
mumaileyh Hafız Şevket Efendi dahi kelâma mübaşeretle hakan-ı 
merhum müşarünileyh Sultan Abdülhamid Han-ı Sâni hazretleri 
hâl-i hayat ve sıhhatlerinde müvekkilem müşarünileyha Peyveste 
Kadınefendi hazretlerini nikâh-ı sahîh-i şer’î ile tezvic ve tenkîh 
edip ol-vechile müşarünileyha Peyveste Kadınefendi hazretleri mer-
hum-i müşarünileyh hazretlerinin ile’l-vefat zevce-i menkûha-i me-
dhûlün-bihâları olmağla merhum-i müşarünileyh hazretlerinin vera-
setleri zevce-i menkûhaları müvekkilem müşarünileyha Peyveste 
Kadınefendi hazretleriyle sülb-i kebir oğulları şehzadegân-ı müşarü-
nileyhim Mehmed Selim ve Abdülkadir ve Ahmed ve Burhaneddin 
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ve Abdurrahim ve Nureddin ve sülb-i sagir oğlu Âbid Efendiler ha-
zeratiyle sülbiye-i kebire kerimeleri Zekiye ve Naime ve Naile ve 
Şadiye ve Ayşe ve Refia Sultanlar hazeratına münhasıra olmağla 
müddea-aleyh müvekkilim müşarünileyh Abdürrahim Efendi haz-
retlerinin hasbe’l-verase vâzıü’l-yed bulundukları tereke-i ma’lûme-i 
merhum-i müşarünileyh hazretlerinin sümünü müvekkilem müşarü-
nileyha hazretlerine teslim olunmak ve merhum-i müşarünileyh 
hazretlerinin uhdelerinde bulunan ve İntikalat Kanunu mucebince 
eshab-ı hakka intikaline müntakil olan emval-i gayr-i menkule-i 
ma’lûmları rub’unun dahi müvekkilem müşarünileyha hazretleri uh-
desine intikali muamelesinin icrası matlubumdur deyü dava ettiğini 
müteakıben vekil-i hazır mumaileyh Ahmed Hamdi Efendi dahi 
kelâma ağaz ederek hakan-ı merhum müşarünileyh Sultan Abdülha-
mid Han-ı Sâni hazretleri hâl-i hayat ve sıhhatlerinde müvekkilele-
rim müşarünileyhüma Naciye ve Fatıma Kadınefendiler hazeratiyle 
âhiren vefat eden Bidar Kadınefendi ibnetü Abdullah’ı nikâh-ı 
sahîh-i şer’î ile ayrı ayrı tezvic ve tenkih edip ol-vechile müvekkile-
lerim müşarünileyha Naciye ve Fatıma Kadınefendiler hazeratiyle 
müşarünileyha Bidar Kadınefendi merhum-i müşarünileyh hazretle-
rinin ile’l-vefat zevce-i menkuha-i medhûlün-bihâları24 olmalariyle 
hakan-ı merhum-i müşarünileyh hazretlerinin verasetleri zevce-i 
menkûha-i metrûkeleri müvekkilelerim müşarünileyhüma Naciye ve 
Fatıma Kadınefendiler hazeratı ve müşarünileyha Bidar Kadınefendi 
ile sülb-i kebir oğulları şehzadegân-ı müşarünileyhim Mehmed Se-
lim ve Abdülkadir ve Ahmed ve Burhaneddin ve Abdurrahim ve 
Nureddin ve sülb-i sagir oğlu Âbid Efendiler hazeratı ve sülbiye-i 
kebire kerimeleri Zekiye ve Naime ve Naile ve Şadiye ve Ayşe ve 
Refia Sultanlar hazeratına münhasıra ve badehu müşarünileyha Bi-
dar Kadınefendi dahi vefat edip veraseti sülb-i kebir mahdumu şeh-
zade-i müşarünileyh Abdülkadir Efendi hazretleriyle sülbiye-i kebir 
kerimesi müvekkilem müşarünileyha Naime Sultan hazretlerine 
münhasıra olmağla müddea-aleyh müvekkil-i müşarünileyh Abdür-
rahim Efendi hazretlerinin bi’l-verase vâzıü’l-yed bulundukları tere-
ke-i memlûke-i ma’lûme-i merhum-i müşarünileyh hazretlerinin 

24 Metinde önce “metrûkeleri” şeklinde yazılmış, daha sonra bu kelime daire 

içerisine alınarak “medhûlün-bihâları” olarak düzeltilmiştir.
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sümününden müvekkilelerim müşarünileyhüma Naciye ve Fatıma 
Kadınefendiler hazeratına ait olan hissenin beynlerinde müstevfi ik-
tisam olunmak üzere taraflarına teslim ve merhum-i müşarünileyh 
hazretlerinin uhdelerinde bulunan ve İntikalat Kanunu mucebince 
eshab-ı hakka intikaline müntakil olan emval-i gayr-i menkule-i 
ma’lûmeleri rub’undan dahi kezalik müvekkilelerim müşarünileyhü-
ma hazeratına intikali lazimgelen hissenin dahi uhdelerine seviyyen 
intikali muamelesinin icrası ve müvekkilem müşarünileyha Naima 
Sultan hazretlerinin gerek pederleri merhum-i müşarünileyh hazret-
lerinden ve gerek valideleri merhume-i müşarünileyha Bidar Kadı-
nefendi’den münasaha tarikiyle tereke ve emval-i gayr-i menkule-i 
mezkûredeki hisse-i mevruse ve müntakile-i ma’lûmesinin eshab-ı 
hakka intikaline müntakil olan emval-i gayr-i menkule-i ma’lûmele-
ri rub’undan dahi kezalik müvekkilelerim müşarünileyhüma hazera-
tına intikali lâzım gelen hissenin dahi uhdelerine müstevfi intikali 
muamelesinin icrası ve müvekkilem müşarünileyha Naime Sultan 
hazretlerinin gerek pederleri merhum-i müşarünileyh hazretlerin-
den ve gerek valideleri merhume-i mumaileyha Bidar Kadınefen-
di’den münasaha tarikiyle tereke ve emval-i gayr-i menkule-i mezkû-
redeki hisse-i mevruse ve müntakile-i ma’lûmesinin müvekkilem 
müşarünileyha Naime Sultan hazretlerine teslimi matlubumdur 
deyü dava ve vekil-i hazır mumaileyh Said Molla Bey dahi kelâma 
bi’l-ibtidar hakan-ı merhum müşarünileyh Sultan Abdülhamid 
Han-ı Sâni hazretleri hâl-i hayat ve sıhhatlerinde müvekkilem mü-
şarünileyha Behice Kadınefendi hazretleri ibnetü Miralay Albus 
Beyi nikâh-ı sahih-i şer’î ile tezvic ve tenkih edip ol-vechile müvek-
kilem müşarünileyha merhum-i müşarünileyh hazretlerinin ile’l-ve-
fat zevce-i menkûha-i medhûlün-bihâları olmağla merhum-i mu-
maileyh hazretlerinin verasetleri zevce-i menkûha-i metrûkeleri mü-
vekkilem müşarünileyha Behice Kadınefendi hazretleriyle sülb-i 
kebir oğulları şehzadegân-ı müşarünileyhim Mehmed Selim ve Ab-
dülkadir ve Ahmed ve Burhaneddin ve Abdurrahim ve Nureddin ve 
sülb-i sagir oğlu Âbid Efendiler hazeratı ve sülbiye-i kebir kerimele-
ri Zekiye ve Naime ve Naile ve Şadiye ve Ayşe ve Refia Sultanlar 
hazeratına münhasıra olmağla müddea-aleyh müvekkil-i müşarüni-
leyh Abdurrahim Efendi hazretlerinin bi’l-verase vâzıü’l-yed bulun-
dukları tereke-i memlûke-i ma’lûme-i merhum-i müşarünileyh 
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hazretlerinin sümünü müvekkilem müşarünileyha Behice Kadıne-
fendi hazretlerine teslim olunmak ve merhum-i müşarünileyh haz-
retlerinin uhdelerinde bulunan ve İntikalat Kanunu mucebince es-
hab-ı hakka intikaline müntakil olan emval-i gayr-i menkule-i 
ma’lûmeleri rub’unun dahi müvekkilem müşarünileyha uhdesine 
intikali muamelesinin icrası bi’l-vekâle matlubumdur deyü dava et-
tikte müddea-aleyh vekil mumaileyh Nizameddin Bey dahi cevabın-
da hakan-ı merhum-i müşarünileyh hazretlerinin tereke-i memlûke 
ve emval-i gayr-i menkule-i ma’lûmelerine müvekkili şehzade-i mü-
şarünileyh hazretlerinin bi’l-verase vâzıü’l-yed bulunduklarını ikrar 
müddeiûn-i mumaileyhim Sadeddin ve Şevket ve Ahmed Hamdi 
Efendiler ve Said Molla Bey’in ber-minval-i muharrer veraset dava-
larına karşı sıhhat ve sükutu ihtiyar etmekle tarafeynin ifadeleri te-
emmül olundukta müddeayat-ı mezburât hakan-ı mağfurun zevce-i 
menkûha-i medhûlün-bihâları iddiaları mağfûr-i müşarünileyhin 
tereke-i memlûkesinden sümününün beynlerinde iktisam ve İntika-
lat Kanunu mucebince eshab-ı hakka intikaline müntakil olan em-
val-i gayr-i menkule-i ma’lûmesi rub’unun dahi uhdelerine kezalik 
seviyyen intikali muamelesinin icrası talebinden ibaret olan iddia-yı 
vakıaları dahi sultan-ı mağfûr-i müşarünileyhin vefatından sonra ol-
duğundan mezburatın cümlesinin zevce-i menkûha-i metrûke iddi-
aları sübutundan hürmet mutasavver olmadığı gibi ba’de’l-mevt 
nikâhın hükmü dahi miras olup bu ise cevaz-ı şer’îye müstenid bu-
lunmağla müddeayatlarıyla beyana ba’de’l-havale vekil mumaileyh 
Sadeddin Efendi’nin ikame eylediği Nişantaşı’nda Teşvikiye Mahal-
lesi’nde sâkin Beşir Ağa ibn Abdullah bin Abdurrahman ve Beşik-
taş’ta Rum Ali Mahallesi’nde sâkin Şerif Bey ibn Mehmed ale’l-in-
firad istişhad olunduklarında hakan-ı merhum Sultan Abdülhamid 
Han-ı Sâni ibnü’s-Sultan Abdülmecid Han hazretleri hâl-i hayat ve 
sıhhatlerinde işbu müddei vekil Sadeddin Efendi’nin müvekkileleri 
zâtları ma’lûmumuz olan Bedrifelek ve Emsalinur ve Müşfika ve 
Sazkâr Kadınefendiler hazeratından her birini nikâh-ı sahîh-i şer’î 
ile başka başka tezvic ve tenkih edip ol-vechile merhum-i müşarüni-
leyh hazretlerinin verasetleri zevce-i menkûhe-i medhûlün-bihâları 
isimleri zikrolunan Bedrifelek ve Emsalinur ve Müşfika ve Sazkâr 
Kadınefendiler hazeratiyle sülb-i kebir oğulları Mehmed Selim ve 
Abdülkadir ve Ahmed ve Burhaneddin ve Abdurrahim ve Nureddin 
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ve sülb-i sagir oğlu Âbid Efendiler hazeratı ve sülbiye-i kebire keri-
meleri Zekiye ve Naime ve Naile ve Şadiye ve Ayşe ve Refia Sultan-
lar hazeratına münhasıra olup maada varisi olduğu ma’lûmumuz 
değildir, biz bu hususa bu vech üzere şehadet ederiz deyü ve muma-
ileyha Şevket Efendi ve Said Molla’nın ikame eyledikleri Beşiktaş’ta 
Cihannüma Mahallesi’nde sâkinler Hüseyin Efendi ibn Ali ve İsma-
il Efendi ibn Hasan ale’l-infirad istişhad olunduklarında hakan-ı 
merhum Sultan Abdülhamid Han-ı Sâni ibnü’s-Sultan Abdülmecid 
Han hazretleri hâl-i hayat ve sıhhatlerinde işbu vekil Şevket Efen-
di’nin müvekkileleri zâtı ma’lûmumuz olan Peyveste Kadınefendi 
hazretleri ibnetü Abdullah ile işbu vekil Said Molla’nın müvekkilesi 
kezalik zâtı ma’lûmumuz olan Behice Kadınefendi hazretleri ibnetü 
Albus Bey’in her birini nikâh-ı sahîh-i şer’î ile ayrı ayrı tezvic ve 
tenkih edip ol-vechile merhum-i müşarünileyh hazretlerinin vârisle-
ri zevce-i menkûha-i medhûlün-bihâları müşarünileyha Peyveste ve 
Behice Kadınefendiler hazeratiyle sülb-i kebir oğulları Mehmed Se-
lim ve Abdülkadir ve Ahmed ve Burhaneddin ve Abdurrahim ve 
Nureddin ve sülb-i sagir oğlu Âbid Efendiler hazeratı ve sülbiye-i 
kebire kerimeleri Zekiye ve Naime ve Naile ve Şadiye ve Ayşe ve 
Refia Sultanlar hazeratına münhasıra olup maada vârisi olduğu 
ma’lûmumuz değildir, biz bu hususa bu vech üzere şehadet ederiz 
deyü ve vekil mumaileyh Ahmed Hamdi Efendi’nin ikame eylediği 
sâlifü’z-zikr Cihannüma Mahallesi’nde sâkin Mehmed Efendi ibn 
Hüseyin ve zikrolunan Teşvikiye Mahallesi’nde sâkin Abdullah Ağa 
ibn Ârif ale’l-infirad istişhad olunduklarında hakan-ı merhum Sul-
tan Abdülhamid Han-ı Sâni ibnü’s-Sultan Abdülmecid  Han haz-
retleri hâl-i hayat ve sıhhatlerinde işbu vekil Ahmed Hamdi Efen-
di’nin müvekkileleri zâtları ma’lûmumuz olan Naciye ve Fatıma Ka-
dınefendiler hazeratiyle bi’l-ahar[e] vefat eden Bidar Kadınefendi 
ibnetü Abdullah’dan her birini nikâh-ı sahîh-i şer’î ile ayrı ayrı tezvic 
ve tenkih edip ol-vechile merhum-i müşarünileyh hazretlerinin ve-
rasetlerini zevce-i menkûha-i medhûlün-bihâları oldukları cihetle 
müşarünileyhüma Fatıma ve Naciye Kadınefendiler hazeratiyle mü-
şarünileyha Bidar Kadınefendi’ye sülb-i kebir mahdumları Mehmed 
Selim ve Abdülkadir ve Ahmed ve Burhaneddin ve Abdurrahim ve 
Nureddin ve sülb-i sagir oğlu Âbid Efendiler hazeratı ve sülbiye-i 
kebire kerimeleri Zekiye ve Naime ve Naile ve Şadiye ve Ayşe ve 
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Refia Sultanlar hazeratına münhasıra ve ba’dehu müşarünileyha Bi-
dar Kadınefendi dahi vefat edip veraseti sülb-i kebir mahdumu mü-
şarünileyh Abdülkadir Efendi hazretleriyle sülbiye-i kebire kerime-
leri müşarünileyha Naime Sultan hazretlerine münhasıra olup maa-
da vârisi olduğu ma’lûmumuz değildir biz bu hususa bu veche üzere 
şahidiz ve şehadet ederiz deyü bi’l-muvacehe ber-nehc-i şer’î eda-yı 
şehadet etmeleriyle şühûd-i mumaileyh Hüseyin ve Şerif ve İsmail 
ve Mehmed Efendiler mensup oldukları sâbıkü’l-beyan Cihannüma 
Mahallesi imamı Mehmed Efendi ibn Ali bin Ahmed ve Muhtar-ı 
Evveli Mustafa Efendi ibn Emin bin Mehmed ve Muhtar-ı Sânisi 
Halil Efendi’den ve mumaileyhüma Beşir ve Abdullah Ağalar keza-
lik mensup oldukları Teşvikiye Mahallesi İmamı Ahmed İsmet 
Efendi ibn Rifat ve Muhtar-ı Evveli Mehmed Emin Efendi ibn Yu-
suf ve Muhtar-ı Sânisi İsmail Hakkı Efendi ibn Yusuf ’tan evvelen 
bâ-varaka-i mesture sırren ve ba’dehu tarafeyn ve şühûd-i mumailey-
him hazır oldukları halde mumaileyhim Hüseyin ve Şerif ve İsmail 
ve Mehmed Efendi’yle ânifü’z-zikr Cihannüma Mahallesi’nde sâ-
kinler Musika-i Hümayun memurlarından Besim Bey ibn Mehmed 
bin Abdullah ve Ahmed Ali Bey ibn Zekeriya bin Abdullah’tan ve 
mumaileyhüma Beşir ve Abdullah Ağalar zikrolunan Teşvikiye Ma-
hallesi’nde sâkinler Mesud Ağa ibn Hayreddin Abdurrahman ve 
Nadir Ağa ibn Abdullah’tan alenen lede’t-tezkiyye adl ve makbu-
lü’ş-şehâde ettikleri iş’ar ve ihbar olunup ber-vech-i meşruh yegân 
yegân suret-i musahhahada serd-i iddia etmiş olan müddeiûn-i mu-
maileyhim yek-diğerin davasını def ’ ve ibtale taarruz ve tasaddi et-
meyip deavi-i mezkûrenin tereke-i merhum-i müşarünileyh hazret-
lerinden zevcâta ait olan hisse-i ma’lûmeye ve ol-vechile yalnız mala 
müteallik olması hasebiyle bu bâbdaki beyyinat-ı kaimenin cem’an 
imali gayr-i müteazzir olduğu gibi sebeb-i tercih veya tehâtür dahi 
bulunmadığı cihetle vaziyet-i mütesaviyede kalan beyyinat-ı mezkû-
renin mecmu’iyle amel olunması taayyün etmiş olmağın mucebince 
müşarünileyhim devletlü necabetlü Mehmed Selim ve Abdülkadir 
ve Ahmed ve Burhaneddin ve Abdurrahim ve Nureddin ve Âbid 
Efendiler hazeratı ve devletlü ismetlü Zekiye ve Naime ve Naile ve 
Şadiye ve Ayşe ve Refia Sultanlar hazeratı ve ismetlü Bedrifelek ve 
Emsalinur ve Müşfika ve Sazkâr ve Peyveste ve Naciye ve Fatıma ve 
Behice Kadınefendiler hazeratının ber-minval-i muharrer 
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verasetlerine ba’de’l-hükm mesele-i mirasları bi-tariki’l-münasaha 
dört bin üç yüz yirmi sehimden bi’t-tashih altmışar sehm zevcât-ı 
mezburât Bedrifelek ve Emsalinur ve Müşfika ve Sazkâr ve Peyveste 
ve Naciye ve Fatıma ve Behice Kadınefendiler hazeratına ve üçyüz 
yetmiş sekiz sehm şehzadegân-ı müşarünileyhim Mehmed Selim ve 
Ahmed ve Burhaneddin ve Abdurrahim ve Nureddin ve Âbid Efen-
diler hazeratına ve dörtyüz on sekiz sehm müşarünileyh Abdülkadir 
Efendi hazretlerine ve ve yüzseksen dokuzar sehm mezburat Zekiye 
ve Naile ve Şadiye ve Ayşe ve Refia Sultanlar hazeratına ve ikiyüz 
dokuz sehm müşarünileyha Naime Sultan hazretlerine isabet eyledi-
ği cihetle emval-i menkule ve emlâk-i sırfa-i merhum-i müşarüni-
leyh hazretlerinin verese-i müşarünileyhim hazeratı beynlerinde 
ber-tashih-i merkum iktisamı ve hakan-ı müşarünileyh hazretlerin-
den müntakil olup İntikalat Kanunu’nda münderic ahkâm-ı mahsu-
saya tatbikan icra-yı intikali lâzım gelen emval-i gayr-i menkuleleri-
nin dahi dokuzyüz otuz altı sehm itibariyle ellidörder sehm müşarü-
nileyhim Mehmed Selim ve Ahmed ve Burhaneddin ve Abdurrahim 
ve Nureddin ve Âbid Efendiler ve Zekiye ve Naile ve Şadiye ve Ayşe 
ve Refia Sultanlar hazeratı ve altmışyedişer sehm müşarünileyha Ab-
dülkadir Efendi ve Naime Sultan hazeratı ve yirmialtışar sehm mez-
burât Bedrifelek ve Emsalinur ve Müşfika ve Sazkâr ve Peyveste ve 
Naciye ve Fatıma ve Behice Kadınefendiler hazeratı uhdelerine mu-
amele-i intikaliyyelerinin ale’l-usul icrası iktiza eylediği tescil ve 
i’lâm olundu. Fi’l-yevmü’t-tâsi’ min şehr-i Rebiülâhir li-sene seman 
ve selasîn ve sülüs-mie ve elf.25

25 İstanbul Kısmet-i Askeriyye Sicil Defteri, nr. 2098, s. 77-80.



709

S O N  D Ö N E M  O S M A N L I  P A D A H L A R I N I N 
N K Â H  M E S E L E S

Sultan II. Abdülhamid’in veraset ilamı.
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