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ÖNSÖZ
Üzerinde çalışmış olduğum eser, edebi bir tür olan piyes türüne girmektedir.
Neşriyat itibariyle Resimli Roman şeklinde basılmıştır. Eserin yazarı Osmanlı'nın
son döneminde yaşamış, Servet-i Funun Edebiyatı altında eserini zikretmiştir.
"Sultan Selim Salis" adlı bu eser tahminimce tefrika halinde yayınlanmıştır.
Bu eser üzerinde benden yardımlarını esirgemeyen sevgili arkadaşım Nurcan
Aras'a, Girne Millı Arşiv çalışanlarına bu eser üzerinde bana çalışma fırsatı sunan
çok değerli danışmanım Yard. Doç. Dr. Ali Efdal Özkul'a teşekkürlerimi bir borç
bilirim.
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RESİMLİ ROMAN TİYATRO'SUNUN

ÖZETİ

Bu piyeste Sultan Selim'in Yeniçeriler'e karşı verdiği mücadeleanlatılmaktadır.
Yeniçeriler İstanbul'u ele geçirmek isteseler de Sultan Selim bunun
gerçekleşmesine izin vermez. Lakin Yeniçeriler İstanbul'a geçerler ve At
Meydanı'nı işgal ederler. Sultan Selim bu zor durumdan kurtulmak için
Yeniçeriler'in isteklerini kabul etmek zorunda kalır ve yanındaolanlara kaçmaları
için emir verir. Sultan Selim çok çaresiz kalır. Musa Paşa ile birlikte bu zor
durumdan kurtulmak için plan hazırlarlar. Yüzlerce can verilir ve Yeniçeriler'e
karşı verilen bu savaşınsonundazafere ulaşılır.

•
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SAYFA:1
RESİMLİ ROMANIN TİYATRO İLAVESİ N0:2
SULT AN SELİM SALİS
TARİHİ VE MİLLİ PİYES

MUHARRİRİ:

ALİ HAYDAR EMİR
MA BAD

Rabiler olmalı... Cenabı Allah'a malumdur ki ben milletimi habibi Ekrem'imim bir
vediayi zi hayatı olmak üzere talak ki ettim ve o fikirle hareketten ayrılmadım ...
Frenklerin terakkitının
söylediniz. Bize tatbikinden hasıl olacak iyilikleri
anlattınız; derhal askeri, hazineyi ıslaha teşebbüs eyledim. Fakat bir damla olsun
dökmedim, bu kadar mühim işlere rıfk ile muvaffak oldum. Şimdi de Allah'dan
istihane ederim,
Refik Efendi - Padişahım: Tevif Allah'dandır. Fakat tarih uyumaz! Kulağı siz
şeyleri de işidir! Gözü, görünmez muhakimatı de görür. Hafızası ila yevmül kiyam
mihteviyatını muhafaza eder. Müfekkiresi israrane tatbik ve muhakime eder.
Kararını adilane verir ve israrını ise ahlafa bırakır. Şu milleti mehruma için
iktiham olunacak müşkülat, selatini izam arasında siz efendimiz müstesna bir
mevki hazırlayacağına şüphe yok." Bize bütün sadık tebanızla beraber istirham
ediyoruz ki bugüne kadar derece derece itila eylemiş olan şevket ve şekihi
ikbaliniz bundan sonra damesuni zeval olsun... Bunun için biraz tehenni, biraz
besiret, biraz sübat, ve ziyadesiyle cüret, şiddet ... Mürüvet buyrulsun Padişahım!
Bir hanin kabakçı hükümetin iki mühim rükmünü telef etti. Geldi, büyük derede
erdu kurdu. Babıali üstlerine bir alay hızla göndermekten başka birşey yapmadı.
Şimdi ise cemiyetleri bini aştı, saat ve saat ilerliyor ... her rütbede kendilerini
padaşlarından bir fırka karşılıyor. Bu gelişde yarın at meydanını tutacakları
şüphesizdir.
Sultan Selim - Ne? Daha o cemiyet dağılmadı mı?
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Refik Efendi - Hayır Padişahım! Bilakis gittikçe kesbi kuvvet ve hayat ederek
geliyor! Belki bu dakikada kayıklarla İstanbul yakasına geçmişlerdir.
Sultan Selim - Ya! Demek iş bu derece vardı ha! Lakin ne istiyorlar? Eslatımın
bozduğu işleri dizeltmeye çalıştığım için fenalık etmiş oldum?
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SAYFA: 2
Refik Efendi - Padişahım! Beşeriyetin bir şubeyi setilesi vardır ki iblisin Hz.
Kuran'dan kaçtığı gibi onlar tesailden uzaklaşırlar! Bu alem onlara her vakit bir
sairimünsetid gibi görünmelidir. Hayır onların gözlerini kamaştırır! Fakat şer
muhayyirlerini tenvi eder! Onlar ateşten hazer lazımdır. Çünkü yalnız kendisi
yanıp bitmez; bakası mültesi olan şeyleride yakıp kül eder.
Sultan Selim - Lakin ne yapalım? Mesele pek mühim! Acaba bu adamlar ne
istiyor?
Refik Efendi - Öyle zannolunur ki, onlar, mürettep bir plan üzere hareket
ediyorlar onlarca metbu olan şey kim bilir, belki nizami cedidin refidir ... Belki de...
Sultan Selim - Asla!
Refik Efendi - Fakat bu, acizlerinin bir hayal-i batılın alabilir. İhtimal ki...
Sultan Selim - Paşa nerede? Nerede kaldı?
Refik Efendi - Şimdi gelirler efendimiz! Şeyhülislam Efendinin konaklarında
(mütebessim) ümüri devletin müzakeretin ile meşgul imişler!
Sultan Selim - Cenap Musa Paşa goyur tebbirli bir adam! Zaten bir güvendiğim iki
kıbla onlardır!
Refik Efendi - Evet efendimiz! Bir gün gelişde eslati giramınızı takliden (gel
bakalım topal sorbabaşı! Abdestin var mı?) demeye mecbur olmaması tevurrü
eyleriz ...
( Bir karin gelir)

•

Sultan Selim - Ne var?

Karin - Kaymakam Paşa huzuri hurmayumlarına şeref-i duyur için iradeyi
saniyelerine müntasır!
Sultan Selim - Söyle gelsin (karin çıkar). Görüyor musun Refik? Senin zanların
evhamdan ani! İsmi zikr olunan yerde bulunmak melekaye mahsus bir sıfattır.
Refik Efendi - Bir de şeytana (Musa Paşa gelir).

6

Musa Paşa - Kulunuzu celbi buyurmuşsunuz Padişahım! İşdeki aceleden istilal
eyledim ki endişenaksınız. Halbuki mühim bir mesele katiyen yoktur, ve
olamayacaktır! Tesiskerdeyi celaletiniz olan esakiri şahane bölükleri akayı nasıl
muhafaza ettilerse, hukuk-i müktesiyeyi hilafedi de öyle müdafaa edecekler,
hatta icab ederse o yolda vedai can etmeyi cana minnet bileceklerdir.
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SAYFA: 3
Mülkü mesudunuzun herhangi bir ciyette zuhur edecek tehlikeyi şu vatana şu
millete ibzal buyurduğunuz bi payan iyilikler karşılayacaktır. Müsterih olunuz
Padişahım! Nizam-ı Cedide ehemmiyet veriniz! Ususi ile bu fakir ben denize itimat
buyurunuz. Dünyanın bu en kuvvetli ve en azametli ordusu ile fethi kainata
çıkacağımız güne kadar uzak değildir!. ..
Sultan Selim - Heyhat ... Ben tevzii memleket fikrinde değildim ben ittiatı
İslam'ın mümkün olduğunu da ittia etmiyorum. Zira itmiam etmişimdir ki
Rumeli'nin en tebihi hududu Tuna'dır. Ve ecdadım O'nu geçmeyecek idiler!
Memaliki mettuha iki deniz arasında, biraz eksik bir hatt-ı iktisat ile husula gelen
o Serhad tebihye mümdehi olduktan sonra, yapılacak en mühim iş, orada harb
altından inerek imarı mülke çalışmak handa bulunan arazinin, hududi mütatasını
kuvvetlendirmek, hükümetin bir noktaya çıkarmak olacaktır. Fakat böyle
yapılmadı. Cihangirlik neşesi ile hükümetin mevcudiyeti kılına üzerinde muallak
kaldı! O'nun da seyyiatını pek kanlı, pek müellem çektik. Şimdi hududi iümalımız
rücat ede ede hattı terbiyeyi yaklaşdı. İşte bunun için katiyen, tevsiyi memalik
fikrinde değilim ... Diğerine gelince, bütün ruhi zemine yayılan müslümanları bir
merkezi siyasete rabtı etmek bir tasavvuri dahi yandır. Fakat ancak tasavvurdur!
Memati ehli İslam'ın dağınık olması İslamiyetin intisarına baiz olmuşdur.
Müslümanlar hiçbir toprakta müfitlerine itba etmezler; her ülkede mühidlerini
kendilerine tabi kılarlar. Bu cihetle cazibeyi dini mübin her memlekette bir
merkezi ittihat bulur; zümreyi tevhid dembiden çoğalır. Zaten bu tabiattan gayrı
kabildir; ve nizamı cedid alayları taarruz için teşkil olmamıştır. Onlar vakti
hezerde aza işin temini ve teabımımın istiaratı ve emniyeti vazifesiyle
müzevritter. Peki bu maksat nasıl oldu?
Musa Paşa - Ziyadesiyle Sultanım, yamakları yarı yoldan geri çeviren nizamı
cedid değil kendi nedimetleridir. ~
Sultan Selim - Vay! Cemiyet geri mi döndü?

••

Musa Paşa - O'na cübbe yok cevdet mebaım, elhemdülillah mesele kapandı
Cenabı Hakk başka kader göstermesin. (Serkatip Ahmet Efendi gelir)
Ahmet Efendi - Eşkiya onbinlere varan mevcudi ile bu yakaya geçmek üzeredir
Padişahım!
Sultan Selim - Nasıl Musa Paşa?
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SAYFA:4
Musa Paşa - Hata yanlışlık
Sultan Selim - Tahkiki kolay Refik sen benim en serbest düşünen düşündüğünü
en doğru söyleyen ve mütebetimsin. Git meseleyi tahkik et çabuk gel. (Refik
Efendi gider) ah Paşa biliyorum biliyorum bütün bu fenalıklara sebep olan benim
Hilmi'mdir. Yoksa böyle mi olurdu yarabbim.
Tahtının gasb etmek için mükelasını olduranlar mesut oldu Oruç Ali Sultan
korkusundan azada kalmak için kardeşlerini ketedenler mesud oldu. Ben yine ben
bir damla kan dökülse ömrüm oldukça ağlayacak fıtratta yaranmış bir adamım.
Niçin en talihsiz ben oluyorum. Bir Selim yarabbim. Bir Selim (saliz) Atabehi
uluhiyetine alnı açık kalbi pek çıkmaktan başka garesi olmayan bir aciz Padişah...
Söyle söyle Ahmet niçin böyle oluyor. Herkesin bütün kabahatleri kendi
kabahatleri kendi mefefkine isnat etmesi ne dereceye kadar mühikdır? Beni
haremde kadın gibi büyüttüler. İlk namdaşımı muharebe meydanlarında erkek
olmak üzere yetiştirdiler bu kabahat benim mi? O fazilet Yavuz'un mu ( müttesil
odaya girip kapıyı kapar)
Musa Paşa - Şevket Mabaat Efendimizin marazı tetehümleri son zamanlarda
iyice tezahüt etti. Kalbi şahanelerine elem verecek hiç bir söz söylemesin
yanlarında fimadat ahvali azaratan bahs olunmayacak! İsrar ile sorsalar bile
hayırlı taraflar mevzu bahis edilecek. Hususi ile Refik Efendi tahkiki meseleye
gitti. İhtimel fena haberlerle gelecek. Huzura katiyen çıkarılmamalıdır.
Hadi herkes vazifesi başına çekilsin. Ahmet Bey! Ahmet Efendi! Siz ikiniz zatı
şahaneyi teftişden biran farığı almayın Padişahımızın her vakit eklini müteat
buyurdukları zehrin miktarına son derece dikkat ediniz ve hatta mümkün oldukça
unutturmaya çalışın. Dimağı şahanelerini en ziyade tahrib cümleyi asabiyelerini en
ziyade tahrik eden bu dettici desem müdür.
••
Ahmet Bey - Zavallı Padişahımız, pederleri gibi siyah bağ biz gidiyoruz. Vicdanı
olduğuna şüphe olmayan bütün emirlerinizi ifaya çalışacağız. Cenabı Hakk
padişahımız, bize sizi padişahımıza bağışlasın (Musa Paşa'dan muada hepsi çıkar)
Musa Paşa - Amin fakat bu duanın badisine çocuklar sakallı sebiller vicdanı kim
kaybetmiş ki Musa Paşa bulsun! Hem ne hacet. İşte Selim-i salisde vicdan var.
Binaenaleh rahat yok... Fakat ondan başka herşey var. Alel husus para! Alel husus
zeka ne ala? Hadise
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SAYFA:5
Maksata doğru uçar gibi koşuyor, padişah rücat ediyor! Bu kadar insan kalabalığı
içinde yalnız ben varım. Herşeyi bilen herşeyi gören yalnız ben ha ha ha! Hoca
Mümin Efendi bir Şeyhülislam talif edip millete hediye etti; benim de seriri
saltanata acizane bir sultan borcum var! (sağ taraftaki hamili kapıya Esma Sultan
gelir)
Esma Sultan - Demek ki maksat hasıl olacak gibi görünüyor.
Musa Paşa - O burada, siz? Fakat evet, subat, metanet her müşkili azad eder
efendim. Avni bari ile (yavaşça) birader afiyetimizin Sultan Mustafa'yı rabi
ünvarı ile, halifeyi rühi zemin alacağı zaman pek yakındır.
Esma Sultan - Ah... Acaba... Zavallı biraderim ne uyku, ne yemek, yalnız taht,
bir taht! Lakin Abdülrahman nerelerde?
Musa Paşa - İhtilali idare eden O'dur efendim. Mustafa Efendiyi gönderdim.
O'da hoca olmak sıfatıyla Yeniçerilerin dinine, taassubuna dokunacak vaizlerle
işini ilerletmeyi sail ediyor.
Esma Sultan - Yukarı taraf ne alemde?
Musa Paşa - Öyle derin bir uykuda ki sarayın içerisinde dönen dolablardan bile
bi haber. Her köşede tekritine dikkat edilmiştir. Bundan böyle malumatımız
olmaksızın bir lafız işitmesi mümkün değildir. Cihad-ı sitte O'na doğru bir göz
gibidir. Yalnız kendisi uyuyor. Ben denize şimdilik müsaade buyurunuz efendim.
Az söylenecek fakat çok iş görünecek bir saatteyiz.
Esma Sultan - Beni bırakmamanızı rica ederim. Birşeye ihtiyacınız var mı?

.

•

Musa Paşa - Şimdilik yok! İlk müjdeyi işittiğiniz vakit birinci taksidin inayet
buyrulacağına eminim. (Musa Paşa gider)
İKİNCİ TEMAŞA - AT MAYD ANI
(Kıyakçı - Serkerde Muratzade Murat Efendi. Yeniçeriler ahali - Müradiler Satıcılar)
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Müradiler - (Taraf taraf mida ederek) Ey Ümmedi Muhammed dükk~nlar açılsın
her~es i~! ile _g~cüyle meşgul olsun! Hiçbir kimseye zarar dokunmayac -~~rtlr~ı.;:.'.~~;f
ocagını humayışı altındadır.
--::...~~;.:;,Murat Efendi - Ey Yeniçeriler! Padiçahımız bütün arzularımızı kabul etmeye
mehadırlar. Bana söyleyin buraya toplanmaktan maksat ne? Melik hislat
hünkarımız ol emride bir cemiyet gönderdi
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SAYFA:6
Ve o cemiyeti Kazancı Mustafa Ağa takip etti. Siz hiçbirine sağlam cevap
vermediniz. Ne istiyorsanız açık söyleyin!
Kapakçı - Ne istediğimizi pek ala biliyorsunuz. Neyse bir daha söyleyelim:
Nizam-ı Cedid'in tefini istiyoruz.
Murat Efendi - Umum tarafından muharas mısınız?
Kapakçı - Evet öyle değil mi yoldaşlar?
Yeniçeriler - Nizam-ı Cedid'i istemiyoruz.
şahane kalksın.

Mecdisani istemiyoruz.

Esakiri

Mustafa Efendi - Peki gidip Şeyhülislam Efendi'ye arz edelim...
Kapakçı - Durunuz bu kaçıncı arz efendi? Siz burada bizi oyalayıp vakit
kazanmak istiyorsunuz. Bundan evvel dört kere arz ettiler. Birini de kulak asan
olmadı. Sizi bir adım bile bırakmayız.
Mustafa Efendi - Fakat benim ne cümmür var!
Ali Çavuş - O işte setrin efendiler geliyor. Hayır inşallah (Ahmet Muhtar ve
Aşir Efendiler gelir)
Aşir Efendi - Müjde müjde ey sadık askerler. Siz bu ümmetin yine göz bebeği
kalacaksınız.işte fermanı Humayun. Halife hazretleri her türlü emeliniz! kabul
buyuracaklarını vaadediyorlar. Alın yüzünüze gözünüze sürün.
Umum - Okuyun okusunlar.

•
Ahmet Muhtar Efendi - Bu fermanı şahanelerinde padişahımız buyuruyor ki
Devlet-i Osmaniye'nin askeri yalnız Yeniçerilerdir.
Umum - Yaşasın padişahımız.
Ahmet Muhtar Efendi - Kezalik Nizam-ı Cedid mugdadır.
Umum - Adalet adalet yaşasın padişahımız.
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Ahmet Muhtar Efendi - mahiddisat kalkmıştır.
Umum - Deyaned deyaned yaşasın padişahımız.
Ahmet Muhtar Efendi - Cemiyetin bütün arzularını padişah bilmek istiyor.
Cümlesini de isaf edecekleri vaad olunuyor.
Abdulrahman Ağa - (Kalabalık arasından defter defter)

'I
I
I
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SAYFA:?
Kapakçı - Buyrun hoca efendi hazretleri. Bu defterde isimleri yazılı olan
şahıslar padişahımızın etrafını sardılar. Kendilerine dünyasını göstermediler.
Bunları ölü diri mutlaka Şevket Mabad Efendimizden isteriz!
Ahmet Muhtar Efendi - (Defteri alır) Bunlar mı ya... Koca müşteratı devlet
izacabı kaza ümmül beser: En başta İbrahim Ketuda
Kapakçı - Evet her işin başı bu adamdır
Ahmet Muhtar Efendi - Sonra bahriye hacı İbrahim Efendi
Kapakçı - Gizli sıtma
Ahmet Muhtar Efendi - Rikabu humayum ketutası Muhsin Efendi. .. Reis'ül
Küttab vekili Ahmet Sati Efendi! İradı Cedid deftardarı Ahmet Bey! Darbhane
emiri Ebubekir Efendi ... Valide ketutası Yusuf Ağa... Enderun de Set katibi
Ahmet Efendi. .. Mabeynci Ahmet Muhtar Bey ... Postacıbaşı Şakir Bey ... Unkapını
Nayibi Lütfullah Bey. 11 kişi 11 mette mahkum... Bunları istiyorsunuz öyle mi?
Peki! Kaymakam Paşaya göndereyim. Arzı atabeyi usra kılsın. Fakat şeriati
Muhammedi namına rica ederim; başka güne tecavüzade meydan vermeyiniz!
Ocağın şan ve şerefini mecce muhafaza ediniz. (ve gider)
Kapakçı Mustafa Çavuş - (Mustafa Efendi) Hoca Efendi! Böyle her işi saatlerce
sürümcede bırakmada mana ne şeriyet kimin elinde kabahat kimde sözü ayağa
düşüren kim biz bu adamları istemiyoruz. Hemen sözümüzü kabul ettirmeliyiz.
Paşa Mustafa Efendi - O sızın kendi dilsizliğiniz oğlum! Vaktiyle Yeniçeri
zorbaları bir kere isteriz dediler mi o dakikada mektupları isaf olunur. Lakin
onlar hakikaten mert adamlardı. Onlar asıl Yeniçerilerdi. Siz bir alay vacidedan
başka nesiniz.
Kapakçı Mustafa Çavuş - Öyle mi. .. Lakin bizde ;özümüzü geçirecek yolu biliriz.
Yürüyün yolaşlar. Bizim işimiz ot meydanında görülmeyecek. Aş öyleyse at
meydanından.
Umum - At meydanı at meydanı
Aşir Efendi - (önlerine atlayarak) Aman evlatlar ne yapıyorsunuz? Bu yürüşle
her rütbe sarayı umum yaklaştığınızı bilmiyorsunuz!
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Kapakçı Mustafa Çavuş - Kaç oradan be ihtiyar! Yolumuzdan çekil.
Aşir Efendi - Hayır hayır yalnız hoca şeriati söylemiyor binayi ilahi yıkılmanın
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SAYFA:8
hukubatı kapalı geçiyor.
Memiş Çavuş - Yoksa bu da Nizam-, Cedid taraflısı mı?

-

Aşir Efendi - Değil evlad doğruluk taraflısı beni çiğneyin öyle geçin.
Kapakçı Mustafa Çavuş - Yürüyün be arkadaş bu ahiretlik adamla ne çene yarışı
ediyoruz hadi at meydanına
Umum - (yürüyerek) Allah Allah celülü cebbar muhinul zeddar halukül lehy ve
nahar üçler yediler kırklar ...
· Aşir Efendi - (güzergaha yayarak) Sakalımı ieriat yolunda ağarttım 3 defa
betül lahira yüz sürdüm sizi bırakmayacağım benim üstüme basında geçin.
Süleyman Çavuş - (ilerleyip) İşte koca babam! Bir tek melip canım var ... Fakat
kimseye ilişmemek için yemin ettik. (Refik ile kaldırıp yolun kenarına koyar)
Güzellikle işine git
Umum - (çekilerek) Allah Allah celülü cabbar mülninül zeddar halukul velehy
üçler yediler kırklar kerem ali pirimiz Hacı Bektaşi Veliku Allah lailahe illallah
(tekrar ederek çekilir)Hainlerin biri (arkadaşına) bunlar nereye gidiyorlar?
Diğeri - Kim bilir? Belki bam-, humayuma

•
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SAYFA:9
Fasıl Soliz Birinci Temaşa Has Oda
-

Sultan Selim Salis - Musa Paşa -

Sultan Selim - Sen değil miydin Paşa sen değil miydin ki bana cemiyet değildin
dedi ... Tehlike salis oldun dedin ... Beni aldattın halbuki hainler o vakit İstanbul'a
geçmişler. At meydanını tutmuşlar ... Şimdi ise iş işden geçmiş.
Musa Paşa - İnayet buyurun Paşam! Kulunuzda bütün insanlar gibi im ve
tüknasdan mahrumu benide igfak etmişler. İş alevlenmiş ve fakat münakaşa ile
ihtilal bastırılmaz. İrade eyleyin zorbalar kanaat etsin. Kim bilir belki hepsini
mahvetmezler sözlerinin nüfusunun görünce marur olurlar dağılırlar ve tehlike
hakikatenzair olur.
Sultan Selim - Ah yarabbim yeter yeter Allah'ım bende insanım. Bir insan bu

I
I
I

kadar dehşete tahammül etmez.

I
I
I
I
I
I
I

başka ne isteseler istesinler.

Musa Paşa - Betanet Padişahım bana ned
Sultan Selim - Nasıl olur merhumlar en ziyade sevdiğim, canım kadar sevdiğim
mukarreblerimi ayırmışlar İbrahim nesil Hacı İbrahim, Ahmet Muhtar onlarla
aramızda mukale var. Bunları veremem ya ötekiler. Hayır hayır mümkün değil

Musa Paşa - Şevketlim muktazim zamana mütebahet herşeye hatta ahta
peymanı bileceğimden izkar eder. Bugün o yemin edilecek intikahattan nasıl
neticeler hasıl olacağı buyurunsun. Altı saat evvel zorbalar mükameyet
mümkündü. Lakin şimdi? Nizam-ı Cedid ilga edildikten sonra? Cemiyeti hangi
kuvvetle dağıtacağız?

~

Sultan Selim - Eh ne müşkülü bir mevkiyedeyim söyleyeceğim bir söz var ya 11
büyi:ik adam mahvolacak ya milletin başına dehşetli bir gale açı1acak lanet ey
saltanat! Meşhur saltanat! Ah ne olur istedikleri saltanat olsa ben olsam
Musa Paşa - Vakit geçiyor efendimiz sukut ile muru eden her dakika bir teht
için kabul etmek telafu etmez. Bu zebatı lütfedip kalbi şahaneniz müsterih olsun
ki onlar

I
I
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SAYFA: 10
idam edilecek onları Yeniçerilere teslim etmek Yeniçerileri pay edilecek bir kere
bu gaye basılsın.
Sultan Selim - (nagahan) Paşa! Zorbaların talepleri kaimi?
Musa Paşa - (hiran) Muhanesif pek kati padişahım!
Sultan Selim - Peki ne çare? Muvakkat ediyorum. Fakat o üç kişiye
dokunmasınlar (giryan). Ah beni rahat bırakınız. (şedid) Haydi defol! Git, durma!
O hayinlere söyle, padişah onlar, saltanat kula! Ben her sözlerini ediyorum. Daha
istesinler! Beni de istesinler tahtı da istesinler daha duruyor musun? (Musa Paşa
gider) Kim var orada? (Bir kız gelir) Baş Mayıncı ile Ser Katibi çağır (karin gider).
Onlar! Hele o çiçerolar. Ah, hayır teslim edeceğim, yapamayacağım.Onların ne
cerimleri var? Hep kabahat benim değil mi? ..
(Ahmed bekler kalır) Gelin zavallılar! İstediklerinizi biliyor musunuz? Siz ki hiç
kimse ölümden kurtaramıyor. Ben ki Sultan Selim selesde kurtaramıyor.
Ahmed Muhtar - (ağlayarak) Hekpayenizde naciz bir zerreyim padişahım!
Yolunuza binlerce Ahmed Muhtar seve seve kurban olsun (pabus ile) siz mesut
olunuz siz müsterih olunuz! İfnadımız bu ana kadar ibzaar buyurduğunuz lütuflar,
mürüvetler hele bu andaki merhametler, letafetler bizi ölüme karşı teşkil edecek.
Sultan Selim - Sus sus bedbah! (gözlerinden öperek) Git Ahmed! Sen de git
kendinizi kurtarınız!
Ahmed Efendi - Hayır Padişahım, siz bizim hayatımız, nuyarimizsiniz. Sizi
bırakıp gidemeyeceğiz. Bizi af buyur hayatımızın pul değeri bu kadar. Lakin sizin
sıhhatiniz bütün alemi İslam için bir emri mukaddestir.
Sultan Selim - Hayır. İstemiyorum. İşte görüyor musunuz? Bir padişaha iki
•
bende seni diye bir muhavaza aciz! Böyle padişahın yanından kaçınız, (ısrar ile)
mutlaka firar ediniz. Sizi benim muradımın çeşmi iftiharı idiniz. Sizi benim
elimden alacaklar kaçınız belki kurtulursunuz! (Ahmedler gider) Ah, gittiler!
Hakikaten gittiler! Hakikaten gittiler. Lakin pek iyi ettiler. Cenabı Hckk'c emanet

I

I
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SAYFA: 11
olsunlar!.. Of Allah'ım ben neyim? Dün bir sultan idim, bugün? Bugün ise bir cani!..
ikinci Temaşa - Sarayda bir oda
- Ben Şakir - Biliyorum ... Herşeyi biliyorum. Zaten beni burada tevkif etmekten
maksat, başka ne olabilir?!.. Tabi beni öldürecekler! (biraz tefekkürü mütabık)
Paşazade idim. Paşazadelikse bu devrin en mabut ... en muhtebir payesi idi! Evet
çünkü Paşazadeler herşeyden mahsun idi. Hukuku insayeden mutlakiyetle ve
oyadar. Muhayeze mücazed kanuniyeden her cehdle bi nazip olan bir muhdeber
usul olanımız belayı ikbalini benim ayaklarımın altına sermişti!.. Fakat o
mükteine? .. Bu netice ne? .. (haricede gürültüler, pek uzaktan Yeniçerilerin
kalanki) İşte bu sesler ... Bu kalyonun onlar bizim udvi canımız! Milletin udvi canı!
İslamiyetin udvi canı hilafetin saltanatın udvi canı iyi ki Yeniçeriler! Dünyayı
titreten Yeniçeriler Osmanlı Hükümeti'ni Viyana'lara kadar ilerleten Yeniçeriler
dört büyük devletle birden cenk edip dördüne de galib gelen Yeniçeriler!.. Ah! Ya
sonra?.. Padişahlarına isyan eden kanunlarına isyan eden dinlerine, namuslarına
isyan eden Yeniçeriler! (hariçden Yeniçeriler kelbenki) Haykırın! İstimmad edin!
Lakin ey Yeniçeriler! Artık eskidiniz yıprandınız. Siz aslen neydiniz? Akıbetiniz ne
olacak?.. Bir büyük şehzade sizi ve Huda getirdi. .. Bir büyük adam bekanıza dua
etti. .. kafir namet Yeniçeriler tarih sizi hatmettiniz mi sayacak siyatinizi mi
tahtin edecek?!.. (kapı dışardan zorlanır) Gelirler!.. Beni öldürmeye gelirler!..
Cellatlar geliyor!.. Katiller geliyor!.. Gelin gelin bu kaçak miskiz! İşte bu benim! Bu
gamuk, bu kapıda öldürmem sizin pek mimarsa ettiğiniz bir iştir! Beni öldürün
bugün! Lakin korkarım bunun sonu pek vahim olacak. Kimde zulmünüz pek mayezez
yerlere kadar iteleyecek! (cellatlar kapıyı kırıp içeriye hücum ettiler) Gelin gelin
size asla mukamet etmeyeceğim muka karşı acizler gibi çırpınacağım. (Musa Paşa
tebdili kıyafetle gelir)
~
Musa Paşa - Durmayın bugün öldürün! Bu kaza gidip nazamı cedid elbiseni
•
götürün buhrizdir!
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SAYFA: 12
Şakir - (irkilerek) Bari bu ses, bu ses... Kulaklarıma yabancı değil! Sen sen, değil
mi? Kısa arif, kôse arif.
Musa Paşa - Evet Kaymakam Paşa. (köşeden köşeye kaçarak) Ah padişahım
masum padişahım masum padişahım bu arifin riyalarına aklandım. (kapıya koşar)
Cellatlar bırakın gideyim padişahıma haber vereyim.
Musa Paşa - Yakmayın çabuk öldürün daha görecek işimiz var. (cellatlar
kemende atarlar)
Şakir - (çırpınarak) Ah Yarabbim imdat imdat hayatımın hiç emniyeti yok lakin
bu katil padişah katili hayat iki kelime! Padişah (teslimi ruh eder).
Musa Paşa - Gir gir ... Pişi ezminde on bir ahdek var. Birini atladık kaldı onu
onları tepelemeli, boğmalı, yakmalı Musa Paşa rakipsiz kalacak... Sultan Mustafa
Padişah olacak. (cellatları görüp kendini tutar) Çabuk bunun başını kesip at
meydanınagötürün size rütbe size lütuf size para.
Cellatlar - (cesedi dışarıya sürükleyerek) size rütbe, size lütuf bize para bize
yalnız para! (gider)
Musa Paşa - Bu iş bitti asıl düşman İbrahim
gebermeli yoksa ben yaşayamam(gider)

ketuda onu mahvetmeli, asıl o

Üçüncü Temaşa - At Meydanı
"Eşkiyc heyyadı mecbuası ile gülman okuya okuya gelir"
Kapakçı - Piketler arkadaşlar pddişch metbu Musa mufakkat etmiş ... O hayinleri
bize bağışlamış işte birinin başı geliyor, çiğneyin akılsız başlar ayan maskarası
olur (mızrağın ucunda Şakir Beyin kellesini getirirjer)
.•
I

I

Umum - (kelleyi ezerek) Kahrolsun bu bize elbiseyi getiren hainmiş.
Süleyman - işte üç baş daha geliyor
Abdülrahman Ağa - Gözlerim uzaktan seçmiyor biraz yaklaşsınlar. Aha biri
Memiş Efendinin kellesi! Mahut ki rekab hamapun ketuhadası

I

Kapakçı - Anladım padişahımızın zihnini çelenlerin en kalbur üstü geleni... Ya o
ne ki kim?
Mustafa Efendi - Öteki? .. O? .. O pek güzel Arapça bilir! Nasıl ki şimdi de

I

I
•

I
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SAYFA: 13
Beğ mazi-i meçhulini çekmiş öyle geliyor ona Sufi Efendi derler rekab-i humayun
ders veki Ii!
Kapakçı- Tanımıyorum.
Abdülrahman - Canım şu eksi mısır eğlencesi
Kapakçı- Tanımıyorum... Şu öteki. Ak sakallı mı kim?
Abdülrahman - Yüzü gözü kan içinde belirsiz. Olmuş. Fakat ben onu sakalından
tanırım ona Ebubekir Efendi derler serhane-i hemaliydi darhane emini oldu
Kapakçı- İşte oda belasını buldu (başları getirir)
Umum- Hasinler ders oldu on bire varmağa yedi ister.
Abdülrahman - O?.. Bakın Kedhuda Bey Efendi geliyor ama ne gidiş? .. (Yeniçeri
İbrahim Nesim Efendiyi kemal-i hakaretle sürükleyerek getirirler)
Kapakçı- Safa geldiniz koca müştezar devlet! Bu kemal tuce niçin?
Süleyman Çavuş - Vurun be arkadaşlar! Bu herif in her parçası boz giyse okuz
değer. (parça parça ecirler)
Mustafa Efendi - Ey gidi meşhur arabası paşazade! Sende dört çift barkirli
gerdune-i devletle obür dünyaya.
Umum- Beş, bununla beş oldu. Daha altı kurban isteriz!
Bir Yeniçeri - (bir ihtiyarı sürükreyerek) Alın! Bu da lezlam cedid taraflısıdır.
Umum - Olsun, parçalansın (kışıç vurup öldürürler) yok mu başaktı hain kalamdı
mı?
Kapakçı - (mahlukeye koşarak) Yavuk! Öyle değil böyle yoldaşlar! Öyle herkes
gazi olduğu adamı olduracak olursa ise nefaniyet girer. Bana bakın . bizim
haberimiz olmadıkça hiç bir ceza yayılmayacaktır anlaşıldı mı? Yoksa idam! (sadrin
gelir)
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Aşir Efendi - Ey evladlarım! Kahramanlarım! Artık dağılın! Padişaha daı eden,
işte her istediğiniz oldu. Diğerlerininde kayıtları görülüp size gönderilecek.
Köşelerinize gidip istiharetinize bakmak daha münasip değil midir?
Umum - Dağılalım, dağılalım, evet artık dağılmalıyız.
Bazıları - Yok daha isteyelim, esame isteyelim ... Atiye isteyelim ...
Abdülrahman - (galibelik arasından) İradı cedid? Birad-ı cedid kalkmalı.

I'

Mettefi Efendi - Zahmet etmeyiniz işte kendileri geliyorlar. (itaate akdi ile
mülama gelir)
Arif Ağa - Efendim cemiyet dağılmak için bir şart der meyan ediyor. Malumdur
ki Mahmud ve Mustafa Efendiler Hz.'ti Handan el Atma'nın en son evladıdır.
Padişahımızın ise zerrini yokdur. Şehzadelere hüdan gerde birşeyi olursa selale-i
selatin müntekiriz olacak. Onun için mülama ve askerden ikişer mütamad-ı ithab
olunsun da sera-i ihayüne gönderilsin diyorlar.

I

Ataallah Efendi - pek güzel madem ki cumhur öyle istiyor ... Zaten padişahımız
her istibgelerine müsade buyurdular. İntihab intihab gönderelim. Aşir Efendi! Siz
kabul eder misiniz?
Arif Ağa - Beni af buyurunuz efendim. Refik ül kalb bir adamım. O işin eri
değilim!
Ata Ağ Efendi - Siz muhtar efendi, siz der uhde eder misiniz?
Ahmed Honor Efendi - Müsade edin efendim. Malulim alimayi kerem içerisinde
daha münasib yok değildi zannederim.
Ata Ağ Efendi - Sedur efendiler! İçinizde bu vazifeye hevağ şekrir kimse yok
mu? ..
•
Sadver - (sukut)
Ata Ağ Efendi - Ey sümre-i alime şehzadeler tehlikede, handan hilavetin zeval
bulmak ihtimali var! Bu vazifeyi takdir eden yok mu?

I
I
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SAYFA: 14
Umum - Evet, irad-ı cedid kalksın!
Aşir Efendi - Beği, işte ben, onun refah edildiğini size tebşire sarf padişahdan
mezunim. İrad-ı cedid melgadır! Daha paşa talepkôr vavi mi?
Abdülrahman Ağa - Şehzadeleri mihafde etmiyorlar onlara muhafız göndermeli.
Aşir Efendi - Canım efendim, padişaha itimatınız mı yok? Haşa öyle merhametli
mervetli bir sultandan şehzadelere sert gelir mi? Hünkarın kendi şehzadesi yok.
Efendiler hazretini asıl evlatları gibi seviyorlar.
Umum - Gelir gelir ... Muhafız göndermeli. .. Yoksa...
Kapakçı Mustafa Çavuş - Ne olur ne olmaz, devletli efendiler! Padişah ile asker
arasına nifak girdi. Belki şehzadelere suikast olunur. Avukat mesuliyeti siz kabul
eder misiniz?
Aşir Efendi - Öyle ise vereyim Şeyh Alaselam Efendiye haber vereyim.
Mettefi Efendi - Zahmet etmeyiniz işte kendileri geliyorlar.
(itaate akdi ile mülama gelir)
Arif Ağa - Efendim cemiyet dağılmak için bir şart der meyan ediyor: malumdur
ki Mahmud ve Mustafa Efendiler Hazreti Handan el Atmanın en son evladıdır.
Padişahımızın ise zerrini yoktur. Şeyhzadelere hüdan gerde birşeyi olursa selale-i
selatin müntekiris olacak. Onun için mülama ve askerden ikişer mütamadı-ı ithab
olsunda sera-i ihayüne gönderilsin diyorlar.
Ataallah Efendi - Beğ güzel mademki cumhur öyle istiyor: zaten padişahımız
her istib gelirine müsade buyurdular. İntihab gönd~relim. Aşir Efendi! Siz kabul
eder misiniz?
Arif Ağa - Beni afv buyurunuz efendim. Refik ül Kalb bir adamım. O işin eri
değilim!
Ata Ağ Efendi - Siz muhtar efendi, siz der uhde eder misiniz?

~

Ahmed Muhtar Etene\, Müso.de ed,n efendim. Ma\u\im a\imayi \<.erem
içerisinde daha münasib yok değildi zannederim.

I
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Ata Ağ Efendi - Sedur efendiler! İçinizde bu vazifeye hevağ şekrir kimse yok
mu? ..
Sadver - (sukut)
Ata Ağ Efendi - Ey zümre-i alime şeyhzadeler tehlikede, handan hilafetin zeval
bulmak ihtimali var! Bu vazifeyi takdir eden yok mu?

•
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İndeks, Resimli Roman'ın Tiyatro asıl metnine göredir.
(
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