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Yazan: 

REŞAT: ~KREM ~OÇU 

. T~ç_ ve. t~t . id~ ·:ÜS- .. 

· manlı , Sara;Yında işle~ 

- iı~n -· _cinayeti~~; bazı 
· ga~az;kar ~cne~i .-t~;. . 
rihçiler.lıie hücum ve
silesi olmuşt_iır. 'Bura- . . 
da_okuyacağınız y,azı, 

Ingiltere kparat'or~ 
lugunun eıı hazin bir 
vakasıdır ki taht · için 
bir amcanın i işlediği 
ko~kunç -- ci.nay~ti .hi-~ 
k~ye . : eylemektedir. · 

·. Diinya : · tarihçilerini -. 
· olduğu kada:~ dünya c _ 

sanatkarlarını d~ . ala- -
kadar ede:İ:ı bu vak'a 
büyük romanlara. ve _· 
tiyatro eserlerine' d~ · 
mev~u olmuştur. Ya• 
zı, size bu çok meraklı -· 
vakayı · biitiin "tafsila-

tiy le vermektedir . 
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Tarihin kaydettiği -Çocuk hükümdarla- · 
rın en talihs_izi, İngiltere _Krallarından Be- . 

.şinci Edouard'dır. 1470 yılında' doğmuş olan 
bu prens, 1483_ te henüz . on "Üt! ·yaşında iken, 
babası· Dördüncü Edouard'ın ··ölümü üzerine 

. . _, tahta çıkmış/a~cası Gloüçeste_r Dükası- Ri
. chard da naibi saltanat tayin: edilmişti. . 

- Dörd_üncü Edouard, son yıllarını sefa_. · 
het ve türlü türlü. rezalet ~çinde g_eçirmiŞ, 

hükfunet işlerini J an Shore adındaki maşu·
.kasıiiın eline bırakmıştı; bu hafifmeşrep ka- · 
' din da, kral aşıkının - şerefini . ayak altına dÜ-
. Şürecek ne varsa yapmaktan · çekirtmemiş, 
zllıüm, rüşvet, · hırsızlık doludizgin gftIIiiş, 
biçare Kraliçe Elisabeth beş kız:ı. ve iki oğlu 
ilP., sarayın bir köşesine gölge gibi sığın-
l.f),4 

mıştı. .. Dördüncü Edouard · ölünce, çocuk 
kralı, İngilizler, fevkalade bir heyecan, çıl.;, 
gın bir meserr_etle karşıl_amışlardı. KÜçük · 
Edouard, milletin b,Ü seveisine layık gibi gö.:. . 
. . : ' - . . ' _· _,~ . . ' . - . . . 

rünüyordü ... Anglo/Şakson· ırkının harikula.; -· 
de güzel bir tiı;>i id(::.-Fakat tahta oturduğu
nun hemen tezine,' Çocuğu ortadan kaldrrıp 
İngiltere tar ve tahtını - gasbetmeyi kaf~sına 
yerleŞtirmiŞ ofai:l amcası, A,na Kraliçeye, oğ.:: 
luİia bir suikast hazırlandıgını ve Kralın ha
yatı · tehlikeçie. olduğunu sÖyliyerek küÇük 
hükümdarı L-ondra Kiılesine götürüp, bir 
·krala ıaY}-k surette döşenmiş bir odada hap
settirdi. Birkaç gün sonra · c;la,: «Kralımızın -
yalnıZ· -canı · sıkılıyor, küçÜk kardeşi Rf• ' .. . . - . . 

chard'ı da yanina çağırıyor» diyerek z·avallı ·_ 



Arta: , Kraliçe· Elisabeth'ilı göz yaşlarına ve 
çırpınmaiarina rağmen kardeşi Richard'ı da 
f.oridra Ktile.sirie götürdü.· O gün, ariaları ·. 
Elisabeth: «Benim güzel ' yavrularım!.. Siz- · 
leri bir daha göremiyeceğim!..» diye bağıra
rak düşüp bayılmıştı. Bu iltj. güzel çocuğu, 
yalnız talihsiz ·anaları değil, bir daha hiç 
kimse , görmedi... Bir miiddet sonra kendi 
Krallığını ilan. ed~rek Üçiliicü Richaı:d tin
yaniyle tahta oturan gaddar amca; ilti yav
ruçağızı~ .. bir gece, yolladığı cellatlara öl
dürtmüş :ve cesetlerini de yok etmişti. Uzfuı 
zaman, bu çocukların, öldfuüldükteri sonra, 
cesetlerine taş bağlanarak Times . nehrine 
atildiğı zanıiedildi. Fakat·18. ci asırda Üçün
cü Charles'ın zamanında Lond.ra Kulesinde 
esaslı bir araştırma yapıldı, bir taş merdive
nin bir basam·ağı, altı boşmuş gibi ses ver
diğinden, taşlar kaldırıldı ve. gözler iki· asır 
evvel işlenen · Cinayetin ·korkunc enkazı ile 
karşılaştı: Merdiven taşının. alt~dan iki ço-
cuk iskeleti çıktı... ' 

Bu facia birçok garp muharrir ve sa
natkarlarına ilham kaynağı olmuştlir. Me
sela, büyülr Fransız şairlerinden Delavigne 
«Edouard;ın Çocukları)) adiyle 1833 t~ bir 
piyes kaleme almış, fakat devrin. Başvekili 
Tlıiers, İngiltereye . ait bir facianın Fransada 
sahneye kbnmasıiu politika nezaketine uy
gun gör_miyerek .piyesin oynanmasını men
etmiştir. Fakat Kral Louis-Philippe, Başve-

Jtjlinderi çok daha hür fikirli davranarak 
. :fa~ianın oynanmasına i.zin vernıiş, hatta hu
ni.ili.la da kalniıyarak ilk temsilinde.·· tiyatro
da bulunmuş ve şairin elini sıkmıştı. 

. Fransız ressamlarından Paul Delaroche
un da «Edouard'ın Çocukları» isniini taşıyan 
ve bu~ de Louvre müzesinde bulunan 
meşhur bir tablosu 'vardır:· ·· 

Talihsiz cocuklar Londra · Kulesinde 
hapsedildikleri odada bir karyolanın üStün
de yekdiğerine sarılmıŞ, otıİrmaktadırlar. 
Küçük Kral, her an gaddar amcasını karşı
. sına ·:dikileceğinden korkmaktadır. Dışarıda 
ayak sesleri belirmiş ve sert, kaba sesler işi
ti.lnıiştir. İşte amcası, cellatlarl.a beraber ka
pn.un arkas.ındadır. Bir saniye sonra o kapı 
açı~aca!t ve çocuklar, f~ryad ve figan içinde 
öldürüleceklerdir. 

· Bu yazının yanında gördüğünüz resim, 
geçen asrın büyük romantik üstatlarından 
Draper'in fırçasından çıkmıştır, . hakikaten 
bir şahese:r;dir. İngiltere tarihinin on üç ya
şındaki BEşinci Edouard'ı York Dükası olan 
.on bir yaşmdaki Richard'la el ele tutuşmuş 
küçük kralın güzel yüzünde ölüm korkusu 
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KOFE.:KLERİNİ iN_SAN ETi 
İLE BESLEYEN HAYDUT 

. Bolıı .Sancağı Beyi Behram'ın Üçün
cii Murada gönderdiği bi r şikayet mektu
bundan·. öğ1·endiğfmize göre Haymana 

; tayfasindan Bali oğlu Hamza arkadaŞı 
Pir?. ile beraber yollar kesmiş, evler soy
muş, Haymana Emini Osmanın evini ba-

. sarak kendisini yok etmiş, devlete ait on 
yük akçesini ve eşyasını yağmala.mış, Pa~ 

dişah. tarafından yakalanmaları hakkında 
emirler gönderildiği halde himaye gördü
ğü için işi büsbütün azıtmış, başına 50 şa
ki daha ~~plıyarak .Ankara ve civarı için 
müthis bir tehlike olmustur - , .. - . 

Bir gün Osman; İstanbula kadar gi-
derek kendisini şikayet eden üc adamını 
pusııya düşürerek öldürmüş, cesetlerini 
evine getirmiş,. kocaman bir kazana ko
yup pişirdikten sonra köpeklerine yedir
miştir. Köpeklerini senelerce insan et_iyle . 
beslediği de tesbit edilmiştir. SipcıhHer
den Veliyi yaralıyarak yakalamış, onu da 
köpekle1·ine pe~keş çekmek üzere iken 

. Ankara Sancak Beyi kaymakamı Sinan 
Çavuştan yardım · istenmiş, bfr müfreze· 
ile şakiyi takibe çıkan $inan Çavıış ·ve 
arkadaş1.arı da bun.zara m.ağlup olmtışıa,,:, 
hepsi de varalı olarak Hamzanın eline 
dii§m.iişlerdfr. 

Sultan Mıırad, 6 İ\!Jııhar'rem 1001 'ta
rihinde A .. nk.ara Beyine ve Kadısına giin
d.erdiği bir lıiikümle, köpeklerini insan 
haşlamalariyle besleyen llamzanın ve 
yoldaşiarının ·her ne pahasına oiwrsa oi
sıın Y.akalanarak haklarından gelinmesi
ni emretmiştir. 

Bu emir Bşbakanlık Arşivinde bulu
nan 69 numaralı ;Mühimme defterinin 540 
sıra numara~ında kayıtlıdır. 

ve dehşeti bütün azametiyle .görülmektedir. 
.Riclıard'a gelince o, sadece endişelidir. Bir 
şeyler olacak, fakat ne? Ressamın fon olarak 
gösterdiği taş merdiven, iki buçuk asır son
ra çocukların iskeletlerinin çıktığı yerdir. 

Dünya ansiklopedilerine geçen · bu tab:-

1 

· lo, saltanat hırsının o zaman Avrupada bü-· 
!ün dehşetiyle hüküm sürdüğünün· canlı bir · 
şahididir. 

Reşad Ekrem K OÇU 
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