
Enver Paşa’nın tüfeği satışa çıktı

Osmanlı’nın Harbiye Nazırı Enver Paşa’nın

özel eşyaları müzayedeye çıkıyor.

Müzayedenin en pahalı eşyası 1888 yılına

ait el yapımı Purdey marka tüfek

İttihat ve Terakki’nin önde gelen paşası Enver
Paşa’ya ait özel eşyalar ilk kez açık artırma ile
5 Nisan Pazar günü satışa sunulacak. Grand
Hyatt Otel’de gerçekleştirilecek “Enver Paşa
Özel Müzayedesi”nde Enver Paşa’nın torunu
Osman Mayatepek’in kolleksiyonunda
bulunan 122 adet obje ve fotoğraf yer alacak.
İstanbul Müzayede’nin düzenleyeceği açık
arttırmada, Enver Paşa’ya ait askeri üniforma,
kılıç, miğfer, Purdey marka silahın yanı sıra;
harp madalyaları, aile fotoğrafları ve Enveriye
Alfebesi olarak kaleme alınan kitapçıkların
satışı yapılacak.

Siparişini hediye ettiler
Müzayedenin en değerli objesini ise 225 bin lira değer biçilen 1888 yılında
yapılan el yapımı yapımı Purdey marka silah oluşturacak. Osmanlı Padişahı
Sultan Mehmed Reşad’ın şehzadelik döneminde özel olarak İngiltere’den
sipariş ettiği ancak sonrasında Enver Paşa’ya armağan edilen Purdey marka
silah kutusuyla birlikte açık artırmada müşteri arayacak.
Alman Kayzeri Wilhelm’in emriyle 1910 yılında meşhur heykeltıraş mimar ve
ressam Eugen Boermel tarafından yapılıp Enver Paşa’ya hediye edilen
bronz heykel 175 bin liradan; Sultan Mehmed Reşad tarafından Enver
Paşa’ya hediye edilen altın ve gümüş işlemeli kılıç ise 170 bin liradan satışa
çıkarılacak eserler arasında bulunuyor.

El değmemiş ‘harakiri’
Müzayede de Alman İmparatoru Kaiser Wilhelm’in 1917 yılında
gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinde Enver Paşa’ya bizzat hediye ettiği
miğfere 85 bin lira, Japon İmparatorluğu tarafından Enver Paşa’ya hediye
edilen üzerinde Japonca olarak “Togyokusai Kiyotsugu’nun eseri yazan
“harakiri” bıçağa ise 40 bin lira değer biçildi.
İstanbul Müzayede’nin sahibi Uğur Yeğin ise temennilerinin Enver Paşa’ya
ait özel koleksiyonun, parçalar halinde değil, toplu olarak devlet veya özel
bir müze tarafından satın alınması olduğunu belirterek; “Osman Mayatepek
tarafından bize ulaştırılan objeler, Enver Paşa’nın çok iyi bir ressam ve son
derece romantik bir asker olduğunu gösteriyor.

Diploması da listede
Sultan Mehmet Reşad’ın hediyesi olan Purdey marka özel yapım antika
silahın kutusunda padişahın isminin baş harfleri olan M.R işlemesi de
bulunuyor. Silahın seri numarası sayesinde İngiltere’deki kaydına
ulaşılabiliyor.
Erkân-ı Harbiye’den Kurmay Yüzbaşı olarak mezun olan Enver Bey’in sınıf
ikincisi olarak mezun olduğunu gösteren kurmaylık diploması ve Osmanlı
Fatihi yazılı Türk sancağı da satılacak objeler arasında” diye konuştu.
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