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ÖZ 
Devlet olarak I. Dünya Savaşı’ndan yenik ayrılan Osmanlı Devleti 

ve idarecileri, Limni Adası’nın Mondros Limanında imzaladıkları ant-
laşmayla devletin kötü gidişatını hızlandırdılar.  Savaşın galipleri ülke-
lerini işgal edince, Türk Milleti, Mustafa Kemal Paşa liderliğinde, Tür-
kiye Cumhuriyeti’ni kurdu. Bu devletin kuruluşunda ön plandakiler, 
kendilerine her türlü zorluğu gösterdikleri ve hatta düşmanla iş birli-
ğinde bulundukları düşüncesinden hareketle, üst düzey Osmanlı aile-
sinden yöneticiler ile akrabalarını sürgün ettiler. Dağılan Osmanlı hane-
danı, iktidar zamanlarındaki yönetici belirleme usulünü terk etmeyip iç-
lerinden en yaşlısını, “Hanedan Reisi” ilan ettiler. Araştırmanın konusu 
bu reisler ve yaşam hikâyeleridir.  

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Türkiye, Sürgün, Hanedan Reisi, Af ka-
nunu. 

ABSTRACT 
Ottoman Empire and its governors, who were defeated in the World War I, 

speeded up the bad course of the state with the Armistice of Mondros, signed at 
the Mondros Harbor of Lemnos Island.  When the victors of the war invaded 
their country, Turkish nation founded Turkish Republic led by Mustafa Kemal 
Pasha. Those who were in the forefront during the establishment of the country 
exiled the high-ranking governors from the Ottoman family and their relatives 
by thinking that they raised every kind of difficulty against them and even col-
laborated with the enemy. The members of dynasty, which fell apart, did not give 
up their system of determining the governance as in their period of power and 
declared the oldest person among them as the “Dynasty Leader” in due course. 
The subject of this study is these leaders and their life stories.  

Keywords: Ottoman, Turkey, Exile, the Dynasty Leader, the Amnesty 
Law.   

 

 
  

https://orcid.org/0000-0002-5293-0942


 
14/28 • ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TARİHİN PEŞİNDE • 2 

 
Giriş 
TBMM tarafından Halifeliğin askıya alındığı dönemden itibaren, sürgüne gönderilen Os-

manlı Hanedanından yurt dışındaki yaşamları boyunca ailelerine liderlik edenler kimlerdir, 
hangi ülkelerde yaşamışlar, ne iş yapmışlardır pek bilinmezler. Genel olarak içlerinden en 
yaşlı olanı “Hanedan Reisi” diye adlandırılmış ise de, Cumhuriyet’in 99 yılından 100 yılına 
hızla yol kat edilen bu günlerde, bir konu için Düstur külliyatını karıştırırken bu kişilerle ilgili 
bazı cümleler dikkatimi çekti. 

Kafamda yer eden bu insanlarla ilgili kim ne yazmış diye bir literatür taraması yaptım. 
Son Halife Abdülmecid Efendi hariç bunlarla ilgili arşiv kayıtlarına (ki onlarda bir vesileyle 
kullanılmış) rastlanmazken, gördüm ki, popülaritesi olan bazı gazeteciler ile sayıları üçü geç-
meyen araştırmacıların dışında, genelde öldükleri zaman bazı gazetelerin kıyısında köşesinde 
kısa haberlere rastladım. Bir de hanedan üyelerinden olup son kuşaktan olanların, küçük çapta 
yazdıkları eserlerde mevcut ise de, genelde bu kitaplar ya hanedanın sürgün edilen kadın üye-
lerine yönelik, ya da gurbette güç duruma düşüp çektikleri acılarına yöneliktir. Bu durumla-
rını anlatan bu hatırat sahipleri ki, onlarında sayıları üçü geçmez, zorunlu kalmışlarsa, o za-
man “Hanedan Reisleriyle” ilgili kısa bilgilere yer vermişlerdir. Araştırma eserlerinin ise ge-
neli içerik olarak birbirinin aynısı olup, ilk baskıları ile farklı tarih ve farklı yayınevleri tara-
fından yapılmış ikinci veya üçüncü baskıları tekrardan ibarettir.  

Bu yazarların eserleriyle birlikte, gazetelerde bulabildiğim haberleri topladım. Ekte verdi-
ğim bu gazetelerden özellikle Resmi Ceride, İkdam, Hâkimiyet-i Milliye ve Tercüman işimi 
biraz kolaylaştırdı. Ancak sürgüne tabi olanlardan özellikle Ali Vâsıb Efendi’nin yayınlanan 
hatıratı, itiraf etmem gerekirse makalenin esas kaynağını teşkil etti ve bu yazı ortaya çıktı. 

Kaynak yetersizliğine rağmen, Türk Kamuoyunun yakından tanımadığı, farklı ülkelerde 
yaşamalarına rağmen ailelerine liderlik eden bu insanlarla ilgili bölük pörçük bilgileri bir 
araya getirdim, bir bütün oluşturdum. Olabildiği kadarıyla onları bilinen yönleriyle anlat-
maya çalışarak, Cumhuriyet’in ilanının bir asra yaklaştığı günümüzde, bu konudaki boşluğu 
doldurmaya özen gösterdim. 

Bu çalışmayla diğer bir amacımda, şu ana kadar “Hanedan Reisi” vasfını taşımış ve halen 
taşımakta olan aile mensuplarının, ana vatanlarının sonraki yöneticileriyle ilişkileri ve varsa 
vatan ve millete hizmet konularındaki bireysel faaliyetleri kısa da olsa belirtilerek meraklıla-
rına bilgi vermeye çalışmaktır. 

 
I. Saltanatın Kaldırılması     
Osmanlı Saltanatının lağvedilmesi veya Padişahlığın kaldırılmasını doğrudan etkileyen 

olay, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasının akabinde, İsviçre’nin Lozan kentinde toplanacak 
olan Uluslararası Barış Konferansına, Ankara Hükümeti’nin yanında İstanbul Babıali Hükü-
meti’nin de davet edilmesidir. 

Bahsedilen konuyla ilgili Sadrazam Tevfik Paşa, 17 Ekim 1922’de Gazi Mustafa Kemal 
Paşa’ya çektiği telgrafla, “adı geçen barış konferansında ortak bir tavır belirlemek üzere”1 başvur-
muştur. Tevfik Paşa, 20 Ekim 1922 tarihli ikinci bir telgrafını ise, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına hitaben çekmiş ve Babıali ile Büyük Millet Meclisi arasında amaç bakımından 
tam bir birliktelik olduğunu belirtmiştir. Bahse konu bu telgrafında ayrıca, “Genel gayenin 

                                                            
1  İbnülemin Mahmud Kemal İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, IV. Cüz, İstanbul, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1948, 

s. 7; Seçil Akgün. Halifeliğin Kaldırılması ve Laiklik, Turhan Kitabevi, Ankara (Baskı Tarihi: yok), s. 52.  
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Mondros Antlaşmasının iptal ettirilerek yapılan işgallerin sonuçlarını ortadan kaldırmak için beraberce 
mücadele edilebileceğini belirtmiş ve milli birliğin önemini vurgulayarak, vatan uğruna kişisel hırslar-
dan vazgeçilmesi gerektiğini söylemiştir”2.   

Böyle bir gelişme üzerine, iki gün sonra toplanan TBMM, İstanbul Hükümetinin tasfiye-
sine yönelik 82 imzalı karar tasarısını görüşmüşse de her hangi bir sonuca varamamıştır. An-
cak 1 Kasım 1922’deki toplantıda Mustafa Kemal Paşa'nın müdahalesi üzerine, Şeriyye ve Ev-
kaf Vekâleti Nazırı Konyalı Mehmet Vehbi Efendi’nin (Çelik) yazdığı, “Saltanatın Hal Fetvası” 
Meclis tarafından kabul edilerek, saltanat ile halifelik birbirinden ayrılıp, saltanatın kaldırıl-
masına karar verilmiştir. Kararname gereği, ilga hükmü geriye doğru yürütülerek, "İstan-
bul'daki şeklî hükûmetin 16 Mart 1920'de tarihe intikal ettiği"3 bildirilmiştir. Aynı gün alınan bir 
başka Meclis kararıyla 1/ 2 Kasım 1922 günleri milli bayram olarak ilan edilmiştir. 

Mustafa Kemal Paşa’nın ifadesine göre, milletvekillerinin birçoğu saltanatın kaldırılması 
kararına karşı çıkmışlardır. Hatta karşı çıkanlardan birisi de Gazi Paşa’nın en yakın arkadaşı 
olan Hüseyin Rauf Orbay’dır. Rauf Bey, 29 Ekim 1922’de Mustafa Kemal Paşa ile birebir gö-
rüşmesinden sonra ikna olmuş, saltanatın kaldırılması gerektiği kanaatine öyle varmıştır. 
Buna karşılık liberal görüşleriyle bilinen Mersin Milletvekillerinden Selahattin (Köseoğlu) 
Bey sonuna kadar bu karara muhalif kalmıştır Ancak gerek Rauf Bey gerekse Selahattin Bey 
daha sonra kaleme aldıkları anılarında, prensip olarak Cumhuriyete karşı olmadıklarını, fakat 
Padişahlığı kişisel diktatörlük eğilimlerine karşı bir engel olarak gördükleri için kaldırılmasına 
muhalif olduklarını anlatırlar. 

Kararnamenin ilanından sonra, Sadrazam Tevfik Paşa Başkanlığındaki İstanbul Kabinesi, 
4 Kasım 1922’de son toplantısını yapmış ve Padişaha istifasını sunmuştur. 5 Kasım'da ise, An-
kara Hükumetinin İstanbul’a gönderdiği temsilcisi İbrahim Refet (Bele) Paşa tüm bakanlık 
müsteşarlarını Divan Yolu’ndaki Şark Mahfilinde toplayarak kendilerinden her türlü faaliyet-
lerine son vermelerini istemiştir. 7 Kasım'da ise, Babıali’deki Başbakanlık Dairesi resmen bo-
şaltılmış ve Osmanlı Devleti'nin resmî gazetesi olan Takvim-i Vekâye Gazetesi’nin yayın ha-
yatına son verilmiştir4. Şeklen "Halife" unvanını koruyan Sultan VI. Mehmet Vahdeddin ise, 
10 Kasım'da son Cuma Selamlığına katılmış, ancak yaşamına ve özgürlüğüne yönelik tehdit-
leri gerekçe addederek, 17 Kasım 1922’de sabaha karşı Boğaziçi'nde demirli bulunan İngiliz 
zırhlısı HMS Malaya gemisine, aile efradıyla binerek Malta'ya sığınmıştır. 

Bu durum üzerine TBMM, 19 Kasım 1922 tarihinde, Veliaht Abdülmecid Efendi'yi yeni 
devletin Halifesi ilan etmiştir5. 3 Mart 1924'te ise, çıkarılan 431 sayılı Hilafetin İlgasına ve Os-
manlı Hanedanının, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Haricine çıkarılmasına dair Kanun 
ile Halifelik Makamı da lağvedilmiş ve tüm Osmanlı Ailesinin mensupları yurt dışına sürgüne 
gönderilmişlerdir6. 

                                                            
2  DÜSTUR - ÜÇÜNCÜ TERTİP - Kanunlar, Tefsirler ve TBMM’si Kararlarını, Nizamname ve Muahede ve Umumi Hizmetlere 

Ait Mukavelâtı Muhtevedir. C. 5, Necmi İstikbal Matbaası, İstanbul 1931, s. 36.  
3  M. Kâmran Ardakoç, Hilâfet Meselesi Son Halife Mecit Efendi ve Hanedan Mensupları Hudut Haricine Çıkarıldılar, Petek 

Yayınları, Ankara 1955, s. 11; Ahmet Atalay, Millî Mücadele'de Konya Kuvâ-yı Milliyecileri, C. 1. Konya, Damla Ofset, 
Konya 1997, s. 45; Hıfzı Topuz, Paris’te Son Osmanlılar, İstanbul, Remzi Kitabevi, İstanbul 1999, s. 298. 

4  Nesimi Yazıcı, Takvim-i Vekâyi, "Belgeler", Gazi Üniversitesi Yayını; Ankara 1983, s. 78; Ali Satan3, Halifeliğin Kaldırıl-
ması, Gökkubbe Yayınları, İstanbul 2020, s. 221. 

5  Ardakoç, age., s. 15; Topuz, age., s. 299; Akgün. Age., s. 94.  
6  Ardakoç, age., s. 49; D. Mehmet Doğan, Türkiye Cumhuriyeti Tarihine Giriş, Yazar Yayınları, Ankara 2013, s. 184; Kerime 

Şenyücel, Hanedanın Sürgün Öyküsü Başucumda Bir Avuç Vatan Toprağı, Timaş Yayınları, İstanbul 2009, s. 11. (Sürgün 
kapsamındaki şehzade unvanındaki 35 kişiyle birlikte son padişah ve son halife dâhil Hanedanın toplam 37 erkek üyesi 
bulunuyordu. Sultan denilen padişah ve şehzade kızları (42 kişi), sultanların Sultanzade denilen erkekleri (16 kişi) ve hanım 
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Her ne kadar Osmanlı Aile Mensupları yurt dışında bulunsalar da, geleneksel “Lider Sul-

tan” uygulamasını terk etmemişler ve ölenin yerine, Veliaht konumundaki yenisini görevlen-
dirmişlerdir. Bugün aile bireylerinin Türkiye’ye girişleri serbest olmasına rağmen bu durum 
halen bile devam etmektedir. Başkanlık eden bu kişilere bazen “Lider Sultan” deseler de ağır-
lıklı olarak “Hanedan Reisi” zaman ve ortamına göre de, “Aile Reisi” ifadesini kullanmakta-
dırlar7.   

 
II. Lider Konumundaki Osmanlı Mensuplarından “Hanedan Sultan veya Hanedan Re-

isi” Olarak Vasıflandırılanlar  
II.1. Abdülmecit Efendi, doğumu ve tahsil hayatı: 29 Mayıs 1868’de, Osmanlı Hane-

danı’nın bir üyesi olarak, İstanbul Beşiktaş’ta doğdu.  Babası Sultan Abdülaziz Han, annesi ise 
Hayranidil Kadın Efendi’dir. Son İslâm Halifesi olup Abdü’l-Mecîd-i Sânî olarak ta bilinip “iki 
kutsal caminin” hizmetkârıdır. 1876’da babasının tahttan indirilmesinden sonra Sultan  II. Ab-
dülhamid’in gözetiminde, Yıldız Sarayı’ndaki Şehzadegân Mektebi’nde sıkı bir eğitimden 
geçti. Tarihe ve edebiyata meraklı, dil öğrenmeye çok yatkındı. Arapça, Farsça, Fransızca ve 
Almanca öğrendi. Sanayi-i Nefise Mektebi Hocaları ile sık sık bir araya geldi8.  

Dönemin önde gelen ressamlarından olan Osman Hamdi Bey ve  Salvatore Valeri’den 
dersler aldı. Fausto Zonaro ile çok özel dostluklar kurup, resim çalışmalarında onun yolundan 
gitmeyi yeğledi. Bu bakımdan Osmanlı Hanedanı’nın tek ressam üyesidir ve döneminin Türk 
ressamları arasında yer almıştır. Ayrıca müzisyen bir yönü de vardır9.   

II.1.1. Hanedan içindeki durumu: Tahta geçebilme sırasında çok gerilerdeydi. Bu sebeple 
Mecidiye de ki, Köşkü’nde daima sanatla meşgul olarak yaşadı. Saray geleneklerine uygun 
hareket etmesinin yanı sıra aslında batı usulü bir yaşam tarzına ilgi duymaktaydı. Evli bulun-
duğu Şahsuvar Baş Kadın Efendi’den oğlu Ömer Faruk Efendi, diğer eşi Mehista Kadın 
Efendi’den kızı Dürrüşehvar Sultan dünyaya geldi. Köşkünde ailesiyle birlikte dışa kapalı bir 
vaziyette yaşamayı, II. Meşrutiyet’in ilanına kadar devam ettirdi. Hürriyet’in ilanından itiba-
ren ülkede kurulan birçok sivil toplum kurumlarına üye olup destek verdi. Ermeni Kadınlar 
Birliği’nin baş destekçilerinden olan, Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin ise fahri başkanıydı10. 

II.1.2. Normal yaşamı ve veliahtlığı: Normal yaşamında resim, müzik ve sivil toplum fa-
aliyetleriyle meşgulken 1909’da kurulan Osmanlı Ressamlar Cemiyeti’nin fahri başkanlığını 
yürüttü. Bu arada gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışındaki çeşitli sergilere tablolarından 
gönderdiği oldu. Abdülmecid Efendi’nin eserlerinden biri Paris’te her yıl yapılan yıllık resim 
sergisinde sergilenirken yaptığı portrelerinden Yavuz Sultan Selim, Haremde Goethe, Ha-
remde Beethoven 1917 yılında Viyana’da düzenlenen Türk Ressamları sergisinde sergilenmiş-

                                                            
sultan denilen kız çocukları (15 kişi), ayrıca buraya kadar sayılanlardan evli olanların zevç (18 kişi) ve zevceleri (27 kişidir). 
Aslında bu kategoride olanlar, mecbur olmadıkları hâlde gidenler sebebiyle sayıları (27’den) fazladır.  Bununla birlikte 
kanunun saydığı kişi sayısı asgari 155’e ulaşmaktadır ki, bunlardan 110’u, baba veya ana tarafından Sultan Osman 
Gazi’nin kanını taşımaktaydı. Bu konuda Bkz. Ekler: 6 Mart 1924 tarihli Resmî Cerîde'nin kapak sayfası ile kanunun yer 
aldığı 6 ve 7. sayfaları.) 

7  Şenyücel, age., s. 11; Murat Bardakçı1, Osmanlı Hanedanının Sürgün Öyküsü Son Osmanlılar, Hürriyet Gazetecilik ve 
Matbaacılık A.Ş, Ankara 2006, s. 9. 

8  Orhan Gazi Aşiroğlu, Son Halife Abdülmecid, Burak Yayınevi, İstanbul 1992, s. 12. 
9  Aşiroğlu, age., s. 12-13; Ali Satan1, Son Halife Abdülmecit Efendi Saltanatsız Hilafet ve Halifeli Cumhuriyet Günlerinde, 

Doğan Kitap Yayınları, İstanbul 2009, s. 24; Ali Satan2, Son Halife Abdülmecit Efendi Saltanatsız Hilafet ve Halifeli Cum-
huriyet Günlerinde, Ufuk Yayınları, İstanbul 2011, s. 32. 

10  Salih Keramet Nigâr, Halife İkinci Abdülmecit, İstanbul, İnkılâp ve Aka Kitabevleri Koll. Şti. Yayını, İstanbul 1964, s. 7. 
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tir. Özellikle portre resimler alanında başarılı olan Abdülmecit Efendi’nin en önemli portrele-
rinden biri de o devrin en ünlü şairi Abdülhak Hamit Tarhan’a ait olan portre resmidir. Kızı 
Dürrüşehvar Sultan ile oğlu Ömer Faruk Efendi’nin portreleri de bilinen diğer kayda değer 
eserlerindendir11.  

Ayrıca sivil toplum kuruluşu sayılan Osmanlı Ressamları Cemiyeti’nin gazete yayınlama 
çalışmaları ile Galatasaray’da yapılan çeşitli sergiler, Şişli’de atölyeler açılması, Viyana’da 
farklı tarihlerde yapılan sergiler ile aynı alanda büyük bir kabiliyete sahip Avni Lifij’in 
Fransa’da burslu okutulması yine O’nun destek verdiği sanatsal faaliyetlerdir. Resim yapma-
nın yanı sıra müziğe de büyük ilgi duyan Abdülmecid Efendi, ilk müzik derslerini Feleksu 
Kalfa’dan aldıktan sonra, Fransız asıllı Macar piyanist Geza de Hegvei ve ünlü kemancı Carl 
Berger ile çalıştı. Ünlü besteci Franz Liszt’in öğrencisi olan Hegvei’ye yaptığı Liszt tablosunu, 
Carl Berger’e ise bestesi Elegie’i hediye ettiği bilinmektedir12.  

Keman, piyano, viyolonsel ve klavsen enstrümanlarını en iyi şekilde kullanan Abdülme-
cid Efendi’nin bizzat kendisinin büyük bir titizlikle yaptığı piyanosu, Dolmabahçe Sarayı’nın 
kırk sekiz numaralı odasında sergilendiği görülmektedir. Dahası çok sayıda bestesinin olduğu 
bilinmekteyse de ancak, bu eserlerinin pek azına ulaşılabilmiştir13.  

Abdülmecid Efendi’nin resim ve müzikle haşır neşir olduğu dönemde 31 Mart Olayı oldu. 
Sultan II. Abdülhamit tahttan indirildi. Yerine Veliaht Mehmet Reşat Efendi tahta geçti. Meh-
met Reşat Efendi’nin yerine Veliaht olarak da Şehzade Abdülmecid Efendi’nin ağabeyi Yusuf 
İzzeddin Efendi getirildi. O’nun da 1916 yılında intihar etmesiyle Veliahtlığa Sultan Abdül-
mecit’in oğullarından Mehmet Vahdettin Efendi tayin edildi. 1918’de Sultan Mehmet Reşat’ın 
ölümü üzerine Mehmet Vahdettin tahta çıkmış, Şehzade Abdülmecid Efendi’de veliaht ilan 
edilmiştir. 

II.1.3. Mütareke dönemi ve Abdülmecit Efendi’nin işgalci devletlere karşı tavrı ile 
TBMM tarafından halife seçilişi: Veliaht Abdülmecid Efendi, Birinci Dünya Savaşı sonunda 
İstanbul işgal edilince Padişaha, Sadrazam Damat Ferit Paşa Hükümeti’ni eleştiren 16 Tem-
muz 1919’da mektuplar gönderdi. Damat Ferit Hükümeti’nin görevden alınarak yerine Ali 
Rıza Paşa Hükûmeti kurulduktan sonra, Sultan Mehmet Vahdettin’e karşı muhalif tutumun-
dan vazgeçen Abdülmecid Efendi, oğlu Şehzade Ömer Faruk Efendi’yi amcazadesi, Sultan 
Vahdeddin’in küçük kızı Sabiha Sultan Hanım Efendi ile evlendirdi14. 

Bu arada işgalcilere karşı Anadolu’da türeyen Kuvâ-yı Milliye hareketleri hız kazanınca 
TBMM Hükümeti, oğlu Ömer Faruk Efendi’yi, önceki yaverlerinden Yumni Bey aracılığıyla 
Temmuz 1920’da,  Ankara’ya davet edince, bu duruma sessiz kalarak cevap vermedi. Ancak 
kısa bir müddet sonra, Ankara ile olan bu teması, Sultan Mehmet Vahdettin tarafından haber 
alınınca, Çamlıca’daki Veliahtlık Dairesindeki görevinden alınarak, Dolmabahçe’deki özel ofi-
sinde otuz sekiz gün göz hapsinde tutuldu15.  

                                                            
11  Nigâr, age.,  s. 10-20.  
12  Satan1, age., s. 27-29-32; Aşiroğlu, age., s. 15. 
13  Satan1, age., s. 35-36; Aşiroğlu, age., s. 16. 
14  Aşiroğlu, age., s. 37; Mustafa Oral, “Veliaht Abdülmecid’in Ankara’ya Davet Edilmesi Meselesi”, Atatürk Araştırma Merkezi 

Dergisi, C. XXI, Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara 2005, s. 285; İdris Yücel, “Fransız Belgelerinde Son Halife 
Abdülmecid ve Türkiye’de Hilafetin Kaldırılması”, Atatürk Yolu Dergisi, S. 1, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Ensti-
tüsü Yayını. Ankara 2017, s. 476; Naşit. Hakkı Uluğ, Halifeliğin Sonu, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 
1975, s. 33-48.  

15  Aşiroğlu, age., s. 42-43; Satan1, age., s. 55-56; Satan3, age., s. 130. 
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Millî Mücadele’nin komutanı Mustafa Kemal Paşa, Şubat 1921’de bir mektup daha yaza-

rak kendisine sultanlık teklif ettiğinde Abdülmecid bir kere daha ‘hayır’ yanıtı verdi. Kendi 
yerine oğlu Ömer Faruk’u Ankara’ya gönderdi ama Mustafa Kemal, Ömer Faruk'u kabul et-
meyip geri gönderdi. Abdülmecid Efendi, 1921 yılı sonunda Anadolu’ya geçmek için Mustafa 
Fevzi (Çakmak) Paşa aracılığıyla bir girişimde daha bulundu. Konu mecliste görüşüldü ama 
uygun görülmedi16. 

İstiklâl Savaşı’nın kazanılmasından sonra, TBMM’si 1 Kasım 1922’de Saltanatı kaldırdı. 
Saltanatın kaldırılmasıyla Abdülmecid Efendi'nin veliahtlık sıfatı da sona erdi. Saltanatı elin-
den alınan Mehmet Vahdettin, Hıyanet-i Vataniye kanununa göre, 16-17 Kasım 1922 gece ya-
rısı HMS Malaya  isimli İngiliz Zırhlısı ile Türkiye’yi terk etti. Bunun üzerine Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, “Hilafet Makamının” boşaldığına hükmetti. Meclis 18 Kasım’da yapılan tartış-
maların akabinde, 19 Kasım 1922 günü halifelik için seçim yaptı. Seçime katılan 162 mebustan 
148’inin oyu ile Abdülmecit Efendi halife seçildi17. 

Oylamada dokuz milletvekili de çekimser kaldı. Yapılan oylamada, II. Abdülhamid’in 
şehzadelerinden Selim ile Abdürrahim Efendilerden her birerine de beşer oy çıktı. TBMM’nin 
seçim kararını, Abdülmecit Efendi’ye tebliğ edecek olan ekip kura ile belirlendi. Başkanlığını 
Müfid Efendi’nin yaptığı  komisyonda 15 kişi bulunmaktaydı. İstanbul’a giden grup 24 Kasım 
1922 günü Topkapı Sarayı’ndaki Hırka-i Şerif Dairesi’nde gerçekleştirdiği toplantıyla Abdül-
mecid Efendiye karar tebliğ edildi. Yapılan merasimde, ilk defa Arapça şekliyle değil Türkçe 
dua yapıldı. Cuma namazı için gidilen Fatih Camii’nde, yeni halife adına Müfid Efendi tara-
fından yine Türkçe hutbe okundu. "Küçük cihattan büyüğüne döndük" mealindeki hadis-i şerifi 
konu alan hutbede, "büyük cihat" cehalete karşı savaş diye yorumlandı18.  

TBMM’nin çiçeği burnundaki yeni halifesi de, Meclise teşekkür ederek, yayınladığı bir 
bildiri metniyle İslam dünyasına kendisini tanıttı. Kendisini halifeliğini ilk tanıyıp biat edenler 
ise, 21/27 Aralık 1922 tarihleri arasında toplanan “Hint Hilafet Konferansı’na” katılanlar dele-
geler oldu. Yeni Halife başta, Türk Halkı ve TBMM’ye karşı olan bağlılığında bir kusur etme-
yip özellikle 1921’den sonra; Cuma günleri selamlıktan çıkarken Türk Millî marşı olan İstiklâl 
Marşı’nı çaldırırdı19.     

Ancak 29 Ekim 1923 tarihinde, Cumhuriyet yönetim biçimi benimsenince, 1 Mart 1924 
senesi bütçe görüşmelerinde, Hilafet Makamı, Halifenin Durumu, tutum ve davranışları ile 
harcamaları gündeme geldi. Çünkü o ana kadar TBMM’nin gelirlerinin % 50’si Halifeye ayrı-
lıyordu. Fakat Halifenin ödeneğinin artırılmasını talep etmesi, dış ülkelere elçiler atayıp elçiler 
kabul etmesi, haremliğe ve selamlığa şaşalı törenlerle gidip gelmesi ve görkemli tören ve kon-
feranslar düzenlemesi hükûmet ile halife arasında gerilim yarattı20.  

                                                            
16  Uluğ, age., s. 55; Aşiroğlu, age., s. 49; Oral, age., s. 291-292; Yücel, age., s. 479.  
17  Uluğ, age., s. 85; Aşiroğlu, age., s. 17; Toynbee, 1998, s. 69; Oral, agm., s. 299; Yücel, agm., s. 483; Arnold J. Tyonbee, 

1920’lerde Türkiye ve Hilafetin İlgası, Yöneliş Yayınları. İstanbul 1998, s. 69. (Bu konuda daha geniş bilgi için bakınız; 
Kemâleddin Nomer, Şeriat, Hilâfet, Cumhuriyet, Laiklik, İstanbul 1996, Boğaziçi Yayınları; Lord Kinross, Atatürk Bir Milletin 
Yeniden Doğuşu, İstanbul 1988, Altın Kitaplar Yayını; Halil İnalcık, İmparatorluktan Cumhuriyete, İstanbul 2018, Kronik 
Kitap ve Mustafa Müftüoğlu, Cumhuriyet Tarihinde Mühim Olaylar, İstanbul 1988, Milli Gazete Berlin İrtibat Bürosu Yayını.) 

18  Topuz, age., s. 298; Satan1, age., s. 93; Philip Mansel, Sultanların İhtişamı, Trkç: Nigar Alemdar, Everest Yayınları, İstan-
bul 2009, s. 196. 

19  Aşiroğlu, age., s. 18; Toynbee, age., s. 79; Mansel, age., s. 195; Ali Vâsıb Efendi (2012), Bir Şehzadenin Hâtırâtı Vatan ve 
Menfâda Gördüklerim ve İşittiklerim, Haz: Osman Selehaddin Osmanoğlu, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2012, s. 
31. 

20  Mansel, age., s. 183; Aşiroğlu, age., s. 18; Satan1, age., s. 59; Satan2, age., s. 128. 
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Bütçe görüşmelerinin 3 Mart 1924’de yapılan son oturumunda Siirt Milletvekili Halil 

Hulki ve 50 arkadaşı ile Urfa Milletvekili Şeyh Saffet Efendi ve 53 arkadaşı tarafından verilen 
önergeler birleştirilerek toplamda 103 milletvekilinin dilekçeleriyle halifeliğin ilgası istendi. 
Hilafetin İlgası önergesine yapılan ek maddeyle Osmanlı Hanedanı’nda Türkiye Cumhuriyeti 
toprakları dışına çıkarılmaları ilave edildi.  Bu istek kabul edilerek 431 sayılı Kanun olarak, 
oturumda bulunan 158 milletvekilinin 157’sinin kabul oyuyla Meclisten geçti. Böylece Abdül-
mecit Efendi, yeni Türk Devleti’nin “ilk halifesi” olduğu gibi resmen “son halifesi” de oldu. 
Aynı kanunla Hanedan üyelerinin yurt dışına çıkarılmaları kararı da alınmış oldu21. 

II.1.4. Sürgün yılları ve ölümü: TBMM’nin kararı Abdülmecit Efendi’ye o dönemin İstan-
bul Valisi Haydar Bey ve Polis Müdürü Saadettin Bey tarafından ibraz edildi. Abdülmecid 
Efendi ve aile efradı, halkın galeyana gelip, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için o 
günün gecesinin ertesi sabahı vakti saat 5.00 sularında Dolmabahçe  Sarayı’ndan alınarak oto-
mobil ile Çatalca’ya götürüldüler. Burada bir süre Rumeli Demiryolları Şirketi’nin amiri tara-
fından misafir edildikten sonra, Simplon Ekspresi’ne (eski Şark Ekspresi) bindirildiler22.  

Abdülmecid Efendi ve ailesi İsviçre’ye vardıklarında, o ülkenin kanunları gereği birden 
fazla eşi olanlar kabul edilmediklerinden dolayı içeri geçmelerine izin verilmedi23. Prosedürler 
tamamlanıncaya kadar belli bir süre sınırda alıkonuldular. Ancak özel konumları itibariyle bu 
gecikmeden sonra ülkeye kabul edildiler24. Bir süre İsviçre’nin Leman Gölü kıyısındaki, Ter-
ritel Kasabası’nda bulunan Büyük Alp Oteli’nde kaldı. Burada kaldığı süre içinde Montrö şeh-
rine giden Abdülmecid Efendi burada bir bildiri yayımlayarak Türk Devleti’ni, dinsiz “ladini” 
olmakla suçlayıp, İslam dünyasından hilafet konusu ile ilgili bir karar almaya çağırdı. Ancak 
Ankara’nın İsviçre’ye olan baskısı üzerine, bir daha böyle bir faaliyette bulunamadı25.   

Bu durumu kabullenmeyen ve İsviçre Hükümeti’ni boykot eden, Abdülmecid Efendi ai-
lesini de alarak Ekim 1924’te Fransa’nın Nice Şehri’ne geçti. Ömrünün geri kalan kısmını sakin 
bir hayat yaşayarak orada tamamladı. Abdülmecid Efendi, Fransa’nın Nice’de iken kızı, Dür-
rüşehvar Sultan’ı ve yeğeni Nilüfer Hanım Sultan’ı dünyanın sayılı zenginlerinden olan Hin-
distanlı Haydarabad Nizamı’nın oğullarıyla evlendirdi. Bu sayede çok bozuk olan mali duru-
munu onlardan gördüğü yardım üzerine biraz düzeltti. Ama hilafet konusunda, İslam âlemin-
den umduğu ilgiyi bulamadı ve kendini daha çok ibadete, resim çalışmalarına ve müziğe 
verdi26.  

Daha sonra Paris’e yerleşen Abdülmecid Efendi, hanedanın geleneksel protokolünü ıs-
rarla uygulamaya devam etti. Özellikle Cuma namazlarını Paris’teki Büyük Camii’nde kıldı. 
Evlenen sultan ve şehzadelerin nikâhlarını bizzat kendisi kıyarak, gerek düğün merasimle-
rinde, gerekse katılabildiği farklı ortamlarda ve iştirak ettiği toplantılarda kendi tuğrasını ta-
şıyan belge ve bildiriler dağıttı. Ancak kendisinin bilgisi ve onayı olmadan yakışıksız davra-
nışlarda bulunan şehzadeler ve diğer hanedan mensuplarına karşı asla tavizkar davranmayıp, 

                                                            
21  Topuz, age. s. 300; Aşiroğlu, age., s. 18; Satan1, age., s. 102-103. 
22  Nigâr, age., s. 7; Satan1, age., s. 112; Kenize Murat, Saraydan Sürgüne, İstanbul, İsis Yayıncılık Ltd, İstanbul 1990, s. 69; 

Murat Bardakçı, Son Osmanlılar Osmanlı Hanedanı’nın Sürgün ve Miras Öyküsü, İnkılâp Kitabevi Yayını, İstanbul 2007, 
s. 32.  

23  Abdülmecid Efendi’nin o anda dört hanımı vardı. Birincisi oğlu Şehzade Ömer Faruk (Osmanoğlu) Efendi’nin annesi Şeh-
suvar Kadın Efendi, ikincisi kızı Dürrüşehvar Sultan’ın annesi Mehisti Kadın Efendi, üçüncüsü, Hayrunnisa Kadın Efendi 
(1870-1936) ve dördüncüsü, Behrus Kadın Efendi’dir (1903-1955). 

24  Aşiroğlu, age., s. 91; İbrahim Pazan1, Padişah Anneleri, İstanbul, Babıali Kültür Yayıncılığı, İstanbul 2007, s. 150; Nine 
Moati, Hannah ve Son Osmanlılar, Çev: Menekşe Tokyay, Doğan Kitap Yayıncılık, İstanbul 2008, s. 78. 

25  Murat, age., s. 110; Aşiroğlu, age., s. 19; Satan1, age., s. 121. 
26  Nigâr, age., s. 19; Aşiroğlu, age., s. 97; Efendi, age., s. 271-272; Murat, age., s. 113; Bardakçı1, age., s. 48. 
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ihraç ettiğini bildiren belgeler hazırladı. Hazırladığı bu vesikaları da “Hanedan Reisi” olduğu 
gerekçesiyle bir yolunu bulup bir vesileyle kendilerine ulaştırdı27.   

Aynı yıllarda, Hanedanın “Irak Petrolleri” üzerindeki haklarından tüm ailenin yararlana-
bilmek için oluşturulması planlanan “aile birliği gereği”, Sultan Mehmet Vahdeddin ile ortak 
bir vekâlet vermesi istenince, “Halife ve Ailenin Resmî Reis’inin” kendisi olduğunu iddia ede-
rek, ortak vekâlet vermeyi reddetti. Böylece akim kalan bu girişimin sonucunda hanedan bi-
reyleri umduğu faydayı sağlayamadı. Oğlu Ömer Faruk (Osmanoğlu) Efendi, ikinci evliliğini 
Mısır’ın Kavalalı prensesiyle yapmak için çocuklarıyla birlikte Fransa’dan ayrılınca, çok düş-
kün olduğu torunları ve oğlunun gidişinden sonra eşleriyle beraber yalnız kaldı. Sonrasında 
ıstıraplı yıllar ve günler geçirdi. Bu arada Kızı Dürrüşehvar Sultan tarafından saklanan on iki 
ciltlik hatıralarını yazdı. 

23 Ağustos 1944’te sürgünde bulunduğu Paris’te kalp krizinden öldü. Ölüm haberini Dür-
rüşehvar Sultan, Hindistan’daki özerk Berar Prensesi sıfatıyla Cumhurbaşkanı Mustafa İsmet 
İnönü’ye bildirerek, babasının cenazesinin Türkiye’ye kabul edilmesini istedi. Ancak o kadar 
çaba sarf etmesine rağmen cenaze yurda kabul edilmedi. Kabul edilmeyen cenaze Paris Büyük 
Camii bahçesine geçici olarak defnedildi. Burada on yıl kalan cenaze cami mütevelli heyetinin 
daha fazla mevtayı burada tutamayacakları kararı üzerine cenaze Medine’ye yardımseverlerin 
katkılarıyla nakledilerek buradaki Bâki Mezarlığı’na defnedildi28. 

II.2. Ahmet Nihad (Osmanoğlu) Efendi: 5 Temmuz 1883’de İstanbul Çırağan Sarayı’nda 
dünyaya gelmiştir. Babası V.  Murad’ın torunu Şehzade Mehmed Selahaddin Efendi, annesi 
Naziknaz Hanımefendi’dir. Müzisyen ve bestekârdır ki, eşi bulunan Ahmet Nihad Efendi’nin 
birinci eşinin adı Sâfirû Hanımefendi (1884-1975), ikincisinin ise, Nevresten Hanımefendi’dir. 
Dünyaya gelen tek çocuğunun adı da, Ali Vâsıb Efendi’dir29.  

Osmanlı Hanedanı’nın yurt dışına sürülmesinden sonra, kız kardeşi Rukiye Sultan ve 
onun eşi Şerif Abdülmecid Efendi ile birlikte Lübnan’ın Başkenti Beyrut’un Eşrefiye Mahalle-
sine yerleşmiştir. Abdülmecid Efendi’nin 23 Ağustos 1944‘de Paris’te ölümüyle birlikte, “Os-
manlı Hanedan Reisliği” görevine geçmiştir. Hakkında fazla bilgi bulunmayan Ahmed Nihad 
Efendi,  “Hanedan Reisi” oluşunun ertesi senesi felç geçip sıkıntılı bir yaşam sürmeye baş-
ladı30. 

4 Haziran 1954’de yetmiş yaşındayken vefatına kadar vaktini, basit ve sade döşenmiş mü-
tevazı evinde, üzerinde sade renkli bir kilim serili olan ve aynı zamanda gece kendisine yatak 
vazifesi gören bir sedirde geçirdi. Evindeki yegâne ziyneti, duvarda asılı olan Türk Bayrağı 
idi. Gündüzleri sürekli evinin, Beyrut Limanı’na bakan balkonunda oturur ve devamlı limanı 
seyrederdi. Şayet Türk Bayrağı taşıyan bir gemi limana girer ise, bastonuna dayanarak çok acı 
çekse de vücudunu sürükleye sürükleye rıhtıma kadar iner; bayrağı yakından seyredip, gemi 
personeliyle sohbet edip, yorgun ve mahzun bir şekilde evine dönerdi31.  

En yaşlı “Hanedan Reisi” olarak, Osmanlı Ailesi’nin başında bulunan Ahmet Nihad 
Efendi, aile üyelerine bir katkı yapamadan, 4 Haziran 1954 yılında Beyrut’ta vefat etti. Mezarı 
adı geçen şehir mezarlığındadır.  

 

                                                            
27  Aşiroğlu, age., s. 121; Murat, age., s. 104; Satan1, age., s. 123.  
28  Nigâr, age., s. 66; Aşiroğlu, age., s. 141-142; Bardakçı1, age., s. 60; Satan1, age., s. 125.  
29  Efendi, age., s. 12. 
30  Efendi, age., s. 27-28. 
31  Efendi, age., s. 51-72. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul
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II.3. Osman Fuad Efendi: Şehzade Mehmed Selahaddin Efendi ile Jalefer Hanım 

Efendi’nin oğlu olarak, 24 Şubat 1895 yılında İstanbul Çırağan Sarayı’nda doğdu. 1876’da Os-
manlı tahtından indirilen dedesi V. Murad ve tüm aile efradıyla birlikte gözaltında tutularak 
bahsedilen sarayda yaşarken, dedesinden musiki ve beste yapabilme konusunda dersler ala-
rak büyüdü32. 

II.3.1. Askerliğe meyli ve savaştığı cepheler: 1904’de, V. Murad’ın vefatından dolayı aile 
üzerindeki tahakküm durumu kaldırıldı. Bunu üzerine Osman Fuad Efendi çok arzu ettiği ve 
kılık kıyafet itibariyle her gördüğünde hayranlıkla izlediği askerlik mesleğine girdi. Harp 
Okulu’na kaydolarak mezun oldu33. 1911-1912 yılları arasında Fener Bahçe Spor Kulübü Baş-
kanlığı yaparken on altı yaşında, gönüllü olarak Libya Savaşlarına gönüllü olarak katıldı. 
Trablusgarp Cephesinde İtalya Askerleriyle yapılan çatışmalara iştirak etti. Bu cephede sava-
şırken Yüzbaşı Mustafa Kemal Paşa ile tanıştı ve Onunla birlikte yan yana Sirenek Harekâtına 
katıldı34. 

Trablusgarp Cephesi dönüşünde Harbiye Mektebi’ni bitirerek 1914’de Mülâzım-ı Sânî 
(Teğmen) 0ldu. 1915’de Mülâzım-ı Evvel (Üsteğmen) 1916’da ise Yüzbaşılığa terfi etti. Aka-
binde, Şehzâde Abdürrahim ve Abdülhalim Efendilerle birlikte Almanya’ya tahsile gönde-
rildi. Berlin Askerî Akademisi’ne kaydolup oradan da mezun oldu. Potsdam’da Hassa Hus-
sar (Süvari) Alayı’nda staj yaptı35. 

12 Kasım 1916’da üç Şehzâde Alman İmparatoru Kayzer II. Wilhelm’i Berlin’deki Ka-
rargâhında ziyaret ettiler. İmparator Wilhelm, şehzâdelere birer kıta nişan taktim etti. Harbin 
devam ettiği 1916’nın son ayında şehzâdeler İstanbul’a dönerlerken bindikleri Alman Deni-
zaltısı İngiliz Gemileri tarafından Akdeniz’de Kiel’de vuruldu. O zamanlarda denizaltılarda 
radar olmadığı için, onun yerine bir tehlike anında alarm olarak klakson çalınırdı. Böyle bir 
durumda klakson çalınca denizaltı dalışa geçer, gemi güvertesinde bulunanlar da acele gemi-
nin gövdesine iner su geçirmez kapaklarda hemen kapatılırdı. Ancak içerisi havasız olduğu 
için tehlike geçince herkes yeniden güverteye çıkmak isterdi36. 

Bir defasında Osman Fuad Efendi güvertede bulunduğu sırada alarm çaldı. Ama o savaş 
denizaltılarının yabancısıydı. Aşağı inmekte ağır davrandı. Geminin gövdesine inen merdi-
vene yetişen son kişi oldu. Tereddüt ederek yavaş bir şekilde inerken su geçirmeyen ağır ka-
pak şiddetle kafasına çarptı ve yaralandı. Hemen Avusturya Limanı olan Adriyatik Körfezi 
sahilindeki Pola’ya gidildi. Buradaki Avusturya Deniz Kuvvetleri Hastanesinde tedavisi ger-
çekleştirildi. Çatlak olan başı ameliyat edildi. İyileşince ikinci defa Libya’ya gitti. Burada İs-
mail Enver Paşa’nın kardeşi olan Nuri Bey’in maiyetinde çalıştı. 4 Ocak 1917’de Abdürrahim 
Efendi ile beraber Galiçya cephesini ziyaret etti. 22 Nisan 1917’de ise, münasip bir bölük ku-
mandanlığında istihdam edilmek üzere 3. Ordu’ya bağlı 2. Kafkas Süvari livası’na tayin edildi. 
Ancak bu vazifeyi iptal ettirip, 29 Nisan 1917’de Ürdün’deki 6.ordu 3.süvari fırkası emrine 
tayin olundu. Burada iken başından aldığı yara tekrar nüksedince tedavi için Halep’e geldi. 
Burada Binbaşı Mustafa Kemal Paşa ile tekrar karşılaştı. Hal hatır sorgulamasından sonra 
memleketin gidişatı ile ilgili sohbet ettiler. Hatta bir gece farklı odalarda Baron Oteli’nde kal-
dılar37. 

                                                            
32  Efendi, age., s. 85-86. 
33  Efendi, age., s. 87. 
34  Efendi, age., s. 86-115; Mansel, age., s. 174. 
35  Efendi, age., s. 86; Mansel, age., s. 112. 
36  Mansel, age., s. 113. 
37  Efendi, age., s. 86; Mansel, age., s. 114. 

https://eksisozluk.com/?q=harbiye+mektebi
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Bu arada bazı diplomatik faaliyetlere iştirak etti. Eylül 1917’de vefat eden ana kraliçenin 

cenaze merasimine iştirak etmek üzere Bulgaristan’a gitti. 24 Ekim1917’de ise, yeni Avusturya 
Kayzeri I. Karl’a Hânedan-ı Osmanî nişanı vermek üzere Viyana’ya gitti. 

II.3.2. Libya cephesindeki faaliyetleri ve esir düşmesi: Sultan V. Murad’ın torunu olması 
bir yana, birkaç farklı yabancı dil bilmesi, özellikle Almanya dâhil bazı Avrupa ülkeleriyle 
olan bireysel diyaloğu, teorik ve pratik harp tecrübesi, yurtdışında gezmiş olması gibi şahsî 
meziyetleri O’nu Jön Türkler nezdinde daha elverişli bir mevkie getirmiştir. Bu cümleden ola-
rak henüz 23 yaşında Süvari Yüzbaşısı iken buradaki Nuri Bey Kafkas Cephesi’nde görevlen-
dirilince, 2 Nisan 1918'de Fahrî Feriklik (Orgenerallik) rütbesiyle Trablusgarp’taki Afrika Or-
duları Grup Kumandanı tayin edildi38. 

Bundan maksat Libyalı yerli halkın, bu halife torununa bel bağlayıp, hürmet ve itibar gös-
terip, etrafında toplanması bekleniyordu. Ancak Libya’ya gitmeden önce İstanbul Pera Palas 
Oteli’nde görüştüğü ve Libya’yı her yönüyle çok iyi tanıyan Mustafa Kemal Paşa kendisine, 
durum nazik, Trablusgarp’a gidince Harbiye Nezareti’nin verdiği emirlere kesinlikle uyma. 
Bireysel davran ve fırsatını bulunca orada derhal istiklâlini ilân et tavsiyesinde bulundu.  

Libya’ya varan Osman Fuad Efendi, Mirata şehrindeki karargâhında birkaç ay düşmana 
karşı mukavemete devam etti. Ancak yanında bulunan 300-500 arası Osmanlı zabiti ve neferi 
ile 15.000-30.000 arasında Libyalı gönüllüden oluşan ordusu, 60.000 kişilik ve tam teçhizatlı 
olan İtalyan Ordusuna dayanamadı. Bingazi’de savaşanlar ise, Nisan ayı ortalarında 1917 tes-
lim olmuştu. Bu arada kendilerine erzak ve cephane taşıyan Alman gemileri de Almanya’nın 
savaştan çekilip mütareke moduna girmesi sebebiyle denize çıkamayınca çok kötü bir duruma 
düştü. Hatta bu sebepten dolayı 24 Ekim 1918’de dizanteri hastalığı yüzünden ülkeye geri 
dönmek istediyse de; İstanbul’dan cevap gelmediği için bunu gerçekleştiremedi. Zira Os-
manlı’da, Birinci Dünya Savaşı’nda yenilmiş ve hükümet düşerek, Enver Paşa yurt dışına git-
mişti39.  

30 Ekim 1918’de Osmanlı Devleti’nin imzaladığı Mondros Mütarekesi gereğince “derhal 
teslim olmasını emreden iki Padişah İradesi peş peşe geldiyse de”, Şehzâde Osman Fuad 
Efendi bu emirleri dinlemedi ve maiyetiyle birlikte önce Urfelle’ye, oradan da Tarhune’ye 
geldi. Buradayken İtalyanlara teslim olmasını emreden üçüncü bir irade, Vali Recep Paşa’nın 
oğlu Yüzbaşı Ekrem Bey tarafından tebliğ edildi. Osman Fuad Efendi işin ciddiyetini anlaya-
rak kumandanlık görevini mahallî mukavemet reislerinden Abdülkadir Paşa’ya bırakarak 
Giryan’a geçti. İtalyanların eline düşüp harp suçlusu ithamıyla kurşuna dizilmektense, Tu-
nus’taki Fransızlara teslim olmayı düşündü ise de bir ara, Sahra’yı aşıp Gine Körfezi’nde İs-
panyollara teslim olmayı tercih edecekti ki, yanındakiler bunun iyi bir fikir olmadığını söyle-
yince vazgeçti. Aslında asıl hesap ettiği şey bir yolunu bulup İstanbul’a gelebilmekti40. 

Bu maksatla önce yanındaki Libyalı gönüllüleri dağıttı. Sonra yanındaki Osmanlı tebaa-
sından kuvvetiyle beraber, İtalyan menzilinden develerle uzaklaşarak güneydeki çöle daldı. 
Bilahare batıya doğru yoluna devam ederken, diğer yandan yakalandığı dizanteri hastalığın-
dan büyük ıstırap çekmekteydi. Tunus Hududuna geldiğinde buradaki işgalci Fransızlara tes-
lim olmak istediğini söyledi. Ancak tek şartı İtalyanlara verilmemesiydi. Fransızlar bunu ka-
bul etti. Fakat teslim olduktan sonra Fransızlar verdikleri sözü tutmayarak Fuad Efendi ve 
yanındakileri 8 Mart 1919’da Tunus Duheybatı’ya getirdi. Burada 12 gün kaldıktan sonra 

                                                            
38  Efendi, age., s. 86-115; Mansel, age., s. 174. 
39  Efendi, age., s. 115; Mansel, age., s. 174. 
40  Efendi, age., s. 113. 
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Mednin’e götürüldü. Burada da 5 gün kaldıktan sonra 25 Mart 1919’da Trablus’a getirdiler. 30 
Nisan 1919’da ise kendisini yanındakilerle beraber İtalyanlara teslim ettiler41. 

II.3.3. Esaretten kurtularak yurda dönüşü: İtalyanlar, Osman Fuad Efendi’nin yanındaki 
maiyetini Alman askerlerinin bulunduğu esir kamplarına dağıttı. Kendisini de Şehzâde olması 
hasebiyle bir askerî nakliye gemisinde hapsettiler. 30 Nisan 1919’da buradan padişaha bir 
mektup yazarak, İtalyanların kendisine iyi davrandıklarını, ama şimdiye kadar karşılaştığı 
güçlükler yüzünden sinirlerinin bozularak kafasının allak bullak olduğunu bu nedenle nev-
rasteniye hastalığına yakalandığını; İstanbul’dan ve ailesinden de hiçbir haber alamadığını ve 
çok üzgün olduğunu yazdı. Gemide olduğu sürede güverteye çıkması, gezmesi ve haberleş-
mesi yasaktı. O ve yanındakiler bu vaziyetten oldukça sıkılmışlardı. Hatta İzmir’in Yunanlarca 
işgali haberini duyan yaveri Şerefeddin Bey, buhran geçirip kendisini suya attı. Yüzme bilen 
arkadaşları tarafından kurtarıldıysa da akabinde gemiden alınarak, Trablus’taki bir esir kam-
pına gönderildi. Diğerleri de Trablusgarp Valisi Recep Paşa’nın Tobruk isimli yatına nakledil-
diler42.  

Osman Fuad Efendi ve yanında kalan az sayıdaki maiyeti bu yatta üç ay geçirdi. Bu arada 
Libyalı mücahitlerin baskısı üzerine İtalyan Hükümeti ani bir karar alarak yedi yıldır müca-
hitlerde esir olan İtalyalı askerler mukabilinde Türk esirleri serbest bırakmayı kabul etti. 2 Ha-
ziran 1919’da Şehzâde ve maiyeti Tobruk Yatı ile Napoli’ye götürülerek Napoli açıklarındaki 
Ischia Adası’nda bırakıldılar. Artık esir değillerdi. Bir turist gibi adeta rahatça gezebiliyorlar; 
sivillerle temas kurabiliyorlar, alış veriş yapabiliyorlardı. Burada kısa bir zaman kaldıktan 
sonra Giryan’daki Türk esirlerinin yanına getirildiler. Osmanlı yetkililerinin İtilaf Devletle-
riyle yaptıkları görüşmelerden sonra nihayet serbest kaldılar. Napoli’den trenle önce Brin-
dizi’ye oradan da gemiyle 7 Ekim 1919’da İstanbul’a geldiler. İstanbul basın yayını haberi 
manşetten verdi. Gelir gelmez padişah tarafından kabul edilen Osman Fuad Efendi, 11 Ekim 
1919’da, Binbaşı rütbesiyle İstanbul Merkez Kumandanlığına tayin edildi43. 

2 Kasım 1920’de Mısırlı Hidiv ailesinden Abbas Halim Paşa’nın kızı Nebile Kerime Hanı-
mefendi ile Çırağan Sarayı’nda evlendi. Sarayda yapılan bu düğüne Padişah’ın Mütareke dö-
neminde yanında yer alan Osmanlı askeri bürokratlarından ön planda bulunanlar da katıldı-
lar. Ancak bu evliliğinden çocuğu olmadı44. 

1921’de Ankara hareketinin İstanbul aleyhine tam olarak tavır alması üzerine kırılarak 
eşiyle beraber Roma’ya gitti. 28 Mart 1922 tarihinde Padişah’ın, “yurt dışındaki hanedan men-
suplarının hepsi hemen memlekete dönsün”45 kararı üzerine geri geldi. Ancak saltanatın kal-
dırılıp Sultan Vahdeddin’in sürgüne gitmesinin ardından tekrar Roma’ya gitti. 3 Mart 1924'de 
hanedan sürgün edildiğinde Avustralya’nın Karlsbad Şehri kaplıcalarında tedavi görmek-
teydi46.  

II.3.4. Sürgünden sonra Fransa’ya gelişi ve ölümü: Tedavisini yarım bırakarak Fransa’nın 
Nice şehrine giden ailesinin yanına geçti. O sırada Mustafa Kemal Paşa’nın bir askeri kurye 
ile gönderdiği mektubu aldı. Mektupta, “çok üzgünüm anavatan dışında kalışınız için istisna ya-

                                                            
41  Efendi, age., s. 86-115; Mansel, age., s. 174. 
42  Efendi, age., s. 86-115; Mansel, age., s. 174. 
43  Efendi, age., s. 86-87; “Kahraman Şehzademiz Osman Fuad Hazretleri Trablusgarp’tan geliyor”, İkdam, 27 Kasım 1918, 

s. 1. 
44  Efendi, age., s. 115-116.  
45  Efendi, age., s. 145. 
46  Efendi, age., s. 161. 
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pamadım. Kanun umumî idi” diye yazıyordu. Bu mektup üzerine Nice’de bulunan Türk Sefa-
retliği’ne giden Osman Fuad Efendi Sefir aracılığıyla, “Şayet Mustafa Kemal Paşa özel emir verip 
benim Anadolu’ya gelmemi isterse tereddütsüz gelirim”47 dedi ve kendilerine gönderilmek üzere 
bir mektup verdi. Fuad Efendi mektubuna, “Ben Hanedan mensubuyum. Bir Şehzadeyim. Ama 
askeri okullarda okudum. Tıpkı başkaları gibi terfi ettim. Savaşlara girip çıktım, yaralandım, ölümlerden 
döndüm. Ama nihayetinde Büyük Millet Meclisi Hanedan ile birlikte benimde vatanımdan ayrılmamı 
istedi, ayrıldım. Ancak ben bir askerim. Mesleğim budur. Bu mesleğimden istemeyerek ayrılmış oluyo-
rum. Bu sebeple emsallerim gibi emekli aylığı almak benimde hakkımdır. Şimdi gurbet ellerde buna 
muhtacım, Delâlet buyurun. Benim emekli aylığımı bağlayarak ödesinler”48 diye yazmıştı.  

Mektubu okuyan Mustafa Kemal Paşa yanındaki Kılıç Ali Bey’in mektuba göz attığı sırada 
gözleri dolmuş bir vaziyette çok fena üzülmüş olarak pencereden dışarıya bakıyor ve “Ben 
Osman Fuad Efendi’yi gerçekten çok severim. O iyi bir askerdir. Fakat sadece, Osman Fuad Efendi olsa 
kolay. Ama O’na özel bir muamele de yapamam. Öteki Hanedan mensuplarına da münasip bir maaş 
bağlanması gerekir. Bunun siyasi durumu bir yana, devletin bütçesine getireceği yük göze alınır gibi 
değil. Osman Efendi’nin kabul edeceğini bilsem her ay kendisine ben yardım ederim. Ama O, çok onurlu 
bir kişidir. Açlığından ölse böyle bir yardımı kabul etmez. İşte beni kahreden de budur” diye için için 
ağlıyordu49.        

Gönderdiği mektuptan zamanla hiçbir netice alamayan Osman Fuad Efendi, ömrünün ka-
lanını vatan hasreti çekerek Fransa’da geçirdi. Fedakâr davranışları ve aşırı cömertliği yüzün-
den sürgünde çok fena maddî sıkıntı çekmiş olup borcunu ödeyemediği için kaldığı otellerden 
defalarca kovulduğu olmuştur. Bu arada aynı sebepten dolayı hanımından da ayrılmıştır. 
Aşırı şekilde maddi sıkıntı çekmekteyken O’nun bu vaziyetini öğrenen Mısır Emiri Yusuf Ke-
mal ile kız kardeşi Adile Sultan Hanım Efendi’nin kızı Nilüfer Hanım Sultan para yardımında 
bulunmuştur50. 

Bu arada Harbi Umumi esnasında şahsi bir dostluk oluşturduğu Fransız General de Ga-
ulle kendisine diplomatik pasaport verdi. Bu durumdan faydalanan Osman Fuad Efendi, ba-
zen resmi bazen de gayri resmi sıfatla zaman zaman seyahatler gerçekleştirmiştir. Şehzadeli-
ğinde güzel ata biner, üstü açık Mercedes otomobiliyle gezer ve çok güzel giyinirdi. Yakışıklı, 
popüler ve sevilen bir şehzade idi. bulunduğu mevkii hakkıyla doldururdu. Eğer hanedanlık 
makamı devam etseydi, Osmanlı Devleti’nin 39. padişahı olacaktı. Askeri üniformasının göğ-
sünü dolduran çok sayıda nişan ve madalyadan başka Legion d’honneur nişanı hâmili idi. 
Zaman zaman hatırladıkça onlara bakar ve “madalyalar karın doyurmuyor” ki diye latife 
ederdi51. 

Vatan hasreti; 29 yaşında bir subay iken yurt dışına çıkışıyla birlikte tam 49 sene sürmüş-
tür. Osmanlı Hanedanı Reisi olan Ağabeyi Şehzade Ahmet Nihad (Osmanoğlu) Efendi'nin 4 
Haziran 1954 yılında vefatıyla, “Osmanlı Ailesi Hanedan Reisi” oldu52. 

                                                            
47  “Sürgüne Gönderilen Hanedan”, Tercüman, 19 Kasım 1989, s. 1. 
48  Mansel, age., s. 174; Tercüman, 19 Kasım 1989, s. 1. 
49  Tercüman, 19 Kasım 1989, s. 1. 
50  Mansel, age., s. 174-175. 
51  Mansel, age., s. 175. 
52  Mansel, age., s. 174-175. 
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19 Mayıs 1973’de Fransa’nın Nice şehrinde 78 yaşında iken vefat eden Osman Fuad 

Efendi, Paris’te ki Bobigny Müslüman Kabristanı’na defnedilmiştir53. Bilahare naaş Paris’teki 
kabristandan Şam’a nakledilerek, Sultan Selim Camii’ndeki aile mezarlığına gömülmüştür. 

 II.4. Mehmed Abdülaziz Efendi: 19 Mayıs 1973 - 19 Ocak 1977 tarihleri arasında 
Osmanlı Hanedan Reisi olan Mehmed Abdülaziz Efendi, Osmanlı Padişahı Abdülaziz 
Han’ın torunu olup, 26 Eylül 1901 yılında İstanbul Çırağan Sarayı’nda doğdu. Babası 
Şehzade Mehmed Seyfeddin Efendi, annesi Neşefelek Hanım Efendi’dir. 

Berkemal Hanım Efendi (1911-1962) ile evlenen Mehmed Abdülaziz Efendi’nin Hürrem 
Sultan (Osmanoğlu) adında bir kızı olmuştur54. 

1924 yılında Osmanoğlu ailesinin sürgün edilişiyle birlikte Fransa'ya gitti. Kuzeni Şehzade 
Osman Fuad Efendi'nin vefatıyla 19 Mayıs 1973 yılında Hanedan Reisi oldu. 19 Ocak 1977’de 
75 yaşında iken Fransa’nın Nice şehrinde öldü. Mezarı Nice Şehri Mezarlığı’ndadır55. 

II.5. Ali Vâsıb Efendi: Dedesi V. Murad’ın mecburen ikamet ettiği İstanbul Çırağan Sa-
rayı’ndan 20 Mayıs 1878 günü gerçekleşen Çırağan Başkanı’ndan sonra ailesiyle beraber Çıra-
ğan’ın karşısındaki bugün Beşiktaş Anadolu Lisesi olarak kullanılan ve altı daireden oluşan 
Harem Binası nakledildi. Ali Vâsıb Efendi bu binanın birinci katının üçüncü dairesinde, 13 
Ekim 1903 yılında doğdu. Babası Ahmed Nihad Efendi, annesi ise babasının ilk eşi olan Sâfirû 
Hanımefendi’dir (1884-1975)56. 

Mektebi Sultaniyi (bugünkü Galatasaray Lisesi) bitirdikten sonra Mektebi İdadi’ye baş-
ladı. Mütareke döneminde 16 yaşında bu okulda okurken, İtilaf Devletleri Askeri Kuvvetleri 
Okulu işgal etti. O günün yönetimi 1919’da, burada okuyan öğrenciler için Ihlamur Kasrı’nı 
tahsis edip adını da Şehzadegân Mektebi koydu. İki yıl burada Kulesi Askeri İdadi hocaların-
dan dersler aldı. Binbaşı Said Bey’den ise binicilik ve jimnastik dersi alarak ata binmeyi çok 
sevdi. Akşamları yaverleri refakatinde atla gezintiler yaparak vakit geçirdi. Ayrıca Macar Pi-
yanist Hekker’den piyano dersleri alarak muazzam denecek bir seviyede piyano çalıp şarkılar 
söyledi57.  

1920 yılı sonunda Mektebi İdadi’den mezun olduktan sonra hemen leylî olarak Mekteb-i 
Sultaniye yazıldı. Burada Fransızca, Arapça ve Farsça öğrendi. İlk defa bu okulda Ana-
dolu’daki Türk çocuklarının çalışkan olanlarından seçilerek getirilen arkadaşları oldu. Bir bu-

                                                            
53  1970 yılında kendisini ziyaret eden Hürriyet Gazetesi Muhabiri Doğan Uluç’la bir söyleşi yapan Osman Fuad Efendi ko-

nuşmasında; “Bu hâle düşeceğimiz kimin aklına gelirdi evlâdım? İstanbul Merkez Kumandanı, Trablusgarp’ta Osmanlı 
Ordusu Kumandanı Ferik Prens Osman Fuad’ın bir gün gelip Paris’te üçüncü sınıf bir otelden kovulacağı… Ne idik, ne 
olduk!.. Atalarımızın kılıç salladığı, hüküm sürdüğü, tatlı-acı hatıralarımızla dolu topraklara ayak basamıyoruz artık. Reva 
mıdır bize görülen? Çok yazık oluyor anavatan dışında, çeşitli ülkelerde sığıntı mülteci hayatı yaşayan Osmanlılara!.. Kimi 
sefalete dayanamayıp intihar ediyor. Kimisi Türkiye, Türkiye diye sayıklayarak son nefesini veriyor. Dışarıda doğan çocuk-
lar ise yabancı mekteplerde Türkçeyi öğrenemeden, tarihimizi, dinimizi tanıyamadan bir ecnebi gibi yetişiyor. Çok zalim bir 
son oldu bizim için bu. Tarih sayfaları bir zamanlar bir Osmanlı Ailesi vardı diye bahsedecek. Hanedanın en son kalıntıları 
da göçtükten sonra!..  Sizden ricam ben göçüp gittikten sonra, bir resmimi gazetenize basın. Altına da sadece Osman 
Fuad Efendi yazın. Belki hatırlayan bulunur.”  Demiştir (Tercüman, agg, s. 2). 

54  Cahide Sınmaz Sönmez, Sürgünden Vatana Osmanlı Hanedanı’nın Türkiye’ye Dönüş Süreci, Selenge Yayınları, İstanbul 
2021, s. 133. 

55  Sönmez, age.,  s. 133. 
56  Efendi, age., s. 37-38; Sönmez, age.,  s. 134. 
57  Efendi, age., s. 118-122. 
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çuk yıl bu arkadaşlarıyla beraber okuyup hoş vakitler geçirdi. Nisan 1922’de Mekteb-i Sul-
tani’nin beşinci sınıfından ayrılarak kısa bir müddet bazı hocalardan özel dersler aldıktan 
sonra Zeytinburnu’nda açılan Mekteb-i Harbiye’ye devam etme kararı aldı58. 

Harbiye Mektebi Okul Müdürü Erkân-ı Harp Miralayı Hasan Tosun Paşa’nın yardımıyla, 
Yaveri Topçu Mülazım-ı Evveli Süleyman Hilmi Bey’in yönlendirmesiyle, Liva Pertev Paşa ile 
okula giden Ali Vâsıb Efendi okula kaydını yaptırdı. Birinci sınıfa, Rütbesi olan Piyade Müla-
zım-ı Sanisi üniforması ile okula devam etti, balistik, sevkülceyş, tarihi harp gibi askeri dersler 
aldı. O dönem bu okulda okuma süresi iki yıl idi. 1923 yılının sonuna doğru okul İstanbul’dan 
Ankara’ya taşınınca okuldan ayrıldı. Bir müddet sonra da devamsızlıkları nedeniyle An-
kara’daki okul Müdürü, “Ali Vâsıb Efendi ile okulda öğrenci durumundaki diğer şehzadeler 
ve yaverlerinin kaydının dondurularak, ordu kadrosunun darlığı sebebiyle askeri rütbelerinin 
alındığını ve tekaüde (emekliye) sevk edildiklerini” bildirdi59.        

II.5.1. Cumhuriyet’in ilanı ve Ali Vâsıb Efendi’nin durumu:  29 Ekim 1923’de Cumhuri-
yet ilan edildiği zaman, “Hanedanlarının günden güne prestij kaybına uğradığını” belirten 
Vâsıb Efendi, bu durumu kendilerinin harekât-ı Milliyeye ne kendisi ne de diğer büyük yaşta 
olan Şehzadelerin inisiyatif olarak iştirak etmemelerine bağlamaktaydı.   

Okulu bıraktıktan sonra İstanbul’daki müzik hollerde vakit geçirip haftada iki veya üç 
defa da at binip gezintiye çıktı. Bazen de amcası Osman Fuad Efendi ile spor maksatlı olarak 
Çırağan Sarayı’ndan Yıldız yokuşuna tırmanıp, Balmumcu yolunu takip ederek Şişli üzerin-
den Beyoğlu’ndaki Tokatlıyan Oteli’ne kadar yürürlerdi.  Otel lokantasında yemek yiyen 
amca yeğen akabinde otelin dans yapılan ve orada sürekli çingene müziği çalmakta olan Gu-
lescu’dan latif nağmeler dinleyip bazen de kendisine eşlik ederek dansta yaparlardı. Bazen 
aynı davranışı Pera Palas Oteli’ne giderek tekrarlıyorlardı60.  

Bu şekilde günlerini gün ediyorlardı ki 3 Mart 1924’te TBMM’si aldığı kararla Hilafet Ma-
kamını ilga edip başta Halife, bütün hanedan erkânının Türk Vatandaşlığından ıskatı ile mem-
leket harici edilmelerine karar verdi. Bu karar gereğince Halife’nin yanında, şehzadeler, sul-
tanlar, damatlar, Sultanzadeler, hanım sultanlar ve şehzade eşleri de dâhil hepsi bu kanuna 
tabi tutuluyorlardı. 6 Mart 1924 Perşembe günü saat dokuz otuz da, bir yıllık müddeti olan 
adına kayıtlı pasaportunu ve 1000 Türk lirasını Sirkeci Emniyet Müdürlüğü’nden alan Ali 
Vâsıb Bey, ailesiyle beraber Sirkeci Tren İstasyonu’na gitti. Orient Express’e binerek, trenin 
koridorlarında kendilerine Bulgaristan sınırına kadar eşlik eden polisler eşliğinde ülkeyi terk 
ettiler61.  

 Budapeşte ve Viyana üzerinden Fransa’ya geçen Ali Vâsıb Efendi, Nice tren İstas-
yonu’nda kendilerinden iki üç gün önce buraya gelerek bir otele yerleşen, Halife Abdülmecid 
Efendi’nin oğlu Ömer Faruk Efendi ile İbrahim Tevfik Efendi’nin damadı (Kadriye Sultan’ın 
eşi) Damat Râşid Bey karşıladı. Birlikte Cimler Semtinde bulunan Elhamra Oteli’ne gittiler. 
Kendileri adına ayrılan üç odaya yerleştiler. 

Belli bir süre Nice, Paris, Marsilya ve İtalya’nın Milano şehirleri arasında gününü gün etti. 
Zevki, sefa içinde gezip dolaştı. 1927-1928 yılında geçim sıkıntısı çekmeye başlayınca iş aradı. 
Ancak tüm teşebbüsleri sonuçsuz kaldı. İş aramaktan yılmayan Ali Vâsıb Efendi, bu arada 

                                                            
58  Efendi, age., s. 135-136. 
59  Efendi, age., s. 153. 
60  Efendi, age., s. 155-156. 
61  Efendi, age., s. 165. 
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kalifiye eleman olabilmek için ticari ve hesabi dersler öğrenmek için Nice’deki Pigier Mek-
tebi’ne yazıldı. Ancak okula sadece öğleden sonraları gidebildi. Ayrıca hiç hoşlanmamasına 
rağmen sekiz ay kadar daktilo kullanmayı öğrenebilmek için kursa yazıldı. O arada, 1927-1928 
yılları arasında Nice’ye gelerek yerleşen Sultan V. Mehmet Reşat’ın oğlu Ömer Hilmi Efendi 
ile oğlu Mahmud Namuk Efendi ve kızı Emine Mukbile Sultan (Osmanoğlu) ile diyaloğunu 
artırdı62.  

Bu diyalog kendisine, 1928 senesinin sonlarına doğru, Emine Mukbile Sultanla (Osma-
noğlu) nişanlanmayı kısmet etti. 1929 yılı boyunca nişanlısıyla sinemalara, tiyatrolara, danslı 
çay partilerine, bazen Negresco ve Ruhl taraflarına bazen de Monte Carlo ve Cannes tarafla-
rına otobüslerle seyahat etti. Juan Les Pins ise en güzel yerdi. Burada ki yeni açılan Provençale 
oteli ve gazinosu çok lüks bir yerdi. Belli günlerde bu otel büyük galalar düzenlemekteydi. Ali 
Vâsıb Efendi ve nişanlısı da bu görkemli şölenlere çoğu kez katıldılar.  1929/1930 yılbaşı gece-
sini ise Casino Municipale de neşeli bir şekilde geçirdiler. 30 Kasım 1930’da da evlendiler. 
Aynı yıl ise ilk defa briç, pingpong ve tenis oynamaya başladı. Bu oyunlardan en çok da, cazi-
beli olarak briçi sevip oynamaktan büyük zevk aldı. Aynı zamanda içkinin de her türlüsünün 
tadına baktı ve zaman zaman da her birini içmekten geri kalmadı63. 

1934 yılına kadar Avrupa’nın farklı devletlerine yerleşen Osmanlı Hanedanı üyeleri bu 
tarihten itibaren yüzlerini Arap ülkelerine özellikle de Mısır ve Lübnan’a çevirdiler. Ali Vâsıb 
Efendi’nin kayın Babası ve kayını Namuk Efendi’de Mısır’ın İskenderiye şehrine giderek yer-
leşmişlerdi. Hatta Ali Vâsıb Efendi ile Emine Mukbile Hanım’ın da bu şehre gelebilmeleri 
içinde mahalli idareciler nezdinde bazı girişimde bulunmuşlardı. Öyle tesadüf oldu ki, Vâsıf-
Makbile çifti için İskenderun’a gidebilmeleri davetiyesi Nice’ye ulaştığında parası olmayan 
Ali Vâsıf Efendi’nin imdadına, Behiye Halasının 1916’daki sünnet düğününde kendisine he-
diye ettiği, Gaveue marka piyanosu satılarak, parası banka hesabına geçti. Bu para onların 
İskenderiye’ye gitmelerine yetiyordu. Nihayet 20 Aralık 1935 yılında Mısır’a gidebilmek için 
vapur biletlerini aldı. Marsilya Limanı’nda Mariette Paşa Vapuruna binerek yola çıktılar64.    

Aslında Nice’yi terk etmelerinin asıl nedeni Halife Abdülmecit Efendi ve Hanedan üyeleri 
arasındaki anlaşmazlıktı. Maddi ve manevi olarak ayyuka çıkan bu anlaşmazlığı, “haysiyet ev 
şeref açısından çok çirkin buldum diyen Ali Vâsıb Efendi, ne halifeye nede babama veda et-
meden Nice’yi terk ettim. Bu beni kahretti”65 demektedir.   

II.5.2. İskenderiye’ye yerleşmesi ve belediyede işe başlaması: 25 Aralık 1935’de İsken-
deriye Limanında gemiden inen Ali Vâsıb Efendi ve eşi 11 Mescid-i Attarin sokağındaki ka-
yınpederinin kaldığı eve geçti. 1940 yılına kadar da bu evde oturdu. 1937’de İskenderiye Be-
lediyesi’ne ait Hayvan ve Gül Bahçesi’nde 6 Mısır Lirası maaşla tahakkuk memuru olarak işe 
başladı.  Belli bir müddet burada çalıştıktan sonra Antoniadis Sarayı Nazırlığına tayin oldu. 
Buradaki maaşı ise 10 Mısır Lirasıydı. Görevi ise sarayın idaresi, temizliği ve eşyalarının ko-
runmasından sorumlu memurdu66.  

Burada çalışırken II. Dünya Savaşı başladı. Savaşın hızla devam ettiği 1940’da ise tek ço-
cukları olan Osman Selahaddin Osmanoğlu dünyaya geldi. Aynı yılsonuna doğru Mısır Prensi 
Yusuf Kemal Bet kendisine Ford marka bir otomobil hediye etti. O aralık İskenderiye Lima-
nına yakın Attarin Mahallesi’ndeki bir eve taşınarak, hastanedeki oğlu ve eşini bu eve getirdi. 
                                                            
62  Efendi, age., s. 259. 
63  Efendi, age., s. 260; Sönmez, age.,  s. 135. 
64  Efendi, age., s. 293; Bardakçı1, age., s. 66. 
65  Efendi, age., s. 294; Sönmez, age.,  s. 136. 
66  Efendi, age., s. 307-308. 
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Akabinde Lutfiye Sultan Genaklis’teki evini Ali Vâsıb Bey ve hanımına tahsis edince bu eve 
geçip orada kalmaya başladılar67. 

1952 yılında hanedan mensuplarının Türkiye’ye gelebilecekleri izni çıkınca önce eşi Emine 
Mukbile Osmanoğlu, 1974 yılında yasaklar kalkınca da kendisi Türkiye'ye gelerek bazı ziya-
retlerde bulunmuştur. 19 Ocak 1977 yılında Şehzade Mehmet Abdülaziz Efendi’nin vefatıyla 
Osmanlı Hanedan Reisi olmuş 9 Aralık 1983’de 80 yaşında iken Mısır/İskenderiye’de ölmüş-
tür. .İskenderiye'ye defnedilen cenazesi Mayıs 2007'de oğlu Şehzade Osman Selahaddin Os-
manoğlu’nun girişimleriyle Türkiye’ye nakledilerek Sultan Reşat Türbesi’ne defnedilmiştir68. 

II.6. Mehmed Orhan Osmanoğlu: Sultan II. Abdülhamit’in torunu olup, 10 Kasım 1909 
tarihinde Üsküdar'da doğdu. Babası Mehmed Abdülkadir Efendi, annesi Mihriban Hanıme-
fendi’dir.  

İsmail Enver Paşa’nın şehzadeleri eğitme politikası onun çocukluğuna denk gelmiş ve 
Mekteb-i Sultani’den (Galatasaray Lisesi) mezun olduktan sonra Mekteb-i Harbiye’ye devam 
etmiştir69.  

Osmanlı Hanedanı’nın yurt dışına çıkarılmaları yönündeki TBMM kararı üzerine 14/15 
yaşlarında olduğu ve Harp Okulu öğrencisi iken ailesi ile birlikte sürgüne tabi tutulmuştur. 
Ancak o dönemde annesi ile babası boşanmışlar ayrı. O nedenle babası ile arası pekiyi de-
ğildi70.   

Sürgün anında Macaristan’ın Başkenti Budapeşte’nin Peşte kısmını yurt edinen babasının 
yanında kalmayı yeğlemeyen Mehmed Orhan Osmanoğlu, Lübnan’ın Başkenti Beyrut’a yer-
leşen amcasının yanına geçti. Tahsil hayatını devam ettirebilmek için burada bir okula yazıldı. 
Bir gün ders anında, hocası olan bir papazın ileri geri konuşmasından ciddi rahatsız olunca 
onunla kavga etti ve okuldan atıldı.  

Amcasına duyduğu saygı ve sevgi olağanüstü olmasına rağmen bu nahoş olaydan sonra 
orada kalamadı. Tekrar babasının yanına Peşte’ye döndü. Peşte’de babasının limoni davranış-
larından rahatsız olan Orhan Osmanoğlu, akrabalarının kümelendiği Fransa’nın Nice şehrin-
deki halası Naime Sultan’ın yanına gitti. Burada da fazla kalmayan Osmanoğlu, Arjantin’in 
başkenti Buenos Aires’e gitmek için bineceği vapurdan ikinci mevkii bir bilet alarak yola ko-
yuldu. Bu şehre indiği zaman cebinde sekiz Fransız Frangı vardı71.   

Buenos Aires’te Limandan çıkıp şehrin en işlek caddelerinden birinde sağa sola bakarak 
yürürken, Türkçe konuşarak gidenler gördü. Yanlarına varıp Türk olup olmadıklarını sordu. 
Bunlar Arjantin, Buenos Aires’e gelerek burada bir ambalaj fabrikasında iş tutan dört Kayserili 
(ki fabrikanın ustabaşısı Kayserili Yusuf Efendi’ydi) ile birde doğu kökenli Osmanlı tebaasın-
dan Bayram Ağa isminde bir Kürt’tü72.  

II.6.1. Arjantin’deki iş hayatı ve evliliği: Mehmed Orhan Osmanoğlu’nu ilk defa gören 
bu insanlar, kendisinin kim ve neci olduğunu sorgulamadan ve hiç tanıyıp bilmemelerine rağ-
men O’nu evlerine alıp, çalıştıkları fabrikada da işe koydular. İşi de hamallık gibi bir şey olup 

                                                            
67  Efendi, age., s. 346-348. 
68  Sönmez, age.,  s. 137. 
69  Bardakçı1, age., s. 14; Murat Bardakçı2, Son Osmanlılar Osmanlı Hanedanı’nın Sürgün ve Miras Öyküsü, İnkılâp Kitabevi 

Yayını, İstanbul 2007, s. 32. 
70  Bardakçı1, age., s. 16; Sönmez, age.,  s. 139. 
71  Bardakçı1, age., s. 17. 
72  Bardakçı1, age., s. 18; Bardakçı2, age., s. 33; Murat Bardakçı3, Son Osmanlılar Osmanlı Hanedanı’nın Sürgün ve Miras 

Öyküsü, İnkılâp Kitabevi Yayını, İstanbul 2008, s. 31.  



 
14/28 • ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TARİHİN PEŞİNDE • 17 

 
fabrikada üretilen ve çuvallanan ürünleri arabalara yüklemek veya çuval içerisinde fabrikaya 
gelen eşyaları arabadan ambara indirmekti.  

Orhan Osmanoğlu’nun o zaman kendi ağırlığı 50 kilo civarındaydı. Ancak indirip kaldır-
dığı çuvalların her birisi 70 kiloydu. Bir gün vardiya esnasında kendini seyreden Kürt Bayram 
Ağa ona seslenerek, “sen 50 kilo, çuval 70 kilo, Vallah !.. ben bu işe şaştı” demişti73.     

Kürt Bayram Ağa’nın bu sözünü hayatı boyunca unutmayan Mehmed Orhan Osmanoğlu, 
daha sonraki yıllarda çeşitli basın yayın organlarıyla yaptığı röportajlarında sık sık dillendirdi. 
Söz konusu fabrikada altı ay çalışan Osmanoğlu, daha sonra bir garajda iş bularak, oraya geçiş 
yaptı. Garajdaki işine önce araba tamiri yaparak başlayan Mehmed Orhan Osmanoğlu, sonra 
araba sürmeyi öğrendi akabinde ise bir yıl şoförlük yaptı. Bu arada Lübnan asıllı zengin bir 
ailenin kızıyla tanıştı. Anlaşarak evlenmeye karar verdiler. Önce çok fakir durumdaki bu 
gence kızını vermek istemeyen kızın babası Osmanoğlu’nun, Osmanlı Hanedanından oldu-
ğunu öğrenince kızını vermeyi kabul etti. Ama tek şartı hanedandan olduğunu kanıtlaması 
gerekirdi. Mehmet Orhan Osmanoğlu Efendi, o sırada Nice’de olan Hanedan Reisi eski Halife 
Abdülmecid Efendi’nin adresini vererek telgrafla Müstakbel Kayın Peder’inden sormasını is-
tedi. Ancak kendisine gelen bu telgrafa Abdülmecid Efendi cevap vermedi. Orhan Osmanoğlu 
yalancı duruma düştü. Birkaç yıl sonra Nice’de, Abdülmecid Efendiye neden cevap vermedi-
ğini sorunca, “borcunun olduğunu düşündüm, zarar görmeyesin diye”74 cevabını aldı.   

II.6.2. Mısır’a gidişi ve Mısır yönetiminden gördüğü ilgi: Buenos Aires’te iki buçuk yıl 
kadar kalan Mehmed Orhan Osmanoğlu, Beyrutlu bayanla kaçak köçek belli bir dönem bir-
likte olduysa da evliliği gerçekleşmeyince oradan ayrılarak Amerika Birleşik Devletleri’ne 
gitti. Akabinde ise geri Nice’ye halasının yanına geldi. Belli bir süre sonra da Mısır’daki akra-
balarının yanına geçti. Mısırda İstanbul’dayken aile dostları olan Prens Yusuf Kemal’le gö-
rüştü. Hoş beş sohbetinden sonra eski dostluklarının hatırına binaen bir otomobil satın alabil-
mek için borç para talep etti. Prens O’nun bu isteğini yerine getirdiği gibi birde üstüne üstlük 
az miktarda da olsa bir maaş bağladı. Bu maaş Orhan Osmanoğlu dünyanın hangi ülkesine 
giderse girsin 1940 yılına kadar devam edecekti. Öylede oldu ve hiç kesilmeden maaşını de-
vamlı aldı75.   

Prens Yusuf Kemal’in verdiği parayla Plymouth marka bir araba sayın alan Mehmed Or-
han Osmanoğlu, Beyrut, Şam, Bağdat şehirleri arasında uzun süre gezerek akrabalarını ziyaret 
edip durdu. Bu arada Mısırlı Gazetecilerden bazıları O’nun mısır sınırları dâhilinde dolaşıp 
durduğunu ve kendisinin II. Abdülhamit’in torunu olduğunu yazdılar. Bu yazı nedeniyle bazı 
trafik ihlâlleri yaptıysa da Mısırlı Polisler ona ceza yazmaktan kendilerini imtina ettiler. Hatta 
bir gün bir ters yola girmiş mahkemelik olmuştu. Mahkeme Hâkimi Hanedandan olduğunu 
öğrenince saygısından dolayı ceza yazmadan davayı kapattı. Bu olay üzerine arabasını satarak 
tekrar Nice’ye döndü.  

Nice’de ilk resmi evliliğini yaptı. Bu evlilikten bir de kızı olduysa da, bir yıl yedi ay sonra 
eşinden boşandı. Boşanma olayından bayağı yıpranan Orhan Osmanoğlu o sıra da bir dostu-
nun yardımıyla Arnavutluk Kralı Ahmed Zogo ile görüşmek üzere Arnavutluk’un Başkenti 
Tiran’a gitti. Yaptığı görüşmeden sonra Zogo Hanedana duyduğu saygı ve sevgi üzerine ken-
disine, “Yüzbaşı payesi” vererek, kendisine “Yaver” yaptı. Bu arada ilgili görevlilere verdiği 
emirle, Osmanoğlu’nun “uçak kullanmasını” öğrenmesine vesile oldu. Kısa zamanda uçak 

                                                            
73  Bardakçı1, age., s. 18; Bardakçı2, age., s. 33; Bardakçı3, age., s. 32. 
74  Bardakçı1, age., s. 19-20; Bardakçı2, age., s. 32-33; Bardakçı3, age., s. 31-32. 
75  Bardakçı1, age., s. 21; Bardakçı2, age., s. 36; Sönmez, age., s. 139. 
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kullanmasını öğrenen Mehmed Orhan Osmanoğlu daha da ileri giderek belli bir süre sonra 
“akrobasi uçuşları” bile yaptı76.  

II. Dünya Savaşı başlayınca hem Zogo’nun yaverliğini yapıyor hem de Yüzbaşı olduğu 
için Arnavutluk Hava Kuvvetleri’nde pilot olarak çalışıyordu. Fakat Arnavutluk’ta isyan baş-
layınca kullandığı otomobile Kral Zogo’yu da alarak Paris’e götürdü. Ama Fransa’nın da Al-
man Orduları tarafından işgaliyle Zogo’nun Paris’ten de kaçmasını organize etti. Yeri bilin-
meyen bir yere götürdü. Kendisi ise, Paris’e geri dönerek burada yaşamaya devam etti77. 

  II.6.3. Amerikalılar aracılığıyla İngiltere istihbaratı adına gizli görevde bulunması ve 
üçüncü evliliği: Nedendir bilinmez savaş anında bir vesileyle İngiltere’ye geçti. Buradaki 
Amerika Üssü’nde görev alarak Amerikan Uçaklarında pilotluğa başladı. Her hangi bir 
bomba kullanımı yapmadıysa da, genel de keşif amaçlı uçuşlar yaptı. 

Bu sırada Amerikalıların onayıyla üç beş defa İngiltere adına istihbarat teminin de bu-
lundu. Hatta bu maksatla işgal altındaki Fransa’ya paraşütle inerek ne yaptığını hiçbir zaman 
anlatmadığı gizli çalışmalar yaptı. Bu çalışmaları yaparken sahta kimlik kullandı. Görevi bi-
tince önce İspanya’ya akabinde Portekiz’e sonra da İngiltere’ye döndü. Bu arada İngiltere’de 
tanıştığı İtalyan soylu bir bayanla üçüncü evliliğini yaptı. Yedi sene evli kaldığı bu bayandan 
da bir kızı oldu. Fakat sonunda ondan da ayrıldı78. 

İngiltere’den yaptığı fedakârlığın karşılında yüklü bir para almış olacak ki Mehmed Or-
han Osmanoğlu, savaş bitiminde ülke ülke dolaştı. Zevki sefa sürdü. Önce Hindistan’a gide-
rek, Hint Prensleriyle evli olan akrabalarını ziyaret etti. Oradan Bombay’a Karaçi’ye geçti. Dö-
nüşte Mısır’ın İskenderiye Kentine oradan da İspanya’ya gitti. Dönüp dolaşıp yine hanedan 
üyelerinin merkez olarak seçtikleri Fransa’nın Nice şehrine geldi. Belli bir süre pek bilinmeyen 
bir kişinin arabasının şoförlüğünü yaptı. Sonra Fransa’da bir araba satış merkezinden sıfır ara-
balar alarak Avrupa’nın diğer ülkelerine götürerek sattı. Fransa’ya geri dönüşünü ise ya trenle 
ya da ülkeler arası çalışan otobüslerle yaptı79.  

Bu tür araba satışında bayağı bir yol almıştı ki, Nice’deki ABD Elçiliği davet ederek ken-
disine elçilikte bir görev verdi. Uzunca bir süre Elçilikte memur olarak çalıştı. Akabinde 
emekli olacaktı ki Elçi Bey, kendisini emekli olmaktan vazgeçirip Paris’teki Amerikan Aseri 
Mezarlığı’nda rehberlik görevi verdi. Bu son işi oldu. En sonunda emekliliğini isteyerek 
Nice’ye giderek yerleşti80.    

İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Macarca, Arapça, Portekizce ve 
Türkçe olmak üzere 9 lisan biliyordu. Kuzeni Ali Vâsıb Efendi, 9 Aralık 1983’de ölünce “Ha-
nedan Reisi” oldu. 1992 yılında Paris Türk Konsolosluğuna başvurarak yeniden Türk Vatan-
daşı oldu. Osmanoğlu soyadını aldı. Aynı yıl yazar Murat Bardakçı’nın teşvikiyle İstanbul’a 
geldi. İki hafta kaldı. Boğaz köprüsünde hava almak ve dolaşmak istemesi üzerine köprüden 
geçerken bindiği arabayı sağa çekip durdu. Köprüde bir arabanın durduğunu gören Polisler, 
yasak olduğu için yanına geldi. Kendisinin Mehmet Orhan Osmanoğlu’nu medyadan tanıyan 
ilgili polisler; “memleketine hoş geldin” dediler. “Gazeteler, Fransa’ya geri döneceğinizi yazı-
yor, vatanın burasıdır kalınız” dediler ve hepsi birden Mehmet Orhan Osmanoğlu’na selama 

                                                            
76  Bardakçı1, age., s. 23. 
77  Bardakçı1, age., s. 23; Bardakçı2, age., s. 33; Bardakçı3, age., s. 32. 
78  Bardakçı1, age., s. 23; Bardakçı2, age., s. 33; Bardakçı3, age., s. 32. 
79  Bardakçı1, age., s. 24; Bardakçı2, age., s. 34; Bardakçı3, age., s. 33. 
80  Bardakçı1, age., s. 24; Sönmez, age., s. 139. 
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durdular. Doğrusunu söylemek gerekir ise Polislerin bu davranışı, Osmanoğlu’nun çok ho-
şuna gitmiş ve bir sohbetinde ballandıra ballandıra orada bulunanlara bu olayı anlatmıştır81.  

 II.6.4. Emekliliği, Nice’ye yerleşmesi ve ölümü: Dünya işlerini bir türlü Hanedana yakı-
şır bir hayat tarzında yoluna koyamayan Mehmed Orhan Osmanoğlu, nihayet yaşının verdiği 
yorgunluktan, ayda 160 dolar alacak şekilde emekli oldu. Emekli ikramiyesiyle Nice’de küçük 
bir daire satın alarak, hanedan üyelerinin üs kurduğu bu şehre yerleşti. Günlerini bitpazarın-
dan satın aldığı eski radyosunu dinleyerek geçirdi. İki üç kızı olmasına rağmen nüfus kütü-
ğünde sadece İtalyan eşinden olma Fatma Sultan Hanım Efendi’nin kaydı vardır82.    

Son İstanbul ziyaretinden sonra “hamdolsun, vatanımı tekrar gördüğüm için sevinçliyim 
ve Allah’a binlerce defa şükrettim. İstanbul’a bir daha gelmek istiyorum. İnşallah bir dahaki 
yıl gelir isem bir aylığına geleceğim. Yaşlıyım. Ne kadar ömrümün kaldığını bilmiyorum” 
derdi. Ama ne yazık ki ihtiyar şehzade ve Osmanoğulları Hanedan Reisi bu arzusunu yerine 
getiremedi. 12 Mart 1994’te Nice’deki 30 metre karelik, bir yatak odası ve bar mutfaklı bir sa-
lonu bulunan evinde 85 yaşında iken öldü. Cenazesi iki gün sonra yeğeni Melike Hanım Sul-
tan tarafından bulundu. 14 Mart 1994’de Nice'in 10 km kuzeydoğusundaki bir tepenin üs-
tünde bulunan Doğu Yakası Mezarlığı'na defnedildi83. 

Cenaze töreninde cemaat olarak sadece altı kişi vardı. Bunlar, Sultan Abdülmecid’in so-
yundan gelen ve Nice de yaşayan Melike ve Emire Hanım Sultanlar ile Hanım Sultanların 
Hıristiyan dininden Katolik olan Fransız eşlerinin yanı sıra, Gazi Osman Paşa ile Sultan Ab-
dülhamid'in torunu Bülent Osman ve Türkiye’den gelen Yazar Murat Bardakçı’ydı. Cenaze 
namazını ise, Melike Hanım Sultan'ın şehrin Arap mahallelerinde bulduğu ve Bülent Os-
man'ın bahşiş vererek mezarlığa gelmeye bin bir güçlükle ikna edebildiği dört Tunuslu kıldı84. 

Defin işleminden sonra mezar yeri kullanım ruhsatı için Nice Belediyesi’ne belli bir ücret 
yatırılması gerekirdi. Bu para yatırılmadığı için kısa süre sonra belediye yetkilileri gelerek me-
zardaki Mehmed Orhan Osmanoğlu’nun maaşını alarak fakirlerin kemiklerinin toplu olarak 
atıldığı “Ossuaire” denilen çukura koydular85.  

Bugün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Mehmed Orhan Osmanoğlu, son uykusunu, 
"Doğu Yakası Mezarlığı’ndaki” kimsesizler çukurunda gidermektedir. Çünkü Müslümanlar 
ve Hıristiyan fakirlere ait kemiklerin hepsi bu çukurda toplanmıştır. Şehzade de sahipsizliği 
ve mali imkânsızlıklar yüzünden arkasının kimse tarafından takip edilmemesinden dolayı gö-
müldüğü mezarının belediyeye olan ücreti ödenmediğinden yerinden alınarak ancak buraya 
konulabilmiştir86. 

II.7. Osman Ertuğrul Osmanoğlu: Sultan II. Abdülhamit’in torunu, Şehzade Mehmed 
Burhaneddin Efendi'nin ise oğlu olup, Annesi Aliye Melek Nazlıyar Hanımefendi'dir. 18 
Ağustos 1912’de İstanbul Nişantaşı Sarayı’nda doğmuştur. 

1924 yılında Viyana’da okurken, TBMM’si Halifeliği kaldırarak Osmanlı Hanedanı’nın 
tüm fertlerini Türkiye'den dışına sürgün ettiğinden O’da bu durumdan etkilendi. Tahsilini 

                                                            
81  Bardakçı1, age., s. 28-29; Sönmez, age., s. 139-140. 
82  Bardakçı1, age., s. 31; Sönmez, age., s. 140. 
83  Bardakçı1, age., s. 32; Sönmez, age., s. 142. 
84  Bardakçı1, age., s. 32; Sönmez, age., s. 142. 
85  Tercüman, 19 Kasım 1989, s. 1. 
86  Tercüman, 19 Kasım 1989, s. 1. 
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yarım bırakarak Viyana üzerinden Fransa’ya giden ailesiyle birlikte bu ülkeye gitti.  Bu tarih-
ten itibaren tam 68 yıl Türkiye'ye dönemedi87. 

Ailecek Paris'e yerleşen şehzade, Paris Siyasal Bilimler Enstitüsüne kaydolarak eğitimine 
devam etti. Daha sonraları 1933 yılında babası ile ABD’ye göç ederek bu ülkenin vatandaşı 
oldu. Babasının 1949’da ölümüyle beraber 1952 yılında, Kanada merkezli bir madencilik şir-
keti kurarak ticaret hayatına atıldı. Zamanla çok zengin bir iş adamı oldu. Asla maddi sıkıntı 
çekmeyip çok rahat bir yaşam tarzı sürdü. Hanedanın diğer diğer üyeleri gibi hesapsız gitme-
yerek güç duruma düşmedi. 1980'lerin başında ise şirketlerini kapatarak emekli oldu88. 

II.7.1. Evliliği ve hanedan reisi oluşu: İlk evliliğini 1947'de, Gulda Twerskoy adındaki 
Güney Afrikalı bir hanımla yapan şehzade, eşinin 1985'teki vefatından altı sene sonra yani 
1991 yılında, Osmanlı Hanedanı gibi benzer akıbeti paylaşan, Afgan Kraliyet Ailesinden Prens 
Abdulfettah Tarzi'nin ile Pakize Tarzi'nin kızları Zeynep Tarzi ile evlendi. 12 Mart 
1994’de Mehmed Orhan Osmanoğlu’nun ölümü üzerine Osmanlı Hanedanı'nın, “Hanedan 
Reisi” oldu. Bu sıfatı taşıyan, Osmanlı Devleti zamanında doğmuş kişi olması hasebiyle, de-
vamlı "Son Osmanlı" diye anıldı. Osmanlı Hanedanı protokolüne göre ise diğer hanedan üye-
leri O’na Çocukluk günlerindeki unvanı olan, "Şehzade-i civan-baht, devletlu, necâbetlu Os-
man Ertuğrul Efendi Hazretleri"  olarak hitap ettiler. İyi derecede İngilizce, Almanca, Fran-
sızca, İtalyanca ve İspanyolca biliyordu. Türkçeyi ise gayet zarif ve akıcı bir şekilde konuşu-
yordu89. 

II.7.2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oluşu ve ölümü: Ertuğrul Osman Osmanoğlu Tür-
kiye Cumhuriyeti Yönetiminin 1974’de kabul ederek yürürlüğe koyduğu af kapsamında, aile-
nin diğer üyelerinin yaptığı gibi, ilk defa 1992 yılında Türkiye'ye geldi. 2004 yılında da Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşlığını aldı90. 

Ancak daha fazla Newyork Manhattan’da ikamet etti. 23 Eylül 2009 tarihinde böbrek yet-
mezliği nedeniyle tedavi görmek üzere Türkiye’ye geldi. Amerikan Hastanesi'ne yattı. Teda-
visine gereken önem verildiyse de 97 yaşında öldü. Naaşı, 26 Eylül 2009’da Sultanahmet Ca-
mii’ne kaldırıldı. Aynı anda Bakanlar Kurulu Kararı ile Çemberlitaş'taki Sultan II. Mahmud 
Türbesi'ne defnedildi91. 

II.8. Osman Bayezid Osmanoğlu: 23 Haziran 1924’te Fransa’nın Paris şehrinde dünyaya 
gelen 31. Osmanlı padişahı olan Sultan Abcülmecid’in üçüncü kuşak torunu ve Osmanlı ha-
nedanının 44. hanedan reisidir. 

Osmanlı Hanedanının sürgündeki topraklarda doğan ilk çocuğu olan Osman Bayezid Os-
manoğlu, Sultan Abdülmecid Han'ın üçüncü kuşak torunu ve hanedanın 44'üncü reisidir. Ha-
lifeliğin ilgasının akabinde ailesi ülkeden ayrıldıktan sonra babası Şehzade İbrahim Tevfik 
Efendi 1931 yılında öldü ve annesi Hatice Sadiye Sultan ile Fransa’dan ABD’ye taşındı92. 

ABD Silahlı Kuvvetleri’nde bir dönem subaylık yaptı ve ardından New York’ta çeşitli dil-
ler için hizmet veren bir kütüphanede çalışarak oradan emekli oldu. 23 Eylül 2009 tarihinde 

                                                            
87  Sönmez, age., s. 144; İbrahim Pazan, Son Saraylı Şehzade Osman Ertuğrul Efendi, Babıali Kültür Yayıncılığı, İstanbul 

2009, s. 39-48. 
88  Pazan2, age., s. 49; Sönmez, age., s. 144. 
89  Pazan2, age., s. 49; Sönmez, age., s. 145. 
90  Pazan2, age., s. 57; Sönmez, age., s. 147. 
91  Pazan2, age., s. 65; Sönmez, age., s. 148; İbrahim Pazan, Padişah Anneleri, Babıali Kültür Yayıncılığı, İstanbul 2007, s. 

52. 
92  Pazan1, age., s. 52; Pazan2, age., s. 78; Sönmez, age., s. 153. 
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Ertuğrul Osman Efendi’nin ölümüyle Osmanlı Hanedanı’nın 44. “Hanedan Reisi” olarak ha-
nedanın başına geçti. Günümüze kadar hiç evlenmemiş ve çocuğu olmamıştır93. 

II.8.1. Emekliliği ve vefatı: 6 Ocak 2017 tarihinde torunu Abdülhamid Kayıhan Osma-
noğlu, dedesi Osman Bayezid Osmanoğlu’nun New York’ta 93 yaşında vefat ettiğini sosyal 
medya üzerinden duyurmuştur. Basına yansıdığı kadarıyla Osmanoğlu'nun cenazesi ilk ola-
rak Brooklyn'deki Eyüp Sultan Camisi'ne getirildi. Camideki cenaze namazına, 2009 yılının 
eylül ayında İstanbul'da vefat eden Osman Ertuğrul Efendi'nin eşi Zeynep Osman ile bazı aile 
üyeleri, çalıştığı kütüphaneden çalışma arkadaşları ve ABD’deki Türk toplumunun bazı kişi-
ler katıldı94. 

II.8.2. Akrabalarının basına verdikleri demeçler: Zeynep Osman, tören sonrasında yap-
tığı açıklamada, "Son derece mütevazı ve beyefendi bir kişiyi kaybettik. Son derece üzgünüm" 
değerlendirmesinde bulundu. Eşi Osman Ertuğrul Efendi'nin ölümünün ardından Osmanoğ-
lu'nun aile reisi olduğunu hatırlatan Zeynep Osman, onun sade bir hayat yaşadığını, şehzade 
olduğunu yakın çevresi dışındakilerin bilmediğini belirtti. Arkadaşları arasında "Mr. Bey" ola-
rak anılan Osmanoğlu'nun, New York kütüphanesinde 45 yıl çalıştığını, emekliye ayrıldıktan 
sonra da sağlığı bozuluncaya kadar aynı kütüphaneye gönüllü olarak hizmet verdiğini ve 15 
dilde kitap çevirisi yaparak geçimini sağladıktan sonra 1997'de emekliye ayrıldığını aktardı 
ve ailenin yeni reisinin Suriye'nin başkenti Şam'da yaşayan Dündar Efendi olacağını dile ge-
tirdi95.  

Osmanlı Hanedan üyelerinden Necla Shawki ise Osman Bayezid Osmanoğlu'nun, anne-
sinin kuzeni olduğunu söyledi ve Osmanoğlu'nun tanıdığı "en cömert, dürüst ve nüktedan" 
kişilerden biri olduğunu anlattı ve ayrıca, "Entelektüel kişiliği ve güler yüzüyle tanınıyordu" 
dedi. Bunun dışında Shawki, tüm ailesi ve arkadaşlarının onu çok özleyeceğini belirtti. 
Shawki, şunları kaydetti; "New York'a ne zaman aileden birisi gelse Bayezid Amca beni arar, 'Necla 
falancayı biliyor musun?' diye sorardı. Ben de her defasında 'hayır' cevabını verince, 'O zaman buraya 
gel ve aileni tanı' derdi. Bunu unutamam. Bayezid Amca dünyanın birçok köşesindeki aile üyelerini 
tanır, onları New York'a geldiklerinde ağırlardı"96diye konuştu. 

II.8.3. Türk Başkonsolosu ile cami imanının açıklamaları: New York Başkonsolosu Ertan 
Yalçın da New York'taki Türk toplumunun Osmanoğlu'nu cenazesinde yalnız bırakmadığını 
vurguladı. Osmanoğlu'nun entelektüel kişiliği ve güler yüzüyle tanındığını belirten Yalçın, 
"Kendisini son olarak geçen hafta hastanede ziyaret ettiğimde neşesinden hiçbir şey kaybet-
memişti. Biz onu hep neşeli kişiliğiyle hatırlayacağız." ifadelerini kullandı. Ayrıca Yalçın, Baş-
konsolosluk olarak cenaze işlemleriyle yakından ilgilendiklerini sözlerine ekledi97. 

Cenaze namazını kıldıran imam İbrahim Yavaş ise, Osmanlı ailesinin Türk ve İslam top-
lumuna yaptığı katkılardan bahsederek, "Bu ailenin hem acısını paylaşıyor hem de bu aileye duy-
duğumuz minnettarlık hisleriyle burada son görevimizi yerine getiriyoruz"98 dedi. Osmanoğlu'nun 
cenazesi, namazın ardından dualar eşliğinde Long Island'da bulunan Washington Memorial 
Park Mezarlığı'na götürülerek defnedildi. Osmanlı hanedanının erkek üyelerine ülkeye dönüş 
yasağı 1974'te kalkmasına rağmen Türkiye'yi ilk kez annesinin ısrarıyla 1985'te ziyaret eden 

                                                            
93  Pazan2, age., s. 79; Sönmez, age., s. 153. 
94  Sönmez, age., s. 154. 
95  Sönmez, age., s. 154. 
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Osmanoğlu, sonrasında her yıl düzenli olarak Türkiye'ye geldiğini ancak yerleşmeyi hiç dü-
şünmediğini ifade etmişti.  

II.9. Dündar Abdülkerim Osmanoğlu: 30 Aralık 1930’da Suriye’nin Başkenti Şam’da 
doğdu. Babası 23’ünci nesilden Osmanlı Şehzadesi Sultan II: Abdülhamid’in oğlu Şehzade 
Mehmed Selim Efendi’nin oğlu Mehmet Abdülkerim Efendi, annesi Nimet Hanım Efendi’dir. 
Osmanlı Hanedanı yurt dışına gönderilince ailesi Şam’a giderek burayı kendilerine yurt edin-
mişti99. 

Şam’da normal bir yaşam süren Dündar Osmanoğlu burada Yüsra Hanım Efendi'yle ev-
lenmiş ise de bu evlilikten çocukları olmamıştır. Osman Bayezid Osmanoğlu’nun 6 Ocak 2017 
tarihinde ölmesiyle hayattaki en yaşlı şehzade sıfatıyla  “Osmanlı Hanedan Reisi” olmuştur. 

1974’te hanedan üyelerinin vatana dönmelerine izin verilmesinden hemen sonra ailesi 
Şam’dan İstanbul’a geldi. Dündar Osmanoğlu ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını almış 
olmasına rağmen Şam’da kalmayı tercih etti. 2017 Ağustosunda eşinin vefatı üzerine İstan-
bul’a gelen Dündar Abdülkerim Osmanoğlu, üç ay kadar kardeşinin evinde kaldı. Ancak on-
lara daha fazla yük olmamak için, tekrar Şam’a geri dönmüştür. Çünkü Şam’da kendisiyle 
hem kendi akrabaları hem de vefat eden eşinin akrabaları ilgilenmekteydiler100. 

II.9.1. Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılışı ve ölümü: Şam’a dönüşünün akabinde mide 
problemi yaşayan ve serumla beslenen 90 yaşındaki Dündar Osmanoğlu, kan değerlerinin art-
ması ve baygınlık geçirmesi üzerine, 6 Ocak 2021 de yeniden akrabaları tarafından Şam'da 
özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumunda biraz iyileşme olunca, hastaneden çıkarılan Osma-
noğlu, 18 Ocak 2021 Pazartesi akşamı tekrar fenalaşarak bir daha hastaneye götürüldü. Ancak 
kurtulamayarak vefat etti101.   

Merhumun yeğenlerinden Orhan Osmanoğlu ve Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu’nun 
ifadelerine göre cenazenin defnedilmesi konusunda problem yaşanmıştır. Nedeni de, Şam 
merkezindeki mezarlıklarda yer darlığı ile mezar yeri için çok fahiş bir ücret talebinde bulu-
nulması olup parayı verebilecek bir akrabası veya yardımseverin olmayışıdır. Bunun dışında 
diğer tek çare ise, sürgünde olup ta vefat eden pek çok şehzade ve sultanın mezarlarının ol-
duğu, Şam Sultan Selim Camii Haziresidir. Ancak bunun içinde Şam yetkililerinin özel izni 
gerekmektedir. Şayet bu izin alınamaz ise cenaze Şam dışındaki yakın köylerden birinin me-
zarlığına konulacaktır. Son çare öyle de olmuştur102.   

Dündar Osmanoğlu’nun Türkiye’deki gıyabi cenaze namazı ise 22 Ocak 2021 Cuma günü 
namaza müteakiben İstanbul’da Ayasofya, Fatih, Süleymaniye ve Yavuz Selim Camilerinde 
kılınacak olup, Osmanlı Hanedan ailesi ise taziyeleri saat 12.00’de Ayasofya Camisi’nde kabul 
edeceklerdir. 

II.10. Harun Abdülkerim Osmanoğlu: 12 Ocak 1932 yılında Suriye’nin Şam şehrinde dün-
yaya geldi. Sultan II. Abdülhamid’in torunu olup, babası Mehmet Abdülkerim Efendi, annesi 
Nimet Hanım Efendi’dir103.   

Fazilet Hanım’la evlenen Harun Abdülkerim Osmanoğlu’nun, Orhan Osmanoğlu, Abdül-
hamid Kayıhan Osmanoğlu isimlerinde iki oğlu ile Nurhan Osmanoğlu adında bir de kızı var-
dır. Sürgün yılları süresince Şam’da yaşayan Harun Abdülkerim Osmanoğlu’nun ailesi, 
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1974'te hanedan üyelerinin anavatana dönmelerine izin verilmesinin akabinde, Şam'dan İstan-
bul'a geldi. 18 Ocak 2021'de ağabeyi Dündar Abdülkerim Osmanoğlu’nun ölümü üze-
rine “Osmanlı Hanedan Reisi” oldu. 90 yaşında olup halen İstanbul'da ikamet etmektedir104. 

Bazen davet edildiği vilayetlere ziyarette bulunan Osmanoğlu, buralarda yaptığı konuş-
malarında özellikte vatan ve millet sevgisinde dem vurmaktadır.  

 
Sonuç  
Devletler kurulur ve miadını doldurunca da yıkılırlar.  Ancak devletlerin tarih sahnesin-

den çekilmelerinde birinci derece sorumlu olanlar o devletin idarecileridirler. Nitekim Os-
manlı devletinde de öyle olmuş ve idareciler, bırakınız askerleriyle birlikte savaşlara katıl-
mayı, yaşadıkları saraylarının dışına bile çıkmayıp “kapalı devre” bir yönetim şekli, tercihleri 
olmuştur. Buda onları dünyadaki gelişmelerden alı koymuştur.     

İzledikleri bu sistem zamanla ekonomik, askeri ve siyasi bakımdan ülkelerinin ihtiyaçla-
rını karşılayamaz duruma getirmiş ve devletin yıkılış sürecine girmesi kaçınılmaz olmuştur. 
Bunu körükleyen diğer bir etmende, Osmanlı’nın üç kıtaya yayılması ve bünyesinde çeşitli 
soylardan, farklı din ve inanışlardan milletlerin olmasıdır.  

Bu milletler Osmanlı’nın bu durumundan istifade yoluna gitmiş ve imparatorluk bünye-
sinden ayrılma faaliyetlerini artırarak bağımsızlık yolunu seçmişlerdir. Onların bu davranış-
ları Osmanlı karşıtı emperyalistlerce de desteklenmiştir. Özellikle devletin yıkılış moduna gir-
diği 1900’den sonraki Osmanlı bürokratlarının her konudaki acizlikleri ile devlet düşmanla-
rına karşı olan tavizkar tutumları, bu sürecin tuzu biberi olmuştur. 

Kaybedilen topraklar. Maliyenin çöküşü, güçlü devletlerin hegemonyalarını tam olarak 
kurmaları Osmanlı idarecilerini sıkıntıya sokmuş, genel gidişatın kötüye gidişi, bürokrasi ke-
siminin de elini kolunu bağlamış ve devletin bu kurumlarının başındakilerin, iletişim halinde 
bulundukları devletlerarasındaki arenada etkisizliklerini gün yüzüne çıkarmıştır. Bu du-
rumda ülkelerarası kurulan çeşitli ortaklık girişimleri de sonuç vermemiş ve birinci dünya 
savaşı sonucunda, Osmanlı tarih sahnesinden silinmiştir. Ülkelerinin yok olduğunu gören bir 
avuç kahraman, Mustafa Kemal Paşa’nın etrafında toplanmış ve yeni bir devlet kurmuşlardır. 
Bu devletin şekillenme sürecinde, Osmanlı ailesinden idareciler, düşmanla olan işbirliklerini 
sürdürmüşler, hatta sürdürmekle kalmayıp yeni devletin idarecilerini vatan haini ilan etmiş-
lerdir.  

Türkiye Cumhuriyeti’nin bu kurucuları, yeni düzenin akabinde, düşmanlarla her konuda 
anlaşan Osmanlı Hanedanından olanların hepsini sürgüne tabi tutmuştur. Yurt dışına çıkarı-
lan hanedan üyeleri, ABD’den Hindistan’a, Mısır, Lübnan, Suriye ve Avrupa ülkelerine dağı-
lırken, Fransa bu konuda en önde olan ülkelerden biridir. 

Yaşamlarını bahsedilen ülkelerde devam ettiren hanedan üyelerinden bazıları ekonomik 
bakımdan rahat bir hayat tarzı sürerlerken, kimileri sürgünün kendilerine verdiği yıkımdan 
ziyadesiyle yara alıp, perişan bir duruma düşmüşlerdir. Bunlardan Halife Abdülmecid Efendi, 
kızlarını Hindistan Haydarabat Nizamı’nın oğullarına vererek, hayatının son zamanlarında 
maddi bir problem yaşamazken, Osman Fuad Osmanoğlu, Libya Çölleri de dâhil o cepheden 
bu cepheye ömrünü asker olarak geçirmiş ve bu cephelerde vuruşurken, Mustafa Kemal Paşa 
ile iki defa karşılaşmıştır. Yurt dışına çıkışından sonra maddi sıkıntı çekince, Kemal Paşa’ya 

                                                            
104  Sönmez, age., s. 149. 
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yazdığı mektubunda, “ben de vatanım için senin gibi çarpıştım. Esir düştüm ve de yaralan-
dım. Her asker gibi ben de emekli maaşımı hak ettim. Şimdi gurbet ellerde maddi yönden 
perişanım. Benim maaşımı da bağlayın” diyerek istekte bulunmuştur. 

Hanedan Reislerinden Ali Vâsıb Efendi ise, Mısır Kralı sayesinde İskenderiye Beledi-
yesi’nde işe girerek rahat etmişken, Mehmed Orhan Osmanoğlu ABD aracılığıyla İngiltere 
adına casusluk yapmıştır. Arnavutluk Kralıyla da iyi ilişkileri olan Mehmed Orhan Osma-
noğlu Arjantin’den Hindistan’a, Mısır’dan Suriye’ye bütün dünyayı neredeyse dolaşmıştır. 
Osman Ertuğrul Osmanoğlu ise, en akıllı davranıp, ABD’ye yerleşerek fabrikatör olmuş ve 
ömrü boyunca hiçbir zaman maddi sıkıntısı olmamıştır.  ABD’ye yerleşen diğer bir hanedan 
üyesi de Osman Bayezid Osmanoğlu’dur. Osman Bayezid Osmanoğlu, ABD Ordusunda su-
bay olmuş ve ABD adına değişik cephelerde savaşmıştır.  

1974’de Türkiye Cumhuriyeti Yönetimi’nin Hanedan mensupları için çıkardığı af kanunu 
sonucunda, aile elemanlarından kahir ekseriyet, yurda geri dönmüş ise de, halen bahse konu 
ülkelerde yaşayan üyeler de mevcuttur. Araştırmada görüleceği üzere acı veya tatlı hatıraları 
olan hanedan bireyleri idareci oldukları dönemden gelen eski geleneklerini terk etmemişler 
ve içlerinden en yaşlısını, “Hanedan Reisi” ilan ederek yaşadıkları ülkelerde varlıklarını de-
vam ettirebilmişlerdir. Buda onlar adına sevinilecek bir durumdur. Çünkü bu sayede arala-
rındaki aile bağı kopmamış ve bunların içlerinden bazıları, gurbetteki hatıralarını yazıp tari-
himize acı günlerini ifade ettikleri notlar bırakmışlardır. Bugün dış ülkelerde yaşayanlar veya 
Türkiye’ye geri dönmüş olan Hanedan mensuplarından aktif siyasette yer alanlar tek tük 
varsa da, geneli iş dünyasında kendilerini göstermektedirler. Geçmişte lider yöneticilerinin 
devlet ve millet adına hataları olsa da, bunlar da bizlerden biridirler. Türk’ün engin hoşgörüsü 
el âleme fazlasıyla gösteriliyor ise, bana göre bunlara da gösterilmelidir. Hem devlet olarak 
hem de vatandaşlar olarak bu konuda ne kadar cömert olduğumuz da ortadadır.  

Cumhuriyet’in ilanının 99 yılında, sevabıyla günahıyla insanlarımızdan çok cüzi de olsa 
halk adına emeği geçmiş olanlar veya önemli bir makam ve mevkii de bulunanları tanımaya 
gayret etmek, onları tanımak ve yaptıkları uygulamalarından gelecek adına dersler çıkarmak 
büyük önem arz eder. Çünkü tarihi deneyimler devletlerin gelecekleri adına asla göz ardı edi-
lemeyen önemli tecrübelerdir. 
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Ek 1: İkdâm Gazetesi, 27 Kasım 1918, s. 1. 
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Ek 2: Cumhuriyetin İlan Edildiğini Haber Yapan 30 Teşrinievvel 1339 (1923 )tarihli İkdam 
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rılış Fetvası  
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Ek 4: Hilâfetin ilgâ ve Hanedan-ı Osmanî’nin Türkiye Cumhuriyeti memaliki haricine çıka-
rılmasına dair 3 Mart 1340 (1924) tarih ve 431 numaralı kanun”un yayınlandığı 6 Mart 1924 
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