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ÖNSÖZ 

 

 
Osmanlı Devleti’nde tahtın varisleri olmaları nedeniyle çok büyük bir öneme 

sahip olan şehzadeler aynı zamanda taht için potansiyel bir tehlike oluşturmuştur. Bu 

nedenle devlet tarihi boyunca sürekli bir denetim altında tutulmuşlardır. Denetimi 

sağlamak adına yapılan uygulamalar, şehzadelerin hak ve yetkileri ile şehzadelere 

getirilen kısıtlamalar çağın gereklerine ve yaşanan olaylara göre şekillenmiştir.  

Çalışmamızda şehzadelerin 19. yüzyıldaki siyasi, sosyal ve ekonomik 

durumları incelenmiştir. 19. yüzyıl dünyada ve Osmanlı Devleti’nde bir değişim 

dönemi olduğu için bu çalışma yapılırken Osmanlı Devleti tarihi 19. yüzyıl öncesi ve 

19. yüzyıl olarak iki kısımda ele alınmıştır. Kuruluştan 19. yüzyıla kadar olan dönem 

klasik dönem tabir edilmiş, 19. yüzyıl ise modernleşme süreci olarak kabul 

edilmiştir.  

Böyle bir çalışma yapılmasının nedeni modernleşmenin etkisiyle 19. yüzyılda 

meydana gelen değişimlerin şehzadelik kurumuna da yansımış olması ve 

şehzadelerin hayatlarında, klasik dönemle kıyaslandığında oldukça büyük farklılıklar 

meydana gelmesidir. Klasik dönemde şehzadeler ile ilgili çalışmalar yapılmasına 

rağmen 19. yüzyılda şehzadelik kurumu ile ilgili yapılmış bir çalışma 

bulunmamaktadır.  Kolektif biyografi şeklinde yapılan bu çalışmada klasik dönemde 

yapılan uygulamalar ile modernleşme sürecinde meydana gelen değişimler 

karşılaştırılmış ve 19. Yüzyılda şehzadelerin eğitimleri, sosyal hayatları, ekonomik 

durumları, evlilikleri, doğumları gibi başlıklara yer verilmiştir. 19. Yüzyılda, klasik 

dönemde olduğu gibi standart uygulamalar olmayıp şehzadelerin durumları başta 

bulunan padişahın tutumuna göre şekillendiği için, değişimler tek tek padişahlar 

nezdinde ele alınmıştır.  

Üç bölümden oluşan çalışmanın I. bölümünde Klasik Dönem Şehzadelik 

Kurumu, II. Bölümde 19. Yüzyılda Şehzadelik Kurumunda Meydana Gelen 

Değişimler, III. Bölümde ise örneklem olarak Şehzade Mahmut Celâleddin 

Efendi’nin biyografisine yer verilmiştir.  
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Öncelikle kolektif biyografi konusunda değerli fikirlerini benimle paylaşarak 

bu konuda çalışma yapmaya teşvik eden, çalışma boyunca gerek ilmi gerek fikri 
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19. YÜZYILDA ŞEHZADE OLMAK: MODERNLEŞME SÜRECİNDE 
ŞEHZADELER 

ÖZET 

Füsun Gülsüm GENÇ 

Yüksek Lisans, Tarih Ana Bilim Dalı 
Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Bülent ÖZDEMİR 

Mayıs 2015, 145 Sayfa 
 

Osmanlı Devleti’nde devletin başarısı büyük ölçüde padişahların devlet 
yönetiminde başarılı olmalarına,  devlet yönetiminde başarılı olmaları ise iyi yetişmiş 
olmalarına bağlı olmuştur. Bu nedenle şehzadelerin iyi yetiştirilmesine önem 
verilmiştir. Şehzadelerin devlet yönetiminde tecrübe kazanmaları için kuruluştan 
XVII. yüzyılın başlarına kadar Osmanlı Devleti’nde sancak sistemi uygulanmıştır. 

Sancak sisteminde şehzadeler 10-12 yaşlarına geldiklerinde ülke içerisinde 
sancak olarak belirlenmiş yerlere gönderilirlerdi. Sancakta şehzadeler ilmi ve fikri 
alanda eğitilirlerdi. Bu eğitimde çeşitli sporlar ile silah kullanımı öğretilir ve askerlik 
sanatı ile siyaset bilgisi verilirdi. Şehzadelerin eğitimleriyle anneleri ile lala denilen 
görevliler ilgilenirlerdi. Bu sistem sayesinde şehzadeler XVII. yüzyılın başlarına 
kadar devlet yönetiminde tecrübe kazanarak başa geçmişlerdir. Sistemin değişme 
nedeni ise kardeş kavgaları olmuştur. XVII. yüzyılın başlarında şehzadelerin sancağa 
çıkma geleneğine son verilip kafes usulü denilen sistem uygulamaya konulmuştur. I. 
Ahmet’ten itibaren tahta geçiş sisteminde kardeş katli geleneğine son verilmiş ve 
ekber ve erşed sistemi uygulanmaya başlamıştır. 

19. Yüzyılda ise devletin içinde bulunduğu sosyal, siyasi ve ekonomik yapı 
bu dönem şehzadelerinin yetişme ve yaşama şekillerine yansımıştır. Bu yüzyılın en 
önemli özelliklerinden biri veliaht şehzadelik statüsüdür. Ekberiyet sisteminde tahta 
en büyük şehzadenin geçmesi esas alındığından en yaşlı şehzade, veliaht şehzade 
kabul edilmiştir. Veliaht şehzadenin statüsü diğer şehzadelerden farklıdır. Bu sayede 
Osmanlı Devletinde ilk defa mevcut padişahtan sonra tahta kimin geçeceği belli 
olmuştur.  

Osmanlı modernleşmesi olarak bilinen 19. yüzyılda mevcut şartların 
değişmesiyle şehzadeler daha özgür bir hayat yaşamaya başlamışlar, kültür sanat ve 
entelektüel hayatta kendilerini ifade etme şansı bulmuşlar, yurtiçi ve yurtdışı 
seyahatler gerçekleştirmişlerdir. Bugüne kadar Osmanlı modernleşmesinin saray 
hayatına yansımaları farklı açılardan çalışmalara konu olmuştur. Bu çalışmada ise 
şehzadelerin, 19. yüzyılda devletin içinde bulunduğu siyasi, sosyal, kültürel ve 
ekonomik durumdan nasıl etkilendikleri ve bu etkilerin şehzadelerin yetişmesine ve 
yaşam tarzlarına nasıl yansıdığı üzerinde durulmuştur.     19. Yüzyılda meydana 
gelen değişimlerin şehzadelerin yaşamlarında meydana getirdiği etkiler ise Sultan 
Abdülaziz’in oğlu şehzade Mahmut Celâleddin Efendi’nin biyografisi ile 
örneklendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: 19. Yüzyıl, Osmanlı, şehzade, veliaht, Mahmut 
Celâleddin Efendi 
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BEING AN OTTOMAN PRINCE IN THE 19th CENTURY: OTTOMAN 
PRINCES DURİNG THE MODERNIZATION PERIOD 

ABSTRACT 

Füsun Gülsüm GENÇ 

MA Department of History 
Supervisor: Prof. Dr. Bülent ÖZDEMİR 

May 2015, 145 Pages 
 The success of the Ottoman Empire considerably was based on the success of 
sultans in government, and the reason for their governmental success was that they 
were well-trained. Therefore, the raising of princes were cared since they were going 
to be sultans in the future. In order to help princes gain experience, sanjak system has 
been applied in the Ottoman Empire from the establishment until the early 17th 
century. 
 When the princes reached at ages between 10 to 12, they would be sent to places 
in the country which were determined as sanjak. In those sanjaks, the princes would 
be educated in scientific and intellectual fields. In this education, they would be 
trained with various sports and use of weapons, and taught military art and politics. 
With the trainings of princes, their mothers and state officials called lala were in 
charge. Thanks to this system, the princes gained experience in government and took 
the lead until early 17th century. The reason for the change in system was fights 
between brothers. In the early 17th century, the tradition of going to sanjaks was 
ended, and a system called "cage" was started to be used. The fratricide tradition was 
terminated in ascending the throne system after Ahmed I, and the "ekber and erşed" 
system which means "ascend of the oldest and most reasonable male member of 
dynasty to the throne" started to be applied. 
 The social, political and economical structure of the state in the 19th century was 
reflected on raising and lifestyles of princes of this era. One of the most important 
characteristics of that century was the heir princedom status. Since the ascend of the 
oldest prince to the throne was taken as basis in ekberiyet system, The status of heir 
prince is different from other princes. Thanks to that, it became obvious for the first 
time who is to ascend the throne in the Ottoman Empire after the current sultan.   
 In the 19th century which is known as the modernization of the Ottoman, the 
princes began to live a free life. They have got the opportunity to express themselves 
in culture, arts and intellectual life, and made domestic and foreign trips. Since today, 
the reflections of Ottoman modernization to palace life were subjected to studies 
from different point of views, but the points how the princes were effected from 
political, social, cultural and economic situation of the state in the 19th century and 
how those effects were reflected to the raising and life styles of princes. The 
biography of Sultan Abdülaziz’s son Mahmut Celâleddin is used as an example of 
the effects of modernization period in the 19th century on the changing lives of the 
princes. 
 Key Words: 19th Century, Ottoman, ottoman prince, crown prince, Mahmud 
Celâleddin 
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GİRİŞ 

 

 
Osmanlı Devleti, tarih boyunca tek bir hanedan tarafından yönetilmiş, en 

uzun ömürlü devlet olup, 1299-1922 tarihleri arasında tam 623 yıl varlığını devam 

ettirmiştir. Osmanlı Devleti’nden önce birçok Türk devleti kurulmuş ve bir o kadarı 

da yıkılmıştır. Bu devletler genellikle uzun ömürlü olamamışlardır. Osmanlı 

Devleti’nin bu kadar uzun süre varlığını devam ettirmesi, devletin uyguladığı tımar 

ve devşirme sistemi, iskân siyaseti, gaza-cihat anlayışı, alınan toprakların vatan kabul 

edilmesi gibi birçok sebebe bağlanmakla birlikte Osmanlı’yı diğer Türk 

devletlerinden ayıran temel özellik Osmanlı’nın merkeziyetçi bir devlet olmasıdır. 

Devlet işleyişi olarak baktığımızda mevcut sistem ve uygulamaların pek çoğu 

Osmanlı Devleti’ne Türk-İslam devletlerinden mirastır. Osmanlı Devleti diğer Türk 

devletlerinde uygulanan bu sistemleri geliştirerek daha ileri bir seviyeye taşımıştır. 

Örneğin Tımar Sistemi dediğimiz sistem ikta sisteminin gelişmiş halidir. Kapıkulu 

ordusu, gulam askerleri örnek alınarak oluşturulmuştur. Kısacası Türk devletlerinin 

çoğu, sistem olarak Osmanlı Devleti ile aynı özelliklere sahip olmakla birlikte diğer 

devletlerde eksik olan unsur ya da Osmanlı ile aralarındaki temel fark, Osmanlı 

Devleti’nin merkeziyetçi bir yapıya sahip olmasıdır. Tarih boyunca kurulan Türk 

devletlerinden Göktürkler, Uygurlar, Karahanlılar, Selçuklular gibi pek çoğunun, taht 

mücadeleleri sonucu parçalanarak yıkıldığı bilgisi dikkate alındığında 

merkeziyetçiliğin farkını ve önemini anlamak mümkündür.  

Merkeziyetçilik denildiğinde akla gelen ilk kurum şehzadelik kurumudur. 

Osmanlı Devleti’nde toprak bütünlüğünün korunması hayati önem taşımış ve ne 

pahasına olursa olsun bu bütünlük asla bozulmamıştır.  Toprak bütünlüğü karşısında 

en büyük tehlike hanedan sistemine dayalı bir devlet olduğu için şehzadeler 

olmuştur. Bu nedenle Osmanlı Devleti’nde kuruluştan yıkılışa kadar şehzadelerin 

siyasi ve sosyal durumlarında sürekli bir değişim yaşanmıştır. Aslında bu değişimlere 

çağın gereklerine göre alınan tedbirler ya da yapılan uygulamalar demek daha 

doğrudur. Bu durumu anlamak için Osmanlı’nın diğer kurumlarına bakmakta fayda 

vardır. Osmanlı Devleti aslında değişime ve gelişime açık bir devlettir. Her ne kadar 
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bazı dönemleri için örneğin 17. yüzyıl ve sonrasında çağın gerisinde kaldığı 

iddialarında bulunanlar olsa da Osmanlı Devleti’nin her alanda sürekli bir değişim ve 

çağa ayak uydurma, en azından bozulan kurumları düzeltme çabasında olduğu 

yadsınamaz bir gerçektir. 14, 15 ve 16. yüzyıllarda Osmanlı Devleti, siyasi, askeri, 

ekonomik ve ilmi anlamda sürekli bir gelişim içerisinde olup, o dönemde mevcut 

olan Avrupa, Asya ve Afrika ülkelerinin hepsinden daha ileri bir seviyededir. 17. 

yüzyıla gelindiğinde yani “Duraklama” tabir edilen dönemde devletin ordu, maliye, 

eğitim gibi pek çok kurumunda bir takım aksaklıklar görülmüş ve bu aksaklıklar 

devrin padişahları ya da devlet adamları tarafından tespit edilerek düzeltilme yoluna 

gidilmiştir. Yapılan uygulamaların doğru ya da yanlış olduğu tartışması çalışmamızın 

dışındadır. Burada asıl dikkat edilmesi gereken nokta Osmanlı padişah ve devlet 

adamlarının durumu düzeltmek için çözüm arayışlarına girişmeleri ve bu kapsamda 

ıslahatlar yapmalarıdır. 18. yüzyılda gelişen ve değişen Avrupa Devletleri’nin 

gerisinde kaldığını fark eden Osmanlı, yukarıda bahsedilen alanlarda Avrupa tarzı 

düzenlemeler yapma çabasına girmiştir1. 19. yüzyılda ise her yönüyle tamamen farklı 

bir dünya göze çarpmaktadır. Bu yüzyılda, monarşilerin yerini meşrutiyetler almaya 

başlamış ve daha özgürlükçü, dünya görüşü farklılaşmış, bilimsel bilgiye ulaşmış, 

okuyup yazan, en önemlisi düşüncelerini rahatça ifade edebilen insanların 

oluşturduğu toplumlar ortaya çıkmıştır. Böylece, kilisenin baskısıyla düşünmeye bile 

korkan Ortaçağ Avrupa’sından nasıl farklı bir Avrupa oluştuysa, çağın getirdiği 

yenilikler Osmanlı Devleti’ne de sirayet etmiş ve 19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde 

siyasi, sosyal, askeri, ekonomik ve ilmi anlamda çok büyük değişimler yaşanmıştır. 

Bu değişimlerin en önemlisi ise beş asırlık Osmanlı mutlakıyetinin üzerine 

meşrutiyetin ilan edilmesidir.  Osmanlı Devleti’nde devletin siyasi yapısı değişse de 

değişmeyen tek bir şey vardır: Merkeziyetçilik. Osmanlı padişahları kendi 

iktidarlarının yanında bir meclis iktidarını bile kabul etmişler fakat toprak 

bütünlüğünün korunması konusunda asla taviz vermemişlerdir. Bu nedenle 

                                                
1 Osmanlı Devleti XVII. yüzyılda devlet düzeni ve toplum yapısında meydana gelen bozulmaların 
farkına vararak dönemin imkânlarına göre bir takım tedbirler almıştır. Tarihe XVII. yüzyıl ıslahatları 
olarak geçen bu yenileşme faaliyetleri devrin sadrazam ve padişahları tarafından yapılmıştır. Bu 
ıslahatçılar Sadrazam Kuyucu Murad Paşa, Tarhuncu Ahmed Paşa, Köprülü Mehmed Paşa ile Padişah 
II. Osman ve IV. Murad’dır. Bozulmaların özellikle askeri ve mali alanda olduğu görülmüş ve bu 
alanlarda çeşitli tedbirler alınarak düzenlemeler yapma yoluna gidilmiştir. XVIII. yüzyıla gelindiğinde 
ise Avrupa’nın Osmanlı Devleti’nden daha ileri bir seviyede olduğu fark edilerek Avrupa tarzı 
yenilikler yapılmaya başlanmıştır. Osmanlı Devleti’nde Lale Devri adı verilen dönem Osmanlı’nın 
yüzünü ilk kez Batı’ya çevirdiği bir dönemdir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Mehmet İpşirli, “Islahat”, 
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (TDVİA), XIX, İstanbul 1999, s. 170-174. 
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kuruluştan yıkılışa kadar şehzadelik kurumunda yapılan tüm uygulamalar bu prensip 

üzerine inşa edilmiştir. Devletin aldığı tüm tedbirler tarih boyunca pek çok örneği 

görülen taht kavgalarını önlemeye ve toprak bütünlüğünü korumaya yöneliktir. 

Kuruluştan yıkılışa Osmanlı veraset sisteminde sürekli ve köklü değişimler 

yaşanması tam olarak bu sebepledir. Nasıl ki devlet çağın gereklerine göre her alanda 

ıslahatlar yapıp tedbirler aldıysa şehzadelik kurumunda da bu şekilde değişimler 

yaşanmıştır. Bu değişimler iki temele oturmaktadır: Birincisi yaşanan olaylar sonucu 

alınan tedbirler, örneğin sancak sisteminin kaldırılması, kafes usulü, kardeş katli gibi. 

İkincisi ise dünyada meydana gelen değişimler yani çağın gerekleridir. Birinci 

nedene dayalı olarak meydana gelen değişimler yani şehzadelerin davranışlarına 

bağlı olarak yapılan uygulamalar daha çok “Klasik Dönem” tabir ettiğimiz 19. 

yüzyıla kadar olan dönemdeki değişikliklerdir. İkinci nedene bağlı olarak yapılan 

değişiklikler ise 19. yüzyılda yapılanlardır.1876’ya kadar devletin gücünün başta 

bulunan hükümdar ile doğru orantılı olduğu bir sistem olan mutlakıyetle yönetilen 

Osmanlı Devleti’nde, ileride padişah olacak adayların en iyi şekilde yetişmesinin 

temel öncelik olması gerekirken, toprak bütünlüğü daha ön planda tutulmuştur.  

Aslında kuruluş yıllarından itibaren uygulanan sancak sisteminde hedeflenen nokta 

geleceğin potansiyel padişah adaylarını en iyi şekilde yetiştirmektir. Ancak zaman 

içerisinde şehzadelerin nasıl yetiştiğinden ziyade tehlike arz etmeyecek şekilde 

yetişmeleri ehveni şer görülmüştür. Birinci bölümde detaylı olarak değinileceği üzere 

sık sık görülen taht kavgaları, padişahları şehzadeler aleyhine sıkı tedbirler almaya 

itmiştir. Tekrar belirtmek gerekirse veraset sisteminde yaşanan tüm değişimler, 

meydana gelen olaylar silsilesine karşı alınan tedbirlerden ibarettir.  

Çalışmamızın konusu 19. yüzyılda şehzadelik kurumunda meydana gelen 

değişimler ve bu değişimlere etki eden faktörlerdir. Bu çalışma yapılırken arşiv 

belgeleri, hatıratlar ve ikinci el kaynaklar kullanılmıştır. 19. yüzyıla damgasını vuran 

padişah Sultan Abdülmecid’dir. 19. yüzyılın veliaht şehzadeleri ve padişahlarının 

neredeyse tamamı Abdülmecid’in oğullarıdır. Abdülmecid 1825’te veliaht şehzade 

olmuş, 1839-1861 arası padişahlık yapmıştır. 1876’dan itibaren yıkılışa kadar da 

saltanat yine Abdülmecid’in oğullarına geçmiştir. Sadece 1861-1876 arası Sultan 

Abdülaziz padişah, 1909-1916 arası kısa bir dönem de Sultan Abdülaziz’in oğlu 

şehzade Yusuf İzzeddin Efendi veliaht şehzadedir. Bu nedenle çalışmamızda 

karşılaştırma ya da örnekler için genellikle Sultan Abdülmecid’in şehzadeleri tercih 
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edilmiştir. Şehzadeliğinin babası ve amcasının oğlu dönemine rastlaması ve veliaht 

şehzadelik gibi bir konumu olmaması nedeniyle Abdülaziz’in oğlu Şehzade Mahmud 

Celâleddin Efendi örneklem olarak kabul edilmiştir. 
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I. BÖLÜM 
 

KLASİK DÖNEMDE ŞEHZADELİK KURUMU 

 

Şehzade2; padişahın haseki, ikbal ve odalıklarından doğan erkek çocuklarına 

denirdi. Farsça hükümdar oğlu anlamına gelen bu tabir Çelebi Mehmed döneminden 

sonra kullanılmaya başlanmıştır. I. Mehmed dönemine kadar ise padişah çocuklarına 

“çelebi” denilmiştir3. Şehzadelerin hak, sorumluluk ve yetkilerinde devletin 

kuruluşundan yıkılışına kadar büyük farklılıklar ve değişimler yaşandığı 

görülmektedir. Özellikle 19. yüzyılda bu değişim daha çok göze çarpmaktadır. 19. 

yüzyıl bütün dünyada ve her alanda (felsefe, ekonomi, teknoloji vs.) değişim 

dönemidir. Bu nedenle Osmanlı Devleti tarihini 19. yüzyıla kadar klasik dönem ve 

19. yüzyıl modernleşme sürecinde geçirilen dönem diye ayırmak mümkündür. Bu 

dönemde yaşanan değişimler tüm ülkeye olduğu gibi saray hayatına, dolayısıyla 

şehzadelik kurumuna yansımıştır. 19. yüzyıla geçmeden önce klasik dönemde 

şehzadelik kurumu ve bu kurumun işleyişini değerlendirmekte fayda vardır. 

 

1. Tahtın Varisi Olarak Şehzade Ve Veraset Sistemi 

İslam öncesi ve İslamiyet’ten sonraki Türk devletlerinde ülke hanedanın ortak 

malıdır prensibi vardı. Yani hanedanın tüm erkek üyeleri tahta geçme hakkına 

sahipti. Yönetme yetkisinin İslam öncesinde Gök Tanrı, İslamiyet’i kabulden sonra 

ise Allah tarafından verildiği inancı hâkimdi. Tanrı tarafından verilen yönetme 

yetkisi hanedanın bütün erkek üyelerine eşit şekilde verilir ve kan yoluyla geçerdi. 

Bu inanca ise kut anlayışı denirdi. Hatta bu sebeple hanedan üyelerinin kutsal olan 

                                                
2 Farsça şah/şeh (hükümdar) ile zade (oğul) kelimelerinden meydana gelen şehzade hükümdar 
(padişah, halife, sultan vb.) oğlunu ya da bunların ailesinden gelen erkek çocukları ifade eder. Daha 
çok Osmanlılar'da yaygın olan şehzade tabirine başka adlarla da olsa bütün İslam ve Türk 
devletlerinde rastlanmaktadır. Bkz. Mustafa Sabri Küçükaşçı, “Şehzade”, TDVİA, XXXVIII, İstanbul 
2010, s. 478. 
3 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti’nin Saray Teşkilatı, Ankara: TTK, 1988, s. 107. 
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kanları akıtılmaz, öldürülmek zorunda kalınırsa kendi yaylarının kirişleriyle 

boğdurularak öldürülürlerdi4. 

Osmanlı Devleti, devlet teşkilatı bakımından kendisinden önce kurulan Türk 

devletlerini örnek alıp, Oğuz geleneğini devam ettirmekle birlikte özellikle veraset 

sisteminde zaman içerisinde bazı değişiklikler yapmıştır. Veraset sisteminde değişim 

yaşanmasının sebebi, kuruluştan itibaren yaşanan olayların, yani taht kavgalarının 

getirmiş olduğu tecrübe ile çağın getirdiği gerekliliklerdir5. Veraset sisteminde 

yaşanan tüm değişimlerin doğrudan etkilediği tek grup ise şehzadelerdir.  

Osmanlı Devleti kuruluş yıllarında tüm Türk devletlerinde olduğu gibi ülke 

hanedanın ortak malıdır prensibini benimsemiş ancak diğer devletlerden farklı olarak 

tam anlamıyla merkeziyetçi bir devlet olmuştur. Halk nezdinde hanedanın kutsallığı 

prensibi hanedan tarafından korunmuş fakat iktidar paylaşımı yoluna gidilmemiştir. 

Tam tersi şehzadeler sürekli kontrol altında tutulmuştur6. Osmanlı Devleti’nde 

1876’ya kadar şehzadelerin tahta geçişinde en büyük, en küçük, en akıllı, en cesur 

oğlun geçmesi gibi saltanatta veraseti tayin eden herhangi bir kural olmayıp, 

hanedandan olması yeterlidir. Tahtı ve devlet hazinesini ele geçiren şehzade iktidara 

geçme hakkına sahip olmuştur. Oğuz geleneğinin devamı olarak burada da Allah’ın 

takdiri söz konusudur. Yani temel inanç, Tanrı kimi isterse onun padişah olacağı 

yönündedir. Bir anlamda kaza ve kader inancı baskındır. Bir kişi Tanrı tarafından 

tahta layık görüldüyse bir şekilde diğer üyeleri bertaraf ederek tahta geçecektir7. 

Hanedanın tüm erkeklerine yönetime geçme şansı tanıyan bu anlayış, hanedanın 

erkek üyelerini tahta geçmek için mücadeleye sevk etmiş ve Türk devletlerinde tarih 

boyunca pek çok taht kavgası yaşanmıştır. Bu kavgalar, tahta geçemeyen 

şehzadelerin hayatına mal olmuştur. Osmanlı Devleti’nde dökülen ilk kan, devletin 

daha kuruluş aşamasında Osman Bey’in, babası Ertuğrul Gazi’nin ölümü üzerine 

kendisinin hükümdarlığını istemeyen amcası Dündar Bey’i öldürmesidir8. 

                                                
4 Buna dair örnekler mevcuttur. Örneğin Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu şehzade Mustafa yay 
kirişiyle boğdurulmuştur. Bkz. Nicolae Jorga, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, (Çev. Nilüfer Epçeli), 
III, İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2005, s. 115. 
5 Osmanlı Devleti'nde veraset anlayışı ile ilgili ayrıntılar için bkz. Halil İnalcık, "Osmanlılar'da 
Saltanat Verâseti Usûlü ve Türk Hakimiyet Telâkkisiyle İlgisi", SBF Dergisi, XIV/1, 1959, s. 69-94. 
6 Feridun M. Emecen, “Osmanlı Hanedanına Alternatif Arayışlar Üzerine Bazı Örnekler ve 
Mülahazalar” İslam Araştırmaları Dergisi, Sayı: 6,  2001, s. 65. 
7 Haldun Eroğlu, Osmanlı Devleti’nde Şehzadelik Kurumu, Ankara: Akçağ Yay., 2004, s. 55. 
8 Halil İnalcık, Ertuğrul Gazi'nin ölümü üzerine konargöçerlerden bir kısmının Dündar'ı bey yapmak 
istediklerini ancak çoğunluğun Osman'ı desteklediğini belirtir. 1299'da Dündar, Osman'ın kethüdası 
olup bu tarihten itibaren Osman ile Dündar beyliğin takip edeceği politikalar konusunda görüş 
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Her şehzadeye iktidar şansı tanıyan bu anlayış, her şehzadeyi potansiyel bir 

padişah adayı haline getirdiğinden şehzadelerin iyi yetişmelerine çok önem verilmiş 

ve yönetim tecrübesi kazanmaları amacıyla şehzadeler sancaklara gönderilmişlerdir. 

Sancak; şehzadelerin devlet yönetimini öğrenmek ve tecrübe kazanmak için 

gönderildikleri merkezlerdir. Anneleri ve lalaları ile birlikte sancaklara gönderilen 

şehzadelerin yetkilerinde zaman içerisinde kısıtlama olsa da sancağın yönetimi 

şehzadelere ait olmuştur. Sancak ve veraset sisteminde ilk değişikliği yapan padişah 

I. Murad’tır. I. Murad dönemine kadar şehzadeler daha geniş yetkilere sahip olup, 

fütuhatla görevlendirilmişlerdir. Osman Bey, oğlu Orhan Bey’i yanına verdiği 

deneyimli komutanlarla çeşitli bölgelerin fethiyle görevlendirmiştir. Osman Bey 

başka bölgeleri fethederken, Orhan Bey kendi kuvvetleriyle fetihler yapabilmiştir9. 

Orhan Bey de oğullarını fetihle görevlendirmiştir. Hatta büyük oğlu Süleyman Paşa, 

Rumeli fatihi10 olarak anılmıştır. Orhan Bey’den sonra tahta geçeceği düşünülen 

Süleyman Paşa’nın ölümü I. Murad’a iktidar yolunu açmıştır. Orhan Bey öldüğünde 

I. Murad’ın kardeşlerinden İbrahim ve Halil hayattadır.  Bu sırada Halil Bitinya beyi, 

İbrahim Eskişehir sancak beyi ve Murad Rumeli'dedir11. Murad, babasının ölüm 

haberi üzerine Bursa'ya gelmiş ve lalası Şahin ile Kadı Çandarlı Kara Halil’in 

desteğini alarak tahta çıktığı ve kardeşlerini ortadan kaldırdığı anlaşılmaktadır12. 

I. Murad döneminde kadar ülke hanedanın ortak malıdır prensibi, “ülke 

padişah ve oğullarınındır” şeklinde değiştirilerek, hanedanın diğer üyeleri olan amca,  

kardeş ve kuzenlerin yönetme hakkı ellerinden alınmıştır. I. Murad’ın oğlu Savcı 

Bey’in13 Rumeli’de isyan etmesinden sonra, şehzadelerin yetkilerine de kısıtlama 

getirilmiştir. Şehzadeler sancağa gönderilmiş ancak hem bağımsız hükmetme hakkını 

                                                                                                                                     
ayrılığına düşmüşlerdir. Bu nedenle Osman Gazi, amcası Dündar'ı okla vurup öldürmüştür. Bkz. Halil 
İnalcık, "Osman I", TDVİA, XXXIII, İstanbul 2007, s. 448; "Osman Beyliği'nin Kurucusu Osman 
Beg", Belleten, LXXI/261 (Ağustos 2007), s. 506-507. 
9 Orhan Bey’in şehzadeliği esnasında yaptığı fetihler için bkz. Halil İnalcık, “Orhan”, TDVİA, 
XXXIII, İstanbul 2007, s. 375-376. 
10 Süleyman Paşa’nın şehzadeliği esnasında yaptığı fetihler için bkz. Feridun Emecen, “Süleyman 
Paşa”,  TDVİA, XXXVIII, İstanbul 2001, s. 94-96. 
11 Halil, Orhan Gazi'nin Kantakuzen'in kızı olan Teodora'dan, İbrahim ise III. Andrinikos'un kızı 
Asporçe'den doğan oğludur. İ. H. Uzunçarşılı, Murad'ın kardeşlerini öldürüp tahtı ele geçirmesinde 
ahilerin de ittifakının söz konusu olduğunu belirtmektedir. Bkz. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, "Sancağa 
Çıkarılan Osmanlı Şehzadeleri", Belleten, XXXIX/156 (Ekim 1975), s. 660. 
12 Halil İnalcık, “Murad I”, TDVİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 156. 
13 Savcı Bey, babasına karşı isyan edip, adına hutbe okutarak Rumeli’de kendini padişah ilan etmiştir. 
Ayrıntılı bilgi için bkz. İnalcık, s. 159. Savcı Bey'in isyanı ile ilgili olarak ayrıca bkz. M. Tayyib 
Gökbilgin, "Savcı Bey", İslam Ansiklopedisi, IX, İstanbul: MEB, 1978, s. 251-253; Nilgün Elam, 
"Babalar ve Oğullar: IV. Andronikos Palaiologos ve Savcı Çelebi'nin İsyanı (1373), AÜ Dil ve Tarih 
Coğrafya Fakültesi, Tarih Araştırmaları Dergisi, XXX/49, 2011, s. 29-73. 
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kaybetmişler hem de şehzadelerin Rumeli sınır boylarına gitmelerinin önü 

kesilmiştir. Böylece şehzadelerin gaza yaparak halkın desteğini ve sempatisini 

kazanmaları önlenmiştir. Bunun yanında şehzadeler yetişmeleri ve kontrol altında 

tutulmaları için tamamen lalaların sorumluluğuna verilmiştir. Yetişkinlik işareti olan 

sakal bırakmaları yasaklandığı gibi cami, okul, medrese, hastane, çarşı vs. 

yaptırmalarına da izin verilmemiştir. Sancakbeyliği, padişahın ordusunda komutanlık 

ya da saltanat kaymakamlığı görevleri sürse de şehzadeler pek çok konuda 

kısıtlanmışlardır.  Ancak bu kısıtlamalar da taht kavgalarını önleyememiştir14. 

I. Murad’ın ölümünden sonra devlet büyükleri Yıldırım Bayezid’in tahta 

geçmesini, kardeşi Yakup Çelebi’nin ise isyan edebilme riskine karşı öldürülmesini 

kararlaştırmışlardır. Yıldırım savaş meydanında kardeşini öldürtmüştür15. Buradan 

anlaşılacağı üzere tarih boyunca pek çok şehzade isyan ettiği, birçoğu da daha isyan 

etmeden potansiyel tehlike olarak görüldüğü için boğdurulmuştur. Kardeş 

kavgasında Osmanlı tahtının yaşadığı en acı tecrübe Yıldırım’ın ölümünden sonra 

gerçekleşmiştir. Tarihe “Fetret Devri” diye geçen Yıldırım’ın oğulları arasındaki taht 

kavgaları tam on bir yıl sürmüştür. Ankara Savaşı sırasında oğullarından Mustafa 

Çelebi Yıldırım ile birlikte Timur’a esir düşmüştür. Kalan dört oğlu ise on bir yıl 

boyunca birbirleriyle taht mücadelesinde bulunmuştur16. Bu süre içerisinde Osmanlı 

Devleti bir buhran dönemi yaşamıştır. Fetret Devri’nde devletin ilerleyişi durmuş ve 

bu dönem, Çelebi Mehmed tüm kardeşlerini yenerek idareyi eline alana kadar 

sürmüştür. 

Fetret Devri’nden sonra Çelebi Mehmed’in idareyi eline alması da taht 

kavgalarını bitirmemiştir. Timur tarafından esir alınıp Semerkant’a götürülen 

Yıldırım’ın oğlu Mustafa Çelebi Timur’un ölümünden sonra serbest kalarak 

Anadolu’ya dönmüş ve Bizans’a iltica etmiştir. Mustafa Çelebi, Selanik civarında 

isyana teşebbüs etmiş ancak Çelebi Mehmed tarafından Selanik kuşatılmıştır. Bunun 

üzerine Bizans İmparatoru Manuel, Selanik kuşatmasını kaldırması karşılığında 

Çelebi Mehmed ile anlaşma yapmıştır. Anlaşmaya göre, Bizans imparatoru Çelebi 

                                                
14 Leslie P. Pierce, Harem-i Hümayun Osmanlı İmparatorluğu’nda Hükümranlık ve Kadınlar, 
İstanbul: TVYY, 1998, s. 25-26. 
15 Halil İnalcık, Osmanlı'da Devlet, Hukuk, Adalet, İstanbul: Eren Yayıncılık, 2000, s. 35. Ayrıca Halil 
İnalcık, Yıldırım Bayezid’in tahta çıkmasında I. Murad’ın ölmeden önceki vasiyetinin etkili olduğunu 
belirtmektedir. Bkz. Halil İnalcık, “Bayezid I”, TDVİA, V, İstanbul 1992, s. 232. 
16 Yıldırım'ın oğulları arasında Kasım'dan da bahsedilmektedir. Hatta bu dönemde Süleyman 
Çelebi'nin şehzade Kasım'ı ve kız kardeşi Fatma Sultan'ı alarak Gelibolu'ya geçtiği belirtilir. Bkz. 
Fehamettin Başar, "Fetret Devri", TDVİA, XII, İstanbul 1995, s. 480. 
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Mehmed hayatta olduğu sürece Mustafa Çelebi’yi tutsak etmeyi, Çelebi Mehmed ise 

karşılığında Bizans’a yıllık 300 bin akçe ödemeyi kabul etmiştir17. Bizans ile aradaki 

barışın teminatı olan Mustafa Çelebi Osmanlı Devleti’ne maddi kayıp verdirdiği gibi, 

Çelebi Mehmed’in Bizans’a karşı fetihlerinin de önünü kesmiştir.  

II. Murad dönemine gelindiğinde taht kavgaları artmıştır. Bu defa hem II. 

Murad’ın kardeşi şehzade Mustafa Çelebi, hem de Çelebi Mehmed ile yapılan 

antlaşma gereği Bizans’ta esir olarak tutulan II. Murad’ın amcası Mustafa Çelebi taht 

için isyan etmiştir. II. Murad tahta geçtiğinde Bizans İmparatoru rehin tuttuğu 

şehzadeyi serbest bırakmış18, Mustafa Çelebi ise Karamanoğulları ve Bizans’tan 

yardım alarak Rumeli’de hükümdarlığını ilan etmiştir. Rumeli’nin Mustafa 

Çelebi’nin eline geçmesi Anadolu Beylerini de ayaklandırmıştır. Bunun üzerine II. 

Murad Cenevizlilerle anlaşmış ayrıca Rumeli beyleri ile gizlice temas kurarak 

Mustafa’nın şehzade olmadığı söylentisini yaydırmıştır. Tarihe “Düzmece Mustafa 

İsyanı” olarak geçen bu olayda Mustafa Çelebi yakalanarak idam edilmiştir19. II. 

Murad döneminin diğer isyanı ise kardeşi Mustafa Çelebi’nin isyanıdır. Bu isyan, 

Çelebi Mehmed’in, amcasının isyanını bastırdıktan sonra İstanbul’u kuşatması 

üzerine, Bizans İmparatoru’nun kışkırtmaları sonucu çıkmıştır. İsyanı bastırmak için 

II. Murad İstanbul kuşatmasını kaldırarak kardeşinin üzerine yürümüş ve kardeşini 

yakalatarak boğdurmuştur20. 

Veraset sisteminde ikinci değişiklik Fatih Sultan Mehmed tarafından 

yapılmıştır. II. Mehmed döneminde taht kavgalarını önlemek için Kanunname-i âli 

Osmân ile “ülke padişahın malıdır” prensibi kabul edilmiş ve ‘‘ve her kimesneye 

evlâdımdan saltanat müyesser ola, karındaşların nizâm-ı âlem içün katl etmek 

                                                
17 Fehamettin Başar, "Mustafa Çelebi, Düzme", TDVİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 292. 
18 II. Murad tahta çıktığında Bizans, II. Murad’tan iki erkek kardeşini Bizans’a rehin vermesini istemiş 
aksi takdirde Mustafa Çelebi’yi serbest bırakacağını bildirmiştir. II. Murad’ın kabul etmemesi üzerine 
Mustafa Çelebi serbest bırakılmıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Halil İnalcık, “Murad II”, TDVİA, XXXI, 
İstanbul 2006, s. 165. 
19 II. Murad Rumeli Beylerini yanına çekmeyi başaran amcası Mustafa Çelebi’ye karşı etkili bir 
strateji izlemiştir. Komutanlarından Mihail Bey vasıtasıyla Rumeli Beyleri, isyan eden kişinin 
gerçekte Yıldırım’ın oğlu olan Mustafa Çelebi olmadığına, Bizans tarafından gönderilen biri olduğuna 
inandırılmıştır.  Böylece daha önce Mustafa Çelebi’nin yanında yer alan Rumeli Beyleri Sultan Murad 
tarafına geçmişlerdir. Osmanlı şehzadesi olmadığına istinaden isyancı, hanedan kuralları gereğince 
yayının kirişi ile boğdurulmamış, kale burçlarında asılarak idam edilmiştir. Bkz. Başar,  s. 292-293. 
20 Küçük Mustafa, Karaman ve Germiyan beylerinin desteği ile Bursa'yı kuşatmıştır. Bu durum 
karşısında İstanbul kuşatmasında olan II. Murad Edirne'ye gitmiştir. Mustafa padişahın gönderdiği 
kuvvetler karşısında kaçıp İstanbul'a sığınmıştır. Ardından İznik'i ele geçiren şehzade lalası Şarabdar 
İlyas Bey tarafından teslim edilmiştir. Bkz. İnalcık, s. 165-166. 
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münâsibdir. Ekser ulemâ dahi tecvîz etmişdir. Anınla âmil olalar.’’21 maddesi ile 

kardeş katli yasallaşmıştır. Bu yasaya binaen Fatih, henüz kundakta olan tek kardeşi 

şehzade Ahmed’i öldürtmüştür. Daha önce fiilen uygulanan kardeş katli Fatih’le 

kanunlaşmıştır. Ancak bu kanunname sonraki dönemlerde kardeş kavgalarını 

durdurmaya yetmemiştir. Osmanlı Devleti’nde ilk defa dış güçlerin tam anlamıyla 

olaya müdahale fırsatı bulduğu, bir kardeş kavgası Fatih’in oğulları II. Bayezid ve 

Cem Sultan arasında yaşanmıştır. Fatih öldüğünde tahta büyük oğlu II. Bayezid 

çıkmış ve Fatih’in küçük oğlu Cem Sultan II. Bayezid’in hükümdarlığını 

tanımayarak taht mücadelesine başlamıştır. Kendi güçleriyle başarılı olamayacağını 

anladığında önce Memlükler ile ittifak yapmaktan kaçınmamış ardından da Rodos 

Şövalyelerinden yardım almaya çalışırken Papa’nın eline esir düşmüştür. Ölümüne 

kadar Papa tarafından Osmanlı Devleti’ne karşı bir koz olarak kullanılan Cem Sultan 

Osmanlı Devleti’nin batı yönündeki fetihlerinin önünü kesmiştir22. Fatih 

Kanunnamesi'nin taht kavgalarını önleyememesinin en önemli sebebi hangi 

şehzadenin başa geçeceğinin belli bir sisteme bağlanmamış olmasıdır denilebilir. 

Tahta geçiş sisteminde genellikle büyük çocuklar bunu kendilerinde hak olarak 

görmekle beraber belli bir kaide yoktur.  

II. Bayezid döneminde de taht kavgaları devam etmiştir. 16. yüzyılın hemen 

başları, Bayezid’in oğulları Ahmed, Selim ve Korkud arasında taht için bir rekabete 

sahne olmuştur23.  II. Bayezid ve bazı devlet adamlarının şehzade Ahmed’i tahta 

çıkarmak istemeleri üzerine şehzade Selim isyan etmiştir. Selim’in isyanını 

diğerlerinden ayıran özellik babasının sağlığında isyan etmesinden 

kaynaklanmaktadır. Osmanlı tarihinde ilk kez bir padişah ölmeden önce oğulları 

arasında taht kavgası çıkmıştır. Selim’in, yaşlanmış olan babasının yerine, kardeşi 

Şehzade Ahmed’in tahta çıkarılmasını önlemek adına başlattığı taht kavgası 

şehzadeyi babası ile karşı karşıya getirmiştir. Yapılan savaş sonucunda Selim başarılı 

olamamış ancak II. Bayezid yeniçerilerin Selim’e meyletmesi sebebiyle tahttan oğlu 

                                                
21 Abdülkadir Özcan, "Fâtih'in Teşkilât Kanunnâmesi ve Nizam-ı Âlem İçin Kardeş Katli Meselesi", 
İÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, Sayı: 33 (Mart 1980/81), İstanbul 1982, s. 46. 
22 Cem Sultan için ayrıntılara bkz. Mahmut H. Şakiroğlu, “Cem Sultan”, TDVİA, VII, İstanbul 1993, s. 
283-284.  
23 Bu dönemde şehzadeler arasındaki mücadele hususunda bkz. Feridun Emecen, “Selim I”, TDVİA, 
XXXIX, İstanbul 2009, s. 407-414. 
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lehine çekilmiş böylece Şehzade Selim Osmanlı tarihinde ilk kez babasını tahttan 

indirerek başa geçen padişah olmuştur24. 

Şehzade isyanlarının zirveye ulaştığı dönemlerden biri de Kanuni dönemidir. 

Bir padişahın daha yaşarken tahttan indirilmesi Kanuni Sultan Süleyman’ı oğullarına 

karşı daha dikkatli davranmaya itmiştir. Bu dönemde taht için önce potansiyel tehlike 

olan ve hakkında isyan edeceği söylentileri çıkan Şehzade Mustafa idam edilmiştir25. 

Ardından, tahta geçme hırsı daha babalarının sağlığında Şehzade Bayezid ile 

Şehzade Selim’i karşı karşıya getirmiştir. Şehzade Bayezid’in önce İran’a sığınması 

ve ardından idamıyla sonuçlanan bir dizi olay yaşanmıştır26. Şehzadelerin taht 

kavgalarına girmelerini sağlayan temel etken sancaklarında kendilerine ait 

ordularının olması ve sancakta bulundukları süre zarfında tahta geçişlerini 

sağlayacak ittifaklar kurabilmeleridir denilebilir. Görüldüğü üzere sancaklarda 

bulunan şehzadelerin giriştikleri taht mücadeleleri hiçbir zaman bitmemiş ve 

şehzadeler sancaklarında rahat durmamışlardır. Özellikle Kanuni’nin oğulları Selim 

ile Bayezid arasında yaşanan bu mücadele sistemde radikal bir değişiklik 

yapılmasına neden olmuştur. 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren sadece veliaht 

konumundaki en büyük şehzade sancağa gönderilmiş, sancak olarak da Manisa 

                                                
24 Şehzade Selim Trabzon sancakbeyi olup ağabeyi Ahmed Amasya sancakbeyidir. II. Bayezid ve 
devlet ileri gelenleri tarafından Ahmed'in tahtın en büyük adayı olarak görülmesi taht mücadelesinin 
başlangıcını oluşturmuştur. Selim iktidar mücadelesine uzak kalmamak için önce oğlu ve sonra da 
kendisi için merkeze daha yakın ve geliri yüksek olan sancak talebinde bulumuş, şehzade Ahmed ise 
kardeşi Selim'in girişimlerini engellemeye çalışmıştır. Selim, oğlu Süleyman için Şebinkarahisar'ın 
verilmesini talep etmişse de pazarlıklar sonucunda Süleyman’a Kefe sancakbeyliği verilmiştir. Tahtı 
Ahmed’e bırakmak istemeyen Selim, 1509 yılında, gerek İstanbul'da büyük bir depremin meydana 
gelmesi gerekse babasının hastalığının iyiden iyiye arttığı söylentileri üzerine harekete geçmeye karar 
vermiştir. Önce babasından izin almaksızın Kefe'ye, oğlunu görmek bahanesiyle, gitmiş ve burada 
olduğu süre zarfında Kırım hanı ve Rumeli'deki beylerle irtibat kurmaya çalışmıştır. Bu faaliyetleri 
üzerine II. Bayezid'in teşebbüsleri ile Selim ikna edilmeye çalışılmış ve kendisine Menteşe sancağı 
teklif edilmiştir. Ancak Selim Silistre sancağını talep etmiştir. Nihayetinde Selim'e Semendire sancağı 
verilmiştir. Ancak bu sırada Bayezid'in Edirne'den İstanbul'a hareket etmesi ve tahtı Ahmed'e 
devredeceği şayiaları üzerine Selim Edirne'ye doğru harekete geçmiştir. Çorlu yakınlarında baba-oğul 
kuvvetleri arasında meydana gelen savaşı Selim kaybetmiş ve Kefe'ye dönmek zorunda kalmıştır. 
Ancak şehzade Ahmed'in Şahkulu isyanını bastırmakta başarısız olması yeniçerinin ondan 
soğumasına sebep olmuştur. Ahmed İstanbul'a gelmesine rağmen yeniçerinin olumsuz tavrı sebebiyle 
şehri terk etmek zorunda kalmış ve sonrasında Konya'yı ele geçirmiştir. Bu gelişmeler karşısında 
Selim'in babasından af dilemesi, yeniçerilerin Selim'e meyilleri ve Ahmed'in Konya'yı ele geçirmesi 
nedeniyle Bayezid Selim'i ordunun başına geçmek üzere İstanbul'a davet etmiştir. Selim İstanbul'a 
geldikten sonra yeniçerilerin baskısı karşısında Bayezid istemeyerek de olsa tahtı oğluna bırakmıştır. 
Selim, 24 Nisan 1512'de tahta çıkmıştır.  Bkz. Feridun M. Emecen, Yavuz Sultan Selim, İstanbul: Yitik 
Hazine Yay., 2013, s.  45-66.  
25 Şehzade Mustafa Kanuni Sultan Süleyman'ın Manisa'da sancak beyliği görevini sürdürürken 
dünyaya gelmiştir.  
26 Ayrıntılar için bkz. Şerafettin Turan, “Bayezid, Şehzade”, TDVİA, V, İstanbul 1992, s. 230-231. 
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belirlenmiştir27. İlk olarak II. Selim döneminde uygulanmaya başlayan bu sistem de 

uzun ömürlü olmamıştır. III. Murad oğlunu sancağa gönderen son padişahtır. Bundan 

sonra şehzadeler saraydan ayrılmamışlar ve tahta geçene kadar da çocuk sahibi 

olmalarına izin verilmemiştir28. En son sancağa çıkan şehzade, III. Mehmed’tir.  

III. Mehmed başa geçtiği zaman 19 erkek kardeşini öldürtmüş ve 

oğullarından hiçbirini sancağa göndermemiştir. Hatta sancağa gönderilebilecek 

yaştaki oğlu şehzade Mahmud’u tahtı için tehlikeli gördüğünden öldürtmüştür29. 

Veliaht şehzadenin sancağa gönderilmesi uygulamasını, şehzadeye ismen sancak 

verip, vekille idare edilmesi şeklinde değiştirmiştir. III. Mehmed’ten sonra tahta I. 

Ahmed çıkmıştır. I. Ahmed sancağa çıkmadan padişah olan ilk şehzadedir. Sancağa 

çıkma geleneği, 1648 yılında IV. Mehmed tarafından tamamen kaldırılmıştır30.  

Böylece şehzadelerin hayatlarında çok ciddi bir değişim ortaya çıkmış, sancak 

sisteminden “kafes usulüne” geçilmiştir. 

Kafes usulü, şehzadelerin sancağa gönderilmeyip sarayda gözetim altında 

tutulmaları prensibine dayanan bir sistemdir. Bu sistemde şehzadeler sarayda hareme 

bitişik on iki daire ve küçük bir bahçeden oluşan ve etrafı şimşir ağaçlarıyla çevrili 

olduğu için “Şimşirlik”31 adı verilen yerde ikamet etmişler ve yaşamlarını gözetim 

altında sürdürmüşlerdir. Şimşirlikte kalmanın belli bir süresi yoktur. Kardeş katli 

geleneği devam ederken şehzadelerin burada kaldığı süre, babalarının ölümü ve 

yerine geçen kardeşlerinin erkek çocuk sahibi olmasına kadardır. Kardeş katli 

geleneğine son verildikten sonra ise şehzadeler eğer ömürleri vefa ederse tahta 

çıkana kadar Şimşirlikte kalmışlardır. Bu sürenin kırk- elli yıla kadar uzadığı 

olmuştur. Kafes Usulünde şehzadelerin hayatlarında tek önemli olay sünnetleri 

                                                
27 Feridun M. Emecen, Osmanlı Klasik Çağında Hanedan Devlet ve Toplum, İstanbul: Timaş Yay., 
2011,  s. 64. 
28 Pierce, s. 25. 
29 III. Mehmed tahta çıktığında dördü yetişkin ve diğerleri küçük yaşlarda olan toplam on dokuz 
şehzade boğularak öldürülmüştür. Ayrıca Padişah 7 Haziran 1603’de oğlu şehzade Mahmud’u da 
kendisini tahttan indireceği düşüncesiyle öldürtmüştür. Öldürülen şehzadenin annesi ve otuz kadar 
hizmetçisi de denize atılmıştır. Feridun Emecen, “Mehmed III”, TDVİA, XXVIII, İstanbul 2003, s. 
408,  412. 
30 Mustafa İsen, “Osmanlı Şehzade Sancakları”, Osmanlı, IX, Ankara: Yeni Türkiye Yay., 1999, s. 
123. 
31 Şimşirlik, babaları ölen şehzadelerin kafes hayatı yaşadıkları yere verilen isimdir. Haram-i 
Hümayun’un hemen yanında olup şimşir ağaçlarıyla çevrili olduğundan bu isimle anılmaktadır. 
Burada 12 daire ve her dairenin de odaları mevcuttur. Etrafı yüksek duvarlarla çevrilidir ve küçük bir 
bahçesi bulunmaktadır. Bkz. Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin Saray Teşkilatı, s. 113. 
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olmuştur. Şehzadeler sünnetle cülusları arasında sarayda sönük şahsiyetler halinde 

yetişmişlerdir32. 

Veraset sisteminde üçüncü değişim tahta en büyük şehzadenin geçmesine 

dayanan Ekberiyet sistemidir. Ekberiyet sistemi, I. Ahmed’ten sonra başlamıştır. I. 

Ahmed tahta çıktığında oğlu olmadığı için kardeşi Mustafa’yı öldürtmemiştir. Oğlu 

olduğunda öldürtmek istediyse de akli dengesi yerinde olmadığı için devlet ricali 

tarafından zararsız görülerek öldürülmesine müsaade edilmemiştir. I. Ahmed, 

oğulları henüz sancağa gönderilecek yaşa gelmeden ölünce yerine, oğulları küçük 

olduğu için kardeşi I. Mustafa tahta çıkarılmıştır. Böylece 14 kuşak sonra taht ilk 

defa babadan oğula değil, kardeşe geçmiştir. I. Murad’ın tahttan menettiği hanedanın 

diğer üyeleri böylece tekrar tahtta hak sahibi olabilmişlerdir. I. Ahmed’ten sonra 22 

şehzade tahta çıkmıştır ve bunlardan sadece üç kez oğul babanın yerini almıştır. 

Tahta çoğunlukla erkek kardeşler, yeğenler bir kez de kuzen geçmiştir33. I. 

Ahmed’ten sonra en büyük olması hasebiyle tahta çıkarılan Mustafa’nın akli dengesi 

yerinde olmadığı için üç ay sonra Mustafa tahttan indirilip yerine I. Ahmed’in oğlu 

II. Osman tahta geçirilmiştir. Bu durum veraset sistemini, tahta hanedanın en yaşlı ve 

aklı başında üyesinin geçmesi olarak değiştirmiş ancak Ekber ve Erşed denilen bu 

sistemin yerleşmesi zaman almıştır. 

I. Ahmed’ten sonra II. Osman ve IV. Murad da kardeşlerinden yetişkin 

olanları öldürtmüşler ancak kendi oğulları olmadığı için hepsine 

dokunamamışlardır34. IV. Murad öldüğünde geride erkek çocuğu bulunmadığından 

kardeşi İbrahim hanedanın tek erkek üyesi olarak tahta geçmiştir35. Sultan İbrahim, 

ruh sağlığının yeterince iyi olmaması sebebiyle, annesi Kösem Sultan, devlet ricali 

ve yeniçerilerin girişimleriyle 8 yıllık saltanatının ardından tahttan indirilerek yerine 

7 yaşındaki oğlu IV. Mehmed geçirilmiştir. IV. Mehmed’in hükümdarlığının ilk 

                                                
32 Pierce, s. 27, Uzunçarşılı, s. 52-53, 91-98, 114-116. Örneğin II. Süleyman 40 yıl Şimşirlikte, dört yıl 
ise tahtta kalmış, 1691’de vefat etmiştir. Yine II. Ahmed de 44 yıl Şimşirlikte tutulmuştur. Bkz. 
Uzunçarşılı, s. 97-98. 
33 Pierce, s. 25-27. 
34 I. Mustafa 1591-92 yılında Manisa’da doğmuştur. Ahmed’in tahta 14 yaşında çıkması ve erkek 
varisi bulunmaması nedeniyle hayatına dokunulmamıştır. İlerleyen dönemlerde ise gerek I. Ahmed’in 
şehzadelerinin yaşlarının küçük olması gerekse Mustafa’nın akli zafiyeti sebebiyle öldürülmemiştir. 
Ahmed’in ani ölümüyle Şeyhülislam Hocazade Esad Efendi,  kaymakam Sofu Mehmed Paşa ve diğer 
devlet ileri gelenlerinin ittifakıyla Osman’ın yerine amcası I. Mustafa tahta çıkarılmıştır. Mustafa, akli 
problemleri dolayısıyla üç ay sonra tahttan indirilmiştir. Bkz. Feridun Emecen, “Mustafa I”, TDVİA, 
XXXI, İstanbul 2006, s. 272-273.    
35 Konu ile ilgili ayrıntılar için bkz. Feridun Emecen, “İbrâhim”, TDVİA, XXI, İstanbul 2000, s. 274-
275. 
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günlerinde Sultan İbrahim taraftarlarının, İbrahim’i tekrar tahta çıkarma girişimleri 

sonucunda, yine yeniçeriler ve devlet ricali tarafından öldürülmüştür36. Katledilen 

IV. Mehmed’in kardeşi olmasa da taht için tehlike arz ettiğinden bir kez daha 

hanedandan bir erkek üyenin hayatına son verilmiştir. IV. Mehmed kardeşlerini de 

öldürtmek istemiş ancak devlet ileri gelenleri buna karşı çıkmıştır. Böylece kardeş 

katli geleneğine son verilmiş ve ekberiyet sistemi tamamen yerleşmiştir. 

Ekberiyet sistemi sadece şehzadelerin yaşamlarına değil, tebaa ile padişah 

arasındaki ilişkilerin niteliğine de bir farklılık getirmiştir. Sırası gelen şehzadenin 

kendiliğinden yani herhangi bir mücadele olmadan tahta geçmesi tebaa ile padişah 

arasındaki ilişkiyi daha soyutlaştırmıştır. Taht mücadelesinde şehzadeye destek veren 

halk, ulema ya da ordu ekberiyet sisteminde şehzadeye destek verip vermeyeceğini 

ancak şehzade iktidara geldikten sonra gösterebilmiştir. Bu nedenle 17. yüzyıldan 

itibaren zorla tahttan indirmeler başlamıştır. Hatta ekberiyet sistemi ile başa geçen 

şehzadelerin çoğu tahttan zorla indirilmiştir. Bu durum padişaha karşı şehzadelerin 

politik konumunu da etkilemiştir. Sancak sisteminin uygulandığı dönemlerde 

padişahın olası keyfi davranışlarına karşı fren görevi gören şehzadelerin yerini halk 

almıştır. Sancaklarda bulunan şehzadeler, padişahın yönetiminden memnun 

olmadıklarında halkın desteğini alarak padişaha kendilerinin bir alternatif olduğunu 

göstermişler ve böylece padişahın politikasında değişiklikler yaptırabilmişlerdir. 

Ancak ekberiyet sistemiyle şehzadeler bu işlevini kaybedince bu kez yönetimden 

memnun olunmayan durumlarda padişahı protesto gücü tebaanın eline geçmiştir37. 

 

2. Şehzadenin Hanedan İçin Önemi 

Kuruluştan yıkılışa şehzadelerin yaşamlarında birçok değişiklik meydana 

gelmiştir. Ancak değişmeyen tek şey şehzadenin hanedan ve halk için önemidir. 

Osmanlı Devleti’nde gerek saray gerekse halk nezdinde en önemli şahıslar 

şehzadelerdir. Hem İslamiyet öncesi Türk devletlerinde hem de Osmanlı Devleti’nde 

yönetme yetkisinin Tanrı tarafından verildiği inancı hakim olduğundan, bu inanç 

hanedana kutsallık kazandırmıştır.  Halkın gözünde kutsal olan hanedanın yani soyun 

devamlılığı ise şehzadeler aracılığıyla sağlanmıştır. Tahttaki padişahın ölmesinde, 

tahttan indirilmesinde hatta öldürülmesinde hiçbir sakınca yoktur. Yeter ki 
                                                
36 Abdülkadir Özcan, “Mehmed IV”,  TDVİA, XXVIII, İstanbul 2003, s.  414.  
37 Pierce, s. 32-33. 
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devamında yerine getirilecek bir aday olsun. Bir padişah öldüğünde ya da tahttan 

indirildiğinde yerine hanedandan bir başka erkek tahta çıkarılmıştır. Bir başka 

ifadeyle şehzadelerin her biri potansiyel birer padişah adayıdır. Hanedan kutsal 

olduğu için Osmanlı Devleti’nde padişahlar zaman zaman gerek ilmiye sınıfı gerekse 

ordu ve devlet erkânı tarafından tahtan indirilmiş hatta öldürülmüş ancak asla ne 

tebaa, ne ordu ne de devlet adamları tarafından hanedanın meşruluğu 

sorgulanmamıştır. Dahası tebaa, başında Osmanlı hanedanı dışında bir yönetici 

görmeyi hayal dahi etmemiştir38. Hatta Sultan İbrahim döneminde İbrahim’in 

hanedanın yaşayan tek erkek üyesi olarak kalması halkta Osmanlı soyu tükenirse ne 

yaparız korkusu uyandırmıştır. Bu durum yani yönetme yetkisinin Osman Gazi’nin 

soyundan gelen erkeklerce devam ettirilmesi zorunluluğu şehzadeleri, yeri 

doldurulamayacak bir öneme sahip kılmıştır. Tam olarak bu nedenle kuruluştan 

yıkılışa kadar şehzadelerin hayatlarında eğitimlerinden evliliklerine, giyim 

kuşamlarından maaşlarına, yaşadıkları yerlerden emrindeki hizmetkârlara her şeyleri 

değişime uğrasa da, ister klasik dönemde ister 19. yüzyılda hatta devletin son 

dönemlerinde bile belki de değişmeyen tek şey şehzade doğumlarının hem padişah 

hem de halk nazarında uyandırdığı mutluluk ve akabinde yapılan kutlamalardır. 

Aslında her şehzade taht için tehlike arz etmektedir. Padişahlar, bu nedenle hayatları 

boyunca erkek çocukları risk olarak görüp, saraya hapsetme hatta boğdurtma gibi 

radikal tedbirlere başvurmak zorunda kalsalar da çocuklarının doğumunu büyük bir 

mutlulukla karşılamışlar ve bu coşkularına halkı da ortak etmişlerdir. Şehzade 

doğumları Osmanlı Devleti için daima bir kutlama sebebi olmuştur. 

 

3. Şehzadeler ve Kutlamalar 

 3. 1. Doğumları 

Osmanlı Devleti’nde şehzade doğumlarının bir ritüeli vardı. Şehzade doğduğu 

zaman önce bir hatt-ı hümayunla sadrazama bildirilirdi. Hatt-ı hümayunu sadrazama 

Dârüssaâde ağası götürürdü. Doğumun ilanı silahtar ağa tarafından yapılır, her 

koğuşta beşer kurban kesilip Matbah-ı Âmire'ye gönderilirdi. Şehzade için her gün 

beş vakitte yedişer top atılması da gelenekti. Sadrazam, şeyhülislam, vezirler, 

kazasker, yeniçeri ağası ve diğer devlet ricali saraya gider ve silahtar ağa vasıtasıyla 

huzura kabul edilirlerdi. Kendilerine kürk ve hilat giydirilir ayrıca padişah tarafından 
                                                
38 Emecen, “Osmanlı Hanedanına Alternatif Arayışlar Üzerine Bazı Örnekler ve Mülahazalar”, s. 64. 
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sadrazam ve diğer devlet erkânına lohusa şerbeti gönderilir, eşleri de saraya davet 

edilirdi. Ülkenin her yanına fermanlar gönderilerek halk şehzadenin doğumundan 

haberdar edilir ve doğum her mahallin şer’i mahkemelerindeki sicillere de 

kaydedilirdi. Top atışları ve şenliklerle kutlanan şehzade doğumlarında atılan top 

sayısı ve şenliklerin süresi padişahın tutumuna ve ilk erkek çocuğu olup olmamasına 

göre değişirdi39. 

Şehzade doğumlarının bir diğer geleneği ise 17. yüzyılda başladığı düşünülen 

“Beşik Alayı” idi. Beşik Alayı, valide sultan ve sadrazamın ayrı ayrı olmak üzere, 

şehzade için gönderdiği beşik, yorgan ve sırmalı örtünün hareme götürülme 

merasimlerinden oluşuyordu40. Valide Sultan tarafından yapılması gelenek olan 

Beşik Alayı, eğer valide sultan hayatta değilse hanımlardan biri tarafından düzenlenir 

ve hareme gönderilirdi. Valide Sultan tarafından saraya gönderilen beşik alayı 

şöyleydi. Divan-ı âli çavuşları, vezir ağaları, sadrazam silahtarı gibi birinci derecede 

devlet adamlarını temsil eden görevliler ile Reisülküttap Efendi ve Telhisçi Ağa gibi 

ikinci derecede devlet memurları saltanatın haşmetini gösteren parlak renkli giysiler 

içerisinde beşiği başları üzerinde taşırlardı. Beşiğin iki yanında belleri gümüş kamçılı 

kırk nefer çuhadar yürürdü. Beşikörtüsü inci sırmalı yorganı Başçuhadar ağabaşının 

üstünde taşırdı. Alay adımlarını sadrazam mehterhanesinin güzel namelerine uygun 

olarak atardı. Vilayet bahçesi paşa kapısından başlayan alay Cağaloğlu, Mahmud 

Paşa yolundan şimdiki üniversite merkez binasının önüne çıkar, Bayezid Camii 

avlusundan geçerek Divan Yolu’na girerdi. Ana yoldan Topkapı Sarayı Bab-ı 

Hümayuna varılır atlı olanlar burada atlarından inerdi. Sadaret kethüdası, mücevherli 

altın beşiğin ayaklarını öptükten sonra beşiği harem kapısı önünde bekleyen 

Kızlarağası’na teslim ederdi. Kızlarağası da aynı şekilde beşiğin ayaklarını öptükten 

sonra yine el ve baş üstünde beşiği hareme götürürdü. Beşiği saraya bırakan alay 

aynı tantana ve ahenk ile geri dönerdi41. 

Sadrazam tarafından yapılan Beşik Alayı ise doğumun altıncı gününde 

olurdu. Beşik alayına divanı hümayun çavuşlarıyla sadrazamın maiyeti katılırdı. 

Beşik, Paşakapısı'nda hazırlanır ve çuhadar tarafından taşınırdı. Mehter eşliğinde 

                                                
39 Uzunçarşılı, s. 107-108. 
40 Uzunçarşılı, s. 107-108, 168. 
41 Ramazan Balcı (Haz.), Enderunlu Hafız İlyas Ağa’nın Hatıraları Saray Günlüğüm, İstanbul 2010, s. 
122. 
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hareket eden Beşik Alayı’nda42 yorganı ikinci çuhadar, puşideyi de mehterbaşı 

taşırdı. Beşik ve diğer hediyeler saraya ulaştığında harem kapısında darüssaade ağası 

tarafından karşılanır ve kâhya kadın vasıtasıyla da harem-i hümayuna ulaştırılırdı. 

Beşik alayına katılan görevlilere hediyeler verilirdi. Padişah tarafından görülen beşik 

lohusa odasına götürülür, davetliler beşiği ayakta karşılardı. Önce valide Sultan, 

ardından davetliler tarafından beşiğe altın saçılır, ardından dualar eşliğinde ebe 

tarafından bebek beşiğe yatırılırdı. Daha sonra bebek beşikten alınır, davetliler beşiğe 

hediye olarak değerli kumaşlar koyarlardı. Beşiğe atılan altınlar ve kumaşlar ebe 

kadına verilirdi. Gelen davetliler üç gün haremde misafir edilirlerdi. Şeyhülislamın 

ailesi hariç gelen davetliler bebeğe, annesine ve haremde misafir oldukları kadın 

efendilere hediye verirler aynı zamanda gelen misafirlere de padişah tarafından 

hediyeler verilirdi43. 

Şehzadelerin bakımı annelerinin sorumluluğundaydı.  Annelere yardımcı 

olmak ve şehzadenin bakımını yapmak için “usta” denilen yaklaşık yirmi tane genç 

kız görevlendirilirdi. Bunun yanında şehzadelere “taya” denilen sütnineler getirilirdi. 

Tayalar, şehzadelerin dadılarının nezaretinde bulunurlardı. Şehzadeleri taya ve 

dadıların dışında kimse kucağına alamazdı.  Şehzadenin sütten kesilme yaşı birdi. Bir 

yaşına gelen şehzade sütten kesilip kendisine yeni görevliler tayin edilirdi. Bu 

görevlilerden en önemlileri Has odalılardan Ağa rütbesinde üç kişiydi. Bu üç kişi 

denen yaşlısı baş lala, diğerleri ise lala unvanını alırdı. Şehzadeler yürümeye 

başladıklarında ise sürekli olarak peşlerinde bir kalfa dolaşırdı44. 

 3. 2. Sünnetleri 

 Şehzadeler ile ilgili bir diğer kutlama vesilesi sünnet düğünleridir. Sünnetler, 

sancağa çıkmalarının ilk adımı olması nedeniyle şehzadeler açısından; güç ve 

kuvvetlerini sergilemek adına bir fırsat olduğu için de padişahlar açısından büyük 

önem taşıyordu. Sünnet olma yaşları değişmekle birlikte, sünnet olmuş şehzadeler on 

üç, on dört yaşlarına geldiklerinde kendilerine ayrı daire tahsis ediliyordu. Görüldüğü 

üzere sünnet, sadece sancağa çıkmanın ilk adımı olması itibariyle değil, sarayda 

kendilerine ait daire verilmesinin de şartlarından olduğu için çok önemliydi. 

                                                
42 Sadrazam tarafından hazırlanan Beşik Alayı’na katılan görevliler için bkz. Uzunçarşılı, s. 169-170. 
43 Uzunçarşılı, s. 169-170. 
44 Safiye Ünüvar, Saray Hatıralarım, İstanbul: Timaş Yay., 2013, s. 78; Uzunçarşılı, s. 110.  



 

18 
 

Şehzadeye tahsis edilen daireyi anneleri ve kız kardeşleri dışında kadınların görmesi 

yasaktı45.  

Sünnet düğünleri için yapılan kutlamalar halka açık yapılır ve bağlı beylik ve 

komşu ülkeler de davet edilirdi46. Şehzade sünnetleri dönemine göre değişiklik 

göstermekle birlikte genellikle çok debdebeli olmuştur. Örneğin Fatih Dönemi’nde 

şehzade Bayezid ve Mustafa’nın sünnetlerine tüm âlim, kumandan ve yerli eşraf 

davet edilmiş, padişahın huzurunda nefis yemeklerin ikram edildiği sofralar 

kurulmuştur. Yine Kanuni döneminde Şehzade Mustafa, Mehmed ve Selim’in 

sünnetleri çok görkemli yapılmıştır. Halk bütün eğlencelere katılmış, hem orduya 

hem de halka bahşişler dağıtılmıştır. III. Murad’ın şehzadeleri için yaptırdığı sünnet 

de dikkate değerdir. Elli iki gün elli iki gece süren eğlenceler düzenlenmiştir. Tüm 

halkın eğlenebilmesi için eğlenceler geniş çaplı tutulmuştur. Yüzlerce maskara, 

hokkabaz gösteri yapmış, Rufai dervişleri ateş yutmuş, yeniçeriler kurusıkılarla 

muharebeler tertip etmiştir. Tüm esnafın da katıldığı eğlencelerde, esnaflar 

mesleklerine göre hünerlerini sergilemişlerdir. Örneğin şekerci esnafının 

şekerlemelerden yaptığı suni filler, zürafalar, develer, atlar insanların çok ilgisini 

çekmiştir47. Yine 18. yüzyılda padişah III. Ahmed’in şehzadelerine yaptığı sünnet 

düğünü de içinde bulunduğu Lale Devri’ne yakışır şekilde olmuştur48. 

Görkemli şehzade sünnetlerinin yanında sünnet olmadan tahta çıkan 

padişahlar da vardır. Sünnet sancağa çıkmanın ilk adımı olduğundan I. Ahmed 

sancağa gönderilmediği için sünnet edilmemiştir. Tahta çıktıktan bir ay sonra sünnet 

edilen I. Ahmed, sancağa çıkmadan padişah olan ilk şehzade olduğu gibi aynı 

zamanda sünnet olmadan tahta çıkan ilk padişahtır. Yine IV. Murad ve IV. 

Mehmed’in sünnetleri de tahta çıkışlarından sonra yapılmıştır. Padişah olduktan 

sonra sünnet oldukları için bu şehzadelerin/padişahların sünnetleri halka açık 

yapılmayıp, daha özel olmuştur49. Devletin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi 

duruma bağlı olarak farklılık gösterse de sünnet düğünleri genellikle halka açık 

eğlenceler şeklinde yapılmıştır. 

 

                                                
45 Uzunçarşılı, s. 111-112. 
46 Uzunçarşılı, s. 112; Eroğlu, s. 81. 
47Ali Seydi Bey, Teşkilat ve Teşrifatımız, (Haz. Niyazi Ahmet Banoğlu), ty., s. 42-45. 
48 Bu dönemdeki sünnet töreninin ayrıntıları için bkz. Hafız Mehmed Efendi, 1720 Şehzadelerin 
Sünnet Düğünü Sûr-ı Hümâyûn, (Haz. Seyit Ali Kahraman), İstanbul: Kitap Yayınevi, 2008. 
49Ali Seydi Bey, s. 42-45. 
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4. Sancak Ve Kafes Usulünde Şehzade: Eğitim, Gelir–Gider, Evlilik 

Osmanlı şehzadelerinin yaşamını temel olarak sancak sistemi ve kafes usulü 

olarak ikiye ayırmak mümkündür. Sancak Sisteminin uygulandığı dönemlerde tüm 

şehzadeler için görev, yetki, hak ve sorumluluk açısından aşağı yukarı standart bir 

uygulama görülmektedir. Sancak sisteminde şehzadeler padişaha bağlı olmak, başına 

buyruk hareket etmemek, merkezden gelen emirleri uygulamak zorunda olmakla 

birlikte, kendi saraylarında maiyetleriyle özgür bir hayat yaşamışlardır.  

Kafes Usulünde ise sistemin uygulanmaya başlandığı 17. yüzyıldan yıkılışa 

kadar geçen sürede standart bir yöntemden söz etmek mümkün değildir. Özellikle 19. 

yüzyılda kafes usulü sistemi devam etmesine rağmen, şehzadelerin yaşam şekilleri, 

siyasi hak, yetki ve sorumlulukları büyük bir değişim göstermiştir. Bu bölümde 

şehzadelerin 19. yüzyıla kadar olan sürede sancak sistemi ve kafes usulünde eğitim,  

gelir-gider ve evlenmeleri üzerinde durulacaktır. 

 4.1. Eğitim 

Osmanlı Devleti’nde tahta kimin geçeceği bir kurala bağlanmadığından tüm 

şehzadeler geleceğin padişahı olacakları düşüncesiyle çok iyi eğitiliyorlardı. 

Şehzadelerin doğdukları andan itibaren annelerinin sorumluluğundaydı. Bu nedenle 

genellikle bir kadının bir erkek çocuğu olması prensibi esastı. Şehzade eğitiminde 

yetkili ikinci kişi ise lalalarıydı50. Lalalar da en az anneler kadar sorumluk ve yetki 

sahibiydi. 

Şehzadelerin eğitimlerini, sancak sisteminde eğitim ve kafes usulünde eğitim 

olarak iki kısma ayırmak mümkündür. Şehzade eğitimleri sancak sistemi 

kaldırılıncaya kadar iki kısımdan oluşurdu: Birinci kısım sarayda gerçekleşen teorik 

eğitim, ikinci kısım ise sancaklarda gerçekleşen pratik eğitim. 

Şehzadelerin sarayda teorik eğitimlerini aldıkları yere “Şehzade Okulu” 

denirdi51. Beş, altı yaşlarında başlayan saray eğitimi on- on üç yaşlarına yani sancağa 

çıkana kadar devam ederdi. Beş altı yaşına gelen şehzadelere sarayda özel hocalar 

tayin edilir ve bunlar çağın en iyi hocaları arasından seçilirdi52. Şehzadelerin eğitim 

                                                
50 Mehmet Ali Ünal, Osmanlı Müesseseleri Tarihi, Isparta: Kardelen Yay., 1998, s. 11-12. 
51 Tarih-i Selânikî'de III. Murad ile ilgili bir bahiste padişahın Şehzâdeler Muallimhânesi'ne çıktığı 
belirtilmiştir. Dolayısıyla Topkapı Sarayı'nda şehzadelerin eğitim gördüğü yer olarak "Şehzâdeler 
Muallimhânesi" tabirinin kullanıldığını söylemek yanlış olmasa gerektir. Bkz. Selânikî Mustafa 
Efendi, Tarih-i Selânikî, (Haz. Mehmet İpşirli), I, Ankara: TTK, 1999, s. 372. 
52 Haldun Eroğlu, “Şehzade, Osmanlılar’da”, TDVİA, XXXVIII, İstanbul 2001, s. 480. 
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hayatı “Bed-i Besmele”53 denilen ve şeyhülislam tarafından verilen ilk ders ile başlar 

ve sonra tayin olunan hocasının gözetiminde devam ederdi54. Şehzadelere ilmi (tarih, 

edebiyat, fen, matematik, astronomi, Farsça) ve dini (Arapça, Kur’an eğitimi, hadis, 

kelam, fıkıh) eğitimin yanında, bedeni eğitim (binicilik, atıcılık), savaş eğitimi (kılıç, 

ok ve yay kullanma) ve askerlik sanatı ile siyaset bilgisi verilirdi. Her şehzade çeşitli 

spor dallarıyla uğraşırdı ve çağın tüm silahlarını kullanmayı bilirdi55. Şehzadelere 

sarayda özellikle binicilik ve dövüş sanatları eğitimi verilir ve bu eğitim iç oğlanlarla 

birlikte yapılırdı. Eğitimlerinin ikinci kısmı ise sancaklarda gerçekleşirdi. Sancağa 

çıkmanın ilk kuralı sünnetti. Sünnet olan şehzade, sancağa çıkma yaşı geldiğinde 

annesi ve lalası ile birlikte sancağa gönderilirdi56. 

Geleceğin padişah adayı olan şehzadelerin, iyi yetişmesi ve devlet 

yönetiminde tecrübe kazanması çok önemliydi. Bu nedenle şehzadelerin eğitiminin 

asıl önemli kısmı sancaklarda olurdu. Osmanlılar; Türk İslam geleneğinde “ülüş” adı 

verilen toprakların hanedan üyeleri arasında paylaşılması esasına dayanan sistemi 

uygulamak yerine şehzadeleri sancağa göndermiştir. Osmanlı’da şehzadeler arasında 

veliaht belirleme geleneği olmadığı için tüm şehzadeler sancaklara eğitim amaçlı 

gönderilmişler ve hangi şehzadenin padişah olacağı genellikle sancaklarında 

gösterdikleri başarılara bağlı olmuştur. Ancak yine de bu belirleyici bir kıstas 

değildir57. 

Sancağa çıkmak şehzadenin politik ergenliğe ulaşması anlamına geliyordu. 

Devlet yönetimini tam anlamıyla öğrenebilmeleri için şehzadelere sancaklarda adeta 

minyatür bir Osmanlı Devleti oluşturulmuştu. Şehzadelerin sancakta hem devlet 

yönetimini öğrenebilmeleri hem de sancakla merkez arasında ki yazışma ve ilişkileri 

sağlamaları için divanları mevcuttu. Şehzadeler sancaklarında ki tüm atamaları 

merkeze bildirir ve merkezden gelen emirler doğrultusunda atama yaparlardı58. 

                                                
53 Bed-i Besmele Merasimi, davetlilerin huzurunda yapılır ve şehzade ilk dersini şeyhülislamdan 
alırdı. Şeyhülislam şehzadeye eliften ye’ye kadar okuttuktan sonra dua ederek şehzadeyi hocasına 
teslim ederdi.  İlk dersini alan şehzadenin Şeyhülislamın elini öpmesi gerekirdi. Müftünün ise eli 
öpülmez, müftü şehzadenin omuzunu öperdi. Şehzadenin kullanacağı elifba, cüz kesesi gibi 
ihtiyaçlarının sadrazam tarafından özel olarak hazırlanıp şehzadelere hediye edilmesi gelenekti. 
Kur’an’ı hatmeden şehzadeye sadrazam ve devlet adamları tarafından hediye verilmesi de gelenekler 
arasındaydı. Bkz. Uzunçarşılı, s. 110. 
54 Uzunçarşılı,  s. 110. 
55 Ünal, s. 11-12 
56 Pierce, s. 130. 
57 Emecen, Osmanlı Klasik Çağında Hanedan Devlet ve Toplum, s. 62, 63. 
58 Eroğlu, Osmanlı Devleti’nde Şehzadelik Kurumu, s. 136; Emecen, s. 68. 
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Şehzadenin maiyetinde İstanbul’da bulunan saraydaki tüm görevliler yer 

alırdı. Divanda; defterdar, nişancı, reisülküttap, kâtip, hazine kethüdası, hazine 

kâtibi, Haremde; şehzadenin validesi, dadı, cariye, daye, ferraşlar, harem ve saray 

hizmetlisi olarak; harem ağaları, hadımlar, saray kethüdaları, iç oğlanlar, kapıcılar, 

kapıcıbaşı, kapıcılar kethüdası, serhazin, kilercibaşı, arpa emini, mutfak emini, harc-ı 

hassa emini, harc-ı hassa kâtibi, veznedar, habbaz, tabbah, hayyat, tabib, cerrah, 

hekimler, şarabdarbaşı, çeşnibaşı, çuhadar ve rikabdar, şehzade hocası, iç oğlanları 

okutan bir muallim, şehzade hareminin ihtiyaçlarını karşılayan esnaf ve mehteran 

takımı, av birliklerinde; balabancılar, şahinciler, zağarcılar, atmacacılar, çakırcılar, 

atlarına bakan seyis başı, mirahur, kapısında; sipah, silahdar, ulufeci, garip 

sınıflarından asker ve ağalar, sekbanlar, sakalar, çadır mehterleri, divan çavuşları, 

ruznameci, mukataacı, imam ve müezzin gibi görevliler bulunuyordu59. Ayrıca 

sancakta bulunan ve sayıları iki üç bin civarında olan tımarlı sipahiler de şehzadelere 

bağlıydı60. 

Sancaklar belirlenirken rastgele seçimler yapılmazdı. Bir yerin şehzade 

sancağı olabilmesi için belirli özelliklere sahip olması gerekirdi. Şehzadelere verilen 

sancakların öncelikle uç bölgesi olmasına dikkat edilirdi. Bunun yanında sancakların 

eski Anadolu beyliklerinin merkezi olması da önem taşıyordu. Anadolu Türk birliği 

sağlanmaya çalışıldığından siyasi varlıklarına son verilen beyliklerin toprakları 

sancak haline getirilmişti61. Sancak olarak belirlenen yerler genellikle Anadolu’da 

yer alıyordu. Şehzadelerin Rumeli tarafına geçip kendilerine taraftar bulmaları ve 

taht mücadelelerinde etkili olmaları nedeniyle şehzadelere Rumeli tarafında sancak 

verilmemesine dikkat edilmiştir.62 Rumeli’den gelecek tehlikeleri önlemek için 

herhangi bir engel olmamasına rağmen, İstanbul Boğazı Anadolu’dan gelen 

tehlikeler için doğal bir engel konumundaydı63. Bu yüzden sancak olarak belirlenen 

yerler Amasya, Antalya, Balıkesir64, Isparta, Konya, Kütahya, Manisa, Sivas ve 

Trabzon gibi eskiden beylik merkezi olmuş Anadolu şehirleriydi. Ancak Kefe gibi 

Anadolu dışında sancak olan yerler de olmuştu65. Bu sancakların içinde en rağbet 

                                                
59 Pierce, s. 61; Eroğlu, s. 133. 
60 Ünal, s. 12. 
61 Eroğlu, s. 105-106, 125. 
62 Emecen, s. 65. 
63 İsen, s. 123. 
64 I. Murad tahta çıktıktan sonra küçük oğlu Yakub Bey'e Karesi (Balıkesir) Sancağı'nı vermiştir. Yine 
Yıldırım Bayezid’in oğlu Süleyman Çelebi'ye Saruhan ve Karesi verilmiştir. Bkz. Uzunçarşılı, s. 661. 
65 Ünal, s. 12. 
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görenleri ise Amasya, Konya ve İstanbul’a yakınlığı dolayısıyla Manisa’ydı66. 

İstanbul’a ilk gelen şehzadenin tahta çıkma şansı daha fazla olduğundan Manisa hem 

İstanbul’a yakın olması hem de İstanbul’a geliş gidişleri kontrol edebilecek merkezi 

bir konuma sahip olması nedeniyle daha önemli bir sancak haline gelmiştir. Son 

olarak, sancağın önemli bir tarih, medeniyet ve ticaret merkezi olması gerekirdi. 

Gelecekte padişah olacak şehzadenin devlet işlerinde tecrübe kazanması ve idari, 

sosyal, ticari faaliyetleri öğrenerek başa geçebilmesi için her bakımdan gelişmiş bir 

sancağa çıkarılması gerekiyordu. Şehzadelerin gidecekleri sancağı ya da bu sancakta 

kalma sürelerini belirleme gibi bir şansları yoktu67. 

Şehzadeler sancağı yönetmekle yükümlülerdi ve yetkileri sancakbeyini 

aşamazdı ancak diğer valiler ile yetki bakımından aralarında bir takım farklar 

mevcuttu. Örneğin; yazışmalarını beylerbeyi aracılığı ile değil, doğrudan sarayla 

yapıyorlardı. Kendi bölgelerinde tayin yapabilme ve dirlik verebilme hakkına da 

sahiplerdi68. Şehzadelerin sancaklarda kendilerine bağlı orduları vardı ve şehzadeler, 

devlet savaşa girdiğinde kuvvetlerinin başında ordu komutanı olarak savaşa katılmak 

zorundaydılar. Yine savaşlarda padişahın emriyle ordunun sağ ya da sol kanadının 

başında görevlendirilebiliyorlardı. Bunun yanında şehzadeler padişah seferdeyken 

taht kaymakamlığı da yapmışlardır. Taht kaymakamlığı bir görev devri değildi. 

Aslında padişah sefere giderken yanında divanını da götürüp devlet işlerini oradan 

yürütüyordu. Bu nedenle taht kaymakamlığı sembolik bir görevdi. Taht 

kaymakamlığı sembolik olsa da şehzadelere verilen görevler arasındaydı. Bunun 

yanında şehzadelerin sancaktaki ekonomik ve ticari faaliyetlerle ilgilenme, 

sancağının güvenliğini sağlama, sancakta imar faaliyetlerinde bulunma, doğal 

afetlerde halkın güvenliği için gerekli tedbirleri alma gibi görev ve sorumlulukları 

vardı. Taht mücadelelerine girişmeleri nedeniyle sancakta bulundukları süre zarfında 

şehzadelerin tüm hareketleri kontrol altında tutulurdu. Yabancı devletlerle ilişki 

kurmalarına izin verilmez hatta padişah ile görüşmeleri bile resmi bir törenle olurdu. 

Şehzadelerin kontrolü açık ya da gizli şekilde lalaları ile valide sultanlar aracılığıyla 

yapılırdı 69. Şehzadelerin sancağa çıkmaları söz konusu olduğunda lala seçiminde 

Padişah Divan-ı Hümayun'u sorumlu tutmuştur. Lala tayin edilecek olan şahsın 

                                                
66 Pierce, s. 59. 
67 Eroğlu, s. 105, 106, 110. 
68 İsen, s. 124. 
69 Emecen, s. 61-77; Eroğlu, s. 126, 153,161.  
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ahlaklı, vukuflu ve otoriter olması gerekmektedir. Ayrıca lalalar şehzade 

sancaklarında veziriazam derecesindedir70. 

Lalalar şehzadelere her konuda yardımcı olmak ve uygunsuz durumlarını 

padişaha bildirmekle sorumluydu. Şehzade lalaları bu nedenle hem padişah hem 

şehzade açısından Osmanlı Devleti’nde büyük önem taşımıştır. Şehzadeler tahta 

çıkmayı başarırlarsa genellikle lalalarını baş vezirleri yapmışlardır71. 

Sancak sistemi kaldırılıp kafes usulüne geçildikten sonra şehzadelerin 

eğitimlerinin pratik kısmı sona ermiştir. Bu tarihten itibaren şehzadeler sarayda 

gözetim altında tutulmuşlardır. Kafes usulünde tüm şehzadelerin eğitimi iyi seviyede 

yapılamamıştır.  Şehzadelerin durumu genellikle tahttaki padişahla yakınlıklarına 

göre şekillenmiştir. Tahtta bulunan padişah, babaları ise gözetim altında tutulsalar da 

daha rahat bir hayat sürmüşler, iyi bir eğitim almışlar hatta babalarıyla selamlıklara 

ve gezilere çıkmışlar, maiyetlerinde de kendi daire halkları bulunmuştur. Tahttaki 

padişah kardeşleri, amcaları ya da kuzenleri olduğunda durumları biraz daha 

zorlaşmıştır. Daha sıkı gözetim altında tutulmuşlar ve kendilerine tahsis edilen 

dairelerinde hapis hayatı yaşamışlardır. Çağın en iyi hocaları tarafından verilen 

eğitimlerin yerini bazen cariyeler almıştır. Bir nevi hapis hayatı yaşayan şehzadeler 

vakit geçirmek için oymacılık, kuyumculuk, marangozluk gibi el zanaatlarına 

yönelmişlerdir72. 

Kafes usulüyle şehzadelerin sadece eğitimleri değil sosyal hayatları da 

sekteye uğramıştır. Tüm hayatları kendilerine verilen on, on iki tane cariye ile 

hazine, kiler ve seferli koğuşlarından tahsis edilen ağalardan ibaret olmuştur. Hatta 

ağalarla ilişki kurmaları da yasak olup, ağalar sadece şehzadelerin hizmetini 

görmüştür. Şehzadelerin anneleriyle görüşmelerine bile kısıtlı olarak izin verilmiş, 

gözetim altında yapılan bu görüşmeler padişahın özel izniyle gerçekleşmiştir. Sadece 

annelerinin değil, şehzadeler hasta olduklarında gelen hekimlerin bile şehzadelerle 

görüşmeleri padişahın özel iznine bağlı olmuştur. Şehzadeler yalnızca bayram 

tebriklerinde73 padişahın huzuruna çıkabilmişlerdir. Bu merasimler de mabeyinde 

yapılmış ve dışarıdan kişiler şehzadeleri görememiştir74. 

                                                
70 Uzunçarşılı, s. 669. 
71 Eroğlu, s. 131. 
72 Eroğlu, “Şehzade, Osmanlılar’da”,  s. 483. 
73 Bayram Merasimleri, III. Bölüm “Yaşam Tarzları ve Sosyal Hayatları” kısmında ele alınmıştır. 
74 Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin Saray Teşkilatı, s. 114. 
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 4.2. Evlenme ve Çocuk Sahibi Olma 

Evlilik de Osmanlı şehzadeleri için zaman içerisinde farklılıklar gösteren bir 

kurumdur. XIV ve XV. Yüzyıllarda şehzade evlilikleri genellikle politik gayelerle 

yapılmıştır. Burada amaç, devletin siyasi varlığını güçlendirmek, topraklarını 

genişletmek ve Anadolu Türk Birliğini sağlamaktır. Bu amaçla şehzadeler komşu 

beylik ve devletlerin kızları ile evlendirilmişlerdir.  Bunlar Bizans İmparatorluğu ile 

Anadolu’daki Türkmen beylikleridir. Osmanlı, özellikle Anadolu Türk birliğini 

sağlamak adına beyliklerden çeyiz yoluyla toprak alarak bu beylikler üzerindeki 

hâkimiyetini sağlamlaştırma yolunu seçmiştir75. Örneğin I. Murad döneminde 

şehzade Bayezid yani Yıldırım Bayezid Germiyan Beyi’nin kızıyla evlendirilerek 

Kütahya, Tavşanlı, Emet ve Simav çeyiz olarak alınmıştır. Yine II. Murad’ın oğlu 

Şehzade Mehmed de Dulkadiroğlu Süleyman Bey’in kızı ile evlendirilmiştir76. 

Anadolu siyasi birliği sağlandıktan sonra beyliklerin kızları ile evlilikler son 

bulmuştur. Aynı durum Bizans İmparatorluğu için de geçerlidir. Bizans 

İmparatorluğu ile ilişkileri güçlendirmek adına Orhan Bey, Bizans İmparatoru 

Kantakuzenos'un kızı Theodora ile evlenmiştir77. Hanedanlar arası evlilikler Bizans 

İmparatorluğu’na son verilmesine kadar sürmüştür. İstanbul’u aldıktan sonra 

dünyanın en güçlü devleti haline gelen Osmanlı, artık hiçbir hanedanı kendisine denk 

görmemiştir. Bu nedenle şehzadelerin başka hanedanların kızlarıyla evlendirilmesi 

geleneğine son verilmiş, ergenlik çağına geldiğinde şehzadelere cariyeler tahsis 

edilerek cariyelerden çocuk sahibi olma78geleneği başlamıştır79. Başka hanedanların 

kızları ile evlenme geleneğine son verilmesinin bir diğer nedeni ise yapılan evlilik 

sonucu herhangi bir ailenin Osmanlı tahtında hak iddiasında bulunmasının önüne 

geçmektir. Bu sayede Osmanlı Devleti’nde Avrupa’da meydana gelen veraset 

savaşları80 yaşanmamıştır.  

                                                
75 Eroğlu, Osmanlı Devleti’nde Şehzadelik Kurumu,  s. 86. 
76 Cevdet Kırpık, “Şehzade Evliliklerinde Değişim”, OTAM, Sayı: 26 (Güz 2009), Ankara 2011, s. 
166. 
77 İnalcık, “Orhan”, s. 378. Yine I. Murad Bizans imparatoru Emanüel’in kızıyla evlenmiştir. Bkz. 
Uzunçarşılı, s. 146. 
78 Fatih döneminden itibaren şehzadeleri evlendirme geleneğine son verilerek, cariyelerden çocuk 
sahibi olma geleneğinin başladığı bilinmekle birlikte istisnai durumlar da söz konusu olmuştur. 
Örneğin Fatih, Bayezid’in büyük oğlu Abdullah’ı kendi oğlu Şehzade Mustafa’nın kızıyla 
evlendirmiştir. Bkz. Emecen, “Selim I”, s. 407. 
79 Ünal, s. 14. 
80 18. yüzyılda Avrupa devletleri arasında akrabalık bağları yüzünden birçok siyasal sorun çıkmış ve 
bu yüzden zaman zaman taht kavgaları yaşanmıştır. Bunlara veraset savaşları denilmektedir. 1702-
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Cariye, kadın köle anlamına gelip, korsanların ya da esir tüccarlarının 

getirdikleri yabancı kızlardır. Saraya titizlikle alınan cariyeler sarayda sıkı bir 

eğitimden geçirilerek, şehzadeler ve padişahların çocuk sahibi olmaları için özel 

olarak yetiştirilmişlerdir. Cariye seçimleri ise valide sultanlar tarafından yapılmıştır.  

Şehzadelerin, sancak sisteminin uygulandığı dönemlerde orduları, hasları, 

divanları olduğu gibi kendilerine ait haremleri de mevcuttu. Sancağa çıkan 

şehzadelerin çocuk sahibi olabilme hakları vardı. Valide sultanlar tarafından 

kendileri için özel olarak seçilen cariyelerden geleceğin taht adayı şehzadeleri 

dünyaya getiriyorlardı. Hatta şehzadeler çocuk sahibi olacak olgunluğa geldiklerinde 

anne ve babalarının rollerinde de değişim oluyordu. Yani şehzadeler çocuk sahibi 

olunca padişahların üreme işlevi sona eriyordu. Ancak bu durum da kafes usulünün 

başlamasına kadar devam etmiştir.  Kafes usulünde şehzadelere cariyeler verilse de 

çocuk sahibi olmalarına izin verilmemiştir. Bu bir anlamda şehzadelerin siyasi 

statülerinin olmadığını gösterme şeklidir81.Kafes usulünde şehzadelerin çocuk sahibi 

olmalarının önüne geçmek için ya kısır cariyeler tahsis edilmiş ya da ortaya çıkan 

gebelikler sonlandırılmıştır82. 

 4.3. Gelir-Masraf 

Şehzadeler sarayda bulundukları sürece masrafları devlet hazinesinden 

karşılanmıştır. Sancağa çıkarılırken ise kendilerine tıpkı padişah ya da diğer devlet 

adamları gibi haslar tahsis edilmiş ve belli miktarda nakit para verilmiştir83. Şehzade 

hasları 1.200.000 akçe olup veziriazamın haslarına eşittir.84 Gönderildikleri 

sancakların tüm gelirleri şehzadelere ait olup zaman zaman şehzade haslarına ilaveler 

yapılmıştır85. Bunun yanında şehzadeler serdar tayin edilerek çıktıkları seferlerde 

ganimetin beşte birini de almışlardır.  Şehzadelerin gelirlerinden bir diğeri ise 

padişahlar tarafından kendilerine verilen hediyelerdir. Osmanlı Devleti’nde bir 

                                                                                                                                     
1714’de İspanya, 1733-1738‘de Lehistan ve 1740- 1748’de Avusturya’da veraset savaşları 
yaşanmıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz: Kemal Beydilli, “Avrupa”, TDVİA, IV, İstanbul 1991, s. 135-151. 
81 Pierce, s. 12, 132. 
82 Kırpık, s. 168. 
83 Eroğlu, s. 90-91-92. 
84 Ünal,  s. 12. 
85 Şehzadelerin tasarruf ettikleri hasları yetersiz bulmaları neticesinde ilaveler yapılmıştır. Örneğin II. 
Bayezid’in şehzadelerinden Korkut Manisa’da iken haslarını yetersiz görerek ilaveler yaptırmıştır. 
Keza Korkut Antalya sancağına tayin edildiğinde de ilaveten Hamid sancağı hasları ve Lazkiye 
zeameti kendisine tahsis edilmiştir. Yine Kanuni Sultan Süleyman Hürrem Sultan’ın ölümü 
sonrasında şehzadelerin her birinin haslarına 300.000 akçe ilave ederek Selim’i Konya’ya, Bayezid’i 
Amasya’ya nakletmiştir. Bkz. Feridun Emecen, “Korkut, Şehzade”, TDVİA, XXVI, İstanbul 2002, s. 
205; Turan, s. 230. 
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gelenek olarak verilen bu hediyeler şehzade ve maiyetindekilerin ihtiyacını 

gidermeye yönelik maddi hediyeler ve manevi hediyeler olarak iki kısma 

ayrılmaktadır86. İlk kısmın içine kürkler, değerli kumaşlar, mutfak eşyaları ve 

hayvanlar, ikinci kısma ise tuğ, börk, alem gibi şehzadelik alameti olarak verilen 

hediyeler girmektedir. Sancak sisteminde şehzadelere veziriazama eşit haslar 

verilmesine rağmen bazen bu miktar şehzadelere yeterli gelmemiştir. Haslarının 

arttırılmalarını talep eden ya da bir sonraki senenin vergi gelirlerine karşılık 

borçlanan şehzadeler olmuştur87. Sancak sistemi uygulandığı dönemlerde durum 

budur ancak sancak geleneğine son verilmesiyle tekrar saray hayatına dönen 

şehzadelere has verilmemiş ve yerine günde 100 akçe maaş bağlanmıştır. Bu maaş 

hanedan üyeleri içinde en düşük maaş miktarıdır. Aynı miktar sadece evlenmemiş 

kız kardeşlere verilmiştir88. 

 4.4. Tahta Çıkış 

Osmanlı Devleti’nde sancak sisteminin uygulandığı dönemlerde padişahlar 

öldüğü zaman şehzadelerin hepsine babalarının ölüm haberini vermek üzere ulaklar 

gönderilirdi. Bu ulaklar özel kişiler değildi, orduya ya da saraya mensup, sır 

tutabilen, güvenilir, gideceği yolları bilen ve hızlı gidebilecek olan kişilerden 

seçilirdi89. Sancak sisteminde tahta hangi şehzadenin çıkacağı konusunda genel bir 

kural olmamakla birlikte genellikle padişah ya da devlet adamlarının meylettiği 

şehzadeler tahta çıkabilmiştir. Osmanlı Devleti’nde payitahta ilk önce ulaşan 

şehzadenin tahta oturması gelenek olduğundan, şehzadelere gönderilen ulakların 

devlet adamları tarafından yolda alıkonulup diğer şehzadelere padişahın ölüm 

haberinin geç ulaşmasına sebep olunmuş böylece tercih edilen şehzadenin başkente 

kardeşlerinden önce ulaşması sağlanabilmiştir. Taht için tercih edilen şehzadenin 

İstanbul’a yakın sancaklara gönderilmesi de bu konuda yapılan diğer bir 

uygulamadır. Başkente yakın sancaklarda bulunan şehzadeler daima avantajlı 

konumda olmuşlardır. İstanbul’a en yakın olan sancak, Manisa’dır.  Ancak başkente 

ilk önce ulaşmak her zaman belirleyici olmamıştır.  Osmanlı Devleti’nde kendisine 

güvenen, ordunun desteğini alabilen, devlet adamlarını yanına çekebilen ya da başka 
                                                
86 Bunlara ek olarak 15. yüzyılın ikinci yarısı ve 16. yüzyılda sancağa çıkan şehzadelere; bir kıt'a altın 
murassa eyer, iki kıt'a sade altın eyer, ikişer kıt'a gümüş eyer, beşer kıt'a murassa meftul, üç kıta 
murassa burunluk, beşer kıt'a bazubend, dörder kıt'a altın zincirli oyan ve dörder kıt'a gümüş zincirli 
oyan verilmektedir. Uzunçarşılı, s. 668. 
87 Eroğlu, s. 90, 91, 92,  95, 130. 
88 Pierce, s. 132. 
89 Eroğlu, s. 97. 
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devletler ile ittifaklar kurabilen şehzadeler, başkente önce ulaşıp padişahlığını ilan 

etse de kardeşlerinin hükümdarlığını tanımayıp isyan etmişlerdir. Örneğin Fatih 

Sultan Mehmed öldüğünde böyle bir durum yaşanmıştır. Devlet adamları Bayezid’in 

tahta çıkmasını istedikleri için Cem Sultan’a ölüm haberini geç ulaştırmışlardır. 

Bayezid, Cem Sultan’dan önce İstanbul’a gelip tahta çıkmış ancak Cem önce 

Karamanoğulları Beyliği, ardından Memlukler ’den aldığı destekle isyan etmiştir.  

Tahta çıkma merasimi; sancak sisteminin uygulandığı dönemlerde şehzadenin 

başkente ulaşmasıyla başlardı. Başkente gelen şehzade ilk önce Has Oda’ya 

götürülerek tahta oturtulurdu. Bunu cülus töreni ve kılıç kuşanma merasimi takip 

ederdi. Şehzadenin başkente gelmesinin ilk ya da ikinci günü tahta oturması ve 

biatleri kabul etmesi için yapılan törene “cülus”90 denirdi. Osmanlılar’ da 

hükümdarın ölümü Dârüssaâde ağası tarafından sadrazama bildirilir bunun üzerine 

sadrazam divan üyeleri,  nakîbüleşraf, İstanbul kadısı, yeniçeri ağası, sekbanbaşı ve 

kul kethüdâsı ile birlikte saraya giderek, Kubbealtı veya Sünnet Odası’nda yeni 

padişahı beklerlerdi. Daha sonra padişah, Dârüssaâde ağası ve silâhtar ağanın 

eşliğinde önce Hırka-i Şerif Dairesi’ne götürülürdü. Burada sadrazam ve 

şeyhülislâmın biatından sonra başında saltanat alâmeti olarak yûsufî destar ve 

sırtında samur erkân kürkü ile eski bir Türk töresine göre müneccimbaşı tarafından 

belirlenen eşref-i sâatte Bâbüssaâde önünde kurulan tahta oturtulur ve devlet ricâli 

kendisine biat ederdi. Bir yandan yeni padişah için cülûs töreni yapılırken öte yandan 

ölen padişah için de cenaze merasiminin hazırlıklarına başlanırdı. Kafes usulünün 

uygulandığı dönemde tek fark ise tahta geçecek şehzadenin kızlar ağası ve silâhtar 

ağa tarafından şimşirlikten alınmasıydı. Padişahın vefat haberi verilen şehzadeye, 

yeni padişahın kendisi olacağı söylendikten sonra Dârüssaâde ağası ve silâhtar ağa 

eşliğinde önce Hırka-i Şerif Dairesi’ne götürülür ve aynı ritüel uygulanırdı91. Kılıç 

kuşanma merasimi ise yeni hükümdarın din büyükleri ve kendinden önceki 

hükümdarların türbelerini ziyaret ederek başlardı. Nakibüleşraf veya Şeyhülislam 

tarafından Osman Gazi’nin kılıcının, hükümdarın beline takılması esasına dayanan 

kılıç kuşanma işlemi Eyüp’te gerçekleşirdi. Zaman zaman Hz. Ömer ve I. Selim’in 

kılıçlarının kuşatıldığı da olmuştur92. 

                                                
90 Ayrıntılı ilgi için bkz. Abdülkadir Özcan, “Cülus”, TDVİA, VIII, İstanbul 1993, s. 108-114. 
91 Özcan, s. 108-114. 
92 Eroğlu, s. 99. 
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 4.5. Cenaze 

Osmanlı Devleti’nde kuruluştan yıkılışa kadar şehzadeler hanedan için çok 

büyük bir önem teşkil etse de hayat onlar için çok kolay olmamıştır. Özellikle kafes 

usulünün uygulanmasından 19. yüzyıla kadar geçen süre şehzadelerin hayatlarındaki 

en zor dönemdir denilebilir. Sürekli gözetim altında bulundurulan şehzadelerin 

sadece bir tanesi tahta geçme şerefine nail olmuş diğerleri ise şehzade olmanın 

bedelini hayatlarıyla ödemişlerdir. Şehzadelerin taht için tehlike olarak görülmesi, 

padişahları bazı tedbirler almaya itmiştir. Bu tedbirlerden en serti ise kardeş katli 

geleneğidir. Kardeş katli geleneğine binaen şehzadelerin öldürülmesi onların değerini 

değiştirmemiştir. Yani şehzadelerin idamı herhangi suçlu birinin idamı şeklinde 

olmamıştır. Diğer bir deyişle şehzadeler suçlu oldukları için idam edilmemişlerdir. 

Bu sadece devlettin bekası için konulmuş olan bir kural ya da uygulanan bir 

gelenektir. Geleneğe göre şehzadeler kendi yaylarının kirişleri ya da ipek ibrişim ile 

boğdurularak öldürülmüşler, öldükten sonra da gereken saygıyı görmüşlerdir. Bu 

yüzden şehzadelerin cenaze törenlerinde eski Türk ananesine uygun olarak sarıkları 

ve kırılmış yayları tabutlarının üstüne konmuş, atlarının kuyrukları kesilmiş ve 

eyerleri ters çevrilerek cenazenin arkasında yürütülmüştür. Cenazelere sadrazam, 

şeyhülislam, Rumeli ve Anadolu Kazaskerleri, İstanbul Kadısı, nakibüleşraf, yeniçeri 

ağası, süvari bölükleri ağaları, vezirler ve devlet erkânından herkes katılmış hatta 

vezirlerin, kadı askerlerin, defterdarların şehzade cenazelerine katılmaları Osmanlı 

kanunnamesinde yer almıştır. Şehzadeler genellikle babalarının ya da atalarının 

türbelerine defnedilerek93, mezarları da şehzadeye yakışacak bir şekilde muhafaza 

edilmiş ve ziyarete açık tutulmuştur. Bunun yanında gece gündüz dua okunması için 

vakıflar dahi kurulmuştur94.  Hatta taht için isyan etmesi sonucunda idam edilen 

şehzadeye bile gereken saygı gösterilmiştir. Örneğin Cem Sultan Osmanlı 

Devleti’nin yaşadığı en çetrefilli taht kavgasına sebep olmasına rağmen Bursa’da 

adına türbe yaptırılmıştır. Yine Şehzade Bayezid ve Şehzade Korkut’un da türbeleri 

mevcuttur. 

 

 

                                                
93 Örneğin III. Murad tahta çıktıktan sonra, önce babası II. Selim’in cenazesi Ayasofya Camii 
avlusuna defnedilirken ardından katledilen beş erkek kardeşinin/şehzadenin cenazeleri de müteveffa 
padişahın ayakucuna defnolunmuştur. Bkz. Selânikî Mustafa Efendi, s. 102. 
94 Uzunçarşılı, s. 116; Eroğlu, s. 213. 
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II. BÖLÜM 

 

19. YÜZYILDA ŞEHZADELİK KURUMU 
 

1. 19. Yüzyılda Avrupa Ve Osmanlı Devleti 

Osmanlı Devleti tarihini 19. yüzyıla kadar klasik dönem, 19. yüzyıldan sonrasını 

ise modernleşme sürecinde geçirilen bir değişim dönemi olarak ikiye ayırmanın 

mümkün olduğu birinci bölümde belirtilmişti. 19. yüzyıl dünyada ve Osmanlı 

Devleti’nde bir değişim dönemidir. Bu yüzyılda Avrupalı devletler siyasi, sosyal ve 

ekonomi anlamında kendilerini geliştirmişlerdir. Özellikle Ortaçağda siyasi, askeri, 

ekonomik, bilimsel ve kültürel anlamda Osmanlı Devleti’nin oldukça gerisinde olan 

Avrupa devletleri yaptıkları “Coğrafi Keşifler” sonucunda yeni kıtalar ve ticaret 

yolları keşfederek ekonomik olarak bir üstünlük elde etmişlerdir. Coğrafi Keşifler 

sayesinde Avrupa sadece ekonomik anlamda başarı elde etmekle kalmamış 

Avrupa’nın dünya görüşü diğer bir deyişle ufku da genişlemiştir. Bu gelişim 15. ve 

16. yüzyıllarda “Rönesans” adını verdikleri ilmi, kültürel ve sanatsal bir dizi gelişimi 

beraberinde getirmiştir. Avrupa’nın bilimsel anlamda ufkunun genişlemesi o döneme 

kadar baskısı altında oldukları Kilisenin nüfuzunu kırmış ve sanat, edebiyat ve 

kültürel alanda başlayan gelişmeler “Reform” denilen dini düzenlemeleri beraberinde 

getirmiştir. Kilisenin baskısı ortadan kalkınca Avrupa’nın sosyal ve kültürel tarihinde 

bir dönüm noktası olan Rönesans ve Reform hızla gelişen bir Avrupa kimliği ortaya 

çıkarmıştır. Bu dönemde başlayan gelişim süreci 18. yüzyılda da devam etmiş ve 

“Aydınlanma Çağı” tabir edilen bu dönemde araştıran, sorgulayan, okuyan bir 

Avrupa ortaya çıkmıştır. Bununla da kalmayıp yapılan bilimseler çalışmalar 

sonucunda enerji kullanımındaki değişiklikler (özellikle taşkömürünün kullanılmaya 

başlanması) ve keşfedilen buhar gücü Avrupa’da yeni bir dönem başlatmıştır: 

“Sanayi İnkılâbı”. Yaklaşık yüz yıl gibi bir sürede başta İngiltere olmak üzere, 

Fransa, Almanya, İtalya gibi Avrupa ülkeleri sanayileşmiş ve bu sürecin sonunda 

Avrupa yaşadığı gelişim ve değişimlerle Osmanlı Devleti’ni geride bırakmıştır. Yine 

bu dönemde Avrupa’da ilk kez mutlak krallıkların yerini meşruti yönetimler almaya 

başlamıştır. Osmanlı Devleti ise 15. ve 16. yüzyıllardaki durumunu koruyamamıştır. 
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Devletin pek çok kurumunda meydana gelen aksaklıklar Osmanlı Devleti’ni çağın 

gerisinde kalan bir devlet haline getirmiştir. 15. ve 16. yüzyıllarda Avrupa’ya büyük 

bir üstünlük sağlayan Osmanlı’nın 18. yüzyıldan itibaren Avrupa’nın gerisinde 

kalması Osmanlı devlet adamlarını, devleti eski ihtişamına kavuşturmak için 

arayışlara itmiştir. Bu noktada varılan sonuç; Avrupa’nın özellikle askeri ve ilmi 

açıdan Osmanlı’dan daha ileri bir seviyeye ulaştığı gerçeğidir. Askeri teşkilatta 

Avrupa tarzı yeniliklerle ordunun ıslah edilmesi hedeflenerek başlanan süreç, askeri 

alandan idari, ekonomik ve sosyal hayata kadar kaymıştır. 19. yüzyılda yapılan 

ıslahatların kapsamı genişlemiştir. Avrupa’nın ekonomik ve askeri açıdan ulaştığı 

güç ve yaşam tarzı gelişmişlik göstergesi olarak görülmüş ve Osmanlı yaşam tarzı 

Avrupa standartlarında değişmeye başlamıştır. Böylece alafranga yaşam tabir edilen 

ve aslında Osmanlı kültürüne yabancı bir yaşam tarzı ortaya çıkmış adına da 

modernleşme denilmiştir. Çağdaşlaşma ya da Batı’ya ayak uydurma çabaları aslında 

Osmanlı Devleti’ni içinde bulunduğu kötü gidişattan kurtarmak amacıyla ortaya 

atılan kurtuluş çarelerindendir. Modernleşme süreci dediğimiz bu dönemde Osmanlı 

Devleti’nde giyim kuşamdan, günlük hayata, mobilyalardan, yemek kültürüne, 

mimariden sanata pek çok alanda, Batı tarzı, etkisini göstermeye başlamıştır95.   

19. yüzyılda ciddi bir potansiyele ulaşan modernleşme, toplumda farklı 

kesimlerin farklı tepkilerine yol açmıştır. Bazı kesimler tarafından kabul görürken 

modernleşme karşıtları, devlete ciddi zararlar veren isyanlar çıkarmışlardır96. Genel 

olarak Osmanlı toplumunu etkileyen kültürel değişimler Osmanlı saray hayatına da 

yansımış ve özellikle haremde kendini hissettirmiştir. Ancak Avrupai yaşam tarzı 

köklü bir kültürel geçmişin üzerine inşa edilmeye çalışıldığından tam anlamıyla 

başarılı olamamıştır. Saray halkından bazıları kendilerini Batılı tarzda yetiştirebilmiş 

ve bu hayata uyum sağlamışken, bazıları tamamen reddetmiş, bazıları ise arafta 

kalmıştır. Devletin tüm kurumlarına ve halkın, özellikle saray halkının yaşam tarzına 

yansıyan modernleşme şehzadelik kurumuna da yansımıştır. 19. yüzyılda şehzadelik 
                                                
95 Modernleşme süreci ile ilgili olarak bkz. Bülent Özdemir, Ottoman Reforms And Social Life: 
Reflection From Salonica 1830-1850, İstanbul:The Isis Press, 2003, Erik Jan Zürcher, Modernleşen 
Türkiye’nin Tarihi, Çev. Yasemin Saner Gönen, 2015, Kemal Karpat,  Osmanlı Modernleşmesi 
Toplum, Kuramsal Değişim ve Nüfus, İstanbul 2014; Uygur Kocabaşoğlu (Ed.), Modern Türkiye’de 
Siyasi Düşünce Modernleşme ve Batılılaşma, III, 2002, Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, 
Ankara 1998; M. Şükrü Hanioğlu, “Batılılaşma”, TDVİA, V, İstanbul 1992, s. 148-152; M. A. 
Ubucini, Osmanlı’da Modernleşme Sancısı, Çev. Cemal Aydın, İstanbul 1998; Nebi Özdemir, 
Osmanlı Tüketim Kültürü, Eğlence ve Yazılı Medya İlişkisi”, Milli Folklor, Sayı: 73 (Bahar 2007), s. 
12-22. 
96 Örneğin, Kabakçı Mustafa İsyanı 19. yüzyılda yenilik karşıtlarının çıkardığı bir isyandır. Ayrıntılı 
bilgi için bkz. Kemal Beydilli, “Alemdar Mustafa Paşa”, TDVİA, II, İstanbul 1989, s. 364-365. 
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kurumunda giyim kuşamdan, eğitime, kullanılan eşyalardan, ilgi alanlarına, 

evlenmelerden boşanmalara, sosyal hayattan, siyasi konuma bir değişimin söz 

konusu olduğu görülmektedir. Bu bölümde modernleşmenin etkisiyle şehzadelik 

kurumunda meydana gelen değişimler anlatılacaktır. 

 

2. 19. Yüzyılda Şehzadelik Kurumunda Meydana Gelen Değişimler 

19. yüzyılda monarşiler önemini koruduğu için soyun devamı açısından 

şehzadelerin hanedan ve devlet için öneminde bir değişme olmamıştır. Şehzadeler 

protokol sıralamasında üçüncü gurupta97 ve yaş sırasına göre yer almışlardır. Bu 

dönemde şehzadeler için isimlerinden önce “devletlû, necabetlü” isimlerinden sonra 

ise “efendi” lakabı kullanılmıştır. Örneğin Devletlü, necabetlü Mahmud Celâleddin 

Efendi gibi. Avrupa’da ise “His Imperial Highness Prince” veya “Son Altesse 

Imperial Le Prince” gibi ünvanlar kullanılmıştır98. 

1876’ya kadar tüm şehzadelerin siyasi konumu aynıdır. 1876 Kanuni Esasi ile 

saltanatın varisi kabul edilen en büyük şehzade “veliaht” unvanını alarak farklı bir 

statüye sahip olmuştur. Şehzade çocuklarına “sultanzade” denilmiş, “beyefendi” 

lakabı kullanılmıştır. Şehzade eşlerine ise “hanım” denilmiş. “ismetlu hanımefendi” 

şeklinde hitap edilmiştir. Şehzadelerin aynı zamanda en fazla dört eşi olabilmiştir. Bu 

eşler hanedan siciline kayıtlı olmakla birlikte hanedan efradı olamamışlar ama 

hanedana mensup sayılmışlardır99. 

 2.1. Veraset Sistemi ve Veliaht Şehzadelik Statüsü 

Şehzadelerin siyasi konumları ya da sahip oldukları hak ve yetkilerdeki 

farklılaşma daha çok veraset sisteminde meşrutiyet ile meydana gelen değişimlere 

bağlı olmuştur. Sancak sisteminden kafes usulüne geçiş şehzadelerin pek çok hak ve 

yetkisini elinden almıştır. Kafes Usulünde yaşam ise zaman içerisinde değişim 

geçirmiştir. Sisteme ilk geçişte uygulanan katı tutum zamanla şehzadeler lehine biraz 

yumuşamıştır. Özellikle Ekber ve erşed sisteminin büyük ölçüde hangi şehzadenin 

padişah olacağını belirlemesi, kardeş katli geleneğinin ortadan kalkmasını sağlaması 
                                                
97 Osmanlı protokolünde sıralama şu şekildedir: Padişah, Valide Sultan, Şehzadeler, Sultanlar, 
Kadınefendiler, Sultanzadeler, Hanımsultanlar, Damatlar, Şehzade Zevceleri. Sultanzadeler, 
sultanların erkek, hanım sultanlar ise kız çocuklarıdır. Bkz. Osman Selahaddin Osmanoğlu, Ali Vasıp 
Efendi Bir Şehzadenin Hatıratı Vatan ve Menfada Gördüklerim ve İşittiklerim, İstanbul: YKY, 2004, 
s. 16-18. 
98 Osmanoğlu, s. 17. 
99 Osmanoğlu, s. 14, 17, 19. 
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açısından çok önemlidir. Şehzadelerin hayatları gözetim altında devam etse de 

öldürülme geleneğine son verilmesi şehzadeler lehine yapılan en büyük ve en iyi 

uygulamadır denilebilir.  

Kafes hayatı, 18. yüzyıl boyunca devam etmiştir ancak 17. yüzyıldaki kadar 

katı değildir. Örneğin Kafes usulünde şehzadelerin herhangi biriyle haberleşmelerine 

kesinlikle izin verilmediği gibi yanlarına gelen kişilerin de padişahtan özel izin 

almaları gerekirdi. Oysaki 18. yüzyılda şehzade Selim yani padişah III. Selim, 

amcası I. Abdülhamid’in padişahlığı esnasında Fransa Kralı ile mektuplaşmıştır100. 

19. yüzyıla gelindiğinde özellikle Tanzimat’la birlikte şehzadelere uygulanan 

katı tutumda biraz daha gevşeme olmuştur. Ancak asıl değişim 1876’da 

Meşrutiyet’in ilanı ile gerçekleşmiştir. Kanun-ı Esasi ile hanedanın en yaşlı üyesi 

veliaht ilan edilerek statüsü değiştirilmiştir101. Yani hanedanın en yaşlı ve aklı 

başında üyesinin başa geçmesi prensibine dayanan ekber ve erşed sistemi anayasa ile 

Veliaht Şehzadelik haline getirilerek, veraset sisteminde çok önemli bir değişiklik 

yapılmış ve Osmanlı tarihinde ilk kez başa hangi şehzadenin geçeceği kesin olarak 

belirlenmiştir. 

17. yüzyıldan itibaren uygulanan ekber ve erşed sisteminin veliaht şehzadelik 

olarak anayasaya sokulmasının nedenini 19. yüzyılda meydana gelen değişimlerde 

aramak mümkündür. Bir değişim dönemi olan 19. yüzyılda her alanda modernleşme 

söz konusu olduğu gibi yönetim anlamında da radikal değişiklikler başgöstermiştir. 

19. yüzyılda hanedanlar eski itibarlarını kaybetmeye, dolayısıyla monarşilerin yerini 

meşruti monarşiler hatta cumhuriyet idareleri almaya başlamıştır.  Birinci bölümde 

değinildiği üzere kut anlayışı nedeniyle hanedan kutsal kabul edilip, hanedan 

dışından bir kişinin hükmetme yetkisini kullanması tahayyül bile edilemezken hatta 

zaman zaman Osmanlı soyu tükenirse ne yaparız çaresizliği yaşayan tebaada devletin 

başına hanedandan olmayan biri gelebilir şeklinde fikirlerin filizlenmeye başlanması 

da bu yüzzyıldadır. Halk arasında ortaya çıkan bu fikirler padişahları tedbir almaya 

                                                
100 III. Selim henüz veliaht şehzade iken Fransa kralı XVI. Louis ve Hariciye Nazırı Kont dö 
Monmoren ile mektuplaşmıştır. Mektuplar 1786 tarihlidir. Bkz. İ. Hakkı Uzunçarşılı, “Selim III’ün 
Veliaht İken Fransa Karalı Lüi XVI İle Muhabereleri”, Belleten, II/5-6 (Nisan 1938), s. 193; Kemal 
Beydilli, “Selim III”, TDVİA, XXXVI, İstanbul 2009, s. 421. 
101 Ünal, s. 15. 
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itmiştir. Bu nedenle bir padişah öldüğünde ya da hal edildiğinde yerine kimin 

geçeceği anayasa ile kanunlaşmıştır102.  

 İlk veliaht şehzade Mehmed Reşat Efendi’dir. Mehmed Reşat Efendi, Sultan 

Abdülmecid’in oğlu dolayısıyla II. Abdülhamid’in kardeşidir. II. Abdülhamid’in 

tahttan indirilmesi sonucu tahta veliaht şehzade Mehmed Reşat yani V. Mehmed 

geçmiştir. V. Mehmed’in tahta geçmesi üzerine Abdülaziz’in oğlu ve V. Mehmed’in 

kuzeni Yusuf İzzeddin Efendi veliaht şehzadeliğe yükselmiştir. Veliaht Yusuf 

İzzeddin Efendi tahta geçemeden ölmüş bu kez veliahtlık tekrar Abdülmecid’in 

soyuna geçerek Mehmed Vahdeddin Efendi (Sultan VI. Mehmed) veliaht şehzade 

olmuştur. Veliahtlığı 1918’e kadar süren Mehmed Vahdeddin tahta çıktığında ise 

veliaht şehzadelik amcasının yani Abdülaziz’in oğlu Şehzade Abdülmecid Efendi’ye 

geçmiştir. 1922’de Sultan Vahdeddin’in padişahlığı esnasında saltanat kaldırıldığı 

için son veliaht şehzade TBMM tarafından Halife ilan edilen Abdülmecid Efendi’dir. 

Osmanlı Devleti’nde 1876 Kanuni Esasi ile meydana getirilen veliaht 

şehzadelik statüsü halifeliğin kaldırılmasına kadar devam etmiştir. Osmanlı 

Devleti’nde hanedan içi düzenlemeleri yapmak amacıyla son elli yılı içerisinde bazı 

kararnameler103 yayınlanmıştır. Bunlardan sonuncusu 8 Ocak 1920 tarihinde 

yürürlüğe konan kararnamedir. Kararnamenin “Hanedan azasının erkek üyeleri 

şehzade ünvanına sahip olurlar ve devletlü necabetlü efendi hazretleri lakabıyla 

anılırlar. Eskiden beri uygulanan usule göre saltanata varis olacak şehzade veliaht 

ünvanını taşır.” şeklindeki ikinci maddesi ile veliaht şehzadelik statüsünün devamı 

bir kez daha resmileştirilmiştir104. 

Veliaht şehzadeler diğer şehzadelerden farklı hak ve yetkilere sahip 

olmuşlardır. Özellikle diğer şehzadelere göre daha rahat hareket edebilmişler ve 

maaşları da diğer şehzadelerden fazla olmuştur. Bayram tebriklerinde protokol gereği 

padişahtan sonra veliaht şehzadenin de ziyaret edilmesi gelenek haline gelmiştir. 

Veliaht şehzadelerin ikametgâh yerleri de değişiklik göstermektedir. Bazen 

                                                
102 Hakan T. Karateke, Padişahım Çok Yaşa! Osmanlı Devletinin Son Yüz Yılında Merasimler, 
İstanbul: Kitap Yayınevi, 2004, s. 25-26 
103 Hanedan işlerini düzenlemek amacıyla yayınlanan kararnamelere “Eğitim“ bölümünde 
değinilmiştir. Bkz: II. Bölüm 
104 Osmanoğlu, s. 15-16 Maddenin orijinali ”Hanedan efradının zükuru Şehzade ünvanını ve Devletlü 
necabetlü efendi hazretleri elkabı ile inası Sultan ünvanını ve Devletlü sultan hazretleri elkabı ile yad 
olunurlar usul ve teamül-i kadimi veçhile varis-i saltanat olacak şehzade veliaht ünvanını ihraz eder.” 
şeklindedir.  
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Dolmabahçe Sarayı’nın veliaht dairesi kısmında yaşamışlar bazense kendi 

köşklerinde ikamet etmişlerdir105. 

Veliaht şehzadelik uygulaması ile şehzadeler biraz daha rahat nefes 

alabilmeye başlamışlardır. Bu sayede kafes usulü sona ermiş, ancak yine de başta 

bulunan padişahın tutumuna göre şiddeti değişmekle birlikte şehzadeler göz hapsinde 

tutulmuşlardır.  

 2. 2. Veliaht Dairesi 

Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Fermanı’nın ilanıyla şehzadelerin kavuştuğu 

serbest yaşam onların ikamet yerlerine de yansımıştır. Tanzimat döneminde ilk kez 

şehzadeler sarayla aynı imkânlara sahip bir binada serbestçe yaşama şansına sahip 

olmuşlardır. Bunu sağlayan unsur ekber ve erşed sistemine göre veliaht konumunda 

olan şehzade için Dolmabahçe Sarayı’nda veliaht dairesinin inşa edilmesidir. 

Dolmabahçe Sarayı’nın inşasına Sultan Abdülmecid döneminde başlanmış olup 

veliaht dairesi de sarayla aynı zamanda yapılmıştır. Abdülmecid döneminin veliaht 

şehzadesi kardeşi Abdülaziz’dir. Şehzade Abdülaziz için inşa edildiğinden devrin 

kaynaklarında “Aziz Efendi Dairesi” olarak geçen daire, bir veliaht için inşa edilen 

ilk müstakil daire olma özelliğine sahiptir. Abdülaziz’den sonra diğer veliaht 

şehzadelerin de orada kalması sebebiyle zaman içerisinde adı “Efendiler Dairesi”, 

“Veliaht Sarayı” ve “Dolmabahçe Veliaht Dairesi” olarak kullanılmıştır106.  

Veliaht Dairesi; Mabeyin yani Selamlık, Merasim Salonu ve Harem olmak 

üzere üç bölümden oluşmaktadır. 11.000 metrekarelik büyük bir alana sahip olan 

daire üç kat üzerine kuruludur. Veliahtların bu dairede aileleri ve hizmetkârlarıyla 

yaşamalarına yetecek şekilde 9 salon, 80 oda, 20 koridor, 14 tuvalet, 2 hamam ve 7 

ara kat bulunmaktadır. Veliaht Dairesi'nde sırasıyla; Sultan Abdülaziz, Sultan V. 

Murad, Sultan II. Abdülhamid, Sultan V. Mehmed Reşad, Yusuf İzzeddin Efendi, 

Sultan VI. Mehmed Vahdeddin ve Halife Abdülmecid Efendi ikamet etmiştir107. 

 

                                                
105 Osmanoğlu, s. 71. 
106 Mili Saraylar Bülteni, Mayıs 2010. www.millisaraylar.gov.tr/portalmain  
107 Mili Saraylar Bülteni, Sayı: 32 (Mart 2012). www.millisaraylar.gov.tr/portalmain 
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 2. 3. Diğer Şehzadelerin İkamet Ettikleri Yerler 

19. yüzyılda şehzadelerin hayatlarında meydana gelen en önemli 

değişimlerden biri de ikamet ettikleri yerlerdir. Sancak sisteminin uygulandığı 

dönemde şehzadeler sancağa çıkma yaşı gelinceye kadar Topkapı Sarayı’nda 

kendilerine ait dairelerde yaşıyorlardı. Saraydan sancaklara gönderilen şehzadelerin 

gönderildikleri sancaklarda bu kez kendilerine ait sarayları oluyordu. Kafes usulü 

uygulanmaya başladıktan sonra ise şehzadeler, Topkapı Sarayı’nda çıkarılmamışlar 

ve bu defa kendilerine ait dairelerde değil, saraya bitişik on iki daireden oluşan ve 

şimşirlik adı verilen bölümde ikamet etmişlerdir.  

19. yüzyılda ise durum şehzadeler lehine değişmiş ve şehzadeler kendileri 

için inşa edilen köşk, kasır ya da çiftliklerde yaşamaya başlamışlardır. Böylece kafes 

usulünde hayatları şimşirlik ile sınırlı olan şehzadeler İstanbul’un çeşitli yerlerinde 

yaşama hakkı elde etmişlerdir. Bu dönemde şehzadelere bizzat padişahın emriyle 

ikametgâhlar tahsis edilmiştir. Hatta II. Abdülhamid’in kardeşi şehzade Mehmed 

Vahdeddin için tahsis ettiği köşk Çengelköy’de yani Anadolu yakasındadır. Yine 

şehzade V. Murad, amcası Abdülaziz’in kendisine tahsis ettiği Kurbağalıdere’deki 

çiftlik evinde, II. Abdülhamid, Maslak’ta bulunan çiftliğinde, Abdülmecid Efendi 

İcadiye’de ki köşkünde, Yusuf İzzeddin Efendi ise Zincirlikuyu Köşkü’nde ikamet 

etmiştir108. 

Kendilerine ait yerlerde yaşamak şehzadelerin hayatını kolaylaştırsa da 

devletin içinde bulunduğu ekonomik koşulları daha da kötüleştirmiştir.  İstedikleri 

yerde ikamet etme hakkına sahip olan şehzadelere inşa edilen kasırlar, köşkler 

hazinenin içinde bulunduğu durumu daha da zora sokmuştur109. Köşk ya da kasırların 

inşa masraflarının yanında, içlerinin döşenmesi, ısınma ve iaşe ihtiyacı da hazineye 

ekstra yük getirmiştir. Tüm şehzadeler ayrı saray, kasır ya da köşklerde yaşadıkları 

gibi bir de bazı şehzadeler birden fazla yerde ikamet edebilmişlerdir. Örneğin 

Mahmud Celâleddin Efendi’nin terekesinden iki ayrı yerde ikamet ettiği tespit 

edilmiştir. Bunlardan biri Feriye’deki dairesi diğeri ise Hüsnü Melek Hatunun 

kasrının bahçesinde bulunan Bahçe Kasrı’dır. Her iki daire de dayalı döşelidir110. 

                                                
108 Cevdet Küçük, “Murad V”, TDVİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 183; Ali Akyıldız, “Yusuf İzzeddin 
Efendi”, TDVİA,  XXXXIV, İstanbul 2013, s. 14. 
109 Arzu Terzi, Sarayda İktidar Mücadelesi Saray Mücevher İktidar, İstanbul: Timaş Yay., 2012, s. 
27. 
110 Bkz. III. Bölüm Şehzade Mahmud Celâleddin Efendi. 
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Yusuf İzzeddin Efendi’de çok sayıda köşkü olan şehzadelerdendir. Asıl ikametgâhı 

Zincirlikuyu Köşkü olmakla birlikte Nişantaşı’nda bir konağı ile Çamlıca’da bir 

köşkü bulunmaktadır111. 

 

3. 19. Yüzyıl Padişahlarının Şehzadelik Dönemleri Ve Diğer Şehzadelere Karşı 

Tutumları İle Veliaht Şehzadeler 

19. yüzyılda şehzadelerin sosyal ve siyasi konumları çeşitli kurallarla 

belirlenmiş olsa da yaşam tarzlarını belirleyen temel unsur başta bulunan padişahın 

tutumu olmuştur. Bu dönemde şehzadelerin durumları hakkında genel bilgilere 

ulaşmak mümkündür ancak asıl önemli olan padişahların şehzadelere karşı 

tutumlarını ve padişahları farklı şekillerde davranmaya iten sebepleri tespit etmektir. 

Padişahların davranışlarındaki farklılığın kişilik özelliklerine bağlı olarak değiştiği 

düşünülmekle birlikte sebebi, mevcut durum ve yaşanan olayların padişahlar 

üzerindeki etkilerinde aramak daha doğrudur. Bu nedenle 19. yüzyılda padişah 

olabilen şehzadelerin hem şehzadelik hem de padişahlık zamanlarındaki hayatlarını 

incelemek gerekmektedir.  

III. Selim; III. Mustafa’nın oğlu olup, 1789-1807 tarihleri arasında padişahlık 

yapmıştır. Bu sebeple kendisine 19. Yüzyılın ilk padişahı demek mümkündür. 

Şehzadeliği babası ve amcası I. Abdülhamid döneminde geçmiştir. Babası III. 

Mustafa Osmanlı’nın ıslahatçı padişahlarından olup III. Selim’i itinayla yetiştirmiş, 

O’nun daha şehzadeliğinde devlet işlerine alışmasını sağlamıştır. Babasının yanında 

törenlere katılan, elçilerle tanışan III. Selim ıslahatçı ruhunu babasından miras 

almıştır. Aynı zamanda Avrupa’daki gelişmelerden de haberdar olmuştur. 

Yetiştirilme tarzının da etkisiyle olsa gerek III. Selim Osmanlı’nın en yenilikçi 

padişahlarından biri olup, Nizam-ı Cedid adı altında çok yönlü ıslahatlar yapmıştır.   

III. Mustafa’nın ölümü üzerine tahta amcası I. Abdülhamid çıkmıştır.  Amcası 

döneminde de rahat bir hayat geçirmiş, I. Abdülhamid ekberiyet sistemine göre 

veliaht konumunda olan yeğenine fazla baskı yapmamıştır. Bir ara ülkede I. 

Abdülhamid’i tahttan indirip, III. Selim’i padişah yapma girişimlerinin ortaya 

çıkması nedeniyle III. Selim’in şimşirlikteki hayatı zorlaşmış ancak bu durum kısa 

sürmüştür. III. Selim şehzadeliğinde dışarı ile irtibat kurabilmiş, hatta Fransa Kralı 

                                                
111 Akyıldız, s. 14. 
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XVI. Louis ile mektuplaşmıştır. Kafes usulünde şehzadelerin anneleri ile 

görüşmelerinin bile izne bağlı olduğu bilgisi dikkate alındığında I. Abdülhamid’in 

şehzade Selim’i oldukça serbest bıraktığı daha iyi anlaşılmaktadır. III. Selim’in 

çocuğu olmamıştır112. Kendisi padişah olduğunda gerek çocuğunun olmaması 

gerekse şehzadeliğinde amcasının kendisini serbest bırakması, III. Selim’in de 

amcaoğulları şehzade Mustafa (IV) ve şehzade Mahmud (II)’a iyi davranmasını 

sağlamıştır. Hatta yenilik karşıtı grupların şehzade Mustafa’yı tahta çıkarmak 

istemeleri ve Mustafa’nın da III. Selim’e karşı olanlarla işbirliği içinde bulunmasına 

rağmen sert tedbirler almamış, zamanında amcasının kendisine davrandığı şekilde 

davranmıştır. III. Selim dönemi yapılan ıslahatlar bakımından her ne kadar Osmanlı 

tarihinin en özel dönemlerinden olsa da yenilik karşıtı grupların tepkisine maruz 

kalmıştır. Batı tarzı yenilik istemeyen kişiler tahta Şehzade Mustafa’nın geçmesini 

istemişler III. Selim ise tahttan kuzeni lehine çekilip, şimşirliğe dönmüştür113. 

IV. Mustafa; I. Abdülhamid’in oğlu olup, şehzadeliği babası ve kuzeni III. 

Selim döneminde geçmiştir. I. Abdülhamid’in vefatından sonra tahta geçen kuzeni 

III. Selim tarafından sevgi ve şefkat ile büyütülmüştür. III. Selim’in tahttan kendisi 

lehine çekilmesiyle padişah olmuş ancak padişahlık dönemi çok parlak geçmemiştir. 

Devlet işlerinde istenilen başarıyı gösterememesi sebebiyle tahttan indirilip, III. 

Selim’in tekrar tahta çıkarılması gündeme gelmiştir. Bunun üzerine IV. Mustafa 

uzun süredir terk edilen şehzade katli uygulamasını tekrar etmiş ve tahtın tek varisi 

kalabilmek için hem kardeşi II. Mahmud’un hem de kuzeni III. Selim’in 

öldürülmesini emretmiştir. Bu emir üzerine III. Selim boğularak öldürülmüş, II. 

Mahmud ise yaralı olarak kaçmayı başarmıştır114. 

II. Mahmud; I. Abdülhamid’in oğlu, III. Selim’in kuzeni ve IV. Mustafa’nın 

kardeşidir. III. Selim’in çocuğu olmaması sayesinde şimşirlikte kalmasına rağmen 

rahat bir hayat geçirmiştir. Ağabeyi IV. Mustafa’nın III. Selim’i tahttan indirmesi 

sonucu sarayda şartlar kendisi için zorlaşmıştır. Tahttan indirilen III. Selim de 

şimşirliğe yollandığından II. Mahmud buradaki günlerini III. Selim ile geçirme fırsatı 

bulmuş ve onun fikirlerinden ve tecrübelerinden faydalanabilmiştir. IV. Mustafa’nın 

erkek çocuk sahibi olamadan ölmesi üzerine hanedanın tek erkek üyesi olarak tahta 

                                                
112 III. Selim’in tahta geçtikten sonra Ahmed adını verdiği bir oğlu olmuş ancak çok fazla 
yaşamamıştır. Bkz. Beydilli, s. 424. 
113 Beydilli, s. 420, 421, 424.  
114 Kemal Beydilli, “Mustafa IV”, TDVİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 283-284.  
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çıkmış ve Osmanlı hanedanı II. Mahmud’un soyundan devam etmiştir. II. Mahmud 

şehzadelerinin eğitimine ve yetişmelerine özel bir önem vermiştir115. 

Sultan Abdülmecid babası II. Mahmud’un ölümü üzerine 16 yaşında tahta 

çıkmış, 1839-1861 tarihleri arasında tahtta kalmıştır. Abdülmecid diğer şehzadelere 

göre daha şanslıdır diyebiliriz. Çünkü hem şehzadeliği babasının padişahlığı 

dönemine rastlamıştır hem de tıpkı III. Selim gibi, Osmanlı’nın en yenilikçi 

padişahlarından kabul edilen II. Mahmud’un oğludur. Bu sayede eski şehzadeler gibi 

kafes hayatı yaşamamış, eğitimi de diğer şehzadelere göre daha modern olmuştur. II. 

Mahmud oğlunun eğitimine çok önem vermiş ve O’nu Avrupalı bir prens gibi 

yetiştirmiştir. İyi seviyede Fransızca öğrenen şehzade Avrupa basınını yakından 

takip ettiği gibi, yabancı kişilerle de görüşme imkânı bulmuştur. Batı musikisine ve 

yaşayış tarzına hayran olmuştur.116  Kendisi padişah olduğunda, O da tıpkı babası 

gibi şehzadeleri serbest bırakmıştır. Osmanlı Devleti’nin Avrupa tarzı yaşamı 

benimseyen ve modernleşmeye öncülük eden padişahı, Sultan Abdülmecid’dir. Onun 

döneminde önce Tanzimat Fermanı ardından Islahat Fermanı ilan edilmiştir. 

Tanzimat Fermanı ile birlikte şehzadelere uygulanan katı tutumda biraz gevşeme 

olmuş, kafes hayatı kaldırılmış ve şehzadelerin serbestçe gezip dolaşmalarına izin 

verilmiştir. Bu dönemde saray yaşamında da köklü değişiklikler yapılmıştır. Batı 

tarzı değişimleri yansıtan Dolmabahçe Sarayı inşa edilerek devletin yönetim merkezi 

Topkapı Sarayı’ndan Dolmabahçe’ye taşınmıştır117. 

Sultan Abdülaziz, II. Mahmud’un oğlu Sultan Abdülmecid’in ise kardeşidir. 

Abdülaziz babası öldüğünde on yaşındadır. Abdülaziz’in çocukluk dönemi babası, 

gençlik dönemi ise ağabeyinin padişahlığına rastlamıştır. Gerek babası gerekse 

ağabeyinin tutumları sayesinde rahat bir hayat sürmüştür. Sultan Abdülmecid 

zamanında devlet işlerinden uzak tutulsa da sosyal hayatta istediği şekilde 

yaşayabilmiştir. Sultan Abdülaziz zamanında devlet işlerinden uzak tutulsa da sosyal 

hayatta istediği şekilde yaşayabilmiş günlerini avlanarak, güreşerek, hayvan 

besleyerek geçirmiştir118. Hatta ağabeyi Abdülmecid Han tarafından kendisine 

müstakil bir daire tahsis edilmiştir. Şehzadeliğinde halk tarafından çok sevilen 

Abdülaziz tahta geçtiği zaman hem kendi çocuklarını hem de yeğenlerini yani Sultan 
                                                
115 Beydilli, “Selim III”, s. 420, 424. 
116 Murat Bardakçı, Şahbaba, İstanbul: Pan Yayıncılık, 1998, s. 22-39; Cevdet Küçük, “Abdülmecid” 
TDVİA, I, İstanbul 1988, s. 259. 
117 Sulan Abdülmecid döneminde yapılan Batı tarzı ıslahatlar için bkz. Küçük, s. 259-263. 
118 Ahmet Hamid Ongunsu, “Abdülaziz”, İslam Ansiklopedisi, I, İstanbul: MEB, 1978, s. 57. 



 

39 
 

Abdülmecid’in çocuklarını olabildiğince serbest bırakmıştır119. Abdülaziz’in ağabeyi 

Abdülmecid’den farklı olarak Batılı yanı hiç olmamıştır. Çoğu Osmanlı şehzadesinin 

tersine Fransızca öğrenmemiş, Avrupa ilim ve kültürü ile ilgilenmemiştir120. Buna 

rağmen Sultan Abdülaziz döneminin en önemli olaylarından biri Abdülaziz’in 

padişahlığı esnasında Mısır’a121 ve Avrupa’ya122 seyahate çıkmasıdır123. 

Abdülaziz’in Avrupa seyahati Osmanlı tarihinde bir ilktir. Sultan Abdülaziz bu 

seyahate şehzadeleri de götürmüştür124. Osmanlı Devleti’nin geçmişine bakıldığında 

gerek bir Osmanlı padişahının gerekse 19. yüzyıla kadar kafes usulü uygulamasıyla 

Şimşirlik’in dışına çıkamayan şehzadelerin 19. yüzyılda Avrupa seyahatine gitmeleri 

çok büyük ve önemli bir değişimdir. Şehzadelere özgürlük tanıyan Sultan Abdülaziz 

yeğeni şehzade Murad Efendi tarafından tahttan indirilmiştir. 

V. Murad; Abdülaziz’in hal edilmesi üzerine otuz beş yaşında tahta çıkmıştır. 

Şehzadeliğinin bir kısmı babası Sultan Abdülmecid, bir kısmı da amcası Abdülaziz 

dönemine rastlayan V. Murad, Abdülmecid döneminde çok iyi bir eğitim alarak 

yetişmiştir. Babası zamanında şehzadelere tanınan serbestliğin amcası döneminde de 

devam etmesi sayesinde şehzadelik dönemini rahat geçirmiştir.  Abdülaziz’in Avrupa 

ve Mısır seyahatine veliaht şehzade sıfatıyla katılmış ve bu seyahat esnasında Batı’ya 

hayran kalmıştır. Abdülaziz döneminde şehzadeliğini amcasının kendisine tahsis 

ettiği Kadıköy Kurbağalıdere’deki çiftlik evinde geçiren V. Murad burada 

meşrutiyeti savunan Yeni Osmanlılarla da temas kurmuştur. Meşruti yönetim 

fikrinden etkilenen şehzade, Abdülaziz’in tahttan indirilmesi konusunda meşrutiyet 

taraftarlarıyla ittifak yapmıştır. Çıkarılan isyan sonucunda Abdülaziz tahtan 

indirilerek şehzade Murad tahta geçirilmiş ancak V. Murad’ın bu saltanatı sadece 

doksan üç gün sürmüştür. V. Murad, Abdülaziz’in hal edilmesi esnasında yaşanan bir 

                                                
119 Kırpık, s. 169; Olcay Kolçak, Adile Sultan, İstanbul: Kastaş Yay., 2005, s. 43. 
120 Cevdet Küçük, “Abdülaziz”, TDVİA, I, İstanbul 1988,  s. 183. 
121 Sultan Abdülaziz, Kavalalı Mehmed Ali Paşa isyanından itibaren ayrı bir devlet haline gelen 
Mısırlıların Osmanlı Devleti’ne bağlılıklarını kuvvetlendirmek amacıyla Mısır’a seyahat yapmıştır. 
Ayrıntılar için bkz. Küçük, s. 179-185. 
122 Sultan Abdülaziz 1867’de Avrupa seyahatine çıkmıştır. Fransa İmparatoru III. Napolyon tarafından 
milletlerarası Paris Sanayi Sergisi’ne şeref misafiri olarak davet edilen Abdülaziz Fransa ve 
İngiltere’yi ziyaret etmiş bu esnada Belçika, Prusya ve Avusturya’ya da uğramıştır. Bkz. Küçük, s. 
179-185. 
123 Sultan Abdülaziz’in Avrupa seyahati hakkında ayrıntı için bkz. Cemal Kutay, 47 Gün Sultan 
Abdülaziz’in Avrupa Günlüğü, İstanbul 2012; Nihat Karaer, Sultan Abdülaziz’in Avrupa Seyahati İle 
Osmanlı ve Batı Kamuoyunda Yankıları, Doktora Tezi, AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2003. 
124 Sultan Abdülaziz’in Avrupa Seyahatine şehzadeleri götürme nedenleri ve seyahat “Şehzadelerin 
Siyasi Konumları” bölümünde anlatılmıştır. 
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takım olumsuzluklar125 ve tahttan indirilmesinin ardından amcasının intihar etmesi/ 

öldürülmesi sonucu akli dengesini kaybetmiştir. Bu nedenle üç ay sonra tahttan 

indirilmiş ve hayatının geri kalanını Çırağan Sarayı’nda hapis olarak geçirmiştir126. 

V. Murad’ın tahttan indirilmesi üzerine kardeşi II. Abdülhamid tahta çıkarılmıştır.  

II. Abdülhamid; Sultan Abdülmecid’in oğludur. 1876- 1909 tarihleri arasında 

tam otuz üç yıl padişahlık yapmıştır. Şehzadeliği babası ve amcası Abdülaziz 

Dönemi’ne rastlamıştır. Abdülhamid özel hocalar tayin edilerek eğitilmiştir. 

Eğitimine önem verilse de babası kendisine soğuk davranmış ve baba sevgisinden 

uzak büyümüştür. Ekber ve erşed sistemine göre Abdülhamid’in önünde amcası 

Abdülaziz ve ağabeyi Şehzade Murad’ın olması Abdülhamid’i taht için uzak bir aday 

haline getirdiğinden saray halkı da kendisine pek ilgi göstermemiştir. Amcasının 

padişahlığı döneminde Abdülaziz’in ilgisini çekmeyi başarabilmiş, zekâsı ve politik 

kabiliyeti sayesinde Abdülaziz, onun serbest bir ortamda yetişmesine imkân 

vermiştir. Abdülaziz’in Mısır ve Avrupa seyahatlerine de katılmıştır. Abdülhamid’in 

şehzadeliği oldukça serbest geçmiş olup bu sayede şehzade, bir anlamda iş hayatına 

atılarak çiftlik işleriyle uğraşmış, maden işletmiş, borsa ile ilgilenmiş ve hatırı sayılır 

miktarda para kazanmıştır127. Abdülhamid’e gelinceye kadar şehzadeliği rahat geçen 

padişahlar kendilerinden sonra gelen şehzadeleri de serbest bırakmışlardır. 

Abdülhamid döneminde ise şehzadeler sıkı bir gözetim altında tutulmuştur. Bu 

uygulamada Abdülhamid’in yaşadığı olayların etkisi büyüktür. Amcası Abdülaziz 

tahttan zorla indirilmiş yerine veliahtlık sırasında olan ağabeyi V. Murad 

çıkarılmıştır. Üstelik amcasının hayatı, tahttan indirilmesinin ardından intihar ederek/ 

öldürülerek128 son bulmuştur. Yine amcası yerine tahta çıkarılan ağabeyi V. 

Murad’da tahttan zorla indirilmiş ve yerine veliahtlık sırasında olan kendisi tahta 

çıkarılmıştır. Bu durum Abdülhamid’in şehzadeleri sıkı denetim altında tutmasına 

neden olmuştur. Özellikle o dönemde ilan edilen Kanun-i Esasi ile en büyük 

şehzadenin resmen veliaht şehzade ilan edilmesi de durumu tetiklemiştir. Bu yüzden 

Abdülhamid’in saltanatında yetişen şehzadeler baskı ve gözetim altında yetişmiş ve 

gerek eğitimleri gerekse sosyal hayatları çok iyi olmamıştır. Bu sıkı denetim II. 

                                                
125 Abdülaziz’in hal edilmesi “İktidar Mücadelesi, Kafes Usulü ve Göz Hapsi Uygulamasının 
Şehzadeler Üzerindeki Etkileri” başlığı altında anlatılmıştır. 
126 Küçük, “Murad V”, s. 183-185. 
127 Cevdet Küçük, “Abdülhamid II”, TDVİA, I, İstanbul 1988, s. 217. 
128 Sultan Abdülaziz’in tahttan indirilmesi ve ölümü konusuna “İktidar Mücadelesi, Kafes Usulü ve 
Göz Hapsi Uygulamasının Şehzadeler Üzerindeki Etkileri “ bölümünde değinilmiştir. 
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Meşrutiyet’in ilanına kadar devam etmiştir. II. Meşrutiyet’in ilanından sonra ortaya 

çıkan özgürlük ortamında Abdülhamid’de şehzadelere serbestlik tanımıştır129. 

V. Mehmed Reşad; Sultan Abdülmecid’in oğludur. Şehzadeliğinin 17 yaşına 

kadar olan kısmı babası zamanında, 32 yaşına kadar olan kısmı amcası Abdülaziz 

zamanında, 32 yaşından tahta çıktığı 65 yaşına kadar olan kısmı ise II. Abdülhamid 

zamanında geçmiştir. Saray geleneklerine göre yetiştirilip Arapça, Farsça ve bazı 

şer‘î bilgiler öğrenen şehzadenin eğitimine çok önem verilmemiştir. Babası ve 

amcası Abdülaziz’in padişahlıkları döneminde diğer şehzadeler gibi serbest ve rahat 

bir hayat yaşamışsa da kardeşi II. Abdülhamid tahta çıkınca, sarayda gözetim altında 

yaşamak zorunda kalmıştır.  Sultan Abdülaziz ve V. Murad’ın tahttan zorla 

indirilmesi sebebiyle II. Abdülhamid kardeşinin sarayda kendi yakınlarından 

başkasıyla görüşmesini yasaklamıştır. Kanuni Esasi’ye göre veliaht şehzade 

konumunda olan Mehmed Reşad Çırağan Sarayı’ndaki veliaht dairesinde kapalı ve 

korku dolu bir hayat yaşamıştır130. 

Yusuf İzzeddin Efendi; Sultan Abdülaziz’in oğlu olup, 1909’da Mehmed 

Reşad’ın tahta çıkmasından 1916 tarihinde ölümüne kadar veliaht şehzade statüsünde 

kalmıştır. Şehzadeliğinin on dokuz yılı babası dönemine rastlamıştır. Sultan 

Abdülaziz ekber ve erşed sistemi uygulamasını kaldırarak tahtı kendi oğullarına 

bırakmak istemiş131 ve bu amaçla Yusuf İzzeddin Efendi’nin çok iyi bir eğitim 

almasını sağladığı gibi onu küçük yaşta kara kuvvetlerine kaydettirmiştir. Babası ile 

birlikte henüz altı yaşındayken Mısır ve daha sonra ise Avrupa seyahatine gitmiş, 

yine babası döneminde selâmlık törenlerine katılmıştır. Devletin başında bulunan 

padişahın şehzadenin babası olduğu durumlarda şehzadenin hayatının daha parlak 

geçtiği tezine en iyi kanıtlardan biri Yusuf İzzeddin Efendi’dir. Ancak tahta II. 

Abdülhamid çıkınca şehzadenin bu günleri sona ermiştir. II. Abdülhamid döneminde 

veliaht şehzade Mehmed Reşad Efendi’dir. Mehmed Reşad Efendi’den sonra Yusuf 

İzzeddin Efendi’den büyük iki şehzade daha bulunmaktadır. Dolayısıyla Yusuf 

İzzeddin Efendi tahta uzak bir aday olarak görülmektedir. II. Abdülhamid 

şehzadeleri gözetim altında tutan bir padişah olmakla birlikte ilginç bir şekilde Yusuf 

İzzeddin Efendi’ye daha yakın ve müsamahalı davranmıştır. II. Abdülhamid’in 

                                                
129 Osmanoğlu, s. 49. 
130 Cevdet Küçük, “Mehmed V”, TDVİA, XXVIII, Ankara 2003, s. 418. 
131 Sultan Abdülaziz’in tahtı Yusuf İzzettin Efendi’ye bırakmak istemesi konusu “Şehzadelerin Siyasi 
Konumları” kısmında anlatılmıştır.  
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tahttan indirilip Mehmed Reşad Efendi’nin padişah olduğu dönemde, kendisinden 

büyük iki şehzade de öldüğünden 1909’da Yusuf İzzeddin Efendi veliaht şehzade 

olmuştur. Veliaht şehzadeliğini Sultan Reşad’ın yumuşak mizaçlı olması sayesinde 

oldukça rahat geçiren şehzade veliahtlığı esnasında yurtiçi ve yurtdışında fiili 

görevlerde132 bulunma şansına sahip olmuştur. Veliaht, 1916’da tahta geçemeden 

şüpheli133 bir şekilde ölmüştür134. 

VI. Mehmed Vahdeddin, Sultan Abdülmecid’in oğlu olup, çok küçük yaşta 

anne ve babasını kaybetmiş ve ağabeyi II. Abdülhamid’in himayesinde büyümüştür. 

Dört farklı padişah dönemi yaşayan Vahdeddin’in şehzadeliği elli yedi yıl sürmüş ve 

şehzadeliğinin on beş yaşına kadar olan bölümü amcası Abdülaziz dönemine, otuz 

iki yıllık bölümü ise ağabeyi II. Abdülhamid dönemine rastlamıştır. Abdülaziz 

döneminde rahat bir hayat yaşamış olup, II. Abdülhamid Dönemi’nde ağabeyinin 

baskılarına O da maruz kalmıştır. Abdülhamid döneminde Veliaht Şehzade Mehmed 

Reşad’tır. Yaş sırasına göre ise Vahdeddin’den önce Şehzade Yusuf İzzeddin Efendi 

(1857-1916) ve Selim Süleyman Efendi (1860-1909) bulunmaktadır. Görüldüğü 

üzere Vahdeddin tahta uzak bir adaydır. Bu yüzden padişah olacak şekilde 

yetiştirilmemiştir. Şehzadelik dönemini ağabeyi II. Abdülhamid’in hediye ettiği 

Çengelköy’deki köşkte geçiren Vahdeddin, siyasi hayatta aktif rol almamış ve 

günlerini okuyarak geçirmiştir. Mehmed Reşad döneminde Veliaht Yusuf İzzeddin 

Efendi’nin intiharı ve Selim Süleyman Efendi’nin de zaten 1909’da ölmüş olması 

üzerine 1916 tarihinde veliaht şehzade statüsüne yükselmiştir. Vahdeddin Efendi’nin, 

veliaht şehzadeliği II. Meşrutiyet’in ilanından sonrasına rastladığı için diğer 

veliahtlara göre daha şanslı olup Yusuf İzzeddin Efendi gibi o da rahat hareket etmiş 

ve yurt dışına çıkma şansına sahip olmuştur135. 

Abdülmecid Efendi; Sultan Abdülaziz’in oğlu olup Sultan VI. Mehmed 

Vahdeddin’in tahta çıkması üzerine veliaht olmuştur. Babası Abdülaziz tahttan 

indirildiğinde sekiz yaşında olan Şehzade Abdülmecid Efendi, II. Abdülhamid 

döneminde, II. Meşrutiyet’in ilânına kadar diğer şehzadelergibi gözetim altında bir 

                                                
132 Yusuf İzzeddin Efendi’nin aldığı görevler “Şehzadelerin Siyasi Konumları” başlığında 
anlatılmıştır. 
133 Yusuf İzzeddin Efendi’nin ölümüne “İktidar Mücadelesi, Kafes Usulü ve Göz Hapsi 
Uygulamasının Şehzadeler Üzerindeki Etkileri” bölümünde değinilmiştir.  
134 Akyıldız, s. 13-16.  
135 Metin Hülagu, Yurtsuz İmparator Vahdettin İngiliz Gizli Belgelerinde Vahdettin ve Osmanlı 
Hanedanı, İstanbul: Timaş Yay., 2010, s. 21-26; Cevdet Küçük, “Mehmed VI”, XXVIII, Ankara 
2003, s. 422. 
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hayat yaşamıştır. Kuzeni Mehmed Vahdeddin’in 1918’de tahta çıkması üzerine 

veliaht olmuştur136. 

 
4. Doğumları, Çocukluk Dönemleri ve Sünnetleri 

Osmanlı Devleti 19. yüzyıldan yıkılışa kadar soy egemenliğine dayalı bir 

devlet yapısı gösterdiğinden şehzadeler hanedan içindeki önemlerini 19. yüzyılda da 

korumuşlardır.  

Tablo 1: Sultan Abdülmecid’in Şehzadeleri137 

Şehzade Adı Doğum Tarihi Hicri Miladi  Doğum 
Saati 

Şehzade Mehmed Murad 
Efendi Hazretleri 

25 Recep 1256 Pazartesi 22 Eylül 1840 
Salı 

9: 59 

Şehzade Abdülhamid 
Efendi Hazretleri  

16 Şaban 1258 Cumartesi 22 Eylül 1842 
Perşembe 

11:15 

Şehzade Mehmed Reşad 
Efendi 

21 Şevval 1260 Cumartesi 3 Kasım 1844 
Pazar 

5: 40 

Şehzade Ahmed 
Kemaleddin Efendi 

14 Şaban 1264 Cumartesi 16 Temmuz 
1848 Pazar 

2:01 

Şehzade Mehmed 
Burhaneddin Efendi 

Receb-i şerif gurre 1265 
Perşembe 

Mayıs/Haziran 
1849 

10:40 

Şehzade Nureddin Efendi 9 Cemaziyelahir 1268 Salı 31 Mart 1852 
Çarşamba 

9: 30 

Şehzade Osman Hakkı 
Efendi 

23 Şaban 1268 Cuma 

Vefatı: 1271 

12 Haziran 1852 Cumartesi 

Vefatı:1854 

Şehzade Abdüssamed 
Efendi 

1269 Cemaziyelahir 
Cumartesi 

Vefatı 17 Safer 1271 

Mart/Nisan 1853  

Vefatı: 9 Kasım 1854 
Perşembe 

 

Hanedan için önemi büyük olan şehzade doğumları Tablo-1’de görüldüğü 

üzere yıl, ay, gün hatta saat olarak kayıt altına alınmış ve ebced usulüne göre tarih 

                                                
136 Cevdet Küçük, “Abdülmecid Efendi”, I, İstanbul 1988, s. 263. 
137 Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Hazine-i Hassa (HH), nr. 19446. 
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düşülmüştür. Örneğin; Şehzade Abdülmecid Efendi’nin doğumu Silahdar Ali Paşa ve 

ulemadan İzzet Molla tarafından şu dizelerle tarihlendirilmiştir138. 

Rif’ata afaka müjde söyledim tarihini 
Geldi ahde sulb-i Mahmud Handan Abdülmecid 
 
Bed-nazardan dur ola İzzet dedim tarihini 
Oldu nur-ı dide-i Mahmud Han Abdülmecid 
Klasik dönem şehzade doğumlarının ritüelleri 19. yüzyılda da devam etmiştir. 

19. yüzyılda bir şehzade dünyaya geldiği zaman camiler ışıkla donatılmış, havai fişek 

gösterileri yapılmış, eğlenceler düzenlenmiş ve bu eğlenceler genellikle yedi gün 

yedi gece sürmüştür. Halk için sofralar kurulmuş, oyunlar sergilenmiş, şairler şiirler 

söylemiştir. Şehzade doğumlarında yapılan top atışları yerini ve önemini korurken, 

birinci bölümde anlatılan beşik alayları da geleneğin vazgeçilmez unsurları olarak 

devam etmiştir139.  

Şehzadeler, doğumlarından sonra klasik dönemde olduğu gibi annelerinin 

gözetimine verilmiştir. Ancak klasik dönemden farklı olarak sancak sistemi 

kaldırıldığı için tüm kadın efendiler ve şehzadeler çeşitli saraylarda yaşamışlardır. Bu 

dönemde anneleri vefat eden şehzadelerin bakımını padişahların diğer kadın 

efendileri üstlenebilmiştir. Hem anne hem de babasını kaybeden şehzadelerin bakımı 

ise tahta geçen padişahlar tarafından üstlenilmiştir. Bu padişahlar amca, ağabey ya da 

kuzen statüsündedir140.  

 

 

 

 

 

 

                                                
138 Hafız Hızır İlyas Ağa, Osmanlı Sarayında Gündelik Hayat, Haz. Ali Şükrü Çoruk, Kitabevi 
Yayınları, İstanbul, 2011, s. 295 
139 Osmanoğlu, s. 21. 
140 Anneleri vefat eden şehzadelerin başka kadınefendilerin gözetimine verilmesi ile anne ve babasını 
kaybeden şehzadelerin bakımı“Hanedan İçi İlişkiler” bölümünde anlatılmıştır. 
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Tablo 2: 19. Yüzyıl Şehzadeleri141 

Şehzadelerin Adı 
Doğum- Ölüm 
Tarihleri 

 

Babası 

 

Veliahtlık Durumu 

Tahta Geçme 
Durumu 

Selim 

1761-1808 

III. Mustafa Veliaht III. Selim 

1789-1807 

Mustafa 

1779-1808 

I.Abdülhamid III. Selim Dönemi’nde veliahttır. IV. Mustafa 

1807-1808 

Mahmud 

1785-1839 

I.Abdülhamid IV. Mustafa Dönemi’nde 
veliahttır. 

II. Mahmud 

1808-1839 

Abdülhamid 

1813-1825 

II. Mahmud II. Mahmud Dönemi’nde 1808-
1825 arası veliahttır. 

--- 

Abdülmecid 

1823-1861 

II. Mahmud Şehzade Abdülhamid’in ölümü 
üzerine veliaht olmuştur. 

Abdülmecid  

1839-1861 

Abdülaziz 

1830-1876 

II. Mahmud Abdülmecid Dönemi’nde 
veliahttır. 

Abdülaziz  

1861-1876 

Murad 

1840-1904 

Abdülmecid Abdülaziz Dönemi’nde 
veliahttır. 

V. Murad  

1876-1876 

Abdülhamid 

1842-1918 

Abdülmecid V. Murad Dönemi’nde 
veliahttır. 

II. Abdülhamid 

1876-1909 

Mehmed Reşad 

1844-1918 

Abdülmecid II. Abdülhamid Dönemi’nde 
veliahttır. 

V.Mehmed 
Reşad 

1909-1918 

Ahmed 
Kemaleddin 

1848-1905 

Abdülmecid Veliaht Şehzade Mehmed 
Reşad’dır. 

--- 

Mehmed 
Burhaneddin 

1849-1876 

Abdülmecid Veliaht Şehzade Mehmed 
Reşad’dır. 

--- 

Ahmed Nureddin 

1852-1885 

Abdülmecid  Veliaht Şehzade Mehmed 
Reşad’dır. 

--- 

                                                
141 Bu tablo hazırlanırken Ali Vâsıb Efendi’nin hatıratından yararlanılmıştır. Bkz. Osman Selahaddin 
Osmanoğlu, Ali Vasıp Efendi Bir Şehzadenin Hatıratı Vatan ve Menfada Gördüklerim ve İşittiklerim, 
İstanbul 2004. 
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Selim Süleyman 

1860-1909 

Abdülmecid Veliaht Şehzade Mehmed 
Reşad’dır. 

--- 

Mehmed 
Vahdeddin 

1861-1926 

Abdülmecid 1916’ya kadar veliaht Yusuf 
İzzeddin Efendi’dir. Yusuf 
İzzeddin’in ölümünden sonra 
veliaht olmuştur.  

VI. Mehmed 
Vahdeddin 

1918-1922 

Yusuf İzzeddin 

1857-1916 

Abdülaziz V. Mehmed Reşad Dönemi’nde 
veliahttır. 

--- 

Mahmud 
Celâleddin 

1862-1888 

Abdülaziz Veliaht Şehzade Yusuf İzzeddin 
Efendi’dir. 

--- 

Abdülmecid 

1868-1944 

Abdülaziz VI. Mehmed Dönemi’nde 
veliahttır. 

Halife 
Abdülmecid 
Efendi 

Mehmed Şevket 

1872-1899 

Abdülaziz Veliaht Şehzade Yusuf İzzeddin 
Efendi’dir. 

-- 

Mehmed Seyfeddin 

1874-1927 

Abdülaziz Veliaht Şehzadeler sırasıyla 
Yusuf İzzeddin Efendi, VI. 
Mehmed ve Abdülmecid 
Efendi’dir. 

--- 

Mehmed 
Selahaddin 

1861-1915 

V. Murad Veliaht Şehzade Yusuf İzzeddin 
Efendi’dir. 

--- 

Mehmed Selim 

1870-1937 

II. 
Abdülhamid 

Veliaht Şehzadeler 
sırasıylaYusuf İzzeddin Efendi, 
VI. Mehmed ve Abdülmecid 
Efendi’dir. 

--- 

Mehmed 
Abdülkadir 

1878-1944 

II. 
Abdülhamid 

Veliaht Şehzadeler 
sırasıylaYusuf İzzeddin Efendi, 
VI. Mehmed ve Abdülmecid 
Efendi’dir. 

--- 

Ahmed Nuri 

1878-1944 

II. 
Abdülhamid 

Veliaht Şehzadeler 
sırasıylaYusuf İzzeddin Efendi, 
VI. Mehmed ve Abdülmecid 
Efendi’dir. 

--- 

Mehmed 
Burhaneddin 

1885-1949 

II. 
Abdülhamid 

Veliaht Şehzadeler 
sırasıylaYusuf İzzeddin Efendi, 
VI. Mehmed ve Abdülmecid 
Efendi’dir. 

--- 

Abdürrahim Hayri II. Veliaht Şehzadeler sırasıyla --- 
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1894-1952 Abdülhamid Yusuf İzzeddin Efendi, VI. 
Mehmed ve Abdülmecid 
Efendi’dir. 

Ahmed Nureddin 

1901-1944 

II. 
Abdülhamid 

Veliaht Şehzadeler sırasıyla 
Yusuf İzzeddin Efendi, VI. 
Mehmed ve Abdülmecid 
Efendi’dir. 

--- 

Mehmed Abid 

1905-1973 

II. 
Abdülhamid 

Veliaht Şehzadeler sırasıyla 
Yusuf İzzeddin Efendi, VI. 
Mehmed ve Abdülmecid 
Efendi’dir. 

--- 

Mehmed Ziyaeddin 

1873-1938 

V. Mehmed 
Reşad 

Veliaht Şehzadeler sırasıyla 
Yusuf İzzeddin Efendi, VI. 
Mehmed ve Abdülmecid 
Efendi’dir. 

--- 

Mahmud 
Necmeddin 

1878-1913 

V. Mehmed 
Reşad 

Veliaht Şehzadeler sırasıyla 
Yusuf İzzeddin Efendi, VI. 
Mehmed ve Abdülmecid 
Efendi’dir. 

--- 

Ömer Hilmi 

1886-1935 

V. Mehmed 
Reşad 

Veliaht Şehzadeler sırasıyla 
Yusuf İzzeddin Efendi, VI. 
Mehmed ve Abdülmecid 
Efendi’dir. 

--- 

Mehmed Ertuğrul 

1912-1944 

VI. Mehmed 
Vahdeddin 

Veliaht Şehzadeler sırasıyla 
Yusuf İzzeddin Efendi, VI. 
Mehmed ve Abdülmecid 
Efendi’dir. 

--- 

Ömer Faruk 

1898-1969 

Abdülmecid 
Efendi 

Veliaht Şehzadeler sırasıyla 
Yusuf İzzeddin Efendi, VI. 
Mehmed ve Abdülmecid 
Efendi’dir. 

--- 

 

Tablo-2’de görüldüğü gibi padişah III. Selim ve IV. Mustafa’nın erkek 

çocuğu olmamıştır. II. Mahmud tahta geçtikten üç ay sonra IV. Mustafa’nın 

ölmesi142 üzerine tıpkı I. İbrahim Dönemi’nde olduğu gibi hanedanın tek erkek üyesi 

olarak kalmış ve Osmanlı soyu II. Mahmud’tan devam etmiştir. II. Mahmud’un 

                                                
142 II. Mahmud tahta Alemdar Mustafa Paşa’nın yaptığı darbe sonucunda çıkarılmış ve IV. Mustafa 
tahttan indirilmiş, Alemdar Mustafa Paşa yönetimde etkili hale gelmiştir. Tahttan indirildikten sonra 
saraydaki dairesine kapatılan Mustafa tekrar tahtta çıkabilmek için dışarısı ile irtibat kurmaya 
başlamıştır. II. Mahmud’un tahta çıkmasından üç ay sonra Alemdar Mustafa Paşanın ölmesi IV. 
Mustafa’yı tehlikeli kıldığından Mustafa, kardeşinin emriyle Abdullah Râmiz, Kadı Abdurrahman 
Paşa, Seyyid Ali Efendi ve İnce Mehmed Bey tarafından belindeki kuşakla boğularak öldürülmüştür. 
Bkz. Beydilli, “Mustafa IV”, s. 284. 
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hanedanın tek erkek üyesi olarak soyu devam ettiren Osmanlı padişahı olmasında 

kaderin garip bir tecellisi söz konusudur. Zira II. Mahmud iki kez ölüm tehlikesi 

atlatmıştır. Birincisi yukarıda değinildiği üzere çocukluğunda yakalandığı çiçek 

hastalığıdır. Hastalığının çiçek olması nedeniyle doktorlar raporlarında endişeye 

gerek olmadığını belirtseler de yine aynı doktor raporlarında şehzadenin kırılgan bir 

mizaca sahip olduğu belirtilmektedir ki bu noktada hastalığı atlatabilmesi daha çok 

önem kazanmaktadır. İkincisi ise şehzadenin Şimşirlikte bulunduğu dönemde 

gerçekleşmiştir. III. Selim aleyhine tahta çıkarılan IV. Mustafa ülkeyi beklenildiği 

şekilde iyi idare edememiştir. Bu nedenle huzursuzluklar başgöstermiş ve IV. 

Mustafa’nın tahttan indirilmesi söz konusu olmuştur. IV. Mustafa, bu riski ortadan 

kaldırmak amacıyla III. Selim ve kardeşi II. Mahmud’un öldürülmesini emretmiştir. 

Görevlendirdiği kişiler tarafından III. Selim katledilmiş ancak II. Mahmud saray 

halkının yardımıyla yaralı olarak kurtulmayı başarmıştır143.  

19. yüzyıl boyunca taht amcadan yeğene, kuzenlere, bir kez babadan oğula ve 

genellikle ağabeyden kardeşe geçmiştir. 19. yüzyılda tüm padişahlar II. Mahmud’un 

soyundan geldiği gibi ilginç bir şekilde 1876’dan yıkılışa kadar da tahta hep 

Abdülmecid’in çocukları çıkmıştır. Hatta veliaht şehzade durumunda Abdülaziz’in 

çocukları olduğu zamanlarda bile bir şekilde taht Sultan Abdülmecid’in oğullarına 

kalmıştır.  

19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren doğan şehzadelerin neredeyse 

tamamına iki isim konulmuş ve bu isimlerden bir tanesi de genellikle “Mehmed” 

olmuştur. Bu durum için iki yorum yapmak mümkündür. Birincisi devletin içinde 

bulunduğu durum dikkate alındığında tekrar eski gücüne kavuşma isteği ağır 

bastığından Osmanlı’nın en güçlü padişahlarından biri olan İstanbul fatihi II. 

Mehmed’e ithafen bu ismin konulduğu düşüncesi, ikincisi ise Hz. Muhammed’den 

dolayı Mehmed isminin bu kadar çok verildiği fikridir. 

19. yüzyılda şehzade sayısında bir düşüş olmuştur. Şehzadeleri; başa geçen 

padişahların çocukları yani birinci derece tahtta hak sahibi olan şehzadeler ya da 

diğer bir deyişle birinci kuşak ve bu şehzadelerin çocukları ve torunları, yani ikinci 

ve üçüncü kuşak olarak ayırmak mümkündür. Bu yüzyılda bebekken ölen şehzadeler 

hesaplanmadan birinci kuşak şehzadeler olarak toplam otuz iki tane şehzade tespit 

edilebilmiştir. 19. yüzyıldan saltanatın kaldırılmasına kadar geçen sürede ikinci ve 
                                                
143 Beydilli, s. 284. 
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üçüncü kuşak şehzadeler hesaplandığında ise toplam elli altı şehzade olduğu 

görülmüştür144. Padişah III. Mehmed’in başa geçtiğinde on dokuz kardeşini 

boğdurttuğu bilgisi dikkate alındığında sadece III. Murad’ın yirmi tane oğlu vardır. 

Dolayısıyla 19. yüzyılda şehzade sayısında bir düşüş olduğu görülmektedir. Aslında 

19. yüzyılda da çok sayıda erkek çocuğu olan padişahlar olmuştur. Örneğin II. 

Mahmud’un yirmiden fazla çocuğu dünyaya gelmesine rağmen bunların sadece 

dördü uzun yaşamış, diğerleri bebekken ölmüştür145. 

Şehzade doğum saatlerinin verildiği Tablo-1 incelendiğinde aynı durumun 

Sultan Abdülmecid için de geçerli olduğu görülmektedir. Tablo-2’de Sultan 

Abdülmecid’in şehzade sayısı sekizdir. Tablo-1’de de Abdülmecid’in sekiz 

şehzadesinin adı geçmektedir. Ancak adı geçen şehzadeler aynı sekiz şehzade 

değildir. Osman Hakkı ve Abdüssamed Efendi daha bebekken ölmüş, 1860’da Selim 

Süleyman Efendi ve 1861’de Mehmed Vahdeddin Efendi olmak üzere iki şehzade 

daha dünyaya gelmiştir. 

Şehzadelerin sünnetlerine gelince; 19. Yüzyılda yapılan sünnet törenleri diğer 

yüzyıllardan farklı olmamış, önemini ve görkemini korumuştur. Önceki yüzyıllarda 

olduğu gibi günlerce süren ve halka açık eğlenceler şeklinde tertiplenen sünnet 

törenlerinde şehzadelere ek olarak tüm masrafları hazineden karşılanmak kaydıyla 

halktan maddi durumu iyi olmayan çocukların sünnet edilmesi geleneği devam 

etmiştir. Hatta devlet erkânının çocuklarının sünnetleri de şehzade sünnetleri ile 

birlikte yapılabilmiştir. Genel olarak sünnetlerin 7, 9, 11 yaşlarında ve tek sayılı 

yıllarda yapılması tercih edilmekle beraber kesin kural olarak uygulanmamıştır. 

Dikkat edilen bir diğer husus ise mevsim olarak ilk ya da sonbaharın seçilmesidir. 

Hitan adı verilen sünnet merasimi için yapılan bazı hazırlıklar mevcuttur. Üzerinde 

hassasiyetle durulan ilk husus sünneti yapacak cerrahın görevlendirilmesi ile sünnet 

yapılacak doğru tarih ve saatin belirlenmesi yani uğurlu saatin tespit edilmesidir. 

Şehzadelerin sünnetleri ya da ilk traşları rastgele zamanlarda yapılmamış bunun için 

ilk olarak uğurlu tarihler belirlenmiştir146. Yapılan diğer hazırlıklar ise; sünnet yatağı 

                                                
144 Osmanoğlu, s. 470-494. 
145 II. Mahmud’un kız erkek toplam otuz altı çocuğu olmuştur ve bunların da yirmiden fazlası erkektir. 
Ancak çocukların büyük kısmı küçük yaşlarda hayatlarını kaybetmiştir. Öldüğünde geride ikisi erkek 
(Sultan Abdülmecid, Sultan Abdülaziz), dördü kız (Sâliha, Atıyye, Hatice, Âdile) olmak üzere altı 
çocuk bırakmıştır. Bkz. Kemal Beydilli, “Mahmud II”, TDVİA, XXVII, İstanbul 2003, s. 357. 
146 Enderunlu Hafız İlyas Ağa’nın hatıralarında şehzade Abdülhamid Efendi’nin 8 yaşına bastığında 
uğurlu saat belirlenerek berberbaşı tarafından o saatte traşının yapıldığından bahsedilmektedir. Bkz. 
Balcı, s. 129 
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ve sünnet giyisilerinin hazırlanması, ziyafet yemeklerinin tespiti, şehzade ve diğer 

çocukları eğlendirecek kişilerin seçilmesi, davetlerin yapılması, hediye verilecek 

kişilere uygun hediyelerin hazırlanması gibi detaylardır. Yapılan tüm bu hazırlıkların 

klasik dönemde olduğu gibi şehzadelere layık ve padişahların şanlarına yakışır 

nitelikte olmuştur. Merasim yapılacak yerin belirlenmesi de ayrıca önem taşımıştır. 

Sünnet işlemleri müneccimler tarafından belirlenen uğurlu gün ve saatte şehzadeler 

için hazırlanan sünnet odalarında gerçekleşmiştir. Sünnetin, düğün yani eğlence 

kısmı ise sünnet işleminin akabinde başlamaktadır. Sünnet odasında sünnet işlemi 

gerçekleşen şehzadenin ikinci durağı dinlenmeleri için daha önceden kendileri için 

hazırlanmış yataklardır. Burada şehzadelere acılarını unutturmak için hokkabaz gibi 

kişilerce çeşitli eğlenceler tertip edilmesi söz konusudur. Sünnet olan şehzadeyi 

padişahın ziyareti ve şehzadelere değerli hediyeler vermesi sünnet 

geleneklerindendir. Padişahın ziyaretinden sonra devlet erkânı da şehzadeleri ziyaret 

etmektedir. Sünnet merasimlerinin bir diğer geleneği ise sünnet tepsilerinin cerrahlar 

tarafından önce padişaha daha sonra ise devlet erkânına takdim edilmesi ve padişah 

ve devlet erkânının ise bu tepsilere ihsanlarda bulunmalarıdır. Klasik dönemde 

yapılan sünnet düğünlerinde değinildiği üzere sünnet merasimlerine esnafın davet 

edilmesi geleneği de devam ettirilen gelenekler arasındadır. Sünnet eğlenceleri 

kapsamında davetli esnaf mesleğine göre hünerlerini sergilemektedir147. 

19. yüzyılda sünnet olan şehzade Abdülmecid (Sultan) ve Abdülaziz 

(Sultan)’in sünnet düğünleri yukarıda bahsedilen geleneklere göre yapılmıştır. Düğün 

yapılacak yer olarak Sa’dabat bölgesi seçilmiş, sünnetten sonra şehzadelerin 

dinlenmesi için hazırlanan yatak ise altın ve gümüş işlemeler, inci ve mücevherlerle 

süslenmiştir. Örtüleri de sırmalı atlas gibi değerli kumaşlardan yapılmıştır. Sünnet 

düğünü daha önceden müneccimler tarafından belirlenen uğurlu tarih ve saatte (10 

Mayıs 1836 Salı günü saat dördü kırk dokuz geçe) sünnet işleminin 

gerçekleştirilmesi ile başlamıştır. Sünnetleri yapıldığında şehzade Abdülmecid 13, 

Abdülaziz ize 6 yaşındadır. Darü’s-sa’ade ağası, şehzadelerin lalaları, müneccimbaşı, 

hazine-i hümayun vekili gibi bir kısım devlet erkânının bulunduğu sünnet işleminden 

sonra kendileri için hazırlanan yataklara götürülen şehzadeler acılarını unutturmak 

amacıyla önceden görevlendirilen kişiler tarafından eğlendirilmişlerdir. Sünnet 

                                                
147 Nigar Ayyıldız, II. Abdülhamid Dönemi Saray Merasimleri, İstanbul: Doğu Kütüphanesi Yay., 
2008, s. 136-137; Mehmet Arslan, Osmanlı Saray Düğünleri ve Şenlikleri, İstanbul: Sarayburnu 
Kitaplığı, 2011, s. 39-50. 
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işleminin sorunsuz bir şekilde sona erdiği top atışları ile halka ilan edildikten sonra 

şükür kurbanları kesilmiştir. Sünnetten sonra padişahın sünnet olan şehzadeleri 

ziyareti geleneğine binaen padişah II. Mahmud şehzadeleri ziyaret etmiş ve 

şehzadelere paha biçilmez hediyeler vermiştir. Padişahtan sonra Sadrazam başta 

olmak üzere, şeyhülislam ve diğer devlet erkânı önce padişahı tebrik etmiş sonra da 

şehzadelere ziyarette bulunmuştur. Düğünün üçüncü gününden itibaren ise İstanbul 

dışından gelen misafirler ağırlanmıştır. Düğüne ayrıca yine geleneklere göre, 

abacılardan, bakırcılara, börekçilerden, çörekçilere, ekmekçilerden, tütüncülere, 

helvacılardan, kerestecilere, turşuculardan yumurtacılara yüz altmış yedi esnaf 

teşkilatı148 davet edilmiştir. Şehzadelerle birlikte halktan çocukların sünnet edilme 

geleneğine Abdülmecid ve Abdülaziz Efendi’nin düğünlerinde de uyulmuş ve 

düğünden günlerce önce ferman çıkarılıp, İstanbul civarında sünnet yaşına gelen 

çocuklar mahalle imamları vasıtasıyla duyurulmuştur. Böylece çocuğunu sünnet 

ettirmek isteyen ailelerin çocukları sünnet edilmiştir. Düğün eğlenceleri kapsamında 

cambaz gösterileri, musiki dinletileri ve çeşitli oyunlar sergilenmiştir149.  

19. yüzyılın en şaşaalı düğünü ise 1858 tarihinde sultan Abdülmecid 

tarafından yapılmıştır. Kendi düğününden sonra şehzadelerinden Mehmed Reşad 

(V), Kemalettin ve Süleyman Efendileri sünnet ettiren Sultan Abdülmecid düğünün 

çok görkemli olmasını istediğinden tören çok geniş bir alana yayılmıştır. Sünnet 

töreninin gerçekleşeceği tüm alan değerli halılarla kaplandığı gibi yine sünnet 

meydanına değerli yüzlerce çadır kurulmuştur. Yapılan masrafların hazineyi çok 

büyük sıkıntıya soktuğu şeklinde kaynaklara geçen sünnet düğününde şehzadelerle 

birlikte on bin çocuk sünnet edilmiştir. Çocuklara iç çamaşırından ayakkabısına 

kadar tüm kıyafetlerinin verilmesinin yanında sünnet olan her çocuğa padişah 

tarafından beşer altın ihsan edilmiştir. Düğünde davetlileri eğlendirmek için türlü 

gösteriler yapıldığı gibi, çeşit çeşit ziyafet sofraları kurulmuş ve yüzlerce kazan 

yemek pişirilmiştir150.  

Padişahların bizzat yaptırdıkları sünnet törenleri dışında torunlar ya da 

torunların çocukları gibi diğer şehzadelerin sünnetleri de geleneklere göre icra 

edilmiştir. 1916’da sünnet edilen Ali Vasıp Efendi bu tür şehzadeler arasındadır. 

                                                
148 Şehzadelerin sünnet düğününe davet edilen esnafın tam listesi için bkz. Arslan, s. 43-44. 
149 Arslan, s. 39-47. Ayrıca düğünün ayrıntıları için bkz. Arslan, s. 39-50. 
150 Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey, Bir Zamanlar İstanbul, Haz. Niyazi Ahmet Banoğlu, Tercüman 
1001 Temel Eser, ty., s. 184-188. 
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Onun sünneti, Kurbağalıderede’ki köşklerinde gerçekleşmiştir. Şehzade ile birlikte 

yirmi çocuk daha sünnet ettirilmiştir. Sünneti eskiden olduğu gibi ilaç verilmeden 

yapılan şehzade, sünnetin akabinde kendisi için hazırlanan özel sünnet yatağına 

yatırılmıştır. Şehzadeyi eğlendirmek ve acısını hafifletmek için hokkabazlar 

getirilmiştir. Gelenek olduğu üzere gelen misafirlere yemek yedirilmiş, misafirler ise 

şehzadeye hediyeler takdim etmiştir. Şehzadeyi devlet erkânı ziyarete gelmiştir151.  

Görüldüğü üzere, tüm şehzadelerin sünnet törenleri ister ihtişamlı isterse sade 

olsun geleneklere göre yapılmış ve kuruluştan yıkılışa çok fazla değişiklik 

olmamıştır.  

  

5. Eğitim 

Osmanlı şehzadelerinin tahta geçiş, gelir-gider, evlenme, boşanma, çocuk 

sahibi olma gibi siyasi, sosyal, ekonomik durumlarında zamanın şartlarına göre 

değişimler yaşanmıştır. Bunlar içinde en çok değişen kısımlardan biri eğitimleridir. 

Şehzadelere verilen eğitim hem dönemsel olarak hem de aynı dönemde kendi 

içerisinde farklılık göstermiştir. Yani kuruluştan yıkılışa standart bir eğitim 

anlayışından bahsetmek mümkün değildir. Klasik dönem tabir ettiğimiz kuruluştan 

19. yüzyıla kadar geçen sürede eğitim, sancak sisteminde eğitim ve kafes usulünde 

eğitim olarak ikiye ayrılmıştır. Sancak sisteminin uygulandığı dönemlerde 

şehzadelerin eğitimlerine çok önem verilmiş ve bu sistemde şehzadelerin aldığı 

eğitim aşağı yukarı aynı standartlarda olmuştur. Kafes usulünde ise belli bir standart 

görülmemektedir. Yani kafes usulünde eğitim zaman içerisinde değişimlere 

uğramıştır. Kafes usulü ilk başladığı dönemlerde şehzadelere uygulanan katı tutum 

eğitim hayatlarına da sirayet etmiş ve şehzadeler iyi bir eğitim şansına sahip 

olamamışlardır. Hatta kaynaklarda bu dönemde cariyelerden okuma yazma öğrenen 

şehzadeler olduğuna dair bilgiler mevcuttur152. 

19. yüzyılda ise kafes usulünde meydana gelen gevşemeye bağlı olarak 

şehzadelerin eğitim alanında standartları yükselmiştir. Ancak 19. yüzyılda da sabit 

bir uygulamadan bahsetmek mümkün değildir. 19. yüzyılı kendi içerisinde II. 

Abdülhamid dönemi ve öncesi şeklinde iki kısma ayırabileceğimiz gibi II. 

                                                
151 Osmanoğlu, s. 88 
152 Kutay, s. 136. 
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Abdülhamid dönemini de II. Meşrutiyet öncesi ve sonrası olarak ayırmamız 

mümkündür. Kafes usulünde cariyelerden okuma yazma öğrenen şehzadeler olduğu 

göz önüne alındığında, 19. yüzyılda değişen dünya ve buna bağlı olarak değişen 

Osmanlı’nın etkisiyle şehzadelerin iyi bir eğitim alma şansına sahip oldukları 

söylenebilir. Şehzadeler bu dönemde sadece ilmi eğitim almamışlar kendilerini 

yabancı dil, özellikle Fransızca, Arapça, Farsça, müzik, musiki, resim gibi farklı 

alanlarda da geliştirmişlerdir. II. Abdülhamid dönemine kadar eğitimler genellikle 

bireyseldir. II. Abdülhamid’den sonra ise şehzadeler toplu eğitim görmeye 

başlamışlar ve eğitimde ciddi anlamda değişimler yaşanmıştır153. 

 Eğitimin bireysel olduğu dönemde aileler çocuklarına özel dersler 

aldırmışlardır. Başta bulunan padişah eğer babaları ise şehzadeler daha da iyi 

olanaklarda yetişmişlerdir. Bazı şehzadelerin çok iyi eğitilmiş olmaları çağın ünlü 

hocalarından ders almaları sayesinde olmuştur154. 19. yüzyılın veliaht şehzade ve 

padişahları incelendiğinde neredeyse tamamının iyi bir eğitimden geçtiği 

görülmektedir. Bu şehzadelerin ortak özelliği eğitimlerinin tamamını ya da büyük 

kısmını II. Abdülhamid döneminden önce tamamlamış olmalarıdır.  

Yüzyılın ilk padişahı kabul ettiğimiz III. Selim’in eğitimine beş yaşını 

doldurduğunda törenle başlanmış ve özellikle babası zamanında çok itinalı bir eğitim 

görmüştür155. IV. Mustafa sarayda klasik eğitimle yetiştirilmiştir156. II. Mahmud, 

babası öldüğünde çok küçük yaşta olduğundan eğitim hayatı III. Selim zamanına 

rastlamıştır. III. Selim tarafından çok iyi bir eğitim alması sağlanan II. Mahmud da 

ağabeyi IV. Mustafa gibi klasik eğitimle büyümüştür.  

Sultan Abdülmecid, babası II. Mahmud döneminde çok iyi bir eğitim alarak 

büyümüş, babası tarafından Avrupalı bir prens gibi yetiştirilmiştir. Akşehirli Ömer, 

Şehri Hafız Emin ve Mehmed Tahir efendilerden aldığı geleneksel eğitimin yanı sıra, 

özel hocalardan Fransızca, müzik ve resim dersleri almıştır. Fransızcası Avrupa 

                                                
153 Cevdet Kırpık’ın bu çalışması ağırlıklı olarak arşiv belgeleri kullanarak hazırlanmış olup, şehzade 
eğitiminde meydana gelen değişimler konusunda literatürde ulaşılan en kapsamlı makaledir. Bkz. 
Cevdet Kırpık, “II. Meşrutiyetten Sonra Şehzade Eğitiminde Değişim”, SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi 
Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 21 (Mayıs 2010), s. 101-102. 
154 Ziya Kazıcı, Anahatlarıyla İslam Eğitim Tarihi, İstanbul: İlahiyat Fak. Vakfı Yay., 1995, s. 75. 
155 Beydilli, “Selim III”, s. 420. 
156 Beydilli, “Mustafa IV”, s. 283. 
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basınını takip edebilecek kadar iyi seviyede olan şehzade binicilik ve atıcılıkla da 

uğraşmıştır157. 

Sultan Abdülaziz; çok iyi bir eğitim görmüş olup zamanın ünlü hocalarından 

biri olan Akşehirli Hasan Fehmi Efendi’den Arap dili ve edebiyatı ile şer’i ilimleri 

tahsil etmiştir. Resim, müzik ve hat sanatı ile uğraşan Abdülaziz, neyzen ve bestekâr 

Yusuf Paşa’dan musiki dersleri almıştır. Aynı zamanda ava gitmek, güreşmek, 

yüzmek ve cirit atmak gibi spor faaliyetleri ile de ilgilenmiştir158. 

V. Murad’a gelince şehzadeliğinde devrine göre çok iyi bir eğitim gördüğü 

anlaşılmaktadır. Fransızcası konuşacak hatta tercüme yapacak kadar iyidir. Musiki, 

opera, güzel sanatlar, mimarlık, tarih, sahne sanatları ve tasavvufla ilgilenmiştir. Çok 

okuyan bir şehzade olduğu gibi aynı zamanda çok güzel piyano çalıp, dans 

edebilmektedir159. 

II. Abdülhamid; devrin en iyi bilim adamlarından eğitim alıp lala denetiminde 

eğitilmiştir160. “Gerdankıran Ömer Efendi’den Türkçe, Ali Mahvî Efendi’den Farsça, 

Ferid ve Şerif Efendilerden Arapça ve diğer ilimler, Vak‘anüvis Lütfi Efendi’den 

Osmanlı tarihi, Edhem ve Kemal paşalarla Gardet adındaki bir Fransız’dan 

Fransızca, Guatelli ve Lombardi adındaki iki İtalyan’dan mûsiki tahsil etmiştir.” 161 

V. Mehmed Reşad’ın şehzadeliğinde eğitimine çok önem verilmemiştir. 

Arapça, Farsça ve bazı şer‘î bilgiler öğrenmiştir162. 

Yusuf İzzeddin Efendi, babası Abdülaziz döneminde çok iyi bir eğitim 

görmüştür. Abdülaziz, tahtı kendi oğullarına bırakmak istediği için oğullarının iyi bir 

eğitim almasını sağlamıştır. Yusuf İzzeddin, Miralay Süleyman Bey, Ömer Efendi, 

Tophane Müftüsü Ömer Lütfi Efendi, Gazi Ahmed Muhtar Paşa ve Gürcü Şerif 

Efendi’den dersler almıştır. Fransızca dersleri de alan şehzade Mekteb-i Harbiyye’ye 

devam etmiştir163. 

VI. Mehmed Vahdeddin, özel hocalardan ders alarak çocukluğunda kendi 

kendini yetiştirmiştir. Fatih Medresesi’nde verilen bazı dersleri de gizli bir şekilde 

                                                
157 Bardakçı, s. 22-39; Küçük, “Abdülmecid”, s. 259; www.millisaraylar.gov.tr/portalmain 
158 Küçük, “Abdülaziz”, s. 179. 
159 Kutay, s. 136. 
160 Kolçak, s. 47. 
161 Küçük, “Abdülhamid II”, s. 217. 
162 Küçük, “Mehmed V”, s. 418. 
163 Akyıldız, s. 13-14. 
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takip eden şehzade, fıkıh ve diğer İslami ilimlerle yakından ilgilenmiş hatta fetvaları 

yorumlayacak kadar fıkıh bilgisine sahip olmuştur. Arapça ve Farsçayı okuyup 

yazacak seviyede bilen Vahdeddin’in belli ölçüde Fransızcası vardır. İyi seviyede 

hattat olmasının yanında piyano ve kanun çalmayı bildiği gibi binicilik ve atıcılıkla 

da uğraşmıştır164. 

Abdülmecid Efendi de iyi bir eğitim almıştır. Abdülaziz’in diğer şehzadeleri 

gibi Abdülmecid’in de orduyla ilişkisi küçük yaşta başlamış ve askeriyenin topçu 

sınıfına kaydedilmiştir. Halil, Hüseyin ve Said Paşaların nezaretinde eğitim gören 

şehzade, aynı zamanda binicilik, avcılık, güreş ve eskrim sporlarıyla uğraşmıştır. İyi 

seviyede Fransızca konuşmasının yanı sıra yine iyi seviyede Arapça, Farsça bilen 

Abdülmecid Efendi yayınları takip edebilecek kadar Almanca ve İngilizce 

öğrenmiştir. Sanatçı kişiliğini ressam olarak olgunlaştıran şehzade aynı zamanda 

hattat ve müelliftir. Musikiyle de müzikle de ilgilenmiş olup kendine ait birçok 

bestesi vardır165. 

Görüldüğü üzere bu dönemde eğitimler sadece ilmi dersleri kapsamamış, 

şehzadeler çok yönlü yetişmişlerdir. Bu durumun yaşanmasında bireysel farklılıkları 

da göz ardı etmemek gerekir. Aşağı yukarı aynı alanlara yönelseler de her şehzade 

farklı özelliklere sahiptir. 19. yüzyılın veliaht ve padişah olan şehzadeleri iyi eğitim 

görüp kendisini yetiştirebilmiş şehzadelerdir ancak bu dönemde tüm şehzadeler iyi 

bir eğitim şansına sahip olamamışlardır. Özellikle II. Abdülhamid döneminde eğitim 

kalitesinde bir düşüşten bahsetmek mümkündür.  

II. Abdülhamid literatürde baskıcı bir padişah olarak geçmektedir. Yukarıda 

değinildiği üzere, şehzadelik döneminde tanık olduğu olaylar Abdülhamid’i daha 

temkinli olmaya itmiş, bu nedenle şehzadeler onun padişahlığı esnasında sıkı 

gözetim altında tutulmuşlardır. Hatta uygulamış olduğu jurnal sistemi sebebiyle, 

Abdülhamid’in bu tutumu “hastalık derecesinde kuşkucu” şeklinde 

nitelendirilebilmiştir. II. Abdülhamid döneminde şehzadeler, diğer padişahlar 

döneminde yaşadıkları serbestlikleri sadece sosyal hayatta değil, eğitim alanında da 

kaybetmişler ve genellikle toplumdan soyutlanmış şekilde yaşamışlardır. 

Şehzadelerin eğitim durumları, dünya görüşleri ya da davranışları hakkında halkın 

                                                
164 Küçük, “Mehmed VI”, s. 422; Hülagu, s. 22; Bardakçı, s. 37-39. 
165 Hülagu, s. 23; Küçük, “Abdülmecid Efendi”, s. 263; www.millisaraylar.gov.tr/portalmain 
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fikir sahibi olması pek mümkün olmamıştır. Eğitim kalitesinin tekrar yükselmesi ise 

II. Meşrutiyetten sonra alınan tedbirler sayesinde gerçekleşmiştir166. 

II. Abdülhamid döneminde şehzadelerin eğitim aldıkları en önemli kurum 

Şehzadegân Mektebi’dir. Osmanlı şehzadelerinin okudukları bu mektep Topkapı 

Sarayı’nın harem dairesinde Dârüssaâde ağasının bulunduğu binanın üst katındadır. 

Mektebin amiri de Dârüssaâde ağasıdır167. İlkokuldan yüksekokula kadar geniş bir 

müfredatı kapsayan Şehzadegân Mektebi’nde temel dini bilgiler başta olmak üzere, 

tarih, coğrafya, matematik, Fransızca, Arapça ve Farsça gibi dersler okutulmaktaydı. 

Okulda belirli aralıklarla sınav yapılıp sınav sonuçları padişaha arz edilirdi168. 

Her şehzadeye bireysel olarak düzenlenen ve karne olarak 

nitelendirebileceğimiz belgelerde, öğrencilerin gördüğü dersler, derslerin kaç puan 

üzerinden değerlendirildiği, şehzadelerin derslerden aldığı puanlar, bu puanların 

tekabül ettiği dereceler ile bir önceki sınavdan itibaren derslerde neler yaptıkları ve 

gelişimleri detaylı şekilde açıklanmıştır. Böylece şehzadelerin gelişimlerini takip 

etmek mümkün olabilmiştir169. 

Tablo 3 II. Abdülhamid’in şehzadelerinden Mehmed Burhaneddin Efendi’ye 

ait not çizelgesinden hazırlanmıştır. Burada birinci satırda şehzadenin gördüğü 

dersler, ikinci satırda derslerin tavan puanları, üçüncü satırda derslerden şehzadenin 

aldığı notlar, son satırda ise bu notların karşılık geldiği dereceler belirtilmiştir. Her 

dersten ayrı ayrı olmak kaydıyla bir önceki sınava göre durumu ve sınavdan sonra 

yaptıkları ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Son olarak ise şehzade hakkında genel bir 

değerlendirme yapılıp, hocaları tarafından mühürleri basılarak günümüz tabiriyle 

imzalanmıştır. 

 

 

 

 

 

                                                
166 Kırpık, s. 102-103. 
167 Kazıcı, s. 75. 
168 Kırpık, s. 102. 
169 BOA, Y.PRK. MF., Dosya nr. 2/78; Y.PRK. SGE, Doya nr. 5/15; 5/104. 
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Tablo: 3 Şehzade Mehmed Burhaneddin Efendi’nin Karnesi170 

 

II. Abdülhamid döneminde eğitim çağında olan II. Abdülhamid’in 

çocuklarından Mehmed Selim Efendi, Mehmed Abdülkadir Efendi, Ahmed Nuri 

Efendi, Mehmed Burhaneddin Efendi ile babası vefat ettiği için II. Abdülhamid’in 

                                                
170 BOA, Y.PRK.SGE, Dosya nr. 5/104. 

 

DEVLETLÜ NECABETLÜ MEHMED BURHANEDDİN EFENDİ HAZRETLERİ 

DERSLER Kur’an-ı 

Kerim 

Talim-i 

Kıraat Ve 

İmla 

Kıraat ve 

Mefhum 

İlm-i hal 

Kıraat 

Risale-i 

Ahlak 

Kıraat 

Hüsn-ü Hat 

Meşk 

Vasıtasıyla 

Derslerin Tam 

Numaraları 

45 45 45 45 20 

Müşarünileyh 

Hazretlerinin Aldıkları 

Numaralar 

33 43 44 43 20 

Dereceleri  Karîb-i 

a’lâ 

Aliyy-

üla’lâ 

Aliyy-

üla’lâ 

Aliyy-

üla’lâ 

Aliyy-üla’lâ 

Kur’an-ı Kerim - Geçen hususi imtihandan beri 22’nci Cüz-i şerifden on sahife okudukları 

Talim-i Kıraat Ve İmla – Hazine-i Tedrisat namındaki kıraat kitabından 15 sahife okuyup 

mefhumunu bildikleri ve altı satır imla yazmayı öğrendikleri  

İlm-i Hâl – Arman namındaki risaleden yüzünden dört sahife okudukları 

Risale-i Ahlak– İş bu risaleden iki buçuk sahifelik malumat ve … yüzünden okudukları 

Hüsn-ü Hat– Geçen hususu imtihandan beri 154 satır karalama yazdıkları derece-i terakkileri 

takdim hümayunları kılınan hat derslerinde  
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himayesine aldığı kardeşi Mehmed Burhaneddin’in oğlu İbrahim Tevfik Efendi’nin 

karnelerine ulaşılmıştır. Aynı zaman dilimine ait olan karnelerde şehzadelerin farklı 

dersler gördüğü tespit edilmiştir.  

Tablo-4: II. Abdülhamid Dönemi Şehzadelerinin Karneleri171 

Mehmed Selim Efendi: 1870 

Mecmuaü-l Arab: 45; Usul-u İnşa:45; Hesab-ı Mükemmel: 43; Hendese: 42; Pend-i Attâr: 
45; Fransızca:41, Felekiyat: 44, Nahiv-i Arab: 41;  

İbrahim Tevfik Efendi:  1874  

Mecmuaü-l Arab:40; Usul-u inşa 43; Hesab-ı mükemmel 39;  Hendese 43; Pend-i Attar: 45; 
Fransızca 37; Dürr-i Yekta 42; Sarf-ı Arabî 40; Tarih-i İslam 39; Coğrafya 42;  

Ahmed Nuri Efendi:1878  

Kuran-ı Kerim 35; İmla-i Osmanî 31, Tarih-i İslam 33, Hesab-ı Mükemmel 35, Talim-i 
Farsi 41, Fransızca 37;  İlm-i hal 32, 

Abdülkadir Efendi: 1878 

Kuran-ı Kerim: 43, İmla-i Osmâni: 43; Tarih-i İslam: 43; Hesab-ı Mükemmel: 43; Talim-i 
Farsi: 39; Fransızca: 39; Coğrafya: 40; Dürr-i Yekta: 41; 

Mehmed Burhaneddin Efendi:1885 

Kur’an-ı Kerim:33; Talim-i Kıraat ve İmla:43; İlm-i Hal:44; Risale-i Ahlak:43; Hüsn-ü 
Hat:20 

 

Tablo-4’e bakıldığında derslerin yaşa bağlı olarak değiştiği yorumunu 

yapmak mümkündür. Ancak aynı yaşta olan Ahmed Nuri Efendi ile Abdülkadir 

Efendi’nin gördüğü derslerden üçü farklılık göstermektedir. Bu durumda tek etkenin 

yaş olmadığı düşünülmektedir. Tablo incelendiğinde derslerle ilgili olarak, 

“birbirinin devamı şeklinde ilerleyen dersler” ve “eğitimi tamamlanabilen dersler” 

olmak üzere iki tür ders olduğu çıkarımını yapmak mümkündür. Örneğin, Hesab-ı 

Mükemmel ve Fransızca her yaş gurubunda vardır. Bu derslerin birbirinin devamı 

olduğu düşünülmektedir. Ancak Hüsn-ü Hat Dersi sadece yaşı en küçük olan 

Mehmed Burhaneddin Efendi’nin karnesinde görülmektedir. Diğer şehzadelere bu 

eğitim Burhaneddin Efendi’nin yaşındayken verilmiş ve güzel yazı yazma becerisi 

küçükken kazandırılmış olmalıdır. Aynı durum Kur’an-ı Kerim için de geçerlidir. 

                                                
171 BOA, Y.PRK.MF, Dosya nr. 2/78. 
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Burhaneddin, Abdülkadir ve Ahmed Efendiler Kur’an dersi görürken yaşları daha 

büyük olan İbrahim ve Selim Efendi’de bu ders yoktur. Buradan, yaş itibariyle bu 

şehzadelerin artık Kur’an’ı öğrendiği anlaşılmaktadır. 

Yukarıda karne tabir edebileceğimiz sınav sonuç belgelerinin padişaha 

gönderildiği belirtilmişti. Arşiv belgeleri arasında karnelerin yanında bizzat 

şehzadeler tarafından padişaha yazılmış notlar tespit edilmiştir. İsimlerinin önüne 

“köleleri” ibaresini ekleyen şehzadeler padişaha karnelerini sunarken bağlılık, saygı 

ve hürmetlerini beyan etmişlerdir172. 

Tablo- 5: II. Abdülhamid Dönemi Şehzadeleri173 

Şehzade Adı, Doğum-Ölüm 
Tarihleri 

II. Abdülhamid 
Tahta 
Çıktığında 
Yaşı  

II. Abdülhamid 
Dönemi’nde 
Doğan 
Şehzadeler 

Eğitimi 
I.Meşrutiyet 
Dönemi’ne 
Rastlayan 
Şehzadeler 
1876-1908 

Eğitimi 
II. Meşrutiyet 
Dönemine 
Rastlayan 
Şehzadeler 
1908-1909 

Mehmed Reşad 1844-1918 32 --- ---- --- 
Mehmed Burhaneddin 1849-1876 Ölü --- ---- --- 
Selim Süleyman 1860-1909 16 --- Bir kısmı --- 
Mehmed Vahdeddin 1861-1926 15 --- Bir kısmı --- 
Yusuf İzzeddin 1857-1916 19 --- --- --- 
Mahmud Celâleddin 1862-1888 14 --- Bir kısmı --- 
Abdülmecid 1868-1944 10 --- X --- 
Mehmed Şevket 1872-1899 4 --- X --- 
Mehmed Seyfeddin 1874-1927 2 --- X --- 
Mehmed Selahaddin 1861-1915 15 --- Bir kısmı --- 
Mehmed Selim 1870-1937 8 --- X --- 
Mehmed Ziyaeddin 1873-1938 3 --- X --- 
Mehmed Abdülkadir 1878-1944 --- X X --- 
Ahmed Nuri 1878-1944 --- X X --- 
Mehmed Burhaneddin 1885-1949 --- X X --- 
Abdürrahim Hayri 1894-1952 --- X X X 
Ahmed Nureddin 1901-1944 --- X --- X 
Mehmed Abid 1905-1973 --- X --- X 
Mahmud Necmeddin 1878-1913 --- X X -- 
Ömer Hilmi 1886-1935 --- X X --- 
Ömer Faruk 1898-1969 --- X --- X 
Mehmed Ertuğrul 1912-1944 --- --- --- X 
                                                
172 BOA, Y.PRK.MF, Dosya nr. 2/78. 
173 Bu tablo hazırlanırken Ali Vâsıb Efendi’nin hatıratından yararlanılmıştır. Bkz. Osman Selahaddin 
Osmanoğlu, Ali Vasıp Efendi Bir Şehzadenin Hatıratı Vatan ve Menfada Gördüklerim ve İşittiklerim, 
İstanbul 2004. 
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Tablo-5 incelendiğinde, II. Abdülhamid’in padişahlığı esnasında eğitim 

çağında olan şehzadelerle, II. Abdülhamid döneminde dünyaya gelen şehzadeler 

görülmektedir. Şehzade Mehmed Reşad eğitim yaşını çoktan geride bırakmış, Yusuf 

İzzeddin Efendi ise II. Abdülhamid döneminin baskısına uğramadan babası 

zamanında eğitimini tamamlama şansına sahip olmuştur. Mehmed Vahdeddin 

Efendi’nin Fatih Medresesi’nde yapılan derslere saraydan gizli katıldığı bilgisi 

dikkate alındığında, tahta uzak bir aday olması sayesinde daha rahat hareket 

edebildiği ve eğitimini kendi kendini geliştirmek suretiyle tamamladığı söylenebilir. 

Yaşları dikkate alındığında Selim Süleyman, Mahmud Celâleddin, Mehmed 

Selahaddin ve Abdülmecid Efendilerin de tamamlayamasalar bile II. Abdülhamid 

döneminden önce eğitim fırsatına sahip oldukları görülmektedir. Ancak II. 

Meşrutiyete kadar geçen sürede eğitim almak zorunda kalan şehzadelerin hepsi iyi 

bir eğitim şansına sahip olamamışlardır. 

Şehzadelerin yaşantılarının başta bulunan padişah babaları olduğu zaman 

daha iyi olduğuna değinilmişti. Ancak bu durum II. Abdülhamid için geçerli değildir. 

II. Abdülhamid hanedanın diğer üyeleri gibi kendi çocuklarını da gözetim altında 

tutmuştur. Kendi çocukları diğer şehzadelere göre daha iyi bir eğitim alsalar da, 

padişahın baskıcı tutumu nedeniyle bu eğitimler de istenilen düzeyde olmamıştır174. 

Cevdet Kırpık’ın II. Meşrutiyet’ten Sonra Şehzade Eğitiminde Meydana 

Gelen Değişim”175 adlı makalesinde detaylı bir şekilde değindiği üzere, II. 

Meşrutiyet, şehzade eğitiminde önemli değişimlerin yaşandığı bir dönemdir. Bu 

dönemde şehzadelerin eğitiminde önemli bir yere sahip olan Şehzadegân Mektebi 

kapanmıştır. Şehzadeler sivil veya askeri devlet okullarına devam etmişler ve ilk kez 

eğitim almak için yurt dışına gönderilmişlerdir. Bu değişimlerin yaşanmasında 

Şehzadegân Mektebinin kapanmasının yanında şehzadeler üzerindeki baskının 

gevşemesinin büyük etkisi vardır. Şehzadegân Mektebi’nin kapanmasıyla birlikte 

ilköğretim çağındaki şehzadelerin gidebileceği özel bir okul kalmamıştır. Bu nedenle 

özel hocalardan eğitim alma usulüne geri dönülmüş ve aileler genellikle çocuklarına 

özel ders aldırmışlardır. Örneğin, V. Murad’ın oğlu Selahaddin Efendi’nin torunu Ali 

Vâsıb Efendi,  Mehmed Reşad’ın torunu ve Şehzade Ömer Hilmi Efendi’nin oğlu 

Namık Efendi,  Sultan Vahdeddin’in oğlu Mehmed Ertuğrul Efendi gibi şehzadeler o 
                                                
174 Kırpık, s. 102. 
175 Cevdet Kırpık, “II. Meşrutiyetten Sonra Şehzade Eğitiminde Değişim”, SDÜ Fen-Edebiyat 
Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 21, Mayıs 2010, s. 99-130. 
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dönemde özel hocalar vasıtasıyla eğitim alan şehzadeler arasındadır176. Mehmed 

Reşad’ın oğlu Mehmed Ziyaeddin Efendi de çocuklarına özel ders aldıran şehzadeler 

arasındadır. Bu dönemde sultanlar da şehzadelerle birlikte eğitim almışlardır. 

Ziyaeddin Efendi’nin çocuklarına ders vermesi için tuttuğu muallime Safiye 

Ünüvar’ın hatıratından elde edilen bilgiye göre; Ziyaeddin Efendi’nin eşi Ünsiyar 

Hanım tarafından Yıldız Sarayı’nda çocukları Dürriye ve Rukiye Sultan ile Şehzade 

Nazım Efendi’nin eğitimi için bir sınıf hazırlanmıştır. İnce bir zevkle döşenmiş 

sınıfta sıraların yanında öğretmen masası ve yazı tahtası ile ders araç gereçleri 

bulunmaktadır. Daha sonra Dolmabahçe Sarayı’na geçilmiş ve orada Ziyaeddin 

Efendi’nin diğer eşi Perizad Hanım’dan olan çocukları Hayriye ve Lütfiye Sultanlar 

da Safiye Hanım’ın öğrencisi olmuş ve Ziyaeddin Efendi’nin tüm çocukları bir arada 

ders görmüştür. Çocuklarının dışında, tıbbiye mektebine giden Şehzade Ziyaeddin 

Efendi de Safiye Hanım’dan cebir dersi almıştır. Annelerinin isteği üzerine Kur’an-ı 

Kerim ile başlayan dersler okul programlarına uygun olarak yapılmıştır. Ulum-ı 

Diniye, Kıraat, İmla, Hesap, Hendese ve Terbiye-i Bedeniye, Safiye Hanım’ın 

verdiği diğer dersler arasındadır177. 

 Bu dönemde şehzadeler farklı hocalardan ders alsa da müfredat genel 

hatlarıyla aynıdır. Bu müfredat Şehzadegân Mektebi’nin müfredatıyla benzerlik 

göstermektedir. Özel hocalardan ders aldırmanın yanında çocuklarını örgün eğitim 

veren okullara gönderen aileler de mevcuttur. Bir kısmı sivil, bir kısmı askeri 

nitelikte olan okulların en fazla tercih edileni ise gündüzlü ve yatılı eğitim yapan 

Mekteb-i Sultani olmuştur. Mühendishane-i Berri Hümayun ile Mekteb-i Harbiye 

tercih edilen askeri okullar arasındadır. İlköğrenimden sonra eğitim Rüştiye ve 

İdadilerde devam etmiştir.  II. Meşrutiyet’in ilk yıllarında idadiler beş veya yedi 

yıllık olup rüştiyeleri de kapsamıştır. Daha sonra sultaniye çevrilen idadilerin süresi 

yedi yıldır178. 

II. Meşrutiyet Dönemi’nde şehzade eğitimleri ile ilgili yapılan tek uygulama 

Şehzadegân Mektebinin kapatılması değildir. Bu dönemde alınan önlemlerin en 

önemlisi olarak kabul edebileceğimiz uygulama, 1913’de yürürlüğe giren Hanedân-ı 

Saltanat Âzâsının Hâl ve Mevkileri ile Vazâifini Tayin Eden Nizamnâme’dir179. 

                                                
176 Kırpık, s. 105-106. 
177 Ünüvar, s. 27-54. 
178 Kırpık, s. 107-109. 
179 Kırpık, s. 104. 
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Osmanlı Devleti’nde XX. yüzyılın başlarına kadar hanedan işleri, hanedan tarafından 

ve geleneklere göre yürütülmüştür. 1913 yılında ise Hânedân-ı Saltanat Azasının Hâl 

ve Mevkileri ile Vazâifini Tayin Eden Nizamname adıyla bir nizamname 

hazırlanmıştır. Böyle bir nizamname hazırlanmasında hanedan üyelerinin sayısındaki 

artış, karşılaşılan mali sorunlar, mülkiyet anlaşmazlıkları, eğitim alanında yaşanan 

sıkıntılar, hanedanın şan ve şerefini koruma ve hanedan üyelerini kontrol etme isteği 

gibi nedenler etkili olmuştur. Nizamnamede Osmanlı ailesinin reisliği, evlenme, 

boşanma, vesayet, doğum ve ölüm tutanakları, cezalar ve veliahtlık gibi meseleler 

düzenlenmiştir. Ayrıca hanedana ait bütün meselelerle ilgilenmek üzere bir de Meclis 

kurulmuştur. Hânedân Umurunun Rü’yetine Mahsus Meclis adı verilen bu meclis ile 

hanedan işleri düzene konulmaya çalışılmıştır180. 

Nizamname ile şehzade eğitimleri konusunda önlem alınmasının temel 

nedeni, şehzade eğitimlerinin yeterince iyi yapılamadığının anlaşılmasıdır. II. 

Abdülhamid’in tahtan indirilmesiyle, daha özgür bir hayata kavuşan şehzadeler 

sosyal hayata aktif olarak katılmaya başlamışlar, bu da iyi seviyede eğitim alamayan 

şehzadelerin durumlarını gözler önüne sermiştir. Böylece şehzadelerin hatta tüm 

hanedan üyelerinin eğitimlerini belli bir standarda ulaştırmak için ciddi önlemler 

alınmıştır. Nizamnameye göre, şehzadelerin eğitimlerinin, başkanlığını padişah veya 

veliahdın yaptığı, sadrazam, şeyhülislam ve harbiye nazırı ile padişah tarafından 

seçilecek üyelerden oluşan bir meclis tarafından koordine edilmesine karar 

verilmiştir. Nizamname ile şehzade eğitiminde ilk kez ailelerin ya da şehzadelerin 

kendi tercihleri ikinci plana itilmiş ve şehzade eğitimleri kurumsallaştırılmıştır181. 

18 Şubat 1914’de Hanedân-ı Saltanat Âzâsının Hâl ve Mevkileri ile Vazâifini 

Tayin Eden Nizamnâme gereğince hanedan işlerinden sorumlu Hânedân Umurunun 

Rü’yetine Mahsus Meclis tarafından, şehzade eğitimleri ile ilgili bir irade 

çıkarılmıştır. Yaşları 8-20 arası şehzadeler ile 20 yaşın üzerinde askeri sınıfa mensup 

şehzadeleri kapsayan bu iradeye göre; bu şehzadelerin eğitimlerine nezaret etmek 

amacıyla askeri sınıfa mensup görevliler tayin edilmiştir. Şehzade eğitimleri ile ilgili 

bir diğer değişim ise 1917’de yapılmıştır. Ordu ve donanmayla bağlarını 

güçlendirmek için şehzadelerin terfilerine dair bir irade-i seniyye çıkarılmış ve buna 

                                                
180Ayrıntılı bilgi için bkz. Cevdet Kırpık, “Anadolu’da Savaş, İstanbul’da Kanun Hazırlığı ve 
Hanedan-ı Âl-i Osman Kararnamesi”, SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 19 
(Mayıs 2009), s. 1-24. 
181 Kırpık, “II. Meşrutiyetten Sonra Şehzade Eğitiminde Değişim”, s. 103-105. 
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göre şehzadelerin doğumlarından itibaren, denizci olacaklarsa bir gemiye, karacı 

olacaklarsa bir alaya kaydolmaları kararı alınmıştır. Şehzadelerin rütbeleri; 5 yaşını 

tamamladıklarında onbaşılık, 7 yaşını tamamladıklarında çavuşluk, 10 yaşını 

tamamladıklarında başçavuşluk, 12 yaşını tamamladıklarında karacı ise mülâzım-ı 

sânilik, denizci ise mülazımlık olarak belirlenmiştir. Böylece şehzadelerin mezun 

olduktan sonra bulundukları askeri birlikte fiilen görev almaları hedeflenmiştir. 

Kısacası 1917’den sonra şehzadelerin, sivil eğitimden ziyade askeri eğitim 

almalarına öncelik verilmiştir. Bu amaçla şehzadeler, kendilerine özel, rüştiyeyi de 

kapsayan idadi seviyesinde Mekteb-i Harbiye adı verilen okula gönderilmiştir182.  

Şehzadelere eğitim hayatlarında yardımcı olmaları için yaverler tahsis 

edilmiştir. Gündüzlü eğitim yapan Mekteb-i Harbiye’ye gitmek için şehzadeler 

evlerinden saat sekizde yaverleri ile ayrılıp, akşam beş civarı evlerine dönmüşlerdir. 

Öğle yemekleri önceleri sefer tasları ile evlerden getirilip yine yaverler ve diğer 

şehzadelerle birlikte yenilmekteyken daha sonra Harbiye Nezareti’nin emriyle Sipahi 

Ocağı’nda yenilmeye başlanmıştır. Mekteb-i Hatbiye’de binicilik, tarih, hesap ve 

cebir, hendese, coğrafya, resim, Fransızca, Almanca, Arabi ve Farisi dersler 

okutulmuştur.   Mondros Mütarekesinden sonra itilaf devletlerince işgal edildiği için 

Mekteb-i Harbiye uzun ömürlü olamamıştır. Okul binası işgal edildikten sonra 

şehzadelerin eğitimine Ihlamur Kasrı’nda devam edilmiştir. Şehzadegan Mektebi adı 

verilen bu okul için Ihlamur Kasrı’ndaki müştemilat binaları tahsis edilmiştir. Kuleli 

İdadisi öğretmenleri tarafından verilen eğitim iki sene daha burada devam ettirilmeye 

çalışılmış fakat savaş ortamı olduğundan bu çok mümkün olmamıştır. İçinde 

bulunulan işgal ortamı, imzalanmış olan Sevr Antlaşması, maddi sıkıntılar gibi pek 

çok sebeple ne padişah, ne hükümet, ne de Harbiye Nezareti Şehzadegan Mektebi ile 

ilgilenememiştir. Hocaların maaşlarından, mektebin genel giderlerine kadar hiçbir 

ihtiyacı karşılanamadığından mektep 1920’de kapanmıştır. Mekteb-i Harbiye 

kapanınca yerini Mekteb-i Sultani almıştır183. 

Mektebi Sultani yatılı eğitim veren bir okul olup, yatılı kalan öğrencilere 

leyli184 denilmiştir.  Mektebi Sultani’de dersler Fransızca verilmekle birlikte 

Fransızca yanında Türkçe, Türk Edebiyatı, Arapça ve Farsça dersleri de 

okutulmuştur. Burada öğrenciler sadece ilmi eğitim almakla kalmamış, konserler 
                                                
182 Kırpık, s. 110-113. 
183 Osmanoğlu, s. 100-120. 
184 Leyli kelimesi yatılı anlamına gelmektedir. 
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düzenlemek, tiyatro oynamak, sinema izlemek gibi sosyal faaliyetlerde de 

bulunabilmişlerdir. Öğrencilerin Mektebi Sultani’de hangi sınıfa alınacağı sınavla 

belirlenmiştir. Öğrencilerin sınıf seviyeleri sabit olmayıp sınıflar derslere göre 

değişebilmiştir. Örneğin bir öğrenci Türkçe’den ikinci sınıfa devam ederken, 

Fransızca’dan dördüncü sınıfa gidebilmiştir185. Şehzadeler buradaki eğitimlerini 

sınıflarda halktan diğer öğrencilerle almışlar ancak yatakhaneleri diğerlerinden ayrı, 

sadece şehzadelere özel olmuştur. Yemeklerini de diğer öğrencilerle değil, okul 

idarecileri ve öğretmenler ile yemişlerdir. Mekteb-i Sultani’de dersler cumartesi 

sabah başlayıp, perşembe öğlene kadar devam etmiştir. Yatılı kalan öğrenciler yani 

leyliler perşembe öğleden sonra ve cuma günlerini evlerinde geçirip, cumartesi 

sabahları tekrar okula dönmüşlerdir. Sabah ve öğleden sonra dersleri olmak üzere 

tam gün eğitim yapan Mekteb-i Sultani’de hayat, öğrenciler için sabahları 6.30’da 

banyo ve kahvaltı ile başlayıp 8.15’te sabah dersleri ile devam etmiştir. Üç saat 

dersin ardından öğle yemeği molası verilen dersler tekrar saat ikide başlayıp dörde 

kadar sürmüştür. Dört ile altı arası serbest zaman ya da dinlenme saati olarak 

ayrılmıştır. Akşam altıdan sekiz buçuğa kadar ise etüt tabir ettiğimiz uygulamaları 

yapmak için tekrar dersliklere giren öğrencilerin günleri, yedikleri akşam yemeğinin 

ardından saat ona doğru yatakhanelere gitmeleriyle sona ermiştir.186.   

Şehzade eğitimine çok önem verilip, çıkarılan iradelerle düzenlemeler 

getirilmeye çalışılsa da devletin içinde bulunduğu mevcut durum şehzadelere yeterli 

seviyede eğitim verilmesine engel olmuştur.  Bu durum şehzadeleri eksik kaldıkları 

dersleri tamamlamak için tekrar özel derslere yöneltmişt 

II. Meşrutiyet’in şehzade eğitimine kattığı bir diğer gelişme ise yurt dışında 

eğitim imkânıdır. Şehzadeler bu dönemde eğitim amacıyla yurt dışına 

gidebilmişlerdir. Yurt dışına ilk giden şehzade, Abdülmecid’in oğlu Ömer Faruk 

Efendi’dir. Yine, Osman Fuad, Abdülhalim, Abdürrahim, Şerefeddin ve Ahmed Nuri 

Efendiler de yurt dışında eğitim alan şehzadeler arasındadır.187. 

                                                
185 Örneğin Mekteb-i Sultani’de okuyan Mehmed Abid Efendi yapılan sınav sonucunda Fransızca’da 
birinci sınıfa kabul edilmişken, Türkçe’de dördüncü sınıfta okumaya hak kazanmıştır. Ayrıntılı bilgi 
için bkz. Osmanoğlu, s. 131  
186 Osmanoğlu, s. 130-137 
187 Kırpık, s. 113, 114. 
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 Şehzade eğitimine dair son düzenleme ise, 7 Şubat 1922 tarihinde yürürlüğe 

konulan Hanedân-ı Saltanat Kararnamesi188 çerçevesinde yapılmıştır. Ancak bu 

düzenleme 1 Kasım 1922’de saltanatın ilgası sonucunda, çok fazla uygulama şansı 

bulamamış, geçerliliğini sadece dokuz ay koruyabilmiştir189. 

 
6. Evlenme - Boşanma Ve Çocuk Sahibi Olma 

Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarında gerek devletin durumunu 

güçlendirmek, gerekse Anadolu Türk Birliğini sağlamak adına Türkmen 

Beyliklerinin kızları ya da Bizans prensesleri ile yaptırılan siyasi evlilikler yükselme 

döneminde yerini cariyelerden çocuk yapma geleneğine bırakmıştı. Kafes usulüne 

geçildiği dönemde ise şehzadelere yine cariyeler verilmiş ancak 19. yüzyıla kadar 

çocuk sahibi olmaları yasaklanmıştı. 19. yüzyılda ise çocuk yapma yasağında 

gevşeme olmuştur. 

Şehzadelere cariye takdim edilme geleneği köleliğin yasaklanmasına kadar 

sürmüştür. Osmanlı Devleti’nde 1847’den itibaren kölelik yasaklanmış ancak saraya 

cariye alımı bir süre daha el altından devam etmiştir. Bu dönemde saraya daha çok 

Çerkez, Abaza ve Gürcü cariyeler alınmıştır. 1909 yılında ise kölelik tamamen 

yasaklanmış bu sebeple cariyelerden çocuk sahibi olma geleneğinin yerini evlilikler 

almıştır. Kölelik yasaklanmadan önce de evlenen şehzade ve padişahlar mevcuttur. 

Bunlardan biri ve en meşhuru 16. yüzyılda cariyesi Hürrem Sultan’a nikâh kıyan 

Kanuni Sultan Süleyman’dır. 17. yüzyılda Genç Osman Şeyhülislamın karşı 

çıkmasına rağmen bir evlilik gerçekleştirmiştir. 19. yüzyılda yani kölelik 

yasaklanmadan önce Vahdeddin ablasının sarayındaki cariyelerden biri olan Emine 

Nazikeda’ya âşık olmuş ve onunla nikâhlanarak evlenmiştir. Hatta bu evliliği 

yapabilmek için ablasına başka kimseyle evlenmeyeceğine dair yemin etmiştir. 

Nazikeda’nın erkek çocuğu olmamıştır. Buna rağmen Sultan Vahdeddin ablasına 

verdiği sözü, Nazikeda başka kadınlarla evlenmesine izin verene kadar tutmuştur190. 

                                                
188 1922’de yürürlüğe konan kararnamenin hazırlanma nedeni, 1913’teki Hânedân-ı Saltanat 
Nizamnamesi’nin aksayan yanlarını gidermektir. Bunun yanında I. Dünya Savaşı sonucunda Osmanlı 
Devleti’nin bir kısım toprağının kaybedilmesi nedeniyle hanedanın emlak ve emvalini tespit ederek 
bir hukuki zemine oturtma amacı da taşımaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Kırpık, “Anadolu’da Savaş, 
İstanbul’da Kanun Hazırlığı ve Hanedan-ı Âl-i Osman Kararnamesi”, s. 1-24. 
189 Kırpık, “II. Meşrutiyetten Sonra Şehzade Eğitiminde Değişim”, s. 119. 
190 Bardakçı, s. 43. 
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1909’da cariyelerden çocuk sahibi olma geleneğinin kalkması ortaya yeni bir 

sorun çıkarmıştır: Şehzadeler kiminle evlenecek? 16. yüzyıldan sonra gerek herhangi 

bir hanedanın akrabalık yoluyla Osmanlı tahtında hak elde etmesinin önüne 

geçilmesi, gerekse Osmanlı’nın kendine denk bir hanedan bulamaması nedeniyle 

bırakılan evliliklerin tekrar yapılmaya başlaması zorunluluğu, şehzadelerin kiminle 

evleneceği sorusunu gündeme getirmiştir. Evlenilecek kızlar konusunda iki seçenek 

söz konusudur: Kuruluş yıllarında olduğu gibi Avrupa hanedanlarının kızları ya da 

Osmanlı Devleti’nde yaşayan ve hanedana uygun olan üst düzey ailelerin kızları. 

Ancak Avrupa hanedanlarının kızları tercih edilmemiştir. Örneğin Abdülaziz’in 

Avrupa’ya yaptığı seyahatte İngiltere Kraliçesi Viktorya Veliaht Şehzade Murad 

Efendi’yi çok beğenmiş ve O’nu torunlarından biriyle evlendirmek istemiştir. Fakat 

bu isteği Sultan Abdülaziz tarafından reddedilmiştir191. Bu dönemde şehzadeler 

Osmanlı ya da Mısır hanedan ailesinden kızlarla ya da asker kökenlilerin veya üst 

düzey devlet görevlilerinin kızlarıyla evlendirilmişlerdir.  

“Eğitim” bölümünde, zamanın değişen şartlarının, hanedanla ilgili pek çok 

meseleye düzenleme getirilmesini zorunlu kıldığına ve bu amaçla 16 Kasım 1913’de 

Hanedan-ı Saltanat Nizamnamesi adı verilen bir nizamname hazırlandığına 

değinilmişti. Bu dönemde düzenleme gerektiren alanlardan biri de şehzade evlilikleri 

olmuştur. Şehzadelerin evlenme ve boşanmaları konusunda çeşitli kurallar getiren 

nizamname ile şehzadelerin evlenmek için önce padişaha başvurmaları zorunluluğu 

getirilmiştir. İlk olarak padişahın onayından geçmesi gereken şehzade evliliklerinde 

nihai karar ise meclise bırakılmıştır. Padişah tarafından meclise iletilen nikâh 

talepleri, meclis tarafından onaylandığı takdirde, nikâhların şeyhülislamlar tarafından 

şer’i usullere göre kıyılması ve mutlaka kayıt altına alınması gibi kurallar konmuş 

ancak tüm nikâhlar bu şekilde yapılmamıştır. Nizamnameye aykırı olarak evlenen ya 

da evlilik izni verilmemesine rağmen yine de istediği kıza nikâh kıyan şehzadeler de 

görülmüştür192. 

Avrupa usulü evlilik193 de ilk defa bu dönemlerde gerçekleşmiştir. 

Abdülhamid’in oğullarından Şehzade Abdürrahim Hayri Efendi ve Şehzade Osman 

                                                
191 Kutay, s. 140. 
192 Cevdet Kırpık, “Şehzade Evliliklerinde Değişim”, OTAM, Sayı: 26 (Güz 2009), Ankara 2011, s. 
176-183. 
193 Şehzade Ali Vasıp Efendi’nin hatıratında bu dönemde ilk kez Avrupa usulünde evlilik 
gerçekleştirildiğine dair bir ibare bulunmaktadır. Ancak bu usul ile ne kastedildiği tam olarak 
açıklanmamıştır. 
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Fuad Efendi Hıdiv Ailesi’nden olup bir müddet Bursa Valiliği yapan Abbas Halim 

Paşa ile refikası Prenses Hatice’nin kerimeleri Emine ve Kerime ile evlenerek ilk 

Avrupa usulü evliliği gerçekleştirmişlerdir. Bu dönemin ilginç evliliklerinden biri de 

Abdülmecid Efendi’nin oğlu Ömer Faruk Efendi ile Padişah Sultan Mehmed 

Vahdeddin’in kızı Sabiha Sultan’ın evlilikleridir. Hem hanedan içi bir evlilik olması 

hem de bir aşk evliliği olması açısından önem taşımaktadır194. Sabiha Sultan ile 

Ömer Faruk Efendi’nin evliliği, diğer evliliklerden farklı olarak bir şehzade evliliği 

değil bir sultan evliliği olarak kabul edilmiş ve kayıtlara o şekilde geçmiştir. Şehzade 

Ömer Faruk Efendi damat statüsündedir195. Bu evlilik aynı zamanda hanedan 

evlilikleri içinde en yakın akraba evliliği olup doğrudan şehzadelerin çocukları 

arasındadır. Bundan sonra hanedan içi evlilikler yine görülmüştür ancak ikinci kuşak 

yani torunlar arasında yapılmıştır. Sultan Abdülmecid’in oğullarından Şehzade Selim 

Süleyman Efendi’nin oğlu Şehzade Mehmed Şerafettin Efendi ile Şehzade Yusuf 

İzzeddin Efendi’nin büyük kızı Şükriye Sultan evlenmiştir. Yine Sultan Abdülaziz’in 

oğullarından Şehzade Seyfettin Efendi’nin oğlu Şehzade Mahmud Şevket Efendi ile 

Sultan Abdülhamid’in kızlarından Naime Sultan’ın kızı Adile Hanım Sultan 

evlenmiştir. Şehzade Ali Vasıp Efendi ise Sultan Mehmed Reşat’ın en küçük oğlu 

Şehzade Ömer Hilmi Efendi’nin kızı Emine Mukbile Sultan ile evlenmiştir. Yapılan 

bu evlilikler Osmanlı padişahının aynı zamanda halifelik makamını temsil etmesi 

nedeniyle şeri hükümlere göre nikâh addedilerek yapılmıştır. “Şehzadelerin evlenme 

ve boşanmaları ile ilgili hususlar son kez Hanedân-ı Âl-i Osman Umûru Hakkında 

Kararnâme ile yeniden düzenlenmiş ve 9 Şubat 1922’de Takvim-i Vakayi’de 

yayımlanmıştır196.” 

Şehzadelerin evlenmeleri yanında boşanmaları da söz konusudur. 

Boşanmalarla ilgili olarak nizamnamede herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. 1922 

yılında yayımlanan Hanedân-ı Âl-i Osman Umûru Hakkında Kararnâme’ ye kadar 

İslami usullere göre evlenen şehzadelerin boşanmaları da şer’i hukuka uygun olarak 

yapılmıştır. İslam Hukukuna göre şehzadelerin eşlerini kimseden izin almadan ve tek 

taraflı olarak boşama hakları vardı. 1922 yılında ise boşanma usulleri düzenlenerek 

şehzade eşleri lehine hükümler konulmuştur. Böylece şehzadelerin kimseye 

danışmadan evliliklerini bitirme hakkına son verilmiştir. Kararnamede şehzade ile eşi 

                                                
194 Osmanoğlu, s. 19; ayrıntılı bilgi için bkz. Murat Bardakçı, Şahbaba, İstanbul 1998. 
195 Kırpık, s. 180, 181. 
196 Kırpık, s. 175. 
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arasında anlaşmazlık çıktığında izlenecek usul şu şekilde açıklanmıştır: “Taraflardan 

biri durumu padişaha bildirir. Padişah, incelenmesi için meseleyi Encümen-i Âlî’ye 

gönderir. Bu inceleme sırasında Fetva Emini de Encümen toplantısında hazır 

bulunur. Encümen meseleyi çeşitli yöntemlerle derinlemesine araştırır. Konu ya 

taraflara bizzat yahut dolaylı olarak sorulur. Eşlere aralarının düzelmesi için belirli 

bir süre tanınır. Araları düzelmezse anlaşmazlığın çeşit ve içeriğine göre nikâh 

akdinin şehzade tarafından sona erdirilmesi yahut usul-i şer’îsine göre nikâh akdinin 

feshi için mazbata hazırlanarak padişaha sunulur, padişah iradesiyle durum yazılı 

olarak tebliğ olunur. Eğer tarafların artık bir arada yaşayamayacakları anlaşılırsa 

boşanma gerçekleşir.” Şehzadeler bu usul uyarınca hareket etmezlerse o zaman da 

Encümen-i Âli’nin kararlarına uyacak, encümen tarafından belirlenen nafaka ve mihr 

bedelleri şehzadenin maaşından kesilerek boşadığı eşine, kadın yeni bir evlilik 

yapıncaya kadar ödenecekti197. 

Şehzadelerin çocuk sahibi olmaları konusuna gelince; şehzadeler 19. yüzyılda 

hala göz hapsinde tutulsalar da birçok yasakta gevşeme olmuştur. Kafes usulünün 

uygulandığı 17 ve 18. yüzyıllarda çocuk sahibi olmalarına kesinlikle izin 

verilmezken 19. yüzyılda bu durum değişmeye başlamış özellikle veliaht şehzadeler 

daha rahat hareket edebilmişlerdir. Örneğin; Abdülaziz'in oğlu Yusuf İzzeddin 

Efendi, V. Murad'ın oğlu Selahaddin Efendi ile kızları Hatice ve Fehime Sultanlar, 

II. Abdülhamid’in ilk üç çocuğu Ulviye ve Zekiye Sultanlar ile Mehmed Selim 

Efendi ve Sultan Vahdeddin Efendi’nin tüm çocukları şehzadelikleri esnasında 

olmuştur198. Bu durumun yaşanmasında tek etken veraset sisteminde meydana gelen 

değişimler değildir. Topkapı Sarayı’nın terk edilmesi de çok önemli bir etkendir199. 

II. Mahmud’a kadar Osmanlı padişahlarının ve hanedan üyelerinin hayatı genel 

olarak Topkapı Sarayı’nda geçmiş, II. Mahmud’tan sonra ise Topkapı Sarayı terk 

edilmeye başlanmıştır. Sultan Abdülmecid, Sultan Abdülaziz, V. Murad, II. 

Abdülhamid, V. Mehmed Reşat ve VI. Mehmed Vahdeddin padişahlık dönemlerinde 

Dolmabahçe ve Yıldız Saraylarında kalmışlar, hanedan üyeleri ise “Diğer 

Şehzadelerin İkamet Ettikleri Yerler” bölümünde değinildiği üzere, Dolmabahçe, 

Beylerbeyi, Çırağan, Yıldız gibi farklı saraylara ve çeşitli köşklere dağılmışlardır. 

Böylece Topkapı Sarayı’nda sürekli padişahın gözünün önünde bulunan şehzadelerin 

                                                
197 Kırpık, s. 185, 186. 
198 Hülagu, s. 26; Kırpık, s. 169. 
199 Haldun Eroğlu, “Şehzade, Osmanlılar’da”, s. 483. 
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denetimi, dağınık halde yaşamaya başlayınca zorlaşmıştır. Bu durum şehzadelere 

daha rahat hareket edebilme fırsatı sunmuştur200. 

 

7. Şehzadelerin Gelir ve Giderleri 

19. yüzyılda şehzadelerin gelirlerinde de değişimler yaşanmıştır. Sancak 

sisteminde şehzadelere verilen hasların yerini, kafes usulünde maaşlar almış bu 

maaşların miktarı da zaman içinde farklılık göstermiştir. Kafes usulünün çok sıkı bir 

şekilde uygulandığı 17 ve 18. yüzyıllarda şehzadeler hanedan üyeleri içinde en düşük 

miktar maaşı alırken, 19. yüzyılda bu durum şehzadeler lehine değişmiştir. 19. 

yüzyılda maaşların artmasının şehzadelerin değişen yaşamlarıyla ilgili olduğu 

düşünülmektedir. Kafes usulünün çok sıkı uygulandığı dönemlerde, şimşirlikte 

ikamet edip bir nevi hapis hayatı yaşadıkları dikkate alındığında şehzadelerin yeme, 

içme ve giyinme dışında bir ihtiyaçlarının olamayacağı akla gelmektedir. 19. yüzyıla 

gelindiğinde ise Şimşirlikten çıkarak farklı saray ya da köşklerde ikamet edip, özgür 

bir hayat yaşayan şehzadelerin masrafları artmış, buna bağlı olarak da maaşları 

yükseltilmiştir. 

Şehzadelere ödenen maaşların miktarları birbirinden farklı olmuştur. Bu 

maaşlar belirlenirken dikkat edilen birkaç husus tespit edilebilmiş ancak genel geçer 

kriterler belirlemek mümkün olmamıştır. Şehzade maaşları incelendiğinde maaşların 

bir alt sınırı olduğu, maaşın genellikle yaşa göre değiştiği, veliaht şehzadelere daha 

fazla maaş ödendiği, devletin içinde bulunduğu ekonomik koşullara göre maaşlarda 

azaltma ya da arttırma yapılabildiği ve maaş miktarında başta bulunan padişah ile 

şehzade arasındaki hissi yakınlığın rol oynadığı çıkarımları yapılmıştır. Karşılaştırma 

açısından Sultan Abdülaziz ve Sultan II. Abdülhamid döneminde şehzadelere ödenen 

maaşların kaydedildiği maaş defterinden hazırlanan tablolar incelendiğinde durum 

daha net anlaşılacaktır. Tablo-6 Sultan Abdülaziz Dönemi’nde 1866/67 yıllarına ait 

bir maaş defterinden hazırlanmıştır.  

 

 

 

                                                
200 Kutay, s. 120. 



 

70 
 

Tablo-6: Sultan Abdülaziz Dönemi’nde 1866/67 Yıllarına Ait Bir Maaş 
Defteri201 

TARİH SULTAN ABDÜLMECİD’İN ŞEHZADELERİNİN MAAŞLARI 

 Murad 

Efendi 

Abdülhamid 

Efendi 

Reşad  

Efendi 

Kemaleddin 

Efendi 

Burhaneddin 

Efendi 

Nureddin 

Efendi 

Süleyman 

Efendi 

Vahdeddin 

Efendi 

Kusur-u  

Teşrin mali 

82 

100000      --- --- --- --- --- --- --- 

Kusur-u 

Kanun-u 

evvel 82 

     --- 50000 --- --- --- --- --- --- 

Teşrin-i 

evvel 

--- --- 75.000 40.000 35.000 30.000 20.000 15.000 

Teşrin-i sâni --- --- 75.000 40.000 35.000 30.000 20.000 15.000 

Kanun-u 

evvel 

125000 --- 75.000 40.000 35.000 30.000 20.000 15.000 

Kanun-u 

sâni 

125000 100.000 75.000 40.000 35.000 30.000 20.000 15.000 

Şubat 82 125000 100.000 75.000 40.000 35.000 30.000 20.000 15.000 

Şubat 83 95083 76.333 57.583 31.333 27.583 23.833 16.333 12.333 

Mart 84 95083 76.333 57.583 31.333 27.583 23.833 16.333 12.333 

Nisan 84 95083 76.333 57.583 31.333 27.583 23.833 16.333 12.333 

Mayıs 84 95083 76.333 57.583 31.333 27.583 23.833 16.333 12.333 

Haziran 84 95083 76.333 57.583 31.333 27.583 23.833 16.333 12.333 

Temmuz 84 95083 76.333 57.583 31.333 27.583 23.833 16.333 12.333 

Ağustos 84 95083 76.333 57.583 31.333 27.583 23.833 16.333 12.333 

Eylül  95083 76.333 57.583 31.333 27.583 23.833 16.333 12.333 

Teşrin-i 

evvel 

95083 76.333 57.583 31.333 27.583 23.833 16.333 12.333 

Teşrin-i sani 95083 76.333 57.583 31.333 27.583 23.833 16.333 12.333 

                                                
201 BOA, HH., nr. 22115. 
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Kanun-u 

evvel 

95083 76.333 57.583 31.333 27.583 23.833 16.333 12.333 

Kanun-u 

sani 

95083 76.333 57.583 31.333 27.583 23.833 16.333 12.333 

Şubat 84 95083 76.333 57.583 31.333 27.583 23.833 16.333 12.333 

 

Görüldüğü üzere hepsi Sultan Abdülmecid’in şehzadeleridir ve maaşları 

yaşlarına göre değişmektedir. En büyük ve veliaht şehzade olan Murad Efendi en 

fazla maaşı almaktadır. Murad, Abdülhamid ve Reşad Efendi arasında ikişer yaş fark 

vardır ve bu fark maaşlarına yirmi beşer bin kuruş olarak yansımıştır. Kemaleddin 

Efendi Reşad Efendi’den üç yaş küçüktür ve maaş farkı otuz beş bin kuruşa 

çıkmıştır. Kemaleddin Efendi’den bir yaş küçük olan Burhaneddin Efendi beş bin 

kuruş daha az maaş almaktadır. Ancak üç yaş küçük olan Nureddin Efendi’nin maaşı 

Burhaneddin Efendi’den sadece beş bin kuruş azdır. Burada, Burhaneddin ve 

Nureddin Efendi ile ilgili özel bir durum olduğu düşünülebilir. Özellikle 

“Şehzadelerin Hizmetkârları” bölümünde yer alan Tablo-9’da da görüleceği üzere iki 

şehzadenin cariye sayısı arasında da normal olmayan bir durum söz konusudur. 

Ancak yukarıda değinildiği üzere göz ardı edilmemesi gereken bir nokta maaşlardaki 

alt sınırdır. Yaş ile doğru orantılı bir düşüş yapıldığında Nureddin Efendi’den sekiz 

yaş küçük olan Süleyman Efendi’nin hiç maaş almaması gerekmektedir. Bu nedenle 

maaş miktarı belirlenirken şehzadelerin yaşlarının yanında maaşlarda bir alt sınırın 

olduğu düşünülmüştür. 

II. Abdülhamid dönemine ait bir maaş defterinden hazırlanan Tablo-7 

incelendiğinde, Abdülaziz dönemine benzer durumlar olduğu görülmektedir. Her iki 

padişah döneminde de en fazla maaş alan şehzade, veliaht şehzadedir. Şehzade 

maaşları yine az çok yaşları ile orantılı olarak verilmişse de bir standarttan söz etmek 

mümkün değildir. Yaşları birbirine yakın olan Vahdeddin ve Süleyman Efendi 

80.000 kuruş maaş alırken, bu şehzadelerden yaklaşık yedi yaş küçük Mecid 

Efendi’ye de 80.000 kuruş maaş ödenmiştir. Ancak Mecid Efendi’den altı yaş küçük 

Seyfeddin Efendi’nin maaşı 30.000 kuruştur. İki şehzade arasında ciddi bir maaş 

farkı bulunmaktadır. Buna karşın Süleyman Efendi’den sadece üç yaş büyük olan 

Yusuf İzzeddin Efendi’nin maaşı ise 147.500 kuruş olup yaklaşık olarak Süleyman 

Efendi’nin maaşının iki katıdır. Bu nedenle maaşlar şehzadelerin yaşına göre 
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verilmiştir, şeklinde kesin bir yorum yapmak söz konusu olmamıştır. Maaş 

miktarının başta bulunan padişah ile şehzadelerin yakınlık derecelerine göre 

belirlendiği çıkarımını yapmak da çok doğru değildir. Zira Süleyman Efendi’nin 

yaklaşık iki katı maaş alan Yusuf İzzeddin Efendi II. Abdülhamid’in kuzeni olmasına 

karşın, Süleyman Efendi II. Abdülhamid’in kardeşidir. Yine Mecid Efendi’den 

sadece altı yaş küçük olmasına rağmen Mecid Efendi’nin yarısı kadar bile maaş 

alamayan Seyfettin Efendi ile Mecid Efendi de kardeştir. Bu durumda başta bulunan 

padişahın şehzadelerle kan bağından ziyade hissi yakınlığı rol oynamıştır ve padişah 

sevdiği202 şehzadelere daha fazla ihsanda bulunmuştur şeklinde bir değerlendirme 

yapılmıştır. 

Maaşları etkileyen bir diğer husus ise şehzadelerin konumudur. Hanedanın 

tüm erkek üyeleri şehzade olarak tabir edilmiş olsa da kimlerin çocuğu olduklarına 

göre konumları ve maaşları değişmiştir. Bu anlamda maaş defterinde “şehzade, 

şehzade çocukları, şehzade torunları ve sultan çocukları203” olmak üzere dört farklı 

statüde204 hanedan üyesi tespit edilmiştir. Hanedanın erkek üyelerinin çocukları 

arasında Alaaddin, Saadettin, Bedrettin, Hayrettin ve Mahmud Celâleddin adında 

şehzade bulunamamıştır. Ancak Abdülmecid ve Abdülaziz’in kızları Esma ve 

Cemile Sultan’ın bu isimlerde çocukları bulunmaktadır. Bu yüzden bahsedilen 

şehzadelerin sultan çocukları olduğu kanısına varılmıştır. Normal şartlar altında 

sultanların ve çocuklarının masrafları evlendikleri şahıslarca karşılanmaktadır. Bu 

nedenle özel bir durum olduğu düşünülmektedir. O tarihte başka sultanların da erkek 

çocuğu olmasına rağmen sadece bu çocuklara maaş ödenmiş olması, bir şekilde o 

çocuk ve sultanların saray himayesine alındığını düşündürmektedir. Şehzade 

çocuklarına şehzadelerden daha az maaş ödenmiştir. Torunlar ise özel durumlar 

                                                
202 “19. Yüzyıl Padişahlarının Şehzadelik Dönemleri ve Diğer Şehzadelere Karşı Tutumları ile Veliaht 
Şehzadeler” Bölümünde değinildiği üzere II. Abdülhamid, şehzade Yusuf İzzeddin Efendi’yi diğer 
şehzadelerden daha fazla sevmiş ve O’na yakınlık göstermiştir. Bu durumun şehzadenin maaşına da 
yansıdığı düşünülmektedir. 
203 Hanedanla ilgili düzenlemeleri yapmak amacıyla yayınlanan kararnamelerden 8 Kanun-i sâni 1336 
tarihli kararnamenin üçüncü maddesine göre hanedan üyeleri, hanedan efradı ve hanedan mensubu 
olarak iki guruba ayrılmıştır. Bu kararnameye göre; sultanların çocukları hanedan mensubu kabul 
edilmiş ve sadece annelerinin hanedan üyesi olduğunu göstermek amacıyla kendilerine “Sultanzade” 
unvanı verilmiştir. Bkz. Osmanoğlu, s. 15-16. 
204 Konumlarına göre şehzadeler; başta bulunan padişahın kardeşleri, kendi çocukları, yeğenleri ve 
kuzenleri “şehzade”, şehzade statüsünde olan kişilerin çocukları “şehzade çocukları”, şehzade 
çocuklarının çocukları “şehzade torunları” ve sultanlardan doğan çocuklar ise “sultan çocukları” 
olarak sınıflandırılmış ve Tablo- 7’nin “Şehzadelerin Yaşı ve Statüsü” sütununda şehzadeler (Ş), 
şehzade çocukları (ŞÇ), şehzade torunları (T) ve sultan çocukları (SÇ) harfleriyle sembolize 
edilmiştir. 
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olmak kaydıyla şehzade çocuklarından daha az maaş almıştır. En az maaş ise sultan 

çocuklarına ödenmiştir. Kırk dört yaşındaki bir şehzade (Vahdeddin) 80.000, şehzade 

çocuğu (Selahaddin) 40.000 kuruş alırken aynı yaşlardaki sultan çocuğuna 

(Alaaddin) ödenen miktar 16.757 kuruştur. 

Maaş defterinde ilginç bir durum söz konusudur. II. Abdülhamid döneminde 

tahttan indirilip, Çırağan Sarayı’nda ailesi ile hapis hayatı yaşayan V. Murad’ın 

şehzadelerinin maaşı “Çırağan Dairesi mahsusatı mabeynindedir” ibaresi ile ayrı 

olarak hesaplanmıştır. Diğer bir ilginç durum ise 1905’te yedi yaşında olan Şehzade 

Abdülmecid’in oğlu Ömer Faruk Efendi’nin maaş defterinde yer almamasıdır. Bu 

noktada varılan sonuç, şehzade çocuklarına belli bir yaşa gelmeden maaş 

bağlanmadığı ve geçimlerinin babaları tarafından sağlandığı yönündedir.  

Tablo-7: 22 Mayıs 1321 ( 4 Haziran 1905) Tarihli Şehzade Maaşları205 

Şehzadeler Maaşlar Babası/Annesi Yaşı/ 

Statü 

Devletlü Necabetlü Reşad Efendi Hazretleri 200.000 Abdülmecid 61 Ş 

Devletlü Necabetlü Süleyman Efendi Hazretleri 80.000 Abdülmecid 45 Ş 

Devletlü NecabetlüVahdeddinfendi Hazretleri 80.000 Abdülmecid 44 Ş 

Devletlü Necabetlü Yusuf İzzeddin Efendi Hazretleri 147.500 Abdülaziz 48 Ş 

Devletlü NecabetlüMecid Efendi Hazretleri 80.000 Abdülaziz 37 Ş 

Devletlü NecabetlüSeyfeddin Efendi Hazretleri 30.000 Abdülaziz 31 Ş 

Devletlü NecabetlüZiyaeddin Efendi Hazretleri 17.500 Reşad 32 ŞÇ 

Devletlü Necabetlü Necmeddin Efendi Hazretleri 15.000 Reşad 27 ŞÇ 

Devletlü Necabetlü Hilmi Efendi Hazretleri 15.000 Reşad 19 ŞÇ 

Devletlü Necabetlü İbrahim Tevfik Efendi Haz. 20.000 M.Burhaneddin 31 T 

Devletlü NecabetlüAlaaddinEfendi Hazretleri 16.757,20  Münire/ 

Abdülmecid 

44 SÇ 

                                                
205 BOA, Y.PRK.ML, Dosya nr: 27/10. 
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Necabetl üSaadeddin Efendi Hazretleri  7.500 Esma/Abdülaziz 10 SÇ 

Necabetlü Bedreddin Efendi Hazretleri 7.500 Esma/Abdülaziz 15 SÇ 

Necabetlü Hayreddin Efendi Hazretleri 7.500 Esma/Abdülaziz 13 SÇ 

Necabetlü Mahmud Celâleddin Bey Efendi Haz. 15.000 Cemile/Abdülm

ecid 

41 SÇ 

Necabetlü Mehmed Cemaleddin Bey Efendi Hazretleri 10.000 M. Şevket 15 T 

Necabetlü Mehmed Bey Efendi Hazretleri 5.000    

TOPLAM 754.257,20    

Devletlü Necabetlü Selahaddin Efendi  Çırağan 

Dairesi 

Mahsusatı 

Mabeynin-

dedir. 

40.000 V. Murad 44 ŞÇ 

Devletlü Necabetlü Nihad Efendi 

Hazretleri 

10.000 M. Selahaddin 22 T 

Devletlü Necabetlü Fuad Efendi 

Hazretleri 

10.000 M. Selahaddin 10 T 

TOPLAM 60.000    

Saltanat ve tebdil-i hümayun tatbikcileri(?) 46.132    

CÜMLE YEKÛN 860.389.20    

 

Şehzadelerin maaş miktarları aynı zamanda devletin içinde bulunduğu 

ekonomik durumla da yakından ilgili olmuştur. 19. yüzyıl, Osmanlı Devleti’nin 

ekonomik anlamda zorluklar yaşadığı bir yüzyıldır. 17. yüzyıldan itibaren başlayan 

ekonomik bozulmalar artarak devam etmiş ve 19. yüzyılda ciddi bir boyuta 

ulaşmıştır. Bu yüzyılda devlet ekonomisini zora sokan çok sayıda sebep vardır. Bu 

sebeplerden biri savaş masraflarıdır. Osmanlı Devleti, 14, 15 ve 16. yüzyıllarda 

başarıyla sonuçlanan seferlerinin giderlerini, aldığı savaş tazminatları ile karşılarken, 

17. yüzyıldan itibaren durum tersine dönmüş, 19. yüzyılda ise had safhaya ulaşmıştır. 

Art arda gelen yenilgiler devletin gelir kaynaklarından biri olan ganimet ve vergileri 

bitirmiş, savaş masrafları tanzim edilemediği gibi, devletin savaş tazminatı ödediği 

durumlar ortaya çıkmıştır. Askeri gücünde meydana gelen düşüşün ekonomik 
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zararları bunlarla bitmemiş çeşitli devletlerden gelen hediyeler de son bulmuştur. 

Kapitülasyonlar da ekonominin bozulmasında önemli nedenler arasındadır. Kanuni 

Sultan Süleyman döneminde devletin lehine olarak Fransızlara verilen 

kapitülasyonlar, 19. yüzyılda sürekli hale geldiği gibi Osmanlı Devleti’nin aleyhine 

dönmüş, Fransa dışında pek çok devlet kapitülasyon elde etmiştir. Devleti ekonomik 

anlamda en fazla etkileyen olay ise Sanayi İnkılâbıdır. Avrupa’nın gelişen sanayisi 

ile rekabet edemeyen Osmanlı Devleti adeta Avrupa’nın açık pazarı haline gelmiştir. 

Yine 17. yüzyıldan itibaren başlayan tımar sistemindeki bozulma tarımsal üretimi 

düşürmüş, hayvancılığı sekteye uğratmıştır. Dahası halktan alınan vergilerde ciddi 

bir düşüş yaşanmıştır. Devletin en ihtişamlı zamanlarında sade bir hayat yaşayan 

saray halkının ekonominin kötü olduğu dönemde harcamaları artmıştır. Sultanlar206 

ile kafes hayatından kurtulan şehzadeler başta olmak üzere, saray halkının 

harcamaları ciddi seviyelere ulaşmıştır. Devletin giderleri gelirlerinden fazla olunca, 

ilk kez 19. yüzyılda dış borç alınmış ve bir süre sonra bu borçların faizleri bile 

ödenememeye başlamıştır207. Görüldüğü üzere 19. yüzyıl Osmanlı Devleti’nin mali 

açıdan çok parlak olmadığı bir dönemdir. Bu yüzden bazen maaşlar ödenemediği 

gibi hazinedeki açığı kapatmak için başta sultan ve şehzadeler olmak üzere saray 

halkının maaşları zaman zaman azaltılma yoluna gidilmiştir. 19. yüzyılda 

Tanzimat’la birlikte gerek şehzadelerin gerekse padişah da dahil olmak üzere diğer 

hanedan üyelerinin maaşlarının ödenmesi için Hazine-i Hassa208 adı verilen bir iç 

hazine kurulmuştur. Bu dönemde yapılan kasır ve sarayların inşa ve onarım 

masrafları ile yakacak, yiyecek, giyim gibi her türlü ihtiyaç Hazine-i Hassa’dan 

karşılanmaya başlamıştır. Ancak bir süre sonra Hazine-i Hassa artan saray 

masraflarını karşılamada yetersiz kalmış bu nedenle 1861’de maaşlar Hazine-i 

Hassa’dan alınarak direkt Maliye Hazinesi’ne bağlanmıştır. Maaşların Maliye 

                                                
206 19. yüzyılda sultanların israf boyutunda artan harcamaları ve esnafa olan borçlarını Sultan 
Abdülmecid’in kızı Refia Sultan’ın biyografisinde görmek mümkündür. Bkz: Ali Akyıldız, Mümin ve 
Müsrif Bir Padişahın Kızı Refia Sultan, İstanbul: TVYY, 1998. 
207 Devletin borçlarını ödeyemez duruma gelmesi Duyun-u Umumiye’nin kurulmasına zemin 
hazırlamıştır. Tanzimat ve sonraki dönem Osmanlı maliyesi ve borçlar konusunda bkz. Tevfik Güran, 
“Tanzimat Dönemi Osmanlı Maliyesi”, İktisat Fakültesi Mecmuası (60. Yıl Özel Sayısı), IXL, s. 79-
95; Faruk Yılmaz, Osmanlı Borçları Tarihi: Duyun-u Umumiye, Ankara: Berikan Yayınevi, 2013, 
Rıfat Önsoy, Osmanlı Borçları 1854-1914, Ankara 1999; Muharrem Öztel, II. Meşrutiyet Dönemi 
Osmanlı Maliyesi, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2007. 
208 Hazine-i Hassa; Osmanlı padişahlarının şahsi gelir ve giderlerini idare eden teşkilattır. Bu kurum 
klasik dönemdeki ceyb-i hümâyunun Tanzimat’ın ilanından sonra belirli bir düzen altına alınmasıyla 
ortaya çıkmıştır. Ayrıntılar için bkz. Arzu Tozduman Terzi, “Hazîne-i Hâssa”, TDVİA, XVII, İstanbul 
1998, s. 137-141. 
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Hazinesi’ne aktarılması durumu değiştirmemiş ve maaşların ödenmesinde 

karşılaşılan güçlükler devam etmiştir.209 

Şehzadelerin maaşlarının ödenmesinde karşılaşılan güçlükler ve maaşlarında 

yapılan azaltmalar Tablo-6 incelendiğinde görülmektedir. Kusur-u teşrin mali 82/ 

100.000 ibaresi ile belirtilen husus şehzade Murad Efendi’nin maaşından kalan 

alacağı olup maaşı ödenemediği için bir sonraki aya devretmiştir. Aynı şekilde 

kusur-u kanun-u evvel 82/ 50.000 ibaresi ile de Abdülhamid Efendi’nin bir sonraki 

aya devreden maaşı belirtilmiştir. Bunun yanında şehzadelerin maaşlarında Rumi 

Şubat 1283 yani 1868’de yaklaşık dörtte bir oranında azaltılma olmuştur210. 

Şehzadelerin maaşlarında zaman zaman azaltılma olsa da, şehzadeler gelirleri 

yetmediği durumlarda maaşlarının arttırılmalarını talep edebilmişlerdir. Örneğin 

Şehzade Mahmud Celâleddin Efendi’nin 10 Temmuz 1883 tarihinde maaşı aylık 14 

bin küsur kuruştur. Daha sonra zam yapılarak 20 Ekim 1883 tarihinde aylık 20 bin 

kuruşa çıkarılmış kısa bir süre sonra ise 10 bin kuruş daha zam yapılarak 30 bin 

kuruşa yükseltilmiştir211. Dönemin padişahı Sultan Abdülhamid, Şehzade Mahmud 

Celâleddin Efendi’nin çiftlik arazisini alarak kardeşi Mehmed Reşad’a verse de 

şehzadenin maaşını arttırmıştır. Ancak şehzadelerin maaşlarını arttırmak da her 

zaman çözüm olmamış. Kafes hayatından kurtulmaları beraberinde lüks bir yaşamı 

da getirmiştir. Eskiye oranla harcamaların artması ve devletin içinde bulunduğu 

durum nedeniyle maaşların ödenmesinde ortaya çıkan güçlükler şehzadeleri zor 

durumda bıraktığından, şehzadeler borçlanma yoluna gitmişlerdir. Bu dönemde 

özellikle Galata bankerlerinden borç alanlar olmuştur. Örneğin V. Murad bu 

şehzadelerden biridir. Veliahtlığı döneminde gerek iktidara geçebilmek için212 

yaptığı harcamalar, gerekse zevk ve eğlenceye olan düşkünlüğü masraflarını 

arttırmıştır. Veliaht bu dönemde Banker Agop ve Banker Hristaki’den hatırı sayılır 

miktarlarda borç almıştır. Şehzadenin 1870’de geliri aylık 95.083 kuruş olup yıllık 

yaklaşık 1.140.000 kuruştur. Bir Osmanlı altın lirası 105 kuruşa denk gelmektedir. 

Bu durumda şehzadenin maaşı yaklaşık 10.858 liradır. 1869 yılında Hristaki’ye 

faiziyle birlikte borcu 1.419.847 kuruştur. Bu da yaklaşık olarak 13.522 Osmanlı 

                                                
209 Terzi, Sarayda İktidar Mücadelesi Saray Mücevher İktidar, s. 21-30. 
210 Bkz. Tablo-6. 
211 BOA, İrade-i Dahiliye (İ.DH), nr. 897/71390. 
212 V. Murad’ın iktidar mücadelesine “Şehzadelerin Siyasi Konumları” başlığında değinilmiştir. 
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lirasına tekabül etmektedir. 27 Haziran 1876 tarihi itibariyle veliahtın sadece 

Hristaki’yeolan borcu 211.530,5 Osmanlı lirası olarak tespit edilmiştir213. 

 Şehzadelerin maaşlarının kafes usulünün ilk uygulandığı dönemlerde hanedan 

üyeleri içerisinde en düşük miktara sahip olduğu ancak bu durumun 19. yüzyılda 

şehzadeler lehine değiştiği belirtilmişti. Tablo-8 incelendiğinde şehzade maaşlarını, 

kadın efendi ve sultan maaşları ile kıyaslamak mümkündür. 1880 tarihinde iki 

yaşında olan şehzade Abdülkadir ve Nuri Efendi’nin maaşları 7.500 kuruş iken on 

yaşında olan Selim Efendi 15.000 kuruş almaktadır. Aynı dönemde dört ve sekiz 

yaşlarında olan sultanların maaşları da 15.000 kuruştur. Yukarıda belirtildiği üzere 

şehzade maaşları yaşa göre değişmiş olmakla birlikte on yaşında olan şehzadenin 

maaşı sultan maaşlarına eşit, kadın efendilerin maaşlarından ise yüksektir214.  

Tablo-8: 1294-95 (1880) Tarihinde II. Abdülhamid’in Şehzade, Sultan ve Kadın 
Efendilerinin Maaşları 

ŞAHISLAR Kanun-u 
evvel 
1294 

Kanun-u 
sâni 
1294 

Şubat 

1294 

Mart 

1295 

Nisan 

1295 

Devletlü Necabetlü Selim Efendi Hazretleri --- --- --- --- 15.000 

Devletlü Necabetlü Abdülkadir Efendi 
Hazretleri. 

--- 7.500 7.500 7.500 7.500 

Devletlü Necabetlü Ahmed Nuri Efendi 
Hazretleri 

--- 7.500 7.500 7.500 7.500 

Devletlü Azimetlü Zekiye Sultan Hazretleri 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

Devletlü AzimetlüNaime Sultan Hazretleri 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

DevletlüAzimetlü Baş Kadınefendi 
Hazretleri 

--- --- 10.000 10.000 10.000 

DevletlüAzimetlü İkinci Kadınefendi 
Hazretleri 

--- --- --- 10.000 10.000 

DevletlüAzimetlü Üçüncü Kadınefendi 
Hazretleri 

--- --- --- 10.000 10.000 

Devletlü Azimetlü Dördüncü Kadınefendi --- --- --- --- 10.000 

                                                
213 Terzi, s. 40, 65, 92. 
214 Bkz. Tablo-8. 
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Şehzadelerin tek gelirleri devletten aldıkları maaş değildir. Gayrimenkulleri 

olan şehzadeler olduğu gibi, çeşitli işlerle uğraşıp para kazananlar da mevcuttur. 

Örneğin Sultan II. Abdülhamid şehzadeliğinde, Maslak çiftliğinde toprak işleriyle 

meşgul olmuş burada koyun beslemiş, üstübeç madenleri işletmiş, borsa 

faaliyetlerine katılarak para kazanmıştır. Hatta tahta çıktığı zaman servetinin 100.000 

altını aştığı konusunda söylentiler mevcuttur215. Gayrimenkullerine baktığımızda, 

şehzadelere gayrimenkuller başta bulunan padişah ile yakınlık derecelerine ve 

padişahın tutumuna göre verilmiştir, yorumunu yapmak mümkündür. Örneğin 

Şehzade Mahmud Celâleddin Efendi’nin babasının padişahlığı döneminde köşk, 

dükkân ve iki parça halinde tarlası ve Balmumcu Çiftliği arazisinden 200 dönüm 

civarı bir arazisi bulunmaktadır. V. Murad döneminde de Celâleddin Efendi’ye ait 

olan araziyi, Sultan Abdülhamid padişah olunca Mahmud Celâleddin Efendi’den 

alarak kardeşi Reşad Efendi’ye tahsis etmiştir216. Aynı durum şehzade Yusuf 

İzzeddin Efendi için de geçerlidir. II. Abdülhamid Yusuf İzzeddin Efendi’ye ait 

gayrimenkulleri kendi mülküne geçirmiştir. Ancak Abdülhamid tahttan indirilip, 

Mehmed Reşad Efendi padişah, Yusuf İzzeddin Efendi ise veliaht şehzade olduğu 

zaman, 1876’dan itibaren II. Abdülhamid’in kendi mülküne geçirdiği tüm 

gayrimenkuller maliye hazinesine devredilmiştir. Bunlar arasında, Abdülaziz 

döneminde Yusuf İzzeddin Efendi adına tapu ile kayıtlı olan Tophane’deki seksen 

yedi dükkânla, Hekimbaşı ve Çavuşbaşı çiftlikleri vardır. Ayrıca Yusuf İzzeddin 

Efendi’nin Süleymaniye Mahallesi Küçükçiftlik sokağında tarla, bostan, bir köşk ve 

bir dükkânı yine Zincirlikuyu’da köşkü, Çamlıca’da geniş bir arazi içinde başka bir 

köşkü ve Nişantaşı’nda bir konağı bulunmaktadır217. 

 

8. Şehzadelerin Hizmetkârları 

Şehzadelerin hizmetinde çeşitli görevliler bulunmaktadır. Bunlar; cariye, 

kalfa, daye, dadı, hademe, kilerci, berber vb. dir. Bu görevlilerden cariyelerin, sayıca 

kalabalık olduğu anlaşılmaktadır.  Ancak cariye denildiği zaman şehzadelerin sadece 

çocuk sahibi olmak amacıyla münasebette bulundukları kızlar düşünülmemelidir. 

Şehzadelerin günlük işlerini görmek için hizmetlerinde bulunan tüm bayanlara cariye 

                                                
215 Küçük, “Abdülhamid II”, s. 217. 
216 BOA, Y.PRK.DFE, Dosya nr. 1/2. 
217 Akyıldız, “Yusuf İzzeddin Efendi”,  s. 14. 
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denilmektedir. Tablo-9 incelendiğinde durum daha iyi anlaşılacaktır. Tabloda 

“görevleri” sütununda belirtilenler dışında kalanlar, cariye başlığı altında 

geçmektedir. Örneğin toplam kırk beş cariyesi olan Murad Efendi’nin bu 

hizmetlilerinden biri baş cariye, diğeri kalfa, kalanları ise cariyedir. 

Tablo 9: Sultan Abdülmecid’in Şehzadelerinin Cariye Sayıları (1861)218 

 
Şehzade adı 

 
Yaşı 

 
Cariye 
Sayısı 

 
Görevleri 

Murad Efendi 21 45 Baş cariye, kalfa 

Abdülhamid Efendi 19 34 Kalfa 

Reşad Efendi 17 31 Dadı kalfa 

Kemaleddin Efendi 13 23 Kalfa ve daye  

Burhaneddin Efendi 12 10 Baş cariye, daye 

Nureddin Efendi 9 20 Dadı kalfa, 2 daye kerimesi, daye kalfa 

Süleyman Efendi 1 3 Dadı kalfa, daye kalfa, baş cariye 

Vahdeddin Efendi 0 4 Dadı kalfa, daye kalfa, baş cariye, cariye 

 

Tabloda şehzadelerin cariye sayısının eşit olmadığı görülmektedir. Kafes 

usulünün sıkı bir şekilde uygulandığı dönemlerde şehzadelere genellikle on- on iki 

tane cariye verilmişken bu sayı 19. yüzyılda değişmiş ve cariye sayılarının daha çok 

şehzadenin yaşına göre değiştiği tespit edilmiştir. Cariye sayısı belirlenirken 

şehzadelerin veliahtlık durumu ile başta bulunan padişahla yakınlık derecesi de akla 

ilk gelen kriterler arasında olmakla birlikte, Tablo-9 ve Tablo-10 yorumlandığında 

yaşın daha etkili olduğu düşünülmektedir. Tarihi belirtilmemiş bir maaş defterinden 

hazırlanan Tablo-9’da maaş defterinin Abdülmecid dönemine ait olduğu 

düşünülürse, defterin tarihi 1861 olmalıdır. Zira Şehzade Vahdeddin Efendi’nin 

cariyelerine ait kayıt da mevcuttur. Vahdettin Efendi, 1861’de doğmuş 

Abdülmecid’de 1861’de ölmüştür. Padişahla akrabalık durumlarına göre cariye 

verilmiştir dediğimiz zaman; tüm şehzadeler Abdülmecid’in oğullarıdır ancak cariye 

sayıları birbirinden oldukça farklıdır. Maaş defterinin Abdülaziz Dönemi’ne ait 

olduğu düşünülürse ki “Abdülmecid Efendi’nin Şehzadeleri” diye bahsetmesinden 
                                                
218 BOA, HH. nr. 13332. 
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dolayı, Abdülaziz Dönemi’ne ait olması daha büyük bir olasılıktır. Bu defa tüm 

şehzadeler Abdülaziz’in yeğeni olduğundan değişen bir durum yoktur. Şehzadeleri 

veliahtlık durumlarına göre, şehzadeler ve veliaht şehzadeler diye ikiye 

ayırdığımızda yine ortaya net bir bilgi çıkmamaktadır. Abdülaziz döneminde 

Şehzade Murad Efendi veliaht şehzadedir. En fazla cariyeye sahip olması itibariyle 

veliaht şehzadelerin daha fazla cariyesi vardır şeklinde bir yorum yapmamız 

mümkündür. Ancak Murad Efendi dışında tüm şehzadelerin statüsü ve padişahla 

yakınlık dereceleri aynı olmasına rağmen cariye sayıları birbirinden farklıdır. Yaşa 

göre bir değerlendirme yapıldığında ise ortaya şöyle bir sonuç çıkmaktadır. Yaşları 

birbirine çok yakın olan Abdülhamid ve Reşad Efendilerin cariye sayısı birbirine 

yakındır. Burhaneddin Efendi dikkate alınmadığında Murad Efendi’den itibaren yaşa 

bağlı olarak istikrarlı bir azalma göze çarpmaktadır. Özellikle Süleyman ve 

Vahdeddin Efendilerin cariye sayısında çok ciddi bir düşüş vardır. Doğum tarihleri 

göz önünde bulundurulursa bu düşüşte, 1847’den itibaren köleliğin yasaklanması 

nedeniyle saraya cariye alımında meydana gelen zorlukların da etkili olduğunu 

söylemek mümkündür. Burhaneddin Efendi’nin cariye sayısının çok az olması yaş 

kriterinin her zaman belirleyici olmadığı şeklinde yorumlanabileceği gibi, bunun 

sadece Burhaneddin Efendi’ye özel bir durum olarak değerlendirilmesi daha 

mümkündür. Burhaneddin Efendi’nin özel bir durumu olduğu ve cariye sayısının 

yaşa göre verildiğini Tablo-10 desteklemektedir. Rumi 1301 yani 1885/1886 tarihli 

maaş defterinden hazırlanan Tablo-10’da II. Abdülhamid’in padişahlık döneminde 

şehzadelerinin cariye sayısı verilmiştir.   

Tablo-10: II. Abdülhamid’in Şehzadelerinin Cariyeleri219 

Şehzade Adı Yaşı 

1886’da 

   Maaşı 

 ( kuruş) 

Cariye 

 Sayısı 

Cariyelere 
Ödenen  

Maaş Miktarı 

Mehmed Selim Efendi  16 15.000 16 1050 

Abdülkadir Efendi  12 7500 9 1000 

Ahmed Nuri Efendi  12 7500 9 475 

Burhaneddin Efendi 1 7500 6 325 

                                                
219 BOA, HH., nr. 784. 
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Görüldüğü üzere yaşları aynı olan Abdülkadir ve Ahmed Nuri Efendi’nin 

cariye sayıları eşittir ve yaşlarıyla doğru orantılı olarak şehzadelerin cariye sayıları 

azalmıştır. 

Tablodan cariyelerin maaş miktarları ile ilgili bir değerlendirme yapmak da 

mümkündür. Ek. 1’de tüm cariyelere bireysel olarak ödenen maaşların gösterildiği 

tablo verilmiştir. Yukarıda belirtildiği üzere, cariyeler statülerine göre ayrılmaktadır. 

Daye ve baş cariye statüsünde olan hizmetlilere daha fazla maaş verilmiş olup, 

özellikle daye kalfaların maaşları birbirlerine göre çok farklı olabilmiştir. Cariye adı 

altında geçen tüm hizmetlilere ise aylık 50 kuruş ödenmiştir. Örneğin; aylık maaşı 

7.500 kuruş olan şehzade Abdülkadir Efendi’nin maaşı cariyesinin 150 katıdır. 

Tablo-11: II. Abdülhamid’in Şehzadelerinin Hizmetlileri220 

ŞEHZADELER Lala Kilerci Hademe Berber 

Mehmet Selim 

Efendi 

1 

3000 kuruş 

 

1 

800 kuruş 

3 

800 kuruş 

(Her biri) 

1 

800 kuruş 

İbrahim Tevfik 

Efendi 

1 

1900 kuruş 

1 

800 kuruş 

3 

Biri 1000 diğer ikisi 

800 kuruş 

 

---- 

Abdülkadir Efendi 

 

1 

1500 kuruş 

1 

800 kuruş 

2 

1000 ve 800 kuruş 

 

---- 

Ahmed Efendi  

---- 

1 

800 kuruş 

3 

800 kuruş 

(Her biri) 

 

---- 

Burhaneddin 

Efendi 

1 

1500 kuruş 

1 

800 kuruş 

 

3 

800 kuruş 

(Her biri) 

 

--- 

Abdürrahim Efendi 

 

1 

1500 kuruş 

 

---- 

1 

800 kuruş 

 

--- 

  

 Tablo 11’de Sultan II. Abdülhamid’in şehzadelerinin hizmetli sayıları ve 

hizmetlilere ödenen maaşlar görülmektedir. Belgede hizmetlilerin nereli oldukları, 

hangi görevlerde bulundukları, kimin vasıtasıyla bu görevlere geldikleri, yaşları ve 

ödenen maaşlar ayrıntılı şekilde yer almaktadır. Belgeden anlaşıldığına göre 
                                                
220 BOA, Y.PRK.SGE, Dosya nr. 9/120. 
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şehzadelerin hizmetinde görev alabilen kişilerin öncelikle Enderun’da yetişmelerine 

dikkat edilmiştir. Başta lalalar olmak üzere hiçbir görevli devletin çeşitli 

kademelerinde görev almadan şehzadelerin hizmetine verilmemiştir. Bunun yanında 

genellikle hatırlı ve güvenilir kişilerin tavsiyeleri sonucu şehzadelerin hizmetine 

girebilmişlerdir.221 

 

9. Siyasi Ve Sosyal Hayatta Şehzadeler 

 9. 1. Yaşam Tarzları Ve Sosyal Hayatları 

19. yüzyılda şehzadelerin yaşam tarzları ve sosyal hayatları konusunda da bir 

standarttan bahsetmek mümkün değildir. Şehzadelerin yaşam tarzları yüzyıl 

içerisinde başta bulunan padişahın tutumuna paralel olarak değişimler göstermiştir. 

Şehzadelerin her biri şahsına münhasır olduğundan günlük yaşamları ya da neler 

yaptıkları konusunda genel geçer bir şey söylemek zordur. Yine de belli alanlarda bir 

ortaklık söz konusudur. Şehzadeler genellikle eğitim hayatlarıyla meşgul olmuşlar, 

bir sanat ve bir zanaat dalı ile uğraşmışlardır. “Eğitim” bölümünde değinildiği üzere, 

şehzadelerin çoğu resim ya da müzikle ilgilenmiş bunun yanında marangozluk, 

kuyumculuk, oymacılık, hattatlık gibi çeşitli zanaat dallarıyla da meşgul olmuşlardır. 

Yüzyılın başlarında yaşayan III. Selim ve II. Mahmud’un hayatı Şimşirlik’te 

geçmiştir. Burada daha çok eğitimleriyle meşgul olmuşlardır. Babası II. Mahmud 

Döneminde rahat bir şehzadelik hayatı yaşayan Sultan Abdülmecid, şehzadeliğinde 

binicilik ve atıcılıkla uğraşıp Boğaz sırtlarına av partilerine gitme şansına sahip 

olmuştur222. Yine II. Mahmud’un oğlu Sultan Abdülaziz resim, müzik ve hat sanatı 

ile uğraşmış, av, cirit ve güreş sporlarıyla ilgilenmiştir. Türk mûsikisini çok iyi bilen 

ve mükemmel derecede ney ve lavta çalan Abdülaziz, aynı zamanda bestekârdır. 

Kendisine hobiler edinme fırsatı bulan Abdülaziz’in horoz ve koç dövüştürüp, 

pehlivan güreştirmek de en büyük zevkleri arasındadır223. II. Abdülhamid’in 

şehzadeliği oldukça serbest geçmiş ve diğer şehzadelerden farklı olarak Maslak 

çiftliğinde toprak işleriyle meşgul olmuş burada koyun beslemiş, üstübeç madenleri 

işletmiş, borsa faaliyetlerine katılarak para kazanmıştır224. Yusuf İzzeddin Efendi’de 

şehzadeliği rahat geçen kişiler arasındadır. O da diğer şehzadelerin faaliyetlerine ek 
                                                
221 BOA, Y.PRK.SGE., Dosya nr. 9/120. 
222 Bardakçı, s. 22-39.  
223 Kolçak,  s. 43; Küçük, “Abdülaziz”, s. 179. 
224 Cevdet Küçük, “Abdülhamid II”, s. 217. 
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olarak bazı sivil toplum kuruluşlarında aktif görev yapmıştır. Fahrî başkanlığını 

yaptığı 1908’de kurulan Türk Derneği, Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti ve Ortaköy 

İttihat ve Teâvün Kulübü bu kuruluşlar arasındadır. Ayrıca Osmanlı Donanma 

Cemiyeti’ne de yardım etmiştir225. V. Murad, musiki, opera, güzel sanatlar, 

mimarlık, tarih, sahne sanatları ve tasavvufla ilgilenmiş aynı zamanda piyano çalma 

ve dans konusunda kendini geliştirmiştir226. VI. Mehmed Vahdeddin, günlerini 

çoğunlukla okuyarak geçirmiş bunun yanında piyano ve kanun çalmayı öğrenmiş, 

binicilik ve atıcılıkla uğraşmıştır227.  

Abdülmecid Efendi ise güzel sanatlarla, özellikle de resimle ilgilenmiş ve bu 

alanda kendini oldukça geliştirmiştir. İkamet ettiği tüm köşk ve saraylarda atölyesi 

bulunan Abdülmecid Efendi, şehzadelik döneminde kışları Fer‘iye Sarayı, yazları 

Bağlarbaşı Köşkü’nde, veliahtlık döneminde Dolmabahçe Sarayı Veliaht Dairesi'nde, 

Halifelik döneminde ise yine Dolmabahçe Sarayı'nda resim çalışmalarına devam 

etmiştir. 1916 yılında Galatasaray Yurdu'nda açılan sergiye katıldığı gibi, 1918’de 

Viyana’da Türk ressamları tarafından açılan ilk Avrupa sergisine katılmıştır.  Viyana 

Sergisi'nde "Otoportre", "Harem'de Goethe", "Harem'de Beethoven" ve "I. Sultan 

Selim" adlı tabloları ile yer alan Abdülmecid Efendi sadece sergilere katılmakla 

kalmamış aynı zamanda sanat ve edebiyat çevresiyle yakın ilişki içinde bulunmuş ve 

sanat camiasına destek vermiştir. Osmanlı Maarif Cemiyeti’nin ve 1909 yılında 

kurulan Osmanlı Ressamlar Cemiyeti'nin fahrî başkanlığını yapan Abdülmecid 

Efendi, resim sanatının yanında müzik, binicilik, avcılık, güreş ve eskrim sporları ile 

ilgilenmiştir228. 

Çalışmamızda özellikle 19. yüzyılda padişah ya da veliaht olan şehzadeler 

üzerinde durulmakla birlikte, bu statülere sahip olamayan şehzadeler ile şehzadelerin 

çocukları ve torunları da şehzade kapsamına girmektedir. Şehzade Ali Vasıp 

Efendi’nin229 hatıralarından, şehzadelerin gündelik yaşamları ile ilgili bazı bilgilere 

ulaşmak mümkün olmuştur. Ali Vasıp Efendi V. Murad’ın oğlu Mehmed Selahaddin 

Efendi’nin torunudur. 1903 tarihinde dünyaya gelen Ali Vasıp Efendi’nin babası, 

Ahmed Nihad Efendi’dir. Bilindiği üzere V. Murad hal edildikten sonra ölünceye 

kadar aile efradıyla birlikte Çırağan Sarayı’nda gözetim altında tutulmuştur. 
                                                
225 Akyıldız, s. 15. 
226 Kutay, s. 136, 137. 
227 Bardakçı, s. 37-39. 
228 www.millisaraylar.gov.tr 
229 Osmanoğlu, s. 48, 65-72. 
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Dolayısıyla Ali Vasıp Efendi ile babası Ahmed Nihad Efendi ve dedesi Mehmed 

Selahaddin Efendi’nin hayatları 1909’a kadar Çırağan Sarayı’nda geçmiştir. Ali 

Vasıp Efendi aynı zamanda II. Abdülhamid Dönemi’ne kısa bir süre de olsa tanık 

olmuştur. Hatırat II. Abdülhamid döneminde şehzadelerin yaşamı hakkında ipuçları 

vermektedir.  

Hatırattan anlaşıldığına göre, 19. yüzyılda şehzadeler çocuk gibi 

giydirilmeyip, büyük erkeklere özgü kıyafetlerle dışarı çıkarılmışlardır. Bunlar; 

kapalı yaka, kravat, yelek, elbise, potin ve fes gibi giysilerdir. Özellikle fes giymeleri 

esastır. Büyüklerin yanında fesle durulması bir saygı ifadesi kabul edilmiştir.  

Mevsime bakılmaksızın resmi günlerde ve bayramlarda redingot giyme zorunluluğu 

bulunmaktadır. Kış için kalın, isteğe bağlı olarak kürklü paltolar giyip, yün atkı 

kullanmışlardır. Ayaklarını sıcak tutması için yünlü ve ipekli çoraplar ile mest, 

üstüne de galoş giyilmiştir. Şemsiye yaz ve kış tercih edilen bir araçtır. Yazları dışı 

beyaz ya da kırmızı kumaştan, içi yeşil ve kırmızı ipekten şemsiyeler kullanılmıştır. 

Kravatlara boyun iğnesi, bileklere ise kolalı bilekliklerle, kol düğmesi takmak 

giyinme kuralları içerisindedir230.  

Hatırattan elde edilen bilgiye göre, saray halkı banyo ihtiyaçlarını sarayın 

dışında ancak çok yakınında bulunan bir hamamda karşılamıştır.  Haftada iki ya da 

üç kere yanan hamama saray halkının sırayla gitmesi usulden olup önce şehzadeler, 

sonra sırasıyla sultanlar, kadın efendiler, hanımlar, daha sonra ise kalfalar, cariyeler 

ve kızlar gitmiştir. Görüldüğü üzere şehzadeler önceliklidir231. 

Kültürümüzde çok önemli bir yer tutan bayramlaşmaların, sarayda da önemli 

olduğu yine hatırattan anlaşılmaktadır. Bayramdan önce bayramlık giysi hazırlama 

geleneği şehzadeler için de geçerlidir. Bayram merasimi önce hane halkı ile 

bayramlaşarak başlamaktadır. Daha sonra Dolmabahçe’ye gidilip padişahla 

bayramlaşılması gelenektir. İki kısımdan oluşan bayram merasimlerine şehzadeler de 

katılmışlardır. Hatta kafes usulünün çok sıkı uygulandığı dönemlerde bile şehzadeler 

bayram merasimlerinde padişahın huzurunda yerlerini almışlardır232. 

Hatıratta anlatılan V. Mehmed Reşad dönemine ait bayram merasimine göre; 

bayram merasimlerinde tüm protokol üyeleri ayakta olmak kaydıyla padişah 

                                                
230 Osmanoğlu, s. 66, 67. 
231 Osmanoğlu, s. 48. 
232 Osmanoğlu, s. 67-68. 
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gelenleri tahtında oturarak kabul etmekteydi. Altın saçağı tutan başmabeyinci 

padişahın sağında dururdu. Hemen yanında veliaht ve şehzadeler, arkalarında ise 

beyzadeler ile damat olan paşa ve beyler bulunurdu. Solda; başta sadrazam olmak 

üzere, Şura-yı Devlet Reisi ve azaları, erkân-ı devlet, müşir rütbesinden itibaren 

kaymakam rütbesi dâhil olduğu halde askerler, rütbe-i bala erkânı sıra ile saf 

tutarlardı. Merasim boyunca Bando-yu Hümayun’un alafranga opera parçaları ve 

marşlar çalması esastı. Protokol gereği veliaht, şehzadeler, beyzadeler, damatlar, 

şeyhülislam ve erkan-ı ruhani saçak öpmezlerdi. Sadrazam başta olmak üzere 

merasimde bulunan diğer kişiler ise sırayla başmabeyincinin tuttuğu saçağı öperlerdi. 

Saçak öpme merasimi bittikten sonra başta Şeyhülislam olmak üzere din erkânı 

padişaha doğru ilerler ve padişah da bu esnada ayağa kalkarak onları ayakta selamlar 

ardından dua okunurdu. Müslüman ulemadan sonra sırasıyla tüm heyetleriyle birlikte 

Rum Patriği, Ermeni patriği ve Musevi hahambaşı huzura kabul edilirdi ancak onlar 

da saçak öpmezdi. Böylece birinci kısım sona ererdi. Merasimin ikinci kısmında ise 

mabeyinciler, teşrifatçıbaşılar, kâtipler, arabacılar, kayıkçılar gibi diğer görevliler 

huzura kabul edilir ve onlarla da başmabeyincinin tuttuğu saçağı öpmek suretiyle 

bayramlaşılırdı. Padişahtan sonra sırasıyla önce veliaht şehzade, sonra diğer 

şehzadeler sonra da sultanlarla bayramlaşılmaktaydı233. 

Ali Vasıp Efendi’nin hatıratı şehzadelerin sosyal hayatı ve hanedan içi 

ilişkiler konusunda da ipuçları vermektedir. Şehzade, 1917’de Mekteb-i Harbiye’ye 

başlayıncaya kadar gerek sosyal hayattan gerekse hanedan üyelerinden uzak bir 

hayat yaşadığını hatta aile üyelerinin pek çoğunu tanımadığını ifade etmiştir. İlişkide 

bulunduğu insanlar birinci dereceden akrabalar yani büyükbaba, büyükbabanın 

eşleri, amca ve halalar ile Çerkez kalfalar, kızlar, harem ağaları, şehzadenin hocaları 

ve kapıcı, bahçıvan, aşçı gibi hizmetkârlardan ibarettir. Bayramdan bayrama erkân-ı 

devletten bazı kişilerin babasını ziyarete geldiği ve bu kişilerle aynı ortamda 

bulunma fırsatı bulduğu bilgisi de hatırattan elde edilen önemli ipuçları arasındadır. 

Her ne kadar sarayda gözetim altında yaşasalar da devlet erkânı bayram 

münasebetiyle şehzadeyi evinde ziyaret edebilmektedir234. 

Sultan Abdülhamid döneminde gözetim altında tutulan şehzadelerin sosyal 

hayatları, II. Meşrutiyet’in ilanıyla hareketlenmiştir. Meşrutiyetle birlikte serbest bir 
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234 Osmanoğlu, s. 72. 
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yaşama kavuşan şehzadeler istedikleri zaman dışarı çıkabilmişler, halkın arasına 

karışarak eğlence mekânlarında boy göstermeye başlamışlardır. Hatta İstanbul dışına 

çıkarak özellikle Bursa’ya gezme amaçlı ziyaretlerde bulunabilmişlerdir. Hatırattan 

bu dönemin eğlenceleri arasında sinema, danslı çaylar, tiyatro, opera, bale 

gösterilerinin olduğu anlaşılmaktadır. Bunun yanında sabahlara kadar süren danslı 

ziyafetler revaçta olan eğlenceler arasındadır. Yine şehzadelerin gittiği kulüplerin 

varlığından sözedilmekte, bu kulüplerde şehzadelerin arkadaşları ile görüştükleri, 

akşam yemekleri yedikleri, bilardo oynadıklar anlatılmaktadır. 235. 

 9. 2. Şehzadelerin Siyasi Konumları 

Osmanlı Devleti’nde yönetme yetkisi hanedana ait olduğu için şehzadelerin 

politik konumları kuruluştan yıkılışa kadar önemini korumuştur. Konumları 

nedeniyle sürekli denetim altında tutulsalar da şehzadelerin bazı siyasi faaliyetlerini 

görmek mümkündür. Şehzadelerin 19. yüzyılda siyasi hayatta rol almaları yüzyılın 

ilk veliaht şehzadesi Selim yani III. Selim ile başlamıştır.  

III. Selim’in; amcası I. Abdülhamid döneminde rahat bir şehzadelik geçirdiği 

hatta şehzadeliği esnasında Fransa Kralı ile mektuplaştığı belirtilmişti. Şehzade 

Selim’in Fransa Kralı ile mektuplaşması kadar önemli olan bir husus ise yazdığı 

mektupları “saltanat vârisi” ve “saltanat veliahdı” sıfatları ile imzalamış olmasıdır. 

Osmanlı tarihinde böyle bir unvan ilk defa resmen kullanmıştır236. Bu durum 19. 

yüzyılda veliaht şehzadenin siyasi konumunu göstermesi açısından önem 

taşımaktadır. 

19. yüzyılda siyasi konumları açısından en önemli şehzadeler şüphesiz ki 

veliaht şehzadelerdir. Başta bulunan padişahın en yakın alternatifi olmaları onları 

yabancı devletler, Osmanlı Devlet adamları ve halk nezdinde diğer şehzadelere 

oranla daha önemli bir konuma taşımıştır. 19. yüzyıl veliaht şehzadeleri arasında ise 

Yusuf İzzeddin Efendi ile Murad Efendi yani padişah V. Murad siyasi konum olarak 

diğer veliaht şehzadelere göre daha ön plana çıkmıştır.  

Yusuf İzzeddin Efendi’nin ön plana çıkması sadece veliaht şehzade olması ile 

ilgili olmayıp bu durum veliaht şehzade olmadan çok önce, şehzadenin çocukluğunda 

başlamıştır. Daha önce belirtilen, şehzadelerin siyasi, sosyal ve ekonomik 

                                                
235 Osmanoğlu, s. 59, 103, 133, 134, 137. 
236 Beydilli, “Selim III”, s. 421. 
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konumlarının başta bulunan padişahla yakınlıklarına göre değiştiği bilgisinden 

hareketle, Yusuf İzzeddin Efendi’nin en büyük avantajı şehzadeliğinin bir döneminin 

babası Abdülaziz’in saltanatına rastlamasıdır. Tahtı ekberiyet sistemine göre en 

büyük şehzade yerine kendi oğluna bırakmak isteyen Abdülaziz sağlığında bu 

isteğini gerçekleştirmek için bir takım faaliyetlerde bulunmuştur. İlk olarak 

şehzadenin çok iyi bir eğitim almasını sağlayan Abdülaziz, O’nu küçük yaşta kara 

kuvvetlerine kaydettirmiştir. Mekteb-i Harbiye’ye de devam eden şehzade daha 

dokuz yaşında Hassa Ordusu Beşinci Talia Taburu binbaşılığına getirilmiş hatta 

1866’da Prens Karl von Hohenzollern-Sigmaringen’in Osmanlı Devleti’ni ziyareti 

esnasında kendi taburuna geçit töreni yaptırmuştır. Yusuf İzzeddin Efendi’nin hızlı 

yükselişi bununla da bitmemiş on yaşında kaymakamlık rütbesine yükseltilmiş, on 

bir yaşında Hassa Ordusu Saf Piyade Alayı miralaylığı, on üç yaşında Hassa Ordusu 

Birinci ve İkinci Saf Piyade Alayları mirlivalığı, on dört yaşında feriklik rütbesiyle 

Hassa Ordusu erkân reisliği ve on beş yaşında ise Murassa Mecidi nişanı verilerek 

Hassa müşirliği rütbelerini almıştır237. Abdülaziz’in oğlunu bu şekilde ön plana 

çıkarması Yusuf İzzeddin Efendi’yi siyasi olarak önemli bir pozisyona taşımıştır. 

Hatta bazı bürokratlar şahsi işlerini gördürmek ya da padişah ile iletişim kurmak 

amacıyla çeşitli vesilelerle şehzadeyi aracı yapmaya çalışmışlardır. Şehzadenin 

babası tarafından getirildiği pozisyon bazı bürokratlarca kullanılmaya çalışılsa da 

halk ve devlet adamları nezdinde pek hoş karşılanmamıştır238. 

Abdülaziz tahtı kendisinden sonra oğluna bırakmayı başaramasa da Yusuf 

İzzeddin Efendi 1909’da veliaht şehzade olmuştur. 1908’de II. Meşrutiyet’in ilanı ile 

gelen özgürlük ortamı ve padişah Mehmed Reşad’ın II. Abdülhamid’e göre daha 

yumuşak mizaçlı olması sayesinde Yusuf İzzeddin Efendi diğer veliaht şehzadelere 

göre daha rahat ve aktif bir şehzadelik dönemi geçirmiş, yurt içi ve yurt dışı 

seyahatlerine çıkabilmiştir239. Ülke çapında çeşitli vesilelerle düzenlenen şenlik, 

eğlence ve törenlere padişahla birlikte iştirak ettiği gibi, Cuma selamlıklarına 

katılmış, veliaht olarak resmî protokollerde yer almıştır. Bunların en önemlilerinden 

biri Meclis-i Meb‘ûsân’ın ikinci ve üçüncü dönem açılış merasimidir. Bu dönemde 

Osmanlı Devleti’ni ziyarete gelen yabancı devletlerin yöneticileriyle görüşme şansı 

                                                
237 Hakan T. Karateke, Padişahım Çok Yaşa! Osmanlı Devletinin Son Yüz Yılında Merasimler, 
İstanbul: Kitap Yayınevi, 2004, s. 21-22; Akyıldız, s. 15. 
238 Akyıldız, s. 15. 
239 Cevdet Kırpık, “Şehzade Yusuf İzzettin Efendi’nin Avrupa Seyahatleri”, Sultan Abdülaziz ve 
Dönemi Sempozyumu Bildirileri, III, Ankara: TTK, 2014, s. 81. 
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da elde etmiştir. Örneğin; veliaht sıfatıyla Osmanlı Devleti’ni ziyarete gelen Bulgar 

Kralı I. Ferdinand ile Kraliçe Eleanor’u karşılama törenine katıldığı gibi Kral 

Ferdinand da maiyetiyle birlikte veliahdı dairesinde ziyaret etmiştir. İstanbul’a gelen 

Sırbistan Kralı Petar yanındaki heyetle veliahdın dairesinde misafir edilmiştir. Fransa 

İmparatoru III. Napolyon’un eşi Eugenie’in İstanbul’da padişahla yaptığı görüşmede 

Yusuf İzzeddin Efendi de yer aldığı gibi, imparatoriçeyi yatında da ziyaret 

etmiştir240. Veliaht, Osmanlı tarihinde bir ilk olmak üzere veliaht sıfatıyla devleti 

temsilen İngiltere Kralı VII. Edward’ın cenaze törenine bir heyetle katılmıştır241. 

Bunun yanında daha önce İstanbul’a gelen Sırp ve Bulgar krallarına iade-i ziyarette 

bulunmuştur. İngiltere’nin yeni kralı George’un taç giyme merasimine katılmış, 

Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Clément Armand Fallières’le görüşmüştür. Roma’ya 

da giden şehzade; İtalya kralı tarafından misafir edilmiştir. Veliaht Yusuf İzzeddin 

Efendi yurt dışında yaptığı ziyaretlerle Avrupa’da iyice tanınmış olmalı ki, Alman 

İmparatoru II. Wilhelm tarafından, bir askerî tatbikatı izlemesi için Berlin’e davet 

edilmiştir. Bu seyahati esnasında Veliaht Köstence’ye gitmiş, Romanya kralının 

yazlık köşkünde şerefine verilen ziyafete de katılmıştır242.  

XVII. yüzyılda öz anneleri ile bile görüşmeleri izne tabi olan şehzadelerin 

meşrutiyetle ulaştığı bu durum, şartların II. Meşrutiyet döneminde şehzadeler lehine 

değiştiğinin önemli kanıtlarındandır. Şimşirlik’ten dışarı çıkamamış ya da yaptıkları 

her faaliyet gözlemlenerek, haklarında raporlar sunulmuş şehzadelerin yanında Yusuf 

İzzeddin Efendi, Avrupa’da ki çağdaşları prensler gibi tam anlamıyla bir veliaht 

olarak hareket etmiştir. 

V. Murad; Sultan Abdülaziz döneminde veliaht şehzadedir. Veliaht şehzade 

olması V. Murad’ı yenilik taraftarları ve halk nazarında önemli bir pozisyona taşıdığı 

içim Sultan Abdülaziz kendi çocukları yanında, kardeşi Sultan Abdülmecid’in 

çocuklarına da serbestlik tanımasına rağmen yeğeni şehzade Murad Efendi’ye karşı 

tedbiri elden bırakmamıştır. Bunun en önemli göstergesi padişahlığı esnasında Sultan 

Abdülaziz’in Avrupa’ya yaptığı seyahate şehzadeleri de götürmesidir.  

Abdülaziz’in seyahate giderken yanında şehzadeleri götürmesinin altında 

başka sebeplerin yattığı düşünülmektedir. Bu seyahate kimlerin götürüleceği konusu 

                                                
240 Akyıldız,  s. 15. 
241 Kırpık, s. 82. 
242 Akyıldız, s. 15. 
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gündeme geldiğinde padişahın bir takım endişeler taşıdığı tespit edilmiştir. O 

dönemde yirmi yedi yaşında olan Murad Efendi iyi bir tahsil görmüş çok yönlü bir 

şehzadedir. Bunun yanında zarif, kibar ve açık fikirli oluşuyla genç neslin gözdesidir. 

Yeni Osmanlılarla da temasta bulunduğu bilinmektedir. Yaş sırasına göre Murad 

Efendiden sonra Sultan Abdülmecid’in diğer oğlu Abdülhamid Efendi gelmektedir 

Abdülaziz’in kendi oğlu Şehzade Yusuf İzzeddin Efendi ise henüz on yaşında olup 

üçüncü sıradadır. Seyahat öncesinde Abdülaziz’in tahta geçiş sisteminde değişiklik 

yapıp ekberiyet sistemi gereğince Murad Efendi’yi değil, kendi oğlu Yusuf İzzeddin 

Efendi’yi tahta getireceği söylentileri gündeme gelmiştir. Bir yanda Şehzade Murad 

Efendi’nin halk tarafından sevilmesi ve Yeni Osmanlılarla teması diğer yanda 

Abdülaziz’in tahtı kendi oğluna bırakacağı söylentileri ortaya çıkınca Abdülaziz 

Avrupa seyahatine çıkarken arkasında tehlike oluşturacak bir kişi bırakmak 

istememiştir243. Başta bulunan padişah babaları ise şehzadelerin yaşamlarının daha 

kolay olduğu belirtilmişti. Aslında aynı durumun padişahlar için de geçerlidir. Sultan 

Abdülaziz’in Avrupa’ya giderken arkada yeğenlerini bırakmak istememesine 

bakılırsa veliaht şehzade, oğulları olduğu zaman padişahların da kendilerini daha 

güvende hissetmiş olduklarını söylemek mümkündür. 

Arkasında taht için tehlike oluşturacak şekilde şehzade bırakmadan 

Avrupa’ya giden Sultan Abdülaziz olayın sadece bu yönünü hesaplayabilmiştir. 

Avrupa’da bulunduğu süre zarfında veliahdı göz önünde tutma isteğiyle aldığı bu 

karar padişaha başka açıdan zarar vermiştir. Şehzade Murad gerek aldığı eğitim, 

gerekse bilgisi ve kültürüyle Avrupa’da çok iyi bir izlenim bırakmıştır. 

Fransızcasının çok düzgün ve akıcı olması sayesinde Avrupa saraylarında kolayca 

iletişim kurup, insanlarla kaynaşmayı başaran şehzade aynı zamanda kusursuz 

aksanıyla yaptığı sohbetlerde, her konuda geniş ve isabetli fikirlere sahip olduğunu 

göstermiştir. Murad Efendi çok okuyan ve musiki, güzel sanatlar, mimarlık, sahne 

sanatları, tarih gibi alanlara ilgisi olan biridir. Kendisini çok yönlü geliştirmeyi 

başaran şehzade çok iyi piyano çaldığı gibi, dans etme konusunda da oldukça 

yeteneklidir. Öyle ki Fransız Kraliçesi İmparatoriçe Öjeni veliaht ile dans etmiş ve 

veliahda hayran kalmıştır. Fransız Sarayı’nda büyük ilgi gören ve kraliçeyi kendisine 

hayran bırakan veliaht, asıl büyük etkiyi İngiltere Sarayı’nda uyandırmıştır. İngiltere 

                                                
243 Kutay, s. 26-27. Sultan Abdülaziz’in şehzade V. Murad ile ilgili endişelerini fark eden Âli Paşa, 
veliahtların görgü ve tecrübelerini arttırmak amacıyla onların da seyahate dahil edilmelerinin uygun 
olacağını söyleyerek padişaha bu konuda çıkış yolu gösterdiği ifade edilmektedir. Karaer, s. 56. 
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Kraliçesi Viktorya’yı torunlarından birini şehzadeyle evlendirmek isteyecek kadar 

etkilemiştir244. 

Tahta geçmesi konusunda kendisine yapılan telkinler sonucu V. Murad 

amcasına karşı, meşrutiyeti ilan etmek isteyen Yeni Osmanlılar adlı cemiyetle 

işbirliği yapmıştır. Veliahtın tahta çıkabilmek amacıyla Yeni Osmanlılar Cemiyeti 

üyeleri ile yaptığı toplantılar genellikle V. Murad’ın Kadıköy Kurbağalıdere’deki 

köşkünde yapılmıştır. Bu toplantılarda veliaht iktidar uğruna yüklü miktarda para 

sarf etmiştir. “Şehzadelerin Gelirleri” bölümünde değinilen borçlarının büyük 

bölümü bu toplantılar nedeniyle oluşmuştur. Faaliyetlerini gizli bir şekilde yürüten 

cemiyetin toplantılarına katılanlar arasında V. Murad’ın doktoru Kapolyon ile özel 

bankeri Hristaki ve banker Agop da bulunmaktadır. Banker Agop ve Hristaki 

veliahtın iktidar mücadelesinde, geleceğin padişahı olacak şehzadeye borç vermekten 

kaçınmamışlardır. Veliahtın girişimlerinden haberdar olan Sultan Abdülaziz, V. 

Murad’ı Dolmabahçe Sarayı’na aldırarak orada ikamet etmeye mecbur etmiştir. 

Ancak bu tedbir de Avrupa seyahatinde olduğu gibi yeterli olmamış ve veliaht iktidar 

mücadelelerini bankeri Hristaki ve doktoru Kapolyon aracılığıyla yürütmüştür245. 

İktidar mücadelesinde başarıya ulaşan V. Murad’ın bu girişimlerinin altında 

yatan sebep Sultan Abdülaziz’in ekberiyet sistemini değiştirerek tahtı kendi 

oğullarına bırakmak istemesi ve amcası ile gittiği Avrupa seyahatinde tahta geçmesi 

için kendisine yapılan telkinlerdir246. Sonunda Abdülaziz yeğeni Şehzade Murad’ın 

girişimleriyle meşrutiyet taraftarlarınca 30 Mayıs 1876’da tahttan indirilmiş yerine 

V. Murad padişah ilan edilmiştir247. Yaşanan bu gelişme Abdülaziz’i Avrupa’ya 

giderken arkasında tehlike oluşturacak şekilde veliaht bırakmama konusundaki 

endişelerinde haklı çıkarmıştır. 

V. Murad’ın padişah olması üzerine II. Abdülhamid veliaht şehzade 

konumuna yükselmiştir. II. Abdülhamid, Sultan Abdülaziz Dönemi’nde rahat bir 

şehzadelik geçirmiş ve Abdülaziz’in Avrupa seyahatine katılmıştır. Tahta uzak bir 

aday olması nedeniyle tahta geçmeden önce siyasi hayatta çok gündeme gelmemiştir. 

Ancak V. Murad’ın tahta geçerken yaşadığı bir takım olumsuz olaylar nedeniyle ruh 

                                                
244 Kutay, s. 136-140. 
245 Terzi, s. 65-68. 
246 Terzi, s. 65. 
247 Küçük, “Abdülaziz”, s. 183. 
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sağlığını kaybetmesi248 üzerine II. Abdülhamid’in veliaht şehzadeliği sadece üç ay 

sürmüştür. V. Murad’ın rahatsızlığı şehzade Abdülhamid’in tahta çıkmasını gündeme 

getirmiştir. II. Abdülhamid’le görüşmek üzere meşrutiyet taraftarları ve vükela heyeti 

tarafından Mithat Paşa yetkili kılınmıştır. Yapılan görüşmeler sonucunda II. 

Abdülhamid’in meşrutiyet taraftarı olduğuna dair teminat vermesi üzerine tahta 

çıkarılmıştır249. 

Osmanlı tarihi boyunca birçok padişahın ordu, devlet adamları, ulema veya 

hanedan üyeleri tarafından şehzadelerle işbirliği yaparak ya da şehzadelere 

güvenerek tahttan indirilmesi, tüm padişahları şehzadelere karşı tedbirli olmaya itmiş 

ancak şehzadeleri en fazla denetim altında tutan hükümdar II. Abdülhamid olmuştur. 

II. Abdülhamid tüm şehzadeleri gözetim altında tutsa da özellikle, siyasi 

konumlarına binaen devrik padişah olması hasebiyle V. Murad’ı, veliaht şehzade 

olması hasebiyle de V. Mehmed’i daha fazla kontrol etme ihtiyacı hissetmiştir.  

II. Abdülhamid’in V. Murad’ı sıkı bir gözetim altında tutma nedeni V. 

Murad’ın tahttan indiriledikten sonra zaman zaman farklı kişi ya da örgütlerce tekrar 

tahta çıkarılma teşebbüslerinin gerçekleşmesidir. Ruh sağlığının bozulması nedeniyle 

tahttan indirilen V. Murad’ın tekrar padişah yapılmak istenmesinde annesi Şevkefza 

Kadın Efendi’nin, oğlunun ruh sağlığının iyi olduğuna dair yapmış olduğu 

propagandalarında etkisi olduğu düşünülmektedir. Zira II. Abdülhamid tahta 

geçerken Mithat Paşa ve arkadaşlarına verdiği Maslak Mukavelesi adlı belge ile V. 

Murad iyileşirse tahtı ona devredeceğine dair bir taahhüdde bulunmuştur. V. Murad’ı 

tekrar padişah yapmak için gerçekleştirilen teşebbüslerin ilki, V. Murad’ı kaçırmak 

üzere gizli bir cemiyetin kurulmasıdır.  V. Murad’ın 31 Ağustos 1876’da tahttan 

indirilmesinden sadece üç ay sonra yani 1876’nın kasım ayında örgüt ortaya 

çıkarılmıştır. İkinci teşebbüs V. Murad’ın mensup olduğu mason teşkilatı tarafından 

gerçekleşmiştir. Bu kez İstanbul’daki bu teşkilat V. Murad’ı kaçırmak için bir 

cemiyet kurmuştur. Kleanti Skaliyeri tarafından kurulan cemiyete saray eşrafından 

üyeler de katılmıştır. Kleanti Skaliyeri-Aziz Bey Komitesi olarak adlandırılan bu 

cemiyet, birkaç kez II. Abdülhamid’i öldürerek V. Murad’ı tahta çıkarmak için 

faaliyetlerde bulunsa da başarılı olamamıştır. V. Murad’ı tahta çıkarmak amacıyla 

yapılan teşebbüslerin en büyük ve aynı zamanda kanlı olanı ise Muhacirler ya da 
                                                
248 V. Murad’ın tahta geçerken yaşadığı durumların ruh sağlığına etkisi “İktidar Mücadelesi, Kafes 
Usulü Ve Göz Hapsi Uygulamasının Şehzadeler Üzerindeki Etkileri” bölümünde anlatılmıştır. 
249Ahmet Hamid Ongunsu,  “Abdülhamid II”, I, İslam Ansiklopedisi, İstanbul: MEB, 1978, s. 76. 
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Çırağan Vak’ası olarak bilinen olaydır. Ali Suavi tarafından başlatılan olayda 

Osmanlı Rus savaşı’ndan kaçan muhacirler kullanılmıştır. V. Murad tahta çıkarsa 

Rusya ile yapılan antlaşmanın bozulacağı ve Rusya’nın yenilgiye uğratılacağı gibi 

vaadlerle kandırılan ve kaynaklara göre sayısı iki yüz elli ile beş yüz arası değişen 

muhacirler Çırağan Sarayı’nı basmıştır. II. Abdülhamid’in görevlendirdiği 

kuvvetlerle muhacirler arasında meydana gelen mücadelede başta Ali Suavi olmak 

üzere yirmi üç kişi ölmüş, pek çok kişi yaralanmış, Çırağan Sarayı ise büyük bir 

hasara uğramıştır. Olay esnasında öldüğü için Ali Suavi’nin neden V. Murad’ı tahta 

çıkarmak istediği ve amacı anlaşılamamıştır. Üst üste meydana gelen kaçırma 

teşebbüsleri V. Murad’ın Çırağan Sarayı’ndaki durumunu zorlaştırmış ve bu nedenle 

başta V. Murad olmak üzere tüm ailesi çok sıkı bir denetim altına alınmıştır250. 

II. Abdülhamid yaşadığı olaylar sonucunda diğer padişahlara nazaran 

şehzadeleri sıkı bir denetim altında tutsa da onun zamanında da şehzadelerin politik 

konumları gereğince resmi davet ve törenlerde yer alabildiğine dair örnekler 

mevcuttur. Bu dönemde Karadağ Prensi Nikola eşi ve oğlu Prens Mirko ile Osmanlı 

Devleti’ne resmi ziyarette bulunmuştur. II. Abdülhamid’in Prens Nikola onuruna 

verdiği ziyafete şehzadeler de katılmışlardır. Hatta bu ziyafet esnasında Şehzade 

Burhaneddin Efendi Karadağ Milli Marşı’nı çalarak müzik yeteneğini sergileme 

fırsatı bulmuştur.251.  

V. Mehmed Reşad; II. Abdülhamid Dönemi’nde Dolmabahçe Sarayı Veliaht 

Dairesi’nde ikamete mecbur edilmiş ve göz hapsinde tutulmuştur. Veliaht şehzadelik 

dönemi uzun süren V. Mehmed, II. Abdülhamid’in baskıcı tutumu nedeniyle zor bir 

hayat geçirmiştir252. II. Meşrutiyet’in ilanından sonra padişah olması ve yumuşak 

mizaçlı oluşu nedeniyle O’nun döneminde veliaht şehzade Yusuf İzzeddin Efendi ve 

daha sonra veliaht olan Vahdeddin Efendi’nin veliahtlık dönemi rahat geçmiştir.  

VI. Mehmed Vahdeddin; Yusuf İzzeddin Efendi’nin ölümünden sonra veliaht 

olmuş ve O da tıpkı Yusuf İzzeddin Efendi gibi veliahtlığı esnasında yurt dışına 

çıkabilmiştir. 1916’da Avusturya-Macaristan İmparatorunun cenazesine padişahı 

temsilen katıldığı gibi 1917’de de Mustafa Kemal’le birlikte Almanya’ya gitmiştir253. 

                                                
250 Cevdet Küçük, “Çırağan Vak’ası”, TDVİA, VIII, İstanbul 1993, s. 306-309. 
251Uğur Özcan, II. Abdülhamid Dönemi Osmanlı -Karadağ Siyasi İlişkileri, Doktora Tezi, SDÜ 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2009, s. 153. 
252 Küçük, “Mehmed V”, s. 418. 
253 Hülagu, s. 26. 
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Abdülmecid Efendi; VI. Mehmed Vahdeddin’in 4 Temmuz 1918’de padişah 

olması üzerine veliaht şehzade konumuna yükselmiştir. Osmanlı Devleti’nin en zor 

döneminde veliaht olan Abdülmecid Efendi’nin siyasi konumu oldukça önem 

taşımıştır. Sultan Vahdeddin’e muhalif olan veliaht, padişahın davranışlarını zaman 

zaman tenkit etmekten çekinmemiş hatta Kuvâ-yı Milliye lehinde beyanlarda 

bulunmuştur. İstanbul Hükümeti’nin imzalamış olduğu Mondros Ateşkes 

Antlaşması’na rağmen başlayan Kurtuluş Savaşı’nda Ankara’ya giderek, milli 

mücadelenin başına geçmesi bile söz konusu olmuştur. Bu durum, Millî 

Mücadele’nin başında hanedandan birinin olmasını istemeyen İngilizler tarafından 

engellenmiş ve Abdülmecid Efendi göz hapsine alınmıştır. Abdülmecid Efendi’nin 

veliahtlığı, saltanatın ilga edilmesine kadar sürmüştür.  Türkiye Büyük Millet Meclisi 

tarafından1 Kasım 1922 tarihinde saltanat ve hilafet birbirinden ayrılarak, saltanat 

kaldırılmış; hilafetin ise Osmanlı hanedanına ait olduğu kabul edilerek 19 Kasım 

1922 günü Abdülmecid Efendi halife seçilmiştir254. Abdülmecid Efendi yine TBMM 

tarafından, 3 Mart 1924 tarihinde halifelik kaldırılıncaya kadar bu makamda 

kalmıştır. 

Şehzadelerin, sancak sisteminin kaldırılmasından II. Meşrutiyet’e kadar geçen 

sürede fiili görevleri son bulmuş ve şehzadeler hayatlarını sarayda geçirmişlerdir. II. 

Meşrutiyet’in ilanıyla meydana gelen değişimler kapsamında şehzadelerin tekrar 

askerlik görevine dönmesi gündeme gelmiştir. Şehzadelerden Balkan Savaşları ve I. 

Dünya Savaşı’na katılanlar da mevcuttur. Abdülhalim Efendi, Ömer Faruk Efendi, 

Abdürrahim Efendi, Osman Fuad Efendi bu şehzadeler arasındadır255. 

 

10. İktidar Mücadelesi, Kafes Usulü Ve Göz Hapsi Uygulamasının Şehzadeler 

Üzerindeki Etkileri 

Osmanlı Devleti’nde sancak sisteminde yetkileri sınırlı da olsa her türlü 

imkâna sahip olan şehzadeler bu haklarını kafes usulü ile kaybetmişlerdir. Bir 

zamanlar emrinde orduları, divanları, hasları ve maiyetleri ile bulundukları bölgede 

hüküm süren ve en azından adil sayılabilecek, yani iyi olanın kazandığı bir mücadele 

ile tahta geçen şehzadeler tüm bu ayrıcalıklarını yitirmişlerdir. Gözetim altında 

yaşamayı tüm şehzadelerin bünyesi kaldırmamıştır. Şehzadeler arasında psikolojik 
                                                
254 Küçük, “Abdülmecid Efendi”, 263-264. 
255 Kırpık, “II. Meşrutiyetten Sonra Şehzade Eğitiminde Değişim”, s. 117-119. 
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sorunlar artmış ve yıllarca kafes hayatı yaşayarak padişahlık sırasını bekleyen 

şehzadelerden bazıları akli dengesini kaybetmiştir. Bunun 19. yüzyıla kadar olan 

sürede en önemli iki örneği Sultan Mustafa ile sürekli boğdurulma korkusu ile 

yaşayan Sultan İbrahim’dir. Küçük yaşta babasını kaybeden İbrahim’in şehzadelik 

yılları çok zor geçmiştir. Akli dengesi yerinde olmayan amcası Sultan Mustafa’nın o 

hallerine maruz kaldığı gibi, ağabeyi II. Osman’ın yeniçeriler tarafından feci bir 

şekilde öldürülmesine tanık olmuştur.  Tüm bunların üzerine çok sert bir mizaca 

sahip diğer ağabeyi IV. Murad’ın hükümdarlığı sırasında uyguladığı sert ve kanlı 

tedbirler İbrahim’in ruhsal durumunu olumsuz etkilemiştir. IV. Murad’ın kardeşleri 

Bayezid, Süleyman ve Kasım’ı boğdurtmasıyla birlikte, sıranın kendisine geldiği 

düşüncesi, zaten hassas bir durumda olan İbrahim’in ruhsal dengesinin tamamen 

bozulmasına yol açmıştır256. 

19. yüzyılda veraset sisteminin değişmesiyle şehzadelerin yaşamları bir nebze 

olsun iyileşmişse de gerek kafes uygulaması, gerek göz hapsi gerekse iktidar 

mücadeleleri devam etmiştir. Bu dönemde iktidar mücadelesinin bedelini III. Selim, 

Sultan Abdülaziz ve Yusuf İzzeddin Efendi hayatlarıyla, V. Murad ruh sağlığını 

kaybederek, II. Abdülhamid ise tüm yaşamını şüphe içerisinde geçirerek ödemiştir. 

19. yüzyılın ilk iktidar mücadelesi III. Selim döneminde gerçekleşmiştir.  

III. Selim’in şehzade Mustafa lehine tahttan çekilmesiyle başlayan kafes 

hayatı, kuzeninin tekrar tahta geçirilmesinden endişe eden Sultan Mustafa’nın 

kendisini boğdurtmasıyla son bulmuştur257. Sultan Mustafa ise iktidar mücadelesinde 

19. yüzyılın ilk kanını akıtan padişahıdır. Devlet yönetiminde istenilen başarıyı 

gösterememesi taht konusunda endişelenmesine sebep olmuş ve tahttan indirilmesi 

olasılığını ortadan kaldırmak adına kardeşi şehzade Mahmud ile kuzeni III. Selim’in 

öldürülmesini emrederek, hanedanın tek erkek üyesi olarak kalmayı hedeflemiş 

ancak kardeşini öldürtmeyi başaramamıştır.  

II. Mahmud, ağabeyi Sultan Mustafa döneminde sıkı bir kafes hayatı yaşadığı 

gibi, Sultan Mustafa’nın tahtı için kendisini tehlike olarak görmesi üzerine II. 

Mahmud’un ölüm fermanı imzalanmış ancak saray halkının yardımıyla yaralı olarak 

kaçmayı başarmıştır.258 

                                                
256 Emecen, “İbrâhim”, s. 274. 
257 Beydilli, s. 424. 
258 Beydilli, s. 424. 
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Sultan Abdülaziz, 19. yüzyılın tahttan indirilen ilk padişahıdır. Yeğeni 

şehzade Murad lehine 30 Mayıs 1876’da tahttan indirilmiştir. Devrik padişah olarak 

yaşamı sadece beş gün süren Sultan Abdülaziz, 1 Haziran 1876’da kendi isteğiyle 

nakledildiği Feriye Sarayı’nda 4 Haziran 1876 tarihinde bilekleri kesilmiş halde ölü 

olarak bulunmuştur259. İlk etapta intihar ettiği kanaatine varılsa da bir süre sonra 

Sultan Abdülaziz’in öldürüldüğü söylentileri ortaya çıkmıştır. II. Abdülhamid, Şûrâ-

yı Devlet Tanzimat Dairesi Reisi Mahmud Celâleddin ile Mâbeyinci Râgıb beyler ve 

sorgu hâkimi Fındıklılı Mehmed Efendi’nin Abdülaziz’in öldürüldüğü konusunda 

kendisine verdikleri arîza sonucunda tahkikat başlatmıştır260. Tahkikat sırasında tüm 

saray halkının ifadesine başvurulmuştur. İfadesi alınanlar arasında Abdülaziz’in 

oğulları Yusuf İzzeddin Efendi ile Mahmud Celâleddin Efendi de bulunmaktadır. 

Babası öldüğünde 19 yaşında olan Yusuf İzzeddin Efendi verdiği ifadesinde o gün 

sarayın her tarafına asker doldurulduğunu ve anahtarların bile askerlere verildiğini 

belirtmiştir. Olay vuku bulduğunda yatıyor olduğunu ve gürültüyle uyandığını dile 

getiren şehzade, babasının yanına gitmek istediyse de buna izin verilmediğini ifade 

etmiştir. Olayın nasıl gerçekleştiği hakkında bilgisi olmadığını söyleyen şehzade, 

babasının intihar etmeyip, şehit edildiğine emindir261. Diğer oğlu Mahmud 

Celâleddin Efendi ise olayın gerçekleştiği tarihte 14 yaşındadır. O da ağabeyi gibi 

uykusundan henüz uyandığını dile getirmiştir. Duydukları sesin ne olduğunu 

anlamaya çalıştıklarını ancak askerlerin bakmalarına izin vermediğini belirten 

şehzade, küçük bir odaya kapatılıp uzun süre orada tutulduklarını ve bu yüzden 

olayın nasıl olduğu hakkında bir şey bilemediklerini söylemiştir. Şehzade, cinayeti 

düzenleyen kişilerin, olayın nasıl olduğunun öğrenilmemesi hususunda her türlü 

tedbiri aldıkları düşüncesindedir262. Yapılan tahkikat sonucunda Abdülaziz’in 

öldürüldüğü kanaatine varılmıştır. Cinayet olduğuna karar verilince Sultan II. 

Abdülhamid tarafından “velî-i maktûl” sıfatıyla dava açılmış ve failler yargılanarak 

cezalandırılmıştır263. 

                                                
259 Terzi, s. 72. 
260 Küçük, “Abdülaziz”, s. 184. 
261 BOA, Y.EE. nr. 0017/007. Yusuf İzzeddin Efendinin ifadesi için bkz. Ek-2. 
262 BOA, Y.EE., nr. 0017/008. 
263II. Abdülhamid, amcasının öldürülme emrini veren ağabeyi V. Murad’a şer’an ve kanunen ne 
yapılması gerektiğini başında Şeyhülislâm Uryanîzâde Ahmed Esad Efendi’nin bulunduğu bir heyete 
bırakmıştır. Heyet, Sultan Murad’ın derhal tutuklanmasına ve yargılanmasına karar vermiştir. 
Abdülhamid, bununla yetinmeyip, durumun Başvekil Said Paşa, şeyhülislâm, Dahiliye Nâzırı ve 
Hariciye Nâzırı Âsım Paşa tarafından tekrar değerlendirilmesini istemiştir. Meselenin 
incelenmesinden sonra onlar da aynı kanaate varmışlar ve cinayet faillerinin derhal yargılanmalarına, 
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V. Murad’ın saltanatı sadece üç ay sürebilmiştir. 19. yüzyılda taht 

kavgalarının yerini alan ve Sultan Abdülaziz’in öldürülmesine sebep olan iktidar 

mücadelesi Sultan Murad’ın da akli dengesini kaybetmesine neden olmuştur. 

Abdülaziz’in tahttan indirilmesi konusunda meşrutiyet taraftarlarıyla işbirliği yapan 

şehzade Murad ile isyancılar, Abdülaziz’in tahttan indirilme tarihini 31 Mayıs olarak 

belirlemişlerdir. Ancak isyancıların, Sultan Abdülaziz’in durumdan şüphelendiği 

hissine kapılmaları üzerine isyan 29-30 Mayıs gecesi gerçekleşmiş ve durumdan V. 

Murad haberdar edilmemiştir. İsyancılar saraya gece baskın yaparak tahta çıkarmak 

için Şehzade Murad’ın odasına gittiklerinde, şehzade gelen kişilerin kendisini 

tutuklamak için geldiğini düşünerek büyük bir korkuya kapılmıştır. İsyan gecesi 

fırtınalı bir geceye rastladığından şehzadenin deniz yoluyla Bayezid’de Serasker 

Kapısı’na getirilmesi de olaylı ve çok zor gerçekleşmiştir. Bu durum şehzadenin 

daha da büyük bir korku yaşamasına ve depresyona girmesine sebep olmuştur.  Tüm 

bunların üzerine tahttan indirdiği amcası Abdülaziz, dairesinde ölü olarak 

bulunmuştur. Abdülaziz’in ölümünden sorumlu tutulan Hüseyin Avni Paşa ise 

Abdülaziz’in kayınbiraderi Kolağası Çerkez Hasan Bey tarafından öldürülmüştür264. 

Bu facialar sonucunda V. Murad iyileşmemek üzere depresyona girmiş ve akıl 

sağlığı bozulduğu için tahttan indirilip yerine II. Abdülhamid padişah yapılmıştır. 

Daha önce amcası Abdülaziz tarafından gözaltında bulundurulan V. Murad’ın 

gözetim altında bulunduğu günler geri gelmiştir. Bu kez kardeşi II. Abdülhamid 

tarafından tüm ailesi ile birlikte Çırağan Sarayı’na yerleştirilmiş ve ölünceye kadar 

da orada yaşamıştır265. Özellikle II. Abdülhamid tahta çıktıktan kısa bir süre sonra, 

                                                                                                                                     
mahkeme yerinin de padişahın iradesiyle belirlenmesine karar vermişlerdir. Bunun üzerine 
Abdülhamid, hükümet üyelerinin emin olmaları için cinayete karıştıkları tespit edilen kişilerin bir kez 
de vekiller heyeti huzurunda dinlenmelerini istemiştir. Başvekil Said Paşa’nın başkanlığında sarayda 
toplanan vekiller heyeti, sanıklardan bazılarını getirtip dinledikten sonra Malta Karakolu yanına bir 
büyük çadır kurularak halka açık yargılamanın orada yapılmasına karar verilerek durum padişaha 
bildirilmiştir. Yıldız Mahkemesi olarak tarihe geçen mahkeme üç gün içinde altı celse olarak devam 
etmiş ve sanıkların temyiz etme hakları saklı kalmak üzere sona ermiştir. Mahkemenin kararına göre 
Pehlivan Mustafa, Hacı Mehmed ve Cezayirli Mustafa ile Mâbeyinci Fahri Bey bilfiil taammüden 
öldürme olayına katıldıklarından dolayı; Midhat, Mahmud, Nûri paşalarla Binbaşı Necib ve Binbaşı 
Nâmık Paşazâde Ali beyler de suç ortağı sayıldıklarından idama, diğerleri ise çeşitli cezalara 
çarptırılmışlardır. Abdülhamid, kan dökmek istemediği için mahkemenin şer‘î ve kanunî i‘lâmlarına 
rağmen hükmü tasdik etmeden önce bir kere de askerî, mülkî ve ilmiye ricâlinin fikirlerini öğrenmek 
istemiş ve bu amaçla Yıldız Sarayı’nda, emekli olan ve görevde bulunan devlet adamları ve 
askerlerden oluşan yirmi beş kişilik olağan üstü bir meclis toplamıştır. Mecliste on beş kişi idam 
hükmünün tasdikini, on kişi ise cezanın hafifletilmesini istemiştir. Abdülhamid, cezaların aynen 
uygulanmasını isteyenler çoğunlukta olmalarına rağmen, idam cezalarını müebbet küreğe çevirmiş ve 
mahkûmların cezalarını Tâif’te çekmelerine karar verilmiştir. Bkz. Küçük, s. 179-185.  
264 Küçük, “Murad V”, s. 184. 
265 Terzi, s. 115, 118. 
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tarihe Çırağan Vak’aları266 olarak geçen V. Murad’ın kaçırılma teşebbüsleri 

sonucunda II. Abdülhamid, Çırağan Sarayı’nda denetimi çok sıkı bir hale getirmiştir. 

Sadece padişah değil, ailesi de kontrol altında tutulmuş, dışarı çıkmaları bile izne tabi 

olmuştur. Ailesinin hayatı, V. Murad’ın ölümünden sonra bir nebze serbest hale 

gelmiştir. Ancak tam anlamıyla özgürlüğe kavuşarak Çırağan Sarayı’ndan ayrılıp 

farklı köşklere267 taşınmaları II. Abdülhamid’in tahttan indirilmesinden sonradır268. 

II. Abdülhamid’in padişahlık çizgisini adeta kendisinden önce iki padişahın 

hal edilmesi ve Sultan Abdülaziz’in şüpheli ölümü belirlemiştir. Yaşamış olduğu 

olaylar II. Abdülhamid’i her şeyden kuşku duyan biri haline getirmiştir. İlk olarak 

Bâbıâli’ye güvenemeyen padişah, devlet idaresini Yıldız Sarayı’nda toplayarak 

yönetimde katı bir merkeziyetçiliği benimsemiştir. Kendisinin de tahttan 

indirilebileceğine dair endişeler taşıyan II. Abdülhamid’in bu endişelerini, 1878’de 

birincisi Ali Suavi, ikincisi ise Cleanti Scalieri-Aziz Bey Komitesi tarafından 

düzenlenen Çırağan Vak’aları daha da arttırmıştır. Bu dönem sadece ülke içinde 

değil, dış ilişkilerde de siyasi yönden karışıklıkların yaşandığı bir dönemdir. 

Avrupalı devletler Osmanlı üzerindeki emellerine ulaşmak için bazı devlet 

adamlarını elde etmeye başlamışlardır. Ülke içerisinde yaşanan karışıklıklar, 

padişahın devlet adamlarına güvenememesi, özellikle de yaşanan Çırağan Vak’aları 

II. Abdülhamid’i bazı ciddi tedbirler almaya sevk etmiştir. Ülke çapında kurulan gizli 

örgütlerin denetlenmesi ve bu örgütlerin sebep olduğu çeşitli olayların 

bastırılabilmesinin ancak geniş ve güçlü bir haber alma sistemiyle mümkün 

olabileceğini düşünen padişah bir hafiye teşkilâtı269 kurmuştur. Jurnal de denilen 

                                                
266 Cevdet Küçük, “Çırağan Vak’ası”, TDVİA, VIII, İstanbul 1993, s. 306-309. 
267 Ayrıntılı bilgi için bkz. Osmanoğlu, s. 52. 
268 Osmanoğlu, s. 43, 44, 49, 52. 
269 Hafiye, Arapça hafâ (gizli olma, gizlilik) kökünden türemiş bir isim olup daha çok başkaları 
hakkında araştırma yapan ve bilgi toplayan gizli ajan, sivil polis ve detektif gibi görevlileri ifade eder. 
Hafiye Teşkilatı, Osmanlı Devleti’nde sadece II. Abdülhamid döneminde olmayıp, başka adlar altında 
diğer padişahlar döneminde de olmuştur. Amaç hem halkın şikâyet ve düşüncelerini öğrenmek hem de 
ülkede olan olaylardan haberdar olmaktır. II. Abdülhamid’in jurnal teşkilatı kadar gelişmiş ve ciddi 
olmasa da diğer padişahlar döneminde Bostancı Ocağı’ndan seçilerek, görevi şehir içinde dolaşıp, 
aldığı bilgileri padişahlara iletmek olan “tebdil hasekileri” adı verilen hafiyeler olmuştur. Ülkenin her 
tarafına yayılmış tekke şeyhlerinden ve dervişlerinden de bu amaçla faydalanıldığı gibi zaman zaman 
aynı görevi Enderun ağaları da yapmıştır. Hatta padişahlar bile bazen tebdil-i kıyafet ile halk arasına 
karışarak, olan biteni bizzat yerinde görüp tespit etme yoluna gitmişlerdir. Abdülmecid ve Abdülaziz 
dönemlerinde ise bilgi toplamak için saray tarafından hafiyeler görevlendirilmiştir. Sayıları zamanla 
artan hafiyelerin en fazla sayıda olup, en etkili çalıştığı dönem II. Abdülhamid dönemidir. Hafiyeler, 
özel olarak yetiştirilen ya da bir teşkilata mensup olan kimseler olmayıp genellikle gönüllülerden 
seçilmiştir. Hafiyelik yapanlara padişahın ihsanda bulunması bu işi cazip hale getirmiş ve bu dönemde 
Mâbeyn-i Hümâyun mensuplarından, sadrazamlara, nâzırlardan, hânedan mensuplarına kadar pek çok 
kişi hafiyelik yapmıştır. Vilâyetlerde bu görevi valiler ve memurlar üstlenmiş, yabancı ülkelerdeki 
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bilgiler sayesinde II. Abdülhamid, ülkede olan biten her şeyden haberdar olup, 

böylece kendisi için hazırlanabilecek komploları bertaraf edebilmeyi amaçlamıştır270. 

Hafiye teşkilatı kuracak kadar kendini tehlikede hissetmesi göz önünde 

bulundurulduğunda, II. Abdülhamid’in otuz üç yıllık saltanatını sürekli bir şüphe ve 

endişe içinde geçirdiği, dolayısıyla zor bir hayatı olduğu yorumunu yapmak 

mümkündür. Şehzadeleri sürekli olarak gözetim altında tutan Abdülhamid’e 

hafiyeler düzenli olarak rapor vermişlerdir. Tablo- 12‘de görüldüğü üzere jurnalciler 

tarafından şehzadelerin köşklerinden çıkıp, çıkmadığı, çıktılarsa nereye ve nasıl 

gidip, kaçta döndükleri ile köşklerine girip çıkanlar tespit edilerek padişaha 

bildirilmiştir. 

Tablo-12: II. Abdülhamid’e Şehzadeler Hakkında Verilen Jurnaller271 

TARİH: 16 Kanun-u evvel 1322 / 29 Aralık 1906 

Devletlü Necabetlü Vahideddin Efendi hazretlerinin dünkü gün bir tarafa çıkmayıp köşküne 

saat ikide doktor mirliva Reşad Paşa gelip yedide gittiği 

Devletlü Necabetlü Yusuf İzzeddin Efendi hazretlerinin dünkü gün saat dokuzda Hekimbaşı 

çiftliğine azimet ve akşam yarımda avdet eylediği ve köşküne hariçten kimesne gelmediği 

Devletlü NecabetlüMecid Efendi hazretlerinin dünkü gün bir tarafa çıkmayıp köşküne saat 

birde Bandırmadan Çerkez Hacı Hüseyin ile mahdumu Nuri ve üçteBeyoğlu’nda piyano 

muallimi Lufa ve Üsküdar’da locacı Hüsnü? ve üç buçukta Kavak .... tablakârı Mustafa ve 

dörtte Kuzguncukta Hacı Hüseyin ve Nuri köşkünde kalıp diğerleri gittikleri 

Devletlü Necabetlü Seyfeddin Efendi hazretlerinin dünkü gün saat beşte Üsküdar 

iskelesinden vapurla Kabataş’a azimet ve akşam üzeri avdet eylediği ve köşküne hariçten 

kimesnenin gelmediği  

 
                                                                                                                                     
elçiler ve elçilik memurları bile işin içine girmiştir. Mâbeyn-i Hümâyun başkâtipliğinde şifreleri 
bulunan hafiyeler, her türlü bilgiyi doğrudan doğruya saraya bildirme hakkına sahip olmuşlardır. 
Zamanla  “Jurnal” adı altında saraya bilgi vermek öyle bir hal almıştır ki jurnal vermeyen devlet 
memurları haklarında kuşku duyulmasından korkmaya başlamışlardır. Padişahın ihsanlarının dışında, 
Jurnalciliğin bu kadar yaygınlaşmasının temel sebeplerinden biri de jurnallerin yalan ya da yanlış 
olmasına bakılmaksızın kabul edilmesi ve yalan jurnal verenlerin cezalandırılmamasıdır.  Bu sayede 
hafiyeler düzmece jurnal vermekten çekinmemişler ve siyasi karışıklıkların yoğun olduğu zamanlarda 
saraya verilen jurnal sayısı günde birkaç bini bulabilmiştir. Bkz. Emrullah Tekin, “Hafiye”, TDVİA, 
XV, İstanbul 1997, s. 115-116. 
270 Küçük, “Abdülhamid II”, s. 219. 
271 BOA, Y.PRK.UM, Dosya nr. 80/51. 
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Yusuf İzzeddin Efendi; 19. yüzyılın bir diğer mağdur hanedan üyesidir. 

Yusuf İzzeddin Efendi veliaht şehzade olduktan sonra padişah Mehmed Reşad’ın 

tahtı kendi kardeşi Vahdeddin Efendiye bırakacağı ya da Vahdeddin Efendi’yi ikinci 

veliaht ilan edeceği yönünde endişeler taşımaya başlamıştır. Bu dönemde İttihatçılar 

tarafından çevrisine yerleştirilen görevliler de Yusuf İzzeddin Efendi’nin üzerinde 

baskı kurmaya başlamışlardır. Taşıdığı endişeler şehzadeyi hastalıklı bir ruh haline 

sevk etmiştir. İlk olarak kalp hastası olduğu endişesine kapılmış, ardından kanser 

olduğundan şüphe etmeye başlamıştır. Bu dönemde tedavi için yurt dışına gönderilen 

veliahtın Viyana’da kanser olmadığı anlaşılmış, sinir bozukluğu teşhisi konulmuştur. 

Tedavisi yapıldıktan sonra ülkeye dönen şehzade tam olarak iyileşememiştir. Taht 

konusundaki endişeleri veliahdı, padişahtan veliahtlıktan düşürülmeyeceğine dair 

teminat istemeye kadar götürmüştür.  İstediği teminat padişah tarafından verilse de 

bu durum şehzadeyi tatmin etmemiştir. Üzerinde hissettiği baskıyı kaldıramayan 

şehzade 1916’da bir mektup bırakarak intihar etmiştir. Mektubunda maddi sıkıntı 

çektiğini, içinde bulunduğu duruma tahammül edemediğini belirtmiştir272. 

Yusuf İzzeddin Efendi’nin intiharı oldukça şüpheli karşılanmıştır. İttihatçılar 

tarafından öldürülüp, intihar süsü verildiğine dair iddialar mevcuttur. Bu iddiaların 

dayanağı ise; Yusuf İzzeddin Efendi’nin, yatağında yorganı üzerine düzgünce örtülü 

bir şekilde, sol bileği kesilmiş, intihar için kullandığı usturanın ise kapalı bir şekilde, 

omuzu ile yastığının arasında bulunmasıdır273. Normal şartlar altında bir insanın 

bileğini kestikten sonra üzerini örtmesi, bıçağı kapatarak yatağının altına sokması ve 

tüm bunları yaparken etrafa kan bulaştırmaması pek mümkün görünmediğinden bu 

durum Şehzade Yusuf İzzeddin Efendi’nin öldürülmüş olabileceği ihtimalini 

gündeme getirmiştir. Ölüm sebebinin cinayet olduğunu kabul eden kişiler oklarını, 

Yusuf İzzeddin Efendi’nin ölümüyle veliaht şehzade makamına yükselerek, bu işten 

en fazla fayda sağlayacak kişi olan Vahdeddin Efendi’ye çevirmişlerdir.  

Durum değerlendirildiğinde denilebilir ki, veliaht şehzadelerle padişahlar 

arasındaki iktidar mücadelesine bir de şehzadeler arasında veliaht şehzade olma 

mücadelesi eklenmiştir. Bu durumda boğdurulma tehlikesinin yerini birbirini ortadan 

kaldırarak veliaht şehzade konumuna yükselme çabaları almıştır. Alenen ölüm 

riskiyle yaşamasalar da şehzadeler hep bir şüphe ve endişe ile ömürlerini geçirmişler, 
                                                
272Akyıldız, s. 15. 
273Ayrıntılı bilgi için bkz. Akyıldız, “Yusuf İzzeddin Efendi”; Ercüment Ekrem Talu-Ziya Şakir, 
Şehzade Yusuf İzzeddin Efendi Öldürüldü mü? İntihar mı Etti?, İstanbul 2005 s. 164, 165, 166. 
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sürekli kendilerini kollamak zorunda kalmışlardır. Konumları dolayısıyla tüm 

şehzadeler, özellikle de veliaht şehzadeler hem padişahlar hem de diğer şehzadeler 

nezdinde hep tehlike olarak görülmüştür.  

19. yüzyılda yaşanan iktidar mücadeleleri ile gerek padişahların şehzadelere 

karşı tutumları, gerekse şehzadelerin padişahlar aleyhine yaptıkları faaliyetler göz 

önüne alınarak bir genelleme yapacak olursak; padişahlar şehzadeleri kendileri için 

tehlike olarak gördüklerinden sürekli gözetim altında bulundurulmuşlardır. 

Şehzadeler ise sürekli gözetim altında bulundurulduklarından sıkıntılı bir hayat 

yaşamışlardır. Padişahlar, şehzadeler için, şehzadelerse, hem padişahlar hem de 

birbirleri için tehlike arz etmişlerdir. Ne padişahlar şehzadelere, ne de şehzadeler 

padişahlara ve birbirlerine güvenebilmiştir. Böylece padişahlar da, şehzadeler de tüm 

hayatlarını endişe içinde geçirmişlerdir. 

 

11. Hanedan İçi İlişkiler 

19. yüzyılda meydana gelen değişimler hanedan içi ilişkileri olumlu yönde 

etkilemiş hatta hanedan içi ilişkilere olanak vermiştir. I. Bölümde değinildiği üzere, 

sancak sisteminde, şehzadelerin her biri farklı sancaklara gönderildiği için bir arada 

büyüyememişlerdir. Kafes usulünde ise hapis hayatı yaşamaları, yine onları böyle bir 

imkândan mahrum bırakmıştır. Kardeş katli uygulaması ile şehzadelerin çoğunun 

küçük yaşta hayatları sona erdirildiğinden şehzadeler amca, yeğen, kuzen gibi 

akrabalara sahip olamamışlardır. Tahta çıkan padişahlar kardeşlerini öldürttüğü için 

hayatta kalabilen şehzadeler padişahın çocuklarıdır. Bu nedenle şehzadelerin sahip 

olabildikleri tek erkek akrabaları kardeşleri olmuştur. Ancak yine kafes usulü 

uygulaması ile kardeşler birbirlerini tam olarak tanıma şansına sahip olamamışlardır. 

Kardeş katli uygulamasına son verildikten sonra uzun süre şehzadelerin 

Şimşirlikte çocuk sahibi olmalarına izin verilmemesi hanedanın yaşayan şehzade 

sayısını azaltmıştır. Oysa 19. Yüzyılda hem tüm şehzadelerin yaşaması hem de çocuk 

sahibi olmaları, şehzadelere amca, kuzen, yeğen hatta torun sahibi olma ve 

birbirlerini tanıma olanağı sağlamıştır.  



 

101 
 

19. yüzyılda hanedan üyeleri yani padişah ve şehzadeler tüm çocuklarıyla 

birlikte ikamet etmişlerdir274. Babaları ile görüşmeleri sancak sisteminde izne tabi 

olan şehzadeler, bu dönemde babalarıyla aynı ortamda büyümüşlerdir. Örneğin 

Abdülaziz’in oğlu Yusuf İzzettin Efendi, babası ile Avrupa’ya bile gitmiştir. Hatta 

yüzyılın sonlarına doğru şehzadelerin çocuklarıyla ilişkileri normal baba-oğul ilişkisi 

çerçevesine ulaşmıştır demek mümkündür275. 

 Şehzadelerin bir arada büyümeleri ve veliaht şehzadelik statüsünün 

yasallaşması kardeşler arası ilişkileri de yakınlaştırmıştır. 19. Yüzyılda kardeşler 

arası ilişkilere en güzel örneklerden biri dönemin en baskıcı padişahı olarak 

değerlendirilen II. Abdülhamid ile kendisinden 19 yaş küçük kardeşi şehzade 

Vahdettin arasındaki ilişkidir. II. Abdülhamid padişah olduğu zaman küçük yaşta 

anne ve babasız kalan Vahdeddin Efendi’yi himaye etmiştir. II. Abdülhamid, 

kardeşine Çengelköy’de bir köşk hediye ettiği gibi devletten aldığı maaş haricinde 

her ay cep harçlığı da vermiştir. Hatta ilişkileri saray çevresinin dikkatini çekecek 

kadar yakın olmuştur. Şehzade Vahdettin’in diğer ağabeyi Sultan Reşad’la da iyi 

ilişkileri mevcuttur. Sultan Reşad’ın 1909’da Bursa’ya yaptığı geziye kardeşi 

Vahdettin Efendi’yi de götürmesi aralarındaki ilişkiye iyi bir örnektir276.  

19. yüzyılda hanedan içi ilişkilerde meydana gelen bir diğer değişim ise 

kadınefendilerle şehzadeler arasındaki ilişkilerdir. Bu dönemde klasik dönemden 

farklı olarak anneleri vefat eden şehzadelerin bakımını padişahların diğer kadın 

efendileri üstlenebilmiştir. Hangi şehzadenin tahta geçeceğinin belli olması yani 

kardeşler arasında taht kavgalarının bitmesi anneleri de oğulları lehine diğer 

şehzadelerin karşısında olmaktan kurtarmıştır denilebilir. Örneğin Sultan 

Abdülhamid altı yaşında iken annesini kaybetmiştir. Babası sultan Abdülmecid, 

Abdülhamid’i kadın efendilerinden biri olan Perestü kadına emanet etmiş ve bu 

tarihten sonra Abdülhamid’in bakımını Perestü Kadın üstlenmiştir277. Yine şehzade 

                                                
274 Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey, Eski Zamanlarda İstanbul Hayatı, Haz. Ali Şükrü Çoruk, İstanbul: 
Kitabevi Yay., 2011, s. 312. 
275 Ali Vasıp Efendi’nin hatıralarında babası ile ilişkilerine dair ipuçları bulunmaktadır. Ahmed Nihad 
Efendi, bu dönemde oğlunun arkadaş seçimlerine müdahale eden, alkol almasını yasaklayan, gece eve 
geç geldiği takdirde oğlunu içeri almayan, yanlış bir davranışını gördüğünde kızıp, yasaklar koyan bir 
baba figürü çizmektedir. Osmanoğlu, s. 138, 141, 142. 
276 Bardakçı, s. 45, 46, 51, 59. 
277 Vahit Çabuk, Osmanlı Siyasi Tarihinde Sultan II. Abdülhamid Han, İstanbul: Emre Yay., ty., s. 19. 
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Reşad (V.Mehmed) annesi vefat ettiği için kardeşleriyle beraber Servetseza 

Başkadınefendi’nin himayesine verilmiştir278. 

19. yüzyılda meydana gelen değişimler, amca yeğen ilişkisine de fırsat 

vermiştir. Bu dönemde bazı şehzadeler amcalarının himayesinde büyümüştür. Bu 

duruma, Sultan Vahdeddin ile İbrahim Tevfik Efendi’yi örnek göstermek 

mümkündür. Sultan Abdülmecid’in kırk ikinci ve son çocuğu olan Vahdeddin altı 

aylıkken babasını, dört yaşında ise annesini kaybetmiştir. Babasının ölümü üzerine 

tahta amcası Abdülaziz geçmiştir. Abdülaziz tarafından Abdülmecid’in çocukları 

Dolmabahçe Sarayı’ndan çıkarılıp anneleri ile birlikte Eyüp’te bir saraya 

yerleştirilmiştir. Anneleri öldükten sonra ise çocuklar yine Abdülmecid’in eşlerinden 

olmak üzere farklı üvey annelere gönderilmiştir. Vahdeddin ilk gençliğe adım attığı 

yıllara kadar üvey annesinin konağında yaşamış daha sonra ise Abdülaziz’in 

Ortaköy’de kardeşi Abdülmecid’in çocukları için yaptırdığı Feriye Saraylarında bir 

daireye yerleşmiştir279. Yine bu dönemde Sultan Abdülaziz gittiği Avrupa seyahatine 

sadece oğlunu değil yeğenlerini de götürmüş böylece Şehzade Abdülhamid ve Murad 

efendiler amcaları ile Avrupa’ya gitme şansına sahip olmuşlardır.  

Yeğenini himaye eden bir diğer padişah ise II. Abdülhamid’dir. II. 

Abdülhamid’in çocuklarına ait karnelerin arasında yeğeni İbrahim Tevfik Efendi’ye 

ait karneler tespit edilmiştir. Yeğenine kendi çocukları ile birlikte eğitim aldıran II. 

Abdülhamid’in, 1876’da kardeşi Mehmed Burhaneddin Efendi’nin vefat etmesi 

üzerine, yeğeni İbrahim Tevfik Efendi’yi dönemin padişahı ve amcası olarak 

himayesine aldığı anlaşılmaktadır280.  

Baba- oğul, kardeş, amca-yeğen, şehzade-kadın efendi ilişkilerine ek olarak 

bu yüzyılda, kuzenler de birbirlerini tanıma imkanı bulmuştur. Bayram ziyaretleri, 

resmi törenler, yurtiçi ve yurt dışı geziler sayesinde kuzenlerin birbirini tanımaları 

mümkün olmuştur. Örneğin; Sultan Abdülaziz’in Avrupa seyahatine kuzenleri 

Abdülhamid ve Murad Efendi ile katılan Yusuf İzzettin Efendi, 1909 senesinde 

kuzeni Sultan Reşad’ın Bursa gezisine diğer kuzeni Vahdettin Efendi ile 

katılmıştır281. Bunların yanında gerek Şehzadegan Okulu gerekse eğitim bölümünde 

bahsedilen diğer okullarda şehzadelerin birlikte okumaları ise birkaç farklı kuşağın, 

                                                
278 Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey, s. 312. 
279 Bardakçı, s. 36-37. 
280 BOA, Y.PRK.MF., Dosya nr. 2/78; Y.PRK. SGE, Doya nr. 5/15; 5/104. 
281 Bardakçı, s. 60 
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birbirini tanımalarına olanak sağlamıştır. Ali Vasıp Efendi’nin hatıratında konu ile 

ilgili örneklere rastlamak mümkündür. Mekteb-i Harbiye’de Sultan V. Murad’ın 

torunun oğlu Ali Vasıp Efendi, şehzadelerden Sultan Abdülhamid’in oğlu Abid 

Efendi ve Sultan Abdülaziz’in torunu Abdülaziz Efendi arkadaşlık yapmıştır282.  

19. yüzyılda kuzenler arası ilişkilere Vahdettin Efendi ile Abdülmecid 

Efendi’nin ilişkileri de güzel bir örnektir. 1800’lü yılların sonlarında tahta uzak iki 

şehzade birbirlerinin en iyi dostu olmuştur. Birlikte ava gitmek, fasıl dinlemek gibi 

aktiviteleri olan şehzadelerin sık sık bir araya geldikleri bilinmektedir. Onların bu 

yakınlıkları ailelerine de yansımıştır. Bu sayede iki şehzadenin çocukları da birbirini 

tanıma fırsatı bulmuştur. Hatta Abdülmecid Efendi’nin oğlu Ömer Faruk Efendi, 

Vahdettin Efendi’nin kızı Sabiha Sultan’a âşık olmuş ve hanedan tarihindeki ilk 

hanedan içi aşk evliliğini gerçekleştirmiştir283.  

 

12. Ölüm ve Cenaze 

19. yüzyılda pek çok şehzadenin öldüğüne doğumları bölümünde 

değinilmişti. Şehzadeler öldüğü zaman geleneklere göre cenazelerine padişahlar 

katılmamış hanedanı temsilen veliahtlar katılmıştır284. Şehzadeler padişahların 

türbelerine gömülmüş ve genellikle kendi dedelerinin türbelerine gömülmesi tercih 

edilmiştir. Konu ile ilgili Sultan II. Mahmud Dönemi’nde yaşanan ilginç bir durum 

tespit edilmiştir. Sultan II. Mahmud’un çok sayıda şehzadesi öldüğünden babasının 

türbesinde yer sıkıntısı meydana gelmiş ve bu nedenle 1811 tarihinde ölen Murad 

adlı bir şehzadesi sadrazamın kararıyla IV. Mehmed’in türbesine defnedilmiştir. II. 

Mahmud şehzadenin IV. Mehmed’in türbesine gömüldüğünü öğrenince derhal 

oradan alınıp, babasının türbesine gömülmesini emretmiş ve şehzade Murad aynı gün 

iki kez gömülmüştür285.  

 

 

 

 
                                                
282 Osmanoğlu, s. 100-101 
283 Bardakçı, s. 183, 189, 190. 
284 Osmanoğlu, s. 105. 
285 Câbî Ömer Efendi, Câbî Tarihi, Haz.: Mehmet Ali Beyhan, II, Ankara: TTK, 2003, s. 868. 
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III. BÖLÜM 
 

19. YÜZYILDA BİR ŞEHZADE: MAHMUD CELÂLEDDİN 

EFENDİ 
 

19. yüzyılda yaşanan değişimlerin şehzadelik kurumuna olan etkilerini 

Şehzade Mahmud Celâleddin Efendi’nin hayatında incelemek mümkündür. Mahmud 

Celâleddin Efendi’nin şehzadeliğinin on dört yılı babasının padişahlığı dönemine 

rastlamıştır.  Kalan 12 yılı ise amcasının oğlu II. Abdülhamid döneminde geçmiştir. 

Mahmud Celâleddin Efendi şehzadelerin yaşamlarının anlaşılması adına iyi bir 

örnektir. Tahtta bulunan padişah ile yakınlık derecesinin, şehzadelerin hayatlarına 

olan etkilerini Celâleddin Efendi’nin yaşamında görmek mümkün olduğu gibi, yüzyıl 

içerisinde büyük değişimler yaşanan dönemlerin şehzadelerin yaşamlarına olan 

etkilerini de yine Celâleddin Efendi’nin hayatında görmek mümkündür. 19. yüzyılda 

meydana gelen değişimler özellikle Tanzimat’tan sonra başlamış ve I. Meşrutiyet’le 

devam etmiştir. 1878-1908 arası ise yüzyıl içerisinde tamamen kendine has bir 

dönem olmuştur. 1862 tarihinde dünyaya gelen Mahmud Celâleddin Efendi, hem 

Tanzimat ile gelen değişimlerden faydalanmış, hem de 1878 sonrası getirilen 

kısıtlamalara tanık olmuştur.  

 

1. Şehzadenin Doğumu ve Sünneti 

Mahmud Celâleddin Efendi; Sultan Abdülaziz’in tahta çıkışının ikinci yılında 

yani 1862’de dünyaya gelmiştir. Annesi Edâdil Kadın Efendi’dir.  

Şehzade Mahmud Celâleddin Efendi ile ilgili arşivdeki ilk kayıtlar şehzadenin 

doğumu ile başlamakla birlikte şehzade ile ilgili kaynaklarda çok fazla bilgi 

bulunmamaktadır. Sultan Abdülaziz’in bir hatt-ı hümayununda şehzadenin doğumu 

haber verilmekte ve isminin de Mahmud Celâleddin olarak konduğu bildirilmektedir. 
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Bu belgeye göre Mahmud Celâleddin Efendi Cemaziyelevvel’in 24. Pazar gecesi 

yani 16 Kasım 1862’de dünyaya gelmiştir286.  

Mahmud Celâleddin Efendi’nin annesi Abdülaziz’in üçüncü kadın efendisi 

olan Edâdil’dir. Şehzadenin annesi hakkında literatürde çok az bilgi bulunmaktadır. 

Oğlu gibi kendisi hakkında da ayrıntılı bilgi bulunmayan Edâdil Kadın Efendi 12 

Aralık 1875’te vefat etmiş287 ve Sultan II. Mahmud’un türbesine defnedilmiştir288. 

1862 yılında dünyaya gelen şehzade için ikinci bölümde bahsedilen şehzade 

doğumlarının ritüelleri uygulanmıştır. Şehzade Mahmud Celâleddin Efendi’nin 

doğumundan sonra yapılan masraflar incelendiğinde beşik alayı için valide sultana 

saçılmak/dağıtılmak üzere iki defa 10 biner kuruş toplam 20 bin kuruş verildiği 

görülmektedir289. Şehzadenin doğumundan sonra odası hazırlanmış ve hemen tüm 

sultan ve şehzadelere verildiği gibi, Mahmud Celâleddin Efendi’ye nazar takımları, 

annesi Edadil Kadın Efendi’ye ise samur kürk, çeşitli renklerde işlemeli beş takım 

elbise,  bohçalar ve iki adet yaldızlı kâğıt kaplı tahta sandık hediye edilmiştir. Doğum 

odasından başka bir de yatak odası hazırlanmış olup bu oda için pencere ve kapı 

perdeleri ile yatak takımı, cibinlik, erkân takımı vb. eşyalar alınmıştır.   

Şehzade ve validesinden başka doğum esnasında görev yapan ebe kadın ve 

cariyelere de hediyeler verilmiştir. Hediyeler; ebe kadın ve cariyeler için 5 bin kuruş 

ile muhtemelen ebe kadın için bir adet samur nafe kürk, iki takım elbise, yazma, baş 

yemenisi, ferace, başmak, bir çift pabuç ile terliktir. Bunun yanında Daye kadına da 

benzer hediyeler verilmiştir290.  

Mahmud Celâleddin Efendi’nin doğumundan sonra arşivde şehzade ile ilgili 

ilk bilgiler 1870’de yapılan sünnet törenine aittir. Yine ikinci bölümde değinilen 

şehzade sünnetleri geleneğine göre yapılan Dolmabahçe Sarayı’ndaki sünnet 

töreninde291 Mahmud Celâleddin Efendi; ağabeyi Yusuf İzzeddin Efendi ve isimleri 

                                                
286 BOA, HAT, nr. 1648/32. 
287 Edâdil Kadın Efendi’nin ölümü üzerine defin işleri için yapılan masraf 22375,5 kuruştur. Bkz. 
Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi (TSMA), Defter (d.) nr. 457, vr. 4b. 
288 TSMA, d.. nr. 7781, 457, 460; Nurer Uğurlu, Gravürlerle Osmanlı Sarayı Padişah Kadınları, 2011, 
s. 85. 
289 TSMA, d. nr. 906, 971. 
290  Ayrıntılar için bk. TSMA, d. nr. 971. 
291 Sûr-ı hümâyûnun nezaretine Dahiliye Nazırı Şirvanî Rüşdü Paşa, cerrahlık nezaretine önce Marko 
Paşa sonradan ise Askerî Teşrifatçısı Livâ Kadri Paşa tayin olmuştur. Bkz. Vak’a-nüvis Ahmed Lûtfî 
Efendi Tarihi, (Yay. Haz. M. Münir Aktepe), XII, Ankara: TTK, 1989, s. 96. 
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belirtilmemiş olan dört şehzade ile birlikte sünnet edilmiştir292. Törenin birinci günü 

nazırlar, üst düzey mülki erkân ile nazırların hanımları davet edilmiştir. Gelenek 

olduğu üzere, davetlilerin hanımları tarafından şehzadeye çeşitli hediyeler takdim 

edildiği gibi, saraydan ayrılırken davetlilere de padişah tarafından değerli hediyeler 

verilmiştir293. 17 gün boyunca devam devam eden sünnet merasiminde şehzadelerden 

başka halktan maddi durumu müsait olmayan toplam 14925 çocuk294 sünnet 

edilmiştir295.Şehzadelerin“sûr-ı hümâyûn”larında 1870 yılı Haziranında Beyoğlu’nda 

çıkan yangın dolayısıyla şenliklerin iptal edildiği belirtilmektedir296.  

 

2. Eğitimi 

Mahmud Celâleddin Efendi’nin eğitimine dair yeterli ölçüde bilgiye ulaşmak 

mümkün olmamıştır. Eğitim hayatına babası Sultan Abdülaziz Dönemi’nde başlayan 

şehzadenin, Abdülaziz’in oğullarının yetişmesine verdiği öneme binaen babası 

döneminde iyi bir eğitim almaya başladığı düşünülmektedir. Sultan Abdülaziz’in 

1863 yılında Mahmud Celâleddin Efendi’yi deniz kuvvetlerine kaydettirmesi de bu 

fikri destekler niteliktedir297. Eğitiminin bir bölümünü babasının zamanında 

tamamlamış olması şehzade için bir şans olmakla birlikte, 1878’de 16 yaşında olması 

itibariyle, II. Abdülhamid döneminde eğitim alanında meydana gelen değişimlerden 

de etkilenmiş olmalıdır.  

Osmanlı hanedanının neredeyse her üyesinin bir sanat dalı ile ilgilendiği 

bilgisinden hareketle, Celâleddin Efendi’nin de muhallefat defterinde bulunan 

malzemelerden müzik ile ilgilendiği çıkarımı yapılmıştır. Şehzadenin muhallefat 

defterinde biri “siyah boyalı kebir Blessing piyano” ile diğeri “maun körüklü 

                                                
292 Şehzadelerin sünnetlerinde kullanılan alet ve gereçler değerli taşlarla bezenmiş olup bunların 
Yusuf İzzeddin ve Mahmud Celâleddin Efendilere ait iki takımı göğez kadife kaplı iki ayrı mahfaza 
içerisinde, diğer dört takımı ise meşin kaplı mahfazalar içerisindedir.  Bk. TSMA, d. nr. 384. 
293 Bunun yanında şehzade Yusuf İzzeddin Efendi’nin sünnetini yapan Kadri Paşa’ya 1450 lira ve 
feriklik rütbesi ile Harem-i Hümayun tarafından hediyeler verildiği gibi sünnet esnasında görev yapan 
zevat da rütbelerine göre taltif edilmişlerdir. Bkz. Vak’a-nüvis Ahmed Lûtfî Efendi Tarihi, s. 96-97. 
294 Bu çocukların sünnetleri Gümüşsuyu Kışlası’nda yapılmış ve burada bin takım sünnet döşeği hazır 
edilmiştir.  
295 BOA, HH., d. nr. 20223. 
296 1870 yılında Beyoğlu’nda Feridiye sokağında çıkan yangın altı koldan yayılmış ve bir ucu Kasım 
Paşa Deresi’ne diğeri Galata Sarayı önlerine kadar gelmiştir. Yangında 7-8 bin bina harap olmuştur. 
Bk. Vak’a-nüvis Ahmed Lûtfî Efendi Tarihi, s. 94-95; Akyıldız, s. 14. 
297Vak’a-nüvis Ahmed Lûtfî Efendi Tarihi, (Yay. Haz. M. Münir Aktepe), X, Ankara: TTK, 1988, s. 
89. 
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armonik piyano” olmak üzere iki adet piyano298, kemanlar, boru, nota sehpası ve nota 

defterleri bulunmaktadır. Bunun yanında yine Muhallefat defterinde yer alan beş adet 

şövale ile çerçeveli tablolar da şehzadenin resme de meraklı olduğu konusunda 

ipuçları vermektedir299.  

Mahmud Celâleddin Efendi’ye Şubat 1872’de kaymakamlık, Temmuz 

1873’te livâlık (bahriye), 1874’te ferîklik rütbesi tevcih olunmuştur. Ayrıca 

şehzadenin “birinci dereceden Nişan-ı Mecidî’si bulunmaktadır. Batı tarzı ilk nişan 

olan Nişan-ı Mecidi 1852’de Sultan Abdülmecid zamanında çıkarılmış, kendisinden 

sonra gelen padişahlar tarafından da kullanılmıştır. Beş ayrı derecesi olan bu nişan 

devlete hizmette özel gayret ve başarı göstermiş kişileri ödüllendirmek amacıyla 

berat ile kaydı hayat şartıyla verilir, şahsın ölümünden sonra hazineye iade 

edilirdi300. 1872 yılında ise şehzadeye Murassa Nişân-ı âli Osmâni verilmiştir301. 

Sultan Abdülaziz zamanında çıkarılan bu nişana sahip olmanın en önemli şartı, 

Mecidiye Nişanı’nın I. Derecesine sahip olmaktı. Padişahın huzurunda verilen bu 

nişana sahip kişi, Padişahın himayesi altında kabul edilmekteydi. Bu nişanlar 

şehzadenin muhallefat kaydında yer almaktadır. Şehzadenin bu nişanlarına ait 

beratlar sırma işlemeli yeşil atlas torba içerisinde bulunmaktadır302. 

 

3. Gelir,  Masraf Ve Hizmetkârları 

“Şehzadelerin Gelirleri” başlığında belirtildiği üzere Mahmud Celâleddin 

Efendi’ye diğer şehzadelere olduğu gibi masraflarını karşılamak üzere maaş 

bağlanmış ve maaşının yeterli gelmediği durumlarda şehzadenin talepleri 

doğrultusunda maaşı tekrar düzenlenmiştir. 10 Temmuz 1883 tarihinde aylık 14 bin 

küsur kuruş olarak tespit edilen maaşa zam yapılarak maaş 20 bin kuruşa 

çıkarılmıştır303. Bu sırada ağabeyi Şehzade Yusuf İzzeddin Efendi’nin maaşı 40 bin 

kuruştur. Şehzadenin maaşında yapılan bu artış şehzadeye yeterli gelmemiş olmalı ki 

20 Ekim 1883 tarihinde aylık 20 bin kuruş olarak kayıtlı olan maaşı kısa bir süre 

                                                
298 Bu iki piyanoya ait iki de dolap ve piyano iskemleleri mevcuttur. Bk. TSMA, d. nr. 1013.  
299 TSMA, d. nr. 1013. 
300 Nişanlar hakkında bilgi için bkz. İbrahim Artuk, “Nişan”, TDVİA, XXXIII, İstanbul 2007, s. 154-
156.  
301 BOA, İ.DH.,nr. 669/46630; 646/44923; 654/45495; Vak’a-nüvis Ahmed Lûtfî Efendi Tarihi,  XIV, 
s. 65; XV, s. 33 
302TSMA, d. nr. 1013. 
303 BOA, İ. DH.,nr. 884/70454. 
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sonra 10 bin kuruş zam yapılarak 30 bin kuruşa yükseltilmiştir304. Yine 

“Şehzadelerin Gelirleri” başlığında açıklandığı gibi bu maaşların ödenmesinde 

zaman zaman aksamalar meydana gelmiştir. Örneğin R. 1303 (M. 1888) senesinde 

şehzadenin hiç maaş alamadığı tespit edilmiş, R. 1302 yılının Kanun-ı sâni (Ocak 

1887) ve Şubat maaşlarından da 60 bin kuruş alacağı bulunduğu görülmüştür. 

Buradan anlaşılacağı üzere şehzadenin vefatı öncesinde maaşların ödenmesi 

konusunda birtakım sıkıntılar yaşanmıştır305. Bu sıkıntıları şehzadenin kalfası Darçın 

Kalfa’nın terekesi ile ilgili yazışmalarda görmek mümkündür. Ölüm tarihi 

muhtemelen 1876 senesi olan Darçın Kalfa’nın terekesi ile ilgili yazışmalardan 

şehzadenin 18 aydır hizmetlilerine maaş veremediği anlaşılmaktadır306.  

Şehzadenin maaşından başka sahip olduğu gayrimenkullerde bulunmaktadır. 

19. yüzyılda şehzadelere saray dışında daireler veya köşkler tahsis edildiği 

belirtilmişti. Bu durum Mahmud Celâleddin Efendi için de geçerlidir. Sultan 

Abdülaziz’in emriyle 1875 senesinde şehzade efendi henüz 13 yaşında iken 

kendisine bir kasır yapılması için arsa satın alınması ile ilgili çalışmalara 

başlanmıştır. Bu kapsamda Müsteşar Ahmed Bey’in arazisi satın alınmıştır307. 

 Mahmud Celâleddin Efendi’nin ölmeden önce nerede ikamet etiğine dair 

muhallefatında bulunan bilgiye göre şehzade Feriye’deki dairesinde ve Hüsnü Melek 

Hatun Kasrı’nın bahçesinde bulunan Bahçe Kasrı’nda ikamet etmiştir. Şehzadenin 

dairesi ile ilgili 1882 tarihli bir masraf defterinde dairenin tamir gördüğü ve bu 

kapsamda tamir için gereken malzemelerle usta ve işçiler için toplam 1661 kuruş 

ödeme yapıldığı belirtilmektedir308. Bundan başka şehzadenin köşk, dükkân ve iki 

parça halinde tarlası bulunduğuna dair bilgiler de mevcuttur309. Ayrıca 1877 senesine 

ait Abdülhamid’in Balmumcu Çiftliği ile ilgili bir tasarrufundan edinilen bilgiye 

göre, Mahmud Celâleddin Efendi’nin çiftlik arazisinden 200 dönüm civarı bir 

arazisinin bulunduğu fakat Abdülhamid’in padişah olması ile birlikte bu arazinin 

Reşad Efendi’ye tahsis edildiği anlaşılmaktadır310. Burada ortaya çıkan durum ikinci 

bölümde sık sık vurgulanan, şehzadelerin gerek siyasi, gerek sosyal, gerekse 

                                                
304 BOA, İ. DH.,nr. 897/71390. 
305 BOA, İ.DH.,nr. 1038/81659. 
306 BOA, YPRK. HH., Dosya nr. 1/38. (1293) 
307 BOA, İ.DH. Dosya nr. 696/48699. 
308 BOA, HH, d. nr. 23692. 
309 BOA, ML, d. nr. 1175.  
310 BOA, Y.PRK. DFE., Dosya nr. 1/2. 
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ekonomik durumlarının başta bulunan padişah ile yakınlık derecelerine göre 

şekillendiği gerçeğidir. 

Osmanlı şehzadelerinin hepsine olduğu gibi Mahmud Celâleddin Efendi’nin 

hizmetine birtakım görevliler tayin edilmiştir. Bunlardan biri kalfası Darçın 

Kalfa’dır.  Darçın, Sultan Abdülaziz tarafından 1872 senesinde şehzadeye kalfa tayin 

edilmiştir.  1875’te annesinin vefat etmesi üzerine kalfa, validelik hizmetini de 

üstlenmiştir311. 1877 yılına ait bir masraf defterinden edinilen bilgiye göre 

şehzadenin hizmetinde dört ağa bulunmaktadır. Şehzadenin baş ağası Cavid 

Ağa’dır312. Bunlardan başka şehzadenin hademesi Salih Efendi ile tablakarı 

Nevşehirli Ahmed Efendi vardır313. Şehzadenin vefatından sonra 8 Kasım 1888’de 

baş ağası Filisan Kalfa ile ikinci kalfası Nevzerrin Kalfa çerağ edilmişlerdir. Filisan 

kalfaya 500, ikinci kalfaya 300 kuruş maaş tahsis edilmiştir314.  

 

4. Eşyaları 

Şehzadenin eşyaları ve yaşam tarzı hakkında muhallefat defteri sayesinde 

bilgi edinmek mümkün olmuştur. Her bir sayfası üç sütundan meydana gelen 

muhallefat defterinin birinci sütununda cins-i eşya başlığı altında eşyaların ismi 

kaydedilmiş, ikinci sütununda adet başlığı ile bunların sayıları, üçüncü sütun yani 

mülahazat kısmında ise eşyalara dair bazı açıklamalar kaydedilmiştir315.  

Muhallefat defterine göre eşyaları, mobilyalar, mutfak eşyaları, halı, kilim, 

battaniye türü ev eşyaları, hobilerini yansıtan güzel sanatlarla ilgili aletler, kıyafetler, 

mücevherler ve kişisel bakım eşyaları şeklinde tasnif etmek mümkündür. 

Terekede mutfak eşyaları içerisinde en fazla yer tutan eşyalar arasında yemek 

takımlarını göstermek mümkündür. Şehzade Mahmud Celâleddin Efendi’nin 

hanesinde yemek takımları genellikle porselendir ve değişik türde porselen 

kullanılmakla birlikte özellikle saksonya porseleni ağırlıklıdır. Salata tabağından, 

çorba kâsesine, hoşaf kâsesinden, pilav tabağına, meyve tabağından, yemek 

                                                
311 BOA, YPRK.HH., Dosya nr. 1/38. (1293). 
312 Cavid Ağa, Neşet Ağa, Süleyman Ağa ve Ahmed .. Ağa olmak üzere dört ağanın ismi geçmektedir. 
Bu ağalardan Cavid Ağa’nın maaşı 400 kuruş iken diğerlerinin 150’şer kuruştur. Bkz. BOA, Y.PRK. 
HH., Dosya nr. 2/13, vr. 3a. 
313 Hadamesi Salih Efendinin vefatı nedeniyle zevcesi dilekçe verip maaşını talep etmiştir. BOA, 
İ.DH.,nr. 879/70109; 1092/85674. 
314 BOA, İ.DH., Dosya nr. 1111/86966. 
315 TSMA., d., nr. 1013, 4761. 
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tabaklarına her yiyecek için farklı tabaklar kullanılmıştır. Genellikle pembe renk 

tercih edilmekle birlikte kenarı yaldızlı porselenler de revaçtadır. Terekede çok 

sayıda reçel tabağı geçmektedir. Buradan reçelin yemeklerde önemli bir yer tuttuğu 

düşünülebilir. Terekede Alafranga yemek takımları şeklinde kayıtlar da mevcuttur. 

Alafranga tabirinin Osmanlı Devleti’nde genellikle Batı tarzını ifade etmek için 

kullanıldığı bilgisinden hareketle bu kayıtlardan Avrupa tarzı yemek takımlarının 

olduğunu söylemek mümkündür. Kahvaltı için ayrıca tabaklar mevcuttur. Bunun 

yanında hepsi porselen olmakla birliktefarklı desenlerde örneğin porselen üzerine 

gümüş işlemeli çay ve kahve takımları bulunmaktadır. Çok sayıda ve çeşitte çay ve 

kahve takımlarının olması da şehzadenin hanesinde çay ve kahve kültürünün var 

olduğunu ve de önem taşıdığını göstermektedir diyebiliriz. Avrupa etkisiyle gerek 

mobilyalar gerek yemek takımları gerekse giysilerde görülen değişim beslenme 

alışkanlıklarına da etki etmiş olmalı ki çay takımlarının içinde sütlükler de 

bulunmaktadır. Bu durum İngiliz usulü sütlü çay içilme olasılığını ortaya 

çıkarmaktadır. Yemek takımları arasında Osmanlı kültürünün en önemli içeceği 

diyebileceğimiz kahve fincanları ve kahve zarfları da bulunmaktadır. Kahve ve çay 

takımlarının yanında Osmanlı sofralarının vazgeçilmezi olan şerbet için de takımlar 

mevcuttur. Ancak şerbet kupaları genellikle gümüş ya da billurdur. Terekede 

porselenin yanında billur su bardakları, şerbetlikler ve sürahiler de önemli bir yer 

tutmaktadır. Avrupa’da şerbet kültürü olmadığından şerbet kupalarının Avrupa’dan 

getirilmeyip yerli üretim olduğu düşünülmektedir.   

Şehzadenin hanesi yemek takımlarının yanında çatal kaşık takımları yönüyle 

de bir hayli zengindir. Çatal, kaşık takımları genellikle gümüşten olup yemek kaşığı- 

çatalı, tatlı kaşığı-çatalı, pay kaşığı-çatalı, tuz kaşığı, meyve bıçağı şeklinde 

kayıtların mevcut olması tıpkı yemek takımında her yiyecek için farklı tabaklar 

kullanıldığı gibi, her yiyecek için farklı çatal, kaşık, bıçak kullanıldığını 

göstermektedir. Çatal kaşık takımları genellikle gümüş olmakla birlikte içlerinde 

fildişi saplı olanlar hatta altın olanlar bile mevcuttur. Yine yemek takımları arasında 

özellikle çift gözlü gümüş tuzluklar göze çarpmaktadır.  

Diğer mutfak eşyalarından olan tepsiler, tencereler ve cezveler genellikle 

bakırdan yapılmıştır. Dönemin şartları düşünüldüğünde zaten olması gereken de 

budur. Henüz çelik tencereler icat edilmediğinden en makbul yemek pişirme araçları 

bakırdan yapılmıştır. Bakır kapta pişirilen yiyeceklerin daha lezzetli olduğu bilgisi de 
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dikkate alınmalıdır. Örneğin günümüzde teknolojik kahve makineleri olmasına 

rağmen üstelik bakır kalay gerektirdiği ve günümüz şartlarında kalay yaptırmak güç 

olduğu halde hala bazı evlerde bakır kahve cezveleri vazgeçilmezler arasındadır.  

Mutfak için gerekli olan havan, süzgeç, sefer tasları, kahve askısı, çeşitli ebat ve 

farklı malzemelerden imal edilmiş kavanozlar, güğümler, ibrikler, semaverler, 

kovalar ve mangallar ile yemek pişirmek için özel sobalar da göze çarpan diğer araç- 

gereçlerdendir.  Porselen, altın, gümüş, bakır mutfak eşyalarının yanında adi sıfatı ile 

tanımlanan yemek takımları, tuzluklar, çatal-kaşıklar vs. de mevcuttur. Bakırdan 

daha düşük bir metalden yapılmış olması olası olan bu eşyaların muhtemelen 

şehzadenin maiyetinin kullandığı araç-gereçler olduğu düşünülmektedir. 

Mobilyalara baktığımızda koltuk, sandalye, çeşitli ebatlarda dolaplar, yatak 

ve yatak başlıkları ile raflar ve tabaklıklar mevcuttur. Yemek masalarının yanında 

sofralar da yer almaktadır. Konsol ve yazı masaları ile sehpalar da mobilyalar 

arasındadır.   

Şehzadenin hanesinde piyano başta olmak üzere keman gibi enstrümanlar ile 

nota ve nota sehpaları da bulunmaktadır. Çoğu Osmanlı şehzadesinin müzik ile yakın 

alakalı olduğu bilgisi dikkate alınınca Şehzade Celalettin Efendi’nin de müzik ile 

arasının iyi olduğunu söylemek mümkündür. 

Halı, yatak, yorgan, battaniye, şilte, yatak bağı gibi eşyalar yanında en çok 

göze çarpan eşyalar minderlerdir. Koltuk, duvar, yer minderleri olarak kendi içinde 

sınıflandırılmış olan minderler hanede önemli bir yer tutmaktadır. Perde olarak hem 

tül perdeler hem de genellikle atlastan ya da ipekten yapılmış kalın perdeler 

kullanılmıştır. Hanede en fazla göze çarpan eşyalardan biri de şamdanlardır. 

Aydınlatmanın mumla yapıldığı göz önüne alındığında şamdanlar zorunlu bir 

ihtiyaçtır. Şamdanlara ek olarak gaz lambaları, kandiller ve avizeler de 

bulunmaktadır.  

Şehzadeye ait kişisel eşyalar arasında boy aynası ve berber aynası şeklinde 

sınıflanan çeşitli aynalar, yatağa inip çıkmak için kullanılan ayak nihaleleri, bakır, 

pirinç ve gümüşten yapılmış çeşitli güğümler, çamaşır leğenleri, abdest ibrikleri, 

yağdanlıklar, buhurdanlıklar, kâğıt makasları,  yazı hokkaları, kalemtıraşlar, dürbün, 

yazı çekmeceleri, çiçeklikler ve çerçeveler yer almaktadır. Kişisel bakım ürünü 

olarak diş tozu mahfazaları, lavanta şişeleri, tırnak makasları ve sabunluklar 
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bulunmaktadır. Yine havlular, hamam takımları, peştamallar ve seccadeler de hanede 

yer alan önemli eşyalar arasındadır.  

Tüm bunlardan başka terekede; baston, saat, kamçı, kemer, şemsiye, hançer, 

gömlek düğmeleri gibi gümüş, altın, pırlanta ve elmasla bezenmiş aksesuarlar da 

kayıtlıdır. Ayrıca giysi olarak da çok sayıda kürk, fes, ayakkabı, palto, pantolon, 

setre, ipek mendiller ve bol miktarda çamaşır bulunmaktadır. 

5. Ölümü 

Mahmud Celâleddin Efendi 1888 senesinde henüz 26 yaşındayken vefat 

etmiştir. Şehzadenin genç yaşta ölümü saray çevresinde hüzün yaratmıştır. Hatta II. 

Mahmud’un kızı Adile Sultan şehzadenin ölümü dolayısıyla bir mersiye316 kaleme 

almıştır. Adile Sultan’ın Divan’ında yer alan bu mersiyede Sultan, yeğeninin 

ölümünden duyduğu ıstırabı dile getirmiştir317.  

Mahmud Celalaeddin Efendi 1888 senesinde vefat etmiş olmasına rağmen ilk 

etapta muhallefatında ailesi ile ilgili bilgi tespit edilememiştir. Ancak aradan uzunca 

bir süre geçtikten sonra yani 1909 senesinde şehzadenin ailesinin izine rastlanmıştır. 

Bu kayıt şehzadenin eşi Neylan Ahu Hatunun bir dilekçesine aittir. Neylan Ahu 

Hanım şehzadenin çocuksuz vefat ettiğini ve şehzadenin terekesinde şer’i hukuka 

göre kendisine intikal etmesi gereken (mihr-i müeccel ) miktarının yani 36.000 

kuruşun verilmesini talep etmektedir318. Buradan şehzadenin ölümünden 20 yıl 

geçmiş olmasına rağmen muhallefatı ile ilgili herhangi bir işlem yapılmadığı 

anlaşılmaktadır. Diğer bir mesele ise zevcesi Neylan Ahu Hanımın bu kadar uzun 

zamandan sonra başvuruda bulunmuş olmasıdır. Durum ile ilgili çeşitli yorumlar 

yapmak mümkündür. Bu durum, Neylan Hanımın paraya olan ihtiyacının bir 

göstergesi olarak yorumlanabileceği gibi bu tarihte II. Meşrutiyet’in ilan edilip, 

hanedan üyelerine pek çok alanda getirilen serbestliğin etkisi olarak da 

yorumlanabilir. Bu tarihte II. Abdülhamid tahttan indirilmiş yerine Mehmed Reşat 

tahta çıkmıştır. Yine II. Meşrutiyet’in ilanıyla birlikte haremin dağıtılması nedeniyle 

maddi sorunlar yaşamaya başlayan Neylan Ahu Hanım’ın mihr-i müecceline ihtiyaç 

duyduğu şeklinde yorumlamak da mümkündür. Bu başvurudan sonra olsa gerek 1910 

                                                
316 Adile Sultan’ın mersiyesi ekler bölümünde verilmiştir. 
317 Hikmet Özdemir, Adile Sultan Divanı, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1996, s. 284-285. 
318 BOA, Babıali Evrak Odası (BEO), Dosya nr. 3547/265995 (H. 23 R 1327-M. 14 Mayıs 1909) 
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senesinde Mahmud Celâleddin Efendinin mücevherlerinin sayımı yapıldığı 

görülmektedir319. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
319 BOA, BEO, Dosya nr. 3655/274065. (12 Şevval 1327). 
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SONUÇ 
 

 Osmanlı Devleti, hanedan egemenliğine dayalı bir yönetim yapısına sahip 

olmasının yanı sıra, hanedanın kutsallığı anlayışı, soyun devamını sağlayan ve 

potansiyel birer padişah adayı olan şehzadeleri devletteki en önemli şahıslar 

konumuna getirmiştir. Devlet tarihi boyunca şehzadeler konusunda yapılan tüm 

uygulamalar onların tahtın varisi olma hakları ile ilgili olmuştur. Sahip oldukları 

tahta geçme hakkı devletin daha kuruluşundan itibaren, şehzadeleri taht için bir 

mücadeleye sevk etmiştir. Yaşanan taht mücadeleleri ise veraset sisteminde, 

dolayısıyla şehzadelerin yaşamında kuruluştan yıkılışa bir takım değişiklik ve 

tedbirleri beraberinde getirmiştir.  

Taht mücadelesi sonucunda yenilen kardeşin kaçınılmaz sonu olan öldürülme 

eyleminin II. Mehmed döneminde yasallaşması, genellikle bu konuda alınan en 

radikal tedbir olarak değerlendirilir. Şehzadelerin ruhsal durumlarının bozulması ve 

padişah olmak için gerekli niteliklere sahip olamadan yetişmeleri pahasına 

uygulamaya konulan kafes usulü ise, devletin bekasını korumak adına başvurulan bir 

diğer radikal çaredir. 19. Yüzyıla kadar sarayda Şimşirlik adı verilen yerde bir nevi 

hapis hayatı yaşayan şehzadelerin durumları 19. yüzyılda neredeyse tamamen 

değişmiştir.  

Tüm dünyada bir değişim çağı olan 19. yüzyılın getirdiği farklılıklar 

şehzadelerin yaşamlarına da yansımış ve yüzyılın başından sonuna kadar sürekli bir 

değişim söz konusu olmuştur. 19. yüzyılda meydana gelen köklü değişimlerin 

yaşandığı dönemleri, Tanzimat, I. Meşrutiyet,  meşrutiyet sonrası ve II. Meşrutiyet 

olarak dört ana bölüme ayırabilsek de, aynı dönemler içerisinde bile, bir standarttan 

söz etmemiz mümkün değildir. Bu durumun yaşanmasında çağın getirdiklerinin yanı 

sıra padişahların bireysel tutumları da etkili olmuştur. Değişiklikler, şehzadeler 

dikkate alınarak, yani şehzadelerin hayat standartlarını düzenlemek için değil, daha 

ziyade devletin bekasını sağlamak ve başta bulunan padişahın iktidarını güvence 

altına almak için yapılmıştır. 

19. yüzyılda meydana gelen değişimler genel hatları ile şehzadelerin 

yaşamlarına olumlu olarak yansımıştır. Bu yüzyılda yaşayan şehzadelerin gerek 
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sosyal, gerek siyasi, gerekse ekonomik durumlarının Şimşirlikte yaşadıkları 

dönemlerle kıyaslandığında ciddi anlamda iyi bir seviyeye ulaştığı görülmektedir. 

Şehzadeler, şimşirlikte bir daire ve münasebette bulunabildikleri kısıtlı sayıdaki 

insanlarla hayatlarını sürdüren bireylerken, sosyal hatta siyasi hayata aktif olarak 

katılabilen bireyler haline gelmişlerdir. Bu dönemde kendilerine tahsis edilen saray, 

köşk ya da kasırlarda yaşamaları ve burada diledikleri gibi bir hayat sürmeleri tüm 

devlet tarihi boyunca şehzadelerin sahip oldukları en önemli haklardan biridir. Bir 

diğeri ise Sancak sisteminin uygulandığı dönemler dahil olmak üzere, yurtdışına 

çıkmaları söz konusu dahi olmayan hatta yabancı bir devletin elçisiyle görüşmeleri 

isyan sayılan şehzadelerin, yurtdışına seyahat edip, ülkeye gelen yabancı yöneticileri 

ağırlama hakkına sahip olmaları, 19. yüzyılda yaşanan değişimlerin ne derece büyük 

ve önemli olduğunu ortaya koyması bakımından dikkate değer bir gelişmedir.  

19. yüzyılda şehzadelerin daha rahat hareket etmelerini sağlayan önemli bir 

uygulama ise veliaht şehzadelik makamının ortaya çıkışıdır. Tahta geçecek adayın 

kesin olarak belli olması, dikkatleri veliaht üzerinde toplayarak, diğer şehzadelerin 

daha rahat hareket etmesine olanak tanımıştır. Özellikle tahta çok uzak şehzadeler 

neredeyse tamamen özgür ve gözlerden uzak yaşamayı başarabilmiştir. Veliaht 

şehzadelik uygulaması veliahtların hayatını belli ölçülerde zora soksa da bu durum 

daha çok şehzadelerin kendi tutumlarına göre şekillenmiştir. Örneğin yüzyılı en 

sorunlu geçiren şehzadelerden V. Murad, bir anlamda kendi yaptıklarının bedelini 

ödemiştir. II. Abdülhamid döneminde yaşananlar ise, şehzadelerin iktidarda bulunan 

padişahın güvenliğini tehdit etme potansiyelinden kaynaklı padişahın haklı 

endişelerinin bir sonucudur.  

19. yüzyılda şehzadelerin yaşadığı en büyük talihsizlik, devletin içinde 

bulunduğu ekonomik ve siyasi zorluklardır. Bu yüzyılda ekonominin bozulması 

şehzadelerin yaşamlarına da yansımış ve ekonomik zorluklar nedeniyle şehzadelerin 

zaman zaman maaşları azaltıldığı gibi uzun süre maaş ödenemediği dönemler 

olmuştur. Geçimini sağlamak için borçlanmak zorunda kalan şehzadelerden bazıları 

borçlu olarak ölmüştür. Devletin ekonomik ve siyasi açıdan güçlü olduğu 

dönemlerde uygulanan kafes usulü nedeniyle, çok az miktarda maaş alan şehzadeler, 

özgürlüklerine kavuştukları dönemlerde ise devletin ekonomik zorlukları sonucu 

yine refah içinde yaşayamamışlardır. 
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Şehzade denildiği zaman genellikle, sarayda yaşayan,  geleceğin padişah 

adayı olmaları itibariyle mükemmel bir rahat hayat süren, çok şanslı kişiler akla 

gelir. Oysa kesin olan bir şey vardır ki, üç kıtaya hâkim, altı asır hüküm sürmüş bir 

hanedanın en önemli üyeleri olan şehzadeler, ne sancak sisteminin uygulandığı 

dönemlerde, ne de şehzadelere 17 ve 18. yüzyıllarla kıyaslanamayacak ölçüde 

özgürlük sağlayan 19. yüzyılda, rahat, huzurlu ve sorunsuz bir hayat 

yaşayamamışlardır.  
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EKLER 

EK. 1. Yusuf İzzeddin Efendi’nin Sultan Abdülaziz’in Ölümü Nedeniyle II. 

Abdülhamid’in Başlattığı Tahkikat Esnasında Alınan İfadesi (BOA, Y.EE. nr. 

0017_007_002_001) Numero 608 

Devletlü necabetlü efendi hazretlerinin malumatı  

Saraydan ….. cennetmekân gayet mustarip olduklarından medar-ı teselli olacak bazı 

ifadatda bulunmuş ise de merak buyurdukları şey suret-i zilletde bir itlaf vuku'u 

maddesi olduğunu beyan buyurmuşlardır. 

Sarayın her tarafına asker doldurulmuş ve anahtarlar dahi alınıp askerlere verilmiş 

olduğundan bizde dahi elem ve ıstırap pek ziyade idi. Binaen aleyh bîhuş yatmış 

idim. Vakıanın zuhurundan olan gürültü üzerine uyanmış ve cennetmekânın odasına 

gitmiş isem de içeriye girmeğe bırakmadılar. 

Dairemizde bir odada toplanıp vukuat-ı müellimenin ıstırabında ve her taraftan 

ağlanıp bağırılmakta olduğu halde asker de dolmuşlar idi.  

Bu halin arasında edilen harekât-ı gaddarane keyfiyetinden ma'lumatım olmayıp 

ancak cennetmekânın şehit edildiği her hal her hareketten his olur ve anlaşılıyor idi. 

Diğer mahale gitmemiz teklif olunmuş ve güya sesten ağlayıştan rahat 

olunamayacağı ifade edilmiş ise de benim tarafımdan muvafakat olunmadı. 

Cennetmekânın hallinden sonra şehadetleri vukuuna kadar harekât ve sekenat ve 

ifadelerinde asla tağyir hâsıl olmayıp zaman-ı hilafetlerinde her ne halde iseler yine 

öyle idiler. Cennetmekân haklarında asker tarafından hürmetsizlik vukuu 

huzurlarında sigara içmek derecesinde bir hakaret halinde olarak fakat kendileri asla 

tağyir buyurmamıştır. 

Yusuf İzzeddin 
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EK. 2. Mahmud Celâleddin Efendi’nin Sultan Abdülaziz’in Ölümü Nedeniyle 

II. Abdülhamid’in Başlattığı Tahkikat Esnasında Alınan İfadesi (BOA, 

Y.EE.0017_008_001_001) Numero 609 

Sabahleyin saat ikide uykudan henüz uyanmış iken bir ses zuhur edip cennetmekân 

hazretleri de bizden üç daire aşrı mahalde ve bulundukları yerin altında asker ikame 

olunmakta olmasıyla vukuat ne olduğunu bilemeden bizleri bir küçük odaya götürüb 

yerde nokta vaz' olundu. Bu cihetle öğlen saat dokuza kadar odadan dışarıya 

çıkmayıp sofayı dahi göremedik. vel-hâsıl bu işi tertip edenler bizim malumatımız 

olamaması tedbirini dahi icra etmişlerdir ki bundan ziyade bir şey bilmediğime 

teessüf ederim. 

 Mahmud Celâleddin 
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EK. 3. Süleyman Efendi’nin  Bekçisinin Sultan Abdülaziz’in Ölümü Nedeniyle 

II. Abdülhamid’in Başlattığı Tahkikat Esnasında Alınan İfadesi (BOA, Y.EE., 

nr. 0017_079_001_001)  

Numero 1 

Devletlû Necabetlu Süleyman Efendi Hazretlerinin bekçisi Mehmed Ağanın 

istintakıdır. Fi 16 Şubat sene 99 (1299) 

İsminiz nedir: Mehmed 

Nerelisiniz : xxx 

Ne işte bulunuyorsunuz  : Süleyman Efendi Hazretlerinin dairesinde bekçiyim. 

Semtiniz nerededir: Cihangirdedir. 

Ekser kimlerle konuşursunuz: Sabahleyin on on bir buçukta hanemden çıkar, bazen 

saat on bir on iki ve bazen dahi ikide avdet   eylediğimden kimse ile görüşüp 

konuşmam. Yalnız görüşüp konuştuğum dairede olan kapı yoldaşlarıdır. 

Hüseyin Efendinin bacanağı İbrahim Efendi ile görüşmez misiniz: Bu âdemi şahsen 

tanırım ve lakin görüştüğüm âdem değildir. 

Hanenizde şu evrak bulunmuş. Rami Bey ve Rami Bey namıyla vizite kâğıtları var. 

Birkaç adedinin dahi isimleri kazınmış.  Kimse ile görüşmediğiniz halde bu vizite 

kâğıtları sizin hanenizde ne geziyor:  Mukaddemen ben Üsküdar’da oturur idim. 

Rami Bey namında vefat etmiş bir top talimcisinin kızı komşumuz idi. Bu kızın 

Berlin'e gideceği sırada bakkal, alacağına karşılık eşyasını almağa kalkmış idi. Evvel 

vakit bu kız rehin tarikiyle bakkala verilmek üzere on iki adet gümüş kaşık ile bir de 

çekmece getirip bana teslim etmiş idi. Kaşıkları bakkala ver çekmeceyi sen al demiş 

olduğundan kaşıkları bakkala verip çekmeceyi alıkoymuş idim. Bu evrak o çekmece 

içinde bulunmuş evrakdır. Ne olduklarını bilmem. Bunun içinde bir de senet vardır. 

O da kızın bakkala olan senedidir. Çünkü bu işler, yani kaşıkları bakkala vermek 

filan gibi şeyler hemşirem vasıtasıyla olduğundan senedin dahi kaç kuruşluk senet 

olduğunu bilmem.  

Ârif Beyden aldığım akçenin miktarı unvanıyla bir hesap xxx dahi var.  Bu da 

mezkûr çekmecenin içinden mi çıktı: Hayır. Münif Paşa kaimenin kaldırılması 

içünKonkordya'da bir balo vermiş idi. Ve bu balonun tertibini damadı Ârif Beye 

ısmarlamış idi. Ben dahi para kazanması için Münif Paşadan rica etmiştim. Beni 
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ÂrifBeyin yanına koydur diye o da koydurmuş idi. O aralık şuraya buraya koştuğum 

sırada vuku bulan masarifimin pusulasıdır.  

Ey bu Hakpa-yı akdes cenab-ı Padişahiye hitaben Sokrat imzasıyla olan mektuba ve 

böyle bir mektubun tercümesiyle birlikte hanende bulunuşuna ne diyeceksin:  Ben 

bundan mukaddem üç yüz guruş maaşla esbak Vidinli Yusuf Beğin maiyetinde 

hafiyelik hıdmetinde idim. Ol vakit yani Rumların bizimle gavga etmek istedikleri 

bir zaman idi. Merkum Yusuf Beğ bana "Git Sokrat'a söyle xxx merak ediyor, 

Rumlara dair bir şey yazsun da getür" demiş idi. 

            Mehmed 

Numero 2 

Ben dahi Tophaneye gidüb Sokrat'dan bu mektubu aldıkdan sonra ertesi günü Yusuf 

Beğe götürüb vermişdim. O esnada Yusuf Beğ azl olunduğundan "Ben şimdi 

ma'zulüm sen bunu Sokrat'a götürüb tercüme etdir de benim yerime memur olana 

götür ver" demişidi. Sonra ben Tophaneye gidüb Sokrat'ı gördüm. Bunu tercüme et 

dedim. Sokrat "Ben tercüme edemem, zira Türkce yazmasını bilmem" demesi 

üzerine dönüb Beşiktaş'daki kıraathanede Yusuf Beği buldum. Sokrat'ın cevabını 

söylediğimde orada anın bildiği bir mekteblüye şu tercüme xxx etdirdi. 

Bu Sokrat ma'hud Sokrat değil miydi: Hayır efendim. Bu Sokrat o Sokrat değildir. 

Bu Sokrat Tophanede yazıcı bir Rumdur. Ve şimdi yine kendisi orada 

mevcuddur. Bu kâğıdı anın yazdığını kendüsünden dahi sual edilebilür. 

Madam ki Yusuf Beğ size bu mektubu benim yerime memur olan kimseye götür ver 

demiş, niçün götürüb vermediniz de böyle zat-ı şahaneye yazılan bir mektubu 

şimdiye kadar tercümesiyle yanınızda sakladınız: Bunun içün Yusuf Beğe birkaç 

kere sordumsa da daima şimdi dursun demiş olduğu içün şimdiye kadar bende kaldı.  

Bu mektubun imzası Sokrat Reymon ve tarihi yirmi dokuz Kânûn-ı Evvel bin sekiz 

yüz seksen senesi deyu muharrerdir. Fransızca kâğıdlarda bir mektubun yazıldığı 

şehir ve mahal dahi yazılmak âdet iken bunda mahal yazılmamış olduğundan ma'hud 

Sokrat olmak ihtimali de var ise de işin bu ciheti lede'l-tahkik anlaşılur. Fakat tarih-i 

mektubla Yusuf Beğin tarih-i azli karşılaşdırıldığı halde Yusuf Beğin o esnada 

azlolmayub bir hayli müddet sonra azl olmuş olması lazım gelür. Binaen aleyh sizin 

o esnada Yusuf Beğazl oldu demeniz doğru olamayacağından bu işin doğrusunu 

söyleyiniz: Ben bir ümmi âdemim tarih marihhesab edemem fakat söylediğim 
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doğrudur. Eğer hilafım varsa yediğim Padişah ekmeği zehir zakkum olsun gözümü 

kör etsün.  

Bir de yine hanenizde bulunan bu üç kıt'a ikisinin üzerinde nezaketlü beğ, birisinde 

elkab olmayan matbu'  biletlerle diğer yine üç kıt'a xxx piyango ve bağçe ve balo 

biletleri nedir: Bu balo tertib olunmuş iken sonradan men' olunmuş bir balo olduğu 

içün hafiyelik zamanımdan her birinden altışar aded ele geçirüb üçer adedini Yusuf 

Beğe vermiş ve kalan şunlar da yanımda kalmış duruyor idi.  

Yine hanenizde derdest edilen bu Ah Gönül Vah Gönül şarkısı ne olacak: İşte bunu 

vallah bilmiyorum bundan asla haberim yok. Ne olduğunu bilmem.   

          Mehmed 

(BOA, Y.EE. nr. 0017_079_001_002) 

Numero 3 

Bu balo biletleri demincek Ârif Beğin para kazanmak içün Münif Paşanın iltimasıyla 

yanına girmişidim dediğiniz zamanda verilen balo değil midir: Hayır. O balo 

Konkordya'da verilmişdi. Bu balo başka mahalde verilecek iken men' olundu, 

verilmedi.  

Münif Paşa ile maarifeniz ne münasebetledir. Anı ne vakitden berü tanıyorsunuz: 

Daha Efendi Hazretlerinin yanına kapulanmazdan mukaddem Münif Paşa maarif 

nazırı iken Eren Köyünde bina yapdırıyor idi. Yevmiye on guruşla ol vakit yapusında 

bulunur idim.  

Siz böyle on beş guruş yövmiye ile yapularda geçinürken sonra ne münasebetle ve 

kimin tavsiyesiyle Efendi Hazretlerinin yanına kapılandınız:  Ben muharebe 

esnasında Beğlerbeği sarayında hastahanede yorgan kaplar idim. Hastahane 

kaldırılınca boşda kaldığım içün bazan öyle geçinür idim. Sonra bir Ali Efendi 

namında bir topal hoca beni Yusuf Beğe götürdü, hafiye oldum. Yusuf Beğazl olunca 

zaten bekci mülazımı olduğum içün Bekciler Müdiri Salim Ağaya müracaat edüb 

yalvardım. O da beni Efendi Hazretlerinin dairesine bekcilikle yazdırdı. Çünkü aralık 

oradan da âdem istemişler imiş. İşte beni gönderdiler.  

Siz ve Suyolcuzade Tahsin Beğ ekser vakitler İbrahim Efendinin hanesinde 

birleşürmişsiniz. Ne içün birleşiyorsunuz ve beyninizde ne dürlü sohbet cereyan 

ediyor. Doğrusunu söyle: Ben her ne kadar bu âdemleri tanur ve bilürsem de 
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görüştüğüm ve hanelerine gitdiğim yokdur. Fakat geçen Cuma günü Beşiktaşda 

bakkal dükkanının önünde otururken İbrahim Efendi dahi oraya gelmişdi. Birbirimize 

selam verdik o kadar. Fi'l-hakika İbrahim Efendi haremimin teyzesinin gelininin 

hışmı olduğu içün haremler birbirleriyle konuşurlar ve birbirlerinin hanelerine 

gelürler giderler. Lakin biz birbirimizle konuşmayız. Kezalik Suyolcu zade Tahsin 

Beğle de birleşdiğimizin asla vukuu yokdur.     

          Mehmed 

Numero 4 

Merkum Mehmed Ağanın ikinci defa olarak istintakıdır. Fi 16 Şubat sene 99 

Sizin bir de Çırağan Sahilsaray-ı Hümayunu kapucılarından Salih Ağa ile ülfetiniz 

olduğu haber veriliyor. Ne dersiniz:  Hayır. Benim anınla asla ülfetim yokdur ve o 

âdemi hiç tanımam.  

İbrahim Efendi hareminizin akrabasından olduğu ve birbirlerinin hanelerine dahi 

gidüb gelmekde oldukları halde sizin hiç evine gidüb gelmediğinize nasıl inanalım.  

Şunun doğrusunu söyleyiniz: Ben Yusuf Beğin hafiyesinden olduğumu bu âdemler 

bildikleri içün gerek İbrahim Efendi ve gerek Tahsin Beğ benden ihtiraz ederler. 

Gördükleri yerde başlarını çevirirler, görüşmezler. 

Bunlar sizin Yusuf Beğin hafiyesinden olduğunuzu bildikleri halde şimdi dahi Yusuf 

Beğinazl olduğu cihetle sizin de artık hafiye olmadığınızı bilerek ihtiraz etmemeleri 

lazım gelmez mi: Bilmem buna ne diyeyim. Bunlarla görüşmediğime Kelam-ı 

Kadim üzerine yemin ederim. İbrahim Efendi  ile olan haremce münasebeti 

söyledim. Tahsin Beğle dahi ülfetim, bu âdem merhum Abdülaziz Han zamanında 

ibrikdarların odasına gelür giderdi. İbrikdar Ali efendinin ben evvel vakit uşakı idim. 

Bana çerağlık kâğıdını vermiş idi. Bir müddet maaşını ben gider alır idim. Ali Efendi 

çerağ oldukdan sonra beni Kâğıdhanede Mir-i Azur köşküne bekçi mülazimliğiyle 

gönderdiklerinden Tahsin Beğin maaş kâğıdını kendüsine verdim. Andan sonra 

kendüsine zokakda fülanda tesadüf eder oldum ve tesadüf etdikce görüşmemiz, 

yalnız bir selam ve merhabadan ibaret kaldı. Hatta geçen Cuma değil birkaç Cuma 

mukaddem Rikâb-ı Hümayuna arz-ı hal takdim ederken görmüşdüm.  Sonra sual 

etdim.  Bir memuriyet istidasıyçün olduğunu söyledi. Ben de Allah virsün, inşaallah 

olur dedim. Ve ben de yüz guruşla geçinemiyorum, o da yedi ayda üç maaş 

alabildiğim içün ben de arz-ı hal vereceğim dedim. İşte beynimizde … bundan ibaret 
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kaldı. Eğer bundan fazla bir söz olduysa Allah belamı versün. Zaten benim kimse ile 

görüşmeğe vaktim olamaz. Her gün ale's-sabah hıdmetime gider ahşam evime 

gelürüm. Hatta Üsküdarda hemşireme bile gidebildiğim yok. 

          Mehmed 

(BOA, nr. Y.EE.0017_079_001_003) 

Numero 5 

Sizin Yunan Sefarethanesine de gidüb geldiğiniz heber veriliyor. Acaba niçün 

gidiyorsunuz: İşte en büyük yalan bu. Bir senedir Fındıklıdan öte tarafa gitmediğime 

yemin ederim. Vaktim olmaz gidemem. 

Vaktim olmaz sözü kabul olunur söz değildir. Mademki hıdmetinizden saat on birde 

avdet ediyorsunuz, andan sonra her yere gidebilirsiniz ve işte geçmiş Cuma günü 

bakkal dükkânında İbrahim Efendiye ve diğer bir Cuma günü dahi Tahsin Beğe 

tesadüfünüz hıdmetinizin zamanında bile zokaka çıkmağa ve ahbabınızı görmeğe 

vaktiniz olduğuna delalet etmez mi: Ben bütün bütün gün kapanurum, hiçbir yere 

çıkmam demiyorum. Fakat bir yere çıksam da yine hıdmet zımnında çıkarım. Mesela 

Nisbetiye köşküne odun ve kömür göndermek içün odun anbarına ve maaş almak 

içün hazine-i hassaya ve ayda bir kere mum almak içün Yıldız Kasr-ı Hümayununa 

giderim. İşte gitdiğim bu mahallerdir. Bu mahallerden maada bir yere gitmeğe 

vaktim olmaz ve işte Tahsin Efendiye tesadüf etdiğim Cuma günü de buraya mum 

almağa geldiğim bir gün olduğu gibi İbrahim Efendiye dahi bakkal dükkânında 

tesadüfüm traş olub camie gideceğim bir zamanda idi.  

Çırağan Sahilsaray-ı Hümayunu bekçisi ve yahud kapucısı Salih Ağayı tanımam ve 

bilmem dediniz orada hiçbir başka bildiğiniz yok mudur: Hayır efendim. Orada 

hiçbir bildiğim yokdur. Zaten orada hiç bulunmadım ki bir bildiğim olsun. Ben size 

sarayların kangılarında bulunduğumun cümlesini söyledim. 

Orada mukaddema bulunmamanız şimdi orada olanların hiç birini tanımadığınıza 

delil olamaz. Çünkü saray kapucıları ve bekcileri bazen değişdikleri içün 

mukaddema başka sarayda tanıdığınız bir adamın şimdi orada bulunmak ihtimali 

vardır. Böyle kimseyi tanımam deyu sarfü'l-kalem inkârınız neden iktiza ediyor: 

Bildiğim bir âdem olsa da bilemem çünkü kapuların önlerinde daima karagol 

durduğından yaklaşılub bakılamaz ki kim var kim yok bileyim. 
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Siz mademki hafiyelik etmişsiniz, Yusuf Beğ sizi hiç oranın tahkikine göndermedi 

mi idi: Hayır. Yusuf Beğ beni hiç o taraflara göndermedi. Yalnız işte bu Sokrat'a ve 

Beğoğlu'na göndermişidi. 

Numero 6 

Beğoğlu'na niçün göndermişidi: Bakınız, oralarda ne var ne yok deyu diğer refikim 

olan Tahirle göndermişidi.  

Siz kaç sene hafiyelik etdiniz: Birkaç ay kadar hafiyelik etdim. Senesi menesi yok. 

Bu birkaç ay zarfında yalnız bir kere Sokrat'a ve bir kere de Beğoğlundan başka bir 

yere gönderilmediniz ve hiçbir iş tahkikine memur olmadınız idi: Hususi bir iş 

tahkikine memur edilmedim. Fakat ne var ne yok öğreniniz, emriyle Yusuf Beğ bizi 

İstanbul'a camilere her yere her gün gönderir idi. Biz de duyduğumuz ve 

öğrendiğimiz şeyleri raport eder kendüsine verirdik. 

Şu İbrahim Efendi ve Tahsin Efendi ile olan ülfetinize ve ihtilafınıza dair edilen 

suallere verdiğiniz cevablar ve Çerağan Sahilsaray-ı Hümayununda kimseyi 

tanımadığınıza doğrusu kanaat gelmiyor.  Ale'l-husus ki ihtiyacınız olduğunu da 

söylüyorsunuz. Yüz guruş maaşla idare olamadığınızı ve yedi ayda ancak üç maaş 

elinize geçdiğini şimdi beyan etdiniz. Hasbü'l- ihtiyacitma' olunduğunuzda bu 

âdemlerle bir işde bulundunuz ise doğrusunu söyleyiniz:  Ben bu âdemlerle hiçbir 

işde bulunmadım, hiçbir tarafdan da itma' olunmadım. Eğer yalan söylersem Rabbim 

beni kahretsün. Eğer itma' olunmuş bir âdem olsaydım her gün buraya gelüb Salih 

Ağadan bekçilik mülazımı aylığına geçürülmekliğimi rica etmez idim. Hem de 

benim san'atım vardır, misk sabunu yapar satar onunla geçinürüm, hamd olsun 

geçinürüm. 

Hıdmetden vakit bulub bir yere gidemem ayda bir kere Yıldız Saray-ı 

Hümayununamum almağa gelürüm derken hergün gelüb Salih Ağaya maaş rica 

ederim demenizde tenakuz yok mu :Yalanı kabul etmem, söylediklerim bütün 

doğrudur.  Hilafım varsa Allah belamı versün. Ben veli nimetime sadıkım dostum ki 

dünyada hiç olmaz. 

          Mehmed 
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EK. 4. Adile Sultanın Şiiri (Hikmet Özdemir, Adile Sultan Divanı, Ankara: Kültür 

Bakanlığı Yay., 1996.) 

                                 I 

Şahen-şeh-i devran iken Abdülaziz-i huld-i cah 

Elvermedi zalim felek yar olmadı baht-ı siyah 

Kalmışdı bir şehzadesi manende-i hurşid ü mah 

Etdi ecel de akıbet ol goncayı mahv ü tebah 

Pek genç iken etdi vefat Mahmud Celâleddin ah 

Matem tutatsa kâinat şayestedir bi-iştibah 

                                II 

Hulku güzel hüsnü güzel bir mah idi ol nec-civan 

Güller gibi açılmadan soldurdu ruhsarın hazan 

Hicranı yakdı canımı yandım aman u el-aman 

Gitdi elimden eylerim bülbül gibi ah ü figan 

Pek genç iken etdi vefat Mahmud Celâleddin ah 

Matem tutatsa kâinat şayestedir bi-iştibah 

        III 

Ey daderim Abdülaziz cennet sana olsun mekân 

Sen görmedin evladına kıydı nasıl zalim cihan 

Acız kalıp dermandan oldu hekimanna-tuvan 

Buldu yerini akıbet Allah’ın emri bi-güman 

Pek genç iken etdi vefat Mahmud Celâleddin ah 

Matem tutatsa kâinat şayestedir bi-iştibah 

       IV 

Ey Adile agah ol dünya vüma-fi ha nedir 

Lazım olan ehl-i dile meyhanedir peymanedir 
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Zira bu dünyanın sonu bir şey degil viranedir 

Feryad edendir andelibsüzan olan pervanedir 

Pek genç iken etdi vefat Mahmud Celâleddin ah 

Matem tutsa kâinat şayestedir bi-iştibah 
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EK. 5: Mahmut Celâleddin Efendi’nin Doğumuna Dair (TSMA, nr. 906) 
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EK. 6. Şehzade Mehmed Burhaneddin Efendinin Karnesi (BOA, Y.PRK.MF, 
Dosya Nr. 2/78) 
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EK. 7. Şehazadeler Mehmed Selimve Abdülkadir Efendilerin Karneleri (BOA, 
Y.PRK.MF, Dosya Nr. 2/78) 
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EK. 8: Selahaddin Efendi, Yususf İzzeddin Efendi, Abdülmecid Efendi, 
Mehmed Selim Efendi (İBB Taksim Atatürk Kitaplığı Sayısal Arşiv ve e-
Kaynaklar, nr. SHB_000010) 

 


