Sahabe Albümü
lamak ister. Halifenin müşavirleri arasında bulunan sözü geçen
bir zat ‘Efendimiz, müsaade ediniz ahaliyi bir tartayım, test edeyim sonra size müşahedemi arz
edeyim, ondan sonra dilediğinizi yapınız” der. Onayı alan zat
şehrin meydanında halkı toplar ve “Ey ahali, bu hafta Cuma
namazı Salı günü kılınacaktır,
herkes camide toplansın.” der.
Halkın Cuma namazına niyet
camide hınca hınç toplandığını gören vezir derhal huzura çıkar ve ‘Efendimiz Cuma namazını Salı günü kılmayı kabul eden
bu halktan asker toplayabilirsiniz. Katiyyen imtina etmeyiniz.”
der.” Yani halk nasıl bir idareye
layık ise o şekilde yönetilebileceğinin mesajını vermiştir.

Vefatı ve Mezarı
Sultan Vahdettin, o gece akşam yemeğinden sonra ailesini, hazinedarlarını odasına toplamış ve geç vakitlere kadar pek
tatlı ve neşeli sohbetlere dalmışlardı. Sultan Vahdettin, bu tatlı sohbetleri en hararetli yerinde
keserek:
- Haydi, yatsı namazınızı kılınız da geliniz. Sohbetimize yine
devam ederiz, demiş ve kadınlar
kalkıp namazlarını kılmak üzere
dışarı çıkmışlar. Bu esnada Sultan Vahdettin daima yanında
bulunan ve hizmetlerine bakan
son zevcesi Nevzat Hanım’a seslenerek:
- Biraz safram kabarıyor,
bana bir tas getir, demiş. Derhal
getirilen tasa pek az miktarda ve
sarı bir safradan ibaret istifra et-
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tikten sonra: “Aman şu leğeni
dök de şurada pis pis kokmasın”
demesi üzerine Nevzat Hanım
leğeni musluğa dökmüş ve acele
ile odaya döndüğü zaman Sultan
Vahdettin’i uzandığı şezlongunun üzerinde cansız bulmuştu.

36. Osmanlı Padişahı Sultan
Vahdettin, ülkesinden uzakta geçen üç buçuk senelik bir “zorunlu
sürgünden” sonra İtalya’nın San
Remo şehrinde bu şekilde vefat
eder. Vefat haberinin yayılması
üzerine Manolya Villa’sının önü
ana baba günü olur. Gelenlerin
çoğu San Remo sakinleridir. Fakat gelenlerin içinde villaya doğru koşan birileri daha vardır:
Alacaklılar… Sultan Vahdettin’in
İstanbul’dan ayrılırken yanında bulunan yirmi bin altın çoktan bitmiş ve aylardan beri elde
avuçta takı, ziynet adına ne varsa satılmış, bunlar da yetmemiş,
bir yandan da San Remo esnafına borçlanılmıştır.
Sultan’ın vefatının akabinde
İtalya hükümeti çeşitli şaibeleri
engellemek için Sultan’ın otopsisini ister. Lâkin otopsiyi İtalyanlar yaptırmasına karşın parasını
Sultan’ın ailesi ödemek zorundadır. Bu otopsinin parası dahi ancak çok sonraları ödenir. Prens
Sami Bey, Sultan olan dayısı-

nın cesedine bir ceviz tabut yaptırır. Sultan’ın cenazesi Şehzade
Faruk ile Seccadecibaşı tarafından yıkanır ve tabuta yerleştirilir. İşte bir yanda Sultan’ın naaşı
yıkanırken bir yandan da miktarı belli olmayan borçların alıcıları olan esnafın patırtısı gürültüsü
ayyuka çıkar. Üstelik yanlarında
icra memurlarını da getirmişlerdir. Amaçları sabık Padişah’ın
cenazesini borçlarından dolayı
haczettirmektir. Nitekim hane
halkına yüksek sesle ağlamaları emredilir ve o curcuna içinde
Sultan Vahdettin’in uzun süre
evde mahsur kalan naaşı sandığa konularak hiç açılmayan
bahçe kapısından kaçırılıp, arabaya konulur. Bozuk kaldırımlar üzerinden istasyona ulaştırılır. Sultan’ın naaşı Şehzade
Ömer Faruk’un refakatinde önce
Beyrut’a ve oradan da Şam’a getirilip Sultan Selim Camii’nin
bahçesine defnedilir. Uzun süre
yaptırılamayan Sultan’ın mezarı,
son dönemde yaptırılabilmiştir.
Sultan Vahdettin’in San Remo’daki borçları ise bir rivayete göre kızı Sabiha Sultan tarafından, bir başka rivayete göre
ise Hicaz Kralı Hüseyin ile Irak
Kralı Faysal ve Mısır Prenslerinden Ömer Tosun Paşa’ların nakdi yardımlarıyla ödenmiştir.5
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