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HVRREM SULTAN

Onuncu osmanlı
947/1566) Sevgıli eşi,

padişaht

Huc ki

Kanunt Sultan SiUeyman'm (9OOf1494.
HW'ICm Sultandır. Adına ,iirler

yazılmış,hikayeierc, roınanlara, makalelcre,tiyatro ve opera eserlerine konu
olmUJ(1), ze kis!, cazibesi, ihtiraslanylı Qnsalmıştır. Aişeti 'z.zamin, Fltunctll'l·
devrtn ve benz eri pe k çok Unvanları. 6vQ.Ierck.ıeride bı.raktıp eserleriyle hıyır

duayla yld

cdilirken, ıiyasi

(aaliyetleri yO.rllnden yanrlar vetarihçiler ıvafından

acımllJlZca eleştirilmiştir.

TILm danyada tamnan,Qsmanlı padi,ah hanımlan arasında ilk me şhur
olanı

Hurre m Sultandır.

Hurrem Sultan' l. ilgili araşt:ınnalar sırasında, görülen belgeler üzerinde
incelemeler yapılmış olman, bu konuda detay lı çalışmalar yapı ld ılın!
lıınermeJatdir.

Bu makalede, g6ril lebilen kaynaklu hem bir arada okuyucuya
hem de bwılardan yaralanarak renkli yqantw ilc efsaDclqmiJ bu.
hanım SulWl'm hay.tı, mlkadeleci Iı::i.şilili. eevei Kanuni Sultan Süleyman ile
yalnnIan t1zerindekj nüfuzu ve . iyasi roIQ. anlatılmıı yı çalış ılacaktır.
ıwıulacalı:

AD I ve MILLIYETI

,eçen

Sultan Süleyman ilc kartılaşmasına dcfin
ve milliyeti hi.kkmda kesin bir bilgi yoktur. Ban fuidı ifadeler
çalu yazmann ve wibçilerin ortak beyanları bu konu)"\l

lI unmı Suhaı:ı'ın Kanuı:ıi
yaşantısı

dlfında.
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birlikte,

Batılı tarihç ila ve yaDrlar Huırcm Sultan') Rcxelarıe adı)'la anmakla
Rossı, Roza, Rosanne , Ruziac olL-ak da kay<kunektedirler. Hunem

S ultan ' ın bu isimlerle anılmasına sebeb, çaııdaşı olan Vı:nedik Salyoslan,

AvusıW')'a elçileri, ıtalyan Seyyahlan tara fından l a Rossa (Rus) ıamnlmasıdır.

Kaynaklar onu , as ım Rus ularak gösterirler. Ayrı ca devrin yazarlarının, Rwı
gelen, veya muhtemelen eskiden Rusyı ' d a yaşayıp. Roxelane
adını taŞıyan bit h bileyi ima ederek Hurrem Sultan'. Rcxelane dedikleri ve bu
isme dayanarak; omın, fransu: hani Leb, ıtalyan, Çakez asll!J oldu@u haldı.ında
da bir takını riv.yC1ler SÖYlenmck".edir.
kadını anlamına

Hurreıu Sultan'm Polonya topnldanııda:ı Ga/içya'da Upa ~ehri
llzerindc'ki Robal) ll vt'y. Rogatino kuabasından ~flrSjgıi adında fallir bir
p~n veya piskopozun km. oldııtı.ı, mll1e:nelı:n I S04 yı lıı:da dojdııtu
çofunl ulcla kabu l ed ilen bu riva)C1Ierdm biridir.

Hum:m SUIWl' ln Osmanlı Sarayına nasıl ve hangi tarihıe gird iji de
kesin bilgilere dayanmamak la beraber, K ınm Turlderi'nin Duester :\ehri
bOYllrma Galiçy a 'yı vey a. Ukrayna topraklanna kadar yaptık lan akınlar
sırasında esir alınarak, Osmanlı Sarayı' na sanldığı veyı hediye edi ldiji
tarihç iler ve )'uarlar tarafından ekseriyetle kabul edilmi, rivayerlerdeedir (2).
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Herren SulWl 'ın riVl)·ed ere dayanan hayat hildyeıini anluan
tarihçi ler ve yaDrlar hemen hemen aynı olan benzer ifadeleri kullanmışlardır.
Bu konuyla ilıiii yeni yapnlara baktldıtında. bu bilgilerin Jllnilrnüzde de
geçerfiliğini konıduju glin1lmüştür. Ancak bazı yazarlan n bu konuda farklı
ifadelere yer vrnlip de olmUJtur, Bu makal ede.bmzer lizdHkleri içeren ayn
kaynaklardaki ifadeler teker teker sıralanmayarak, yazarl an dip ncrta birlikte
sunulm uştur, Farklı ifade kuııanan yazarlar ise, hem bu far khh~ ortaya
çıkarmak, bem de o kuyucuları yararlı olacaiı d~ünces iyle ayrı ayrı ele alınıp
belirrilmiftir. F arklı yorum yapan Yı lmaz Ozruna ve Zuhuri Dan ışm L'I
müşterek ifadelerindc; HWTem SulWl'm asıl aduuı:ı Aleksandra Liso"sJ,:a olı;p,
Ukra)nalı ve lslav ırlundan gd dii mi belirtmişler, Lehistan Kral h!ı'uın Rutenyıı
ViJ.ayetine baıı!' Din)ffler Selıri üzerinde, Hw cz ile LIo\"OW (Lembe1ı)
arasındaki
Rohatyn Kuabu ında dotd utunu ve YIJadı!lnı ifade
emıişlcrdir. 8urada Zı.ıhuri Da.ııı.şınan, Hurrmı Sultan'm babasının Piskopos
oldulundan bahse derken, Yılmaz oztuna bundan faıidı olank sadece rabip
edugunu kaydetmiş p iskopos!uj undan söz etmemiştir; A)'TIca bu iki )·azar
diğer k.ynık larda geçrip ıibi Hurre m S u llan 'ın IS04'te delil I S06' da
do~dutunun Rnıldıpm , 9 y~lannda iken Kınm Türkleri tarafından esir
edi lerek. birkaç yıl Kınm Sırayında tahs il terb iye görd üklm sonr a, Kınm Hem
tarafından IS20'de Kanuni' ye takdim ediIdilini ve Kanuni' den 11 yaş kilçük
oldu tunu ifade etmişlerdir (l). Fıkıl bu yazarlar, bu bilgilerin nereden &Imdıılını
gÖSleren bir kaynak adı vermemişlerdir.
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söylenen bir kişi, Osmanlı egemenliğine kad ın hakimiyetin i, .saltanatını getirmiş,
hiç bir şeyden çekinmez bir kadın olarak karşımıza çıkar. Nasıl yorumlanna
yorumlansııı, yabancı ülkelerde bile, k adın hükümranlığı bayrağın ı elinde tutan
ilk kadınlardan birisi o lduğuna şüphe yoktur."(5).

aile hayatını, kadırılannı, kızlarını ve haremi
tarihimizin bu yönüne ışık tutan araştırmacı yuar

Osmanlı Pad iphlan 'nın

konu alan

çalışmalarıyla,.

M.Çagatay U luçı)' eserlerinde; Hurrem Sultan'm adı ve milliyeri ile ilgili olarak
yukarıda anlatılanlara benzer, diger yazar larla ortak ifadeler kullanm ıştır. Ancak
digerlerinden farlclı olarak, Hurrem Sultan'm bir akın esnasında esir al ınarak,
ı 4· 17 yaşlarında cariye o laralr: Osmanlı Sara yın a girdiğin i veya bazı tarihç ilerio
yezdıklenna göre, Vtrirllzam Makbul ıbrahim Paşa tarafından Kanuni' ye
takdim edildiğini ifade etmiştir. Bunlara ilAveten belirtti p diğer bir husus da,
özellikle araş ımnacı lar aç ı s ından önemli oldugunu s andll1ımı z ; Hurrem
Sultan'ın (b) harflerini tp) şeklinde, telAffuz edip, yazdığım ve bu durumun.
milliyetinin tayini için çalışan filologiara yardımcı olabileteA:mi kaydettn iş
olmasıdır{ 4).

Bu görüşlerden sonra yaza r, Ifurrem Sullan'ın m illiyet i.ai levi i l işk i leri .
siyasi rolu üzerinde, konuyla ilgili kaynak lardan nakiller yaparak ve bunlan
eleştirerek yansına devam eder, daha sonra Heseki Külliyesini anlatarak escrin i
bitirir.
Taşkıran da bu ese rlerinde, lI urrem Sultan 'ın adı ve milliyeliyle ilgili
olarak, diğer yazulann ifade ettiği gibi hemen hemen aynı bilgileri vermek tedir.
Şôyleki aslının
adının

Hurrem Sultan'ın hayranndan olan IIMen Hastahanesi ve Killliyesi
üzerinde deı:ay tı ve güze l bir araştırma yapm ış olan Doktor Nimet Taşkıran, bu
konuyu batılı yazarların daha açık fakat taraf tutarak ele aldıklarını, TQrk
yazar lanm ve tarihçilerini eleştirerek gerçeği yazmaktan çekindiklerini, yeni
yazarlann bazılannın batılı yazarlan aynen rekrarladıklannı, bir kısmının her
Iırsatte Hurrem Su lta n'ı kön1J.ediklcrini kaydetmiŞtir. Ot.Taşkıran bu Il aseki
Sultan'm hayaı hikAyesin~ üzerinde çok durulan., dctişik yorumlanan ve adela
efsaneleşmiş bir kişinin hayat hikAyesi olarak görmektedir. Bu nedenlerle de
gerçeklerin onaya ı;:ıkanImasının ve yazılmasın ın sarı derece zor ve hani
imklns ız oldugundan bahsctm elctedir. Taşkıran ' ın bu fikirlerine kanlmamak
mi1mküD deli l gibidir, Ancak iüve etmek gerekir ki şimdiye kadar bu konuda
yapılan araştınnalar, yazı lan eserte r ve getirilen yoruml ar bazı istim alar dışında.,
rivayetlerden öte gidernemektc ve birbirine benzer ifadeler herkesçe
tekrar!anmaktadır.Yazar burada Hurrem Sultan'ın irişiilini anlatırken, diğer
eserierden farldı bir yorum yapmaktadır.
delişik

bir

topraklarında do ğdu ğunu, ası l
kas abas ı nda

cturanlann,

çoAunlukla kızıl saçlı bir boydan geldiklerini , Hurrem Sultan 'ın fiziksel
ya pıs mın buna uyduğundan do layı , bat ı l ı kaynaklarda ad ın ın Re sanne .
Rc xsilane, Roxsilana Roxelane, Rossa olarak geçtiğ ini ve Rossa kelimesinin
İtalyanca'da kırmızı anlamına geldiğini bel irtmiştir.
Sultan' ın Kanunl'nin sarayına g~i ilc ilgili birtakım
ifade eder ek, Polonya içlerine giren akıncı Tatarlar
tarafından esir a1mıp, Osm anlı sarayına sarıldığını söylemektedir. Doğrulu ğuna
itibar edilmeyen diğer bir rivayete göre de Karaınl'nin Şelızadeli~ sırasında,
annes i Hafsa Sultan'ın kölesi o lduğu hakkında söylentiler bulundağunu fakat
Manisa Sarayındaki per sonel hakkında açık lama yapan. Man isa Ş er' iy e
sicillerinde lI urrem veya Roxilane adl ı birine rastlamadrğmı ifade etmiş ve
N.M.penzcr·in "The Harem" adlı eserinden yaptıg:ı ahntıda Hurrem Sultan'ın
esareti sıras ında asıl sahibinin Vczirilzam ıbrahim Paşa o lduğuna dair bir kayıt
bulunduğundan bahsetmiilir(6) .

Am ca. Hurem

rivayetler

bulundu~u

Burada belitilmesi gere ken ve Taş kıran' ın da üzeride önernle durduğu
bir husus, Hurrem Sultan için verilen iki güvenilir kaynaktır. Bunlar
Kanuni devrinde Avuslury a elçisi Auger Bus beeq'in (1522· 1592) '"Türk
M eknıplan "(7) ile Kutbedd in Muhammed b. Muhammed el- Mekki en-

yakl aşım

diğer

getirme si nedeniyle, bu yorum aynen
alınmıştır, "Osrrıanlılar'm "Aitın Devri"olaralı: adlandırılan Kanwü devrinde,
Haseki Hurrem Sultan, Padişahm gözdesi, olağan QSLU zeki bir yaratık, şelkkat1i
ve hatta bu yOnden egoist denece k bir Ula, kanlı politik olaylara kanştıtı
Konuya

Rus oldugunu, Ukrayna

Rcxi lane olup , Rohatyn veya Rogatina

S

NimeI Tqbroıı. H~ Klt<ıbt: hlıllbtJ H..Hi KiiJlt)IIII cUtJ.-Mw-.I_~ UJı"
... JW H.uJJ H...- . tluelı:i ııa--u.i K.OILaııdırmI Donwti Yl)' aı1In
No. 6,

~.

..

(towııtui; Y<oıiliIı B_1IIO'Yi, ı"ıı

o.-ab SoJlIW..... AP. lldikpl<1n, Totih DQıı.yuo Mo<:muuıt Yıymiormci.ıııı 2
1.9, II; M. Çopıııy t1ltÇo1):,Hı~ J,("""""'1 (İltdntI: VWL
Mo~ , 19S6)
i . SO; M. çopu.y L'hıç.Iy, ~ x.J...ı.n >ol K.. ı- , 11bl< Tri K_ _
Y&)'UlIon VD. Du:i·... 6l (ADbra: 11bl< T.....
1950) 13~.

M. ~y

UhıÇoly.

6
1

(lowılnıl : $LU Moeı-a, 1950)

1:""""'"

!t·imtıt T..... raıı,. H.....uK. . "
8U1bcı«ı i'iia blız. '''hıobooıj~,

A 6·"

iJ

ıı.

1.1• .
1. ,15.
TiH AuW.,-lisf,

.. &l, 29', ıw. m , nı

ladnıl

19S6, VDI, . 71; IIIIDIiI

HIıııi D.uıi~

ı

",

Jl2
;ro;~1ni'nin (15 11 . 1552 1) (8)
\ c ' r-nuniyyc" (9 ) adl ı escrIeridir.

M

evi ilik ylpU'uı<bn sözeder.Buradı HWYellI Su/tan ' uı milliyeti ile ilıi li fula bil
bilgiye rast lanmaz (10). Ikinci kaynak olan Meldci' nin eKrinin. konurnU2U
ilgilendir en kısı m lan 107b' dcn itibaren başlamaktadır. Burada.M edine Emiri
Piri Efend i'nin gÖl'e...den alınmuı için, Mekke Şerifi Has an b.Ebi ~ cmi
tarafından Mekkt'nin 96511558' de elçilikle l sıanbul ' ı gö nderilmesiyle başlay an
scy ahati sonucunda buuya geldiklen sonra, İstanbul'da özellikle Hurrem
Sul tan'ı. ilgili müş&hade ettili olaylara dair tunutu notlarıdır.

Fel'lida's.smiyye fi'l -nhleti' l-medeni»e

Bcsbecq bu eserinde, Herren Sultan ' , Roııb!.na ad ıyla anar. Elir bir
cari ye iken Kanuni' den erkek çocuğu oldugunu ve bundan istifade ile
hürriyetinc kavuştuktan sonra, aynlma tehdidinde bulunar ak Kanuni ile meşru

•
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Bunlmn içinde en 6nemlis~ Hwr em Sultan'm kısa biyografs ini
içeren r.otlandır.26 Cemaziyelahır Cuma tarihli "Ona u)·dedilen bilgi lere göre;
Herrem Sultan' ın sltIna ve kulunç ha:n.alılından raha l$lz otı.p, bunu
)cnemiyerdt: vefaı cttili ,"'C Sulta..,' ın Ha.-er.cynQ ' , ·şmfe)u, KudOs gibi bu:-ılk
tchirlcrde hayır kunıınlan bu lunduıundan bahsedilir. Bu., dan soora Mekki,
H crrecı Sultan ' ın kısaca biyosrarısine geçer.

..... bir H " " ~ ....... t l ~I ' I I·<lt ~_·. ~ -.......ı ........,li ...,.. ı.o-w,
....,., ı....."Ib LıeI..! (tw)t.l AI.Wı"
... M ~,,"""'·
.-iai ~.
K . ) ~ bir ~ ı.ııoç,.. .......... _ . i i
_
~ ~ UIM. r..ria wp _
.......
CJlıw k .. - .... .....*-'lı• • ı.ıLt; 190; ~~ -zftdo. .ı
forıkioo ~ 'r-bNI w ·.~\w _ ı.A
ı. JI_..... ... 'ı- JI~ \1 (1_
(~
IJ14'1"~ ) L lll,
i-. ı..ııı.aıc.li
ı....... ""...... "",--"ı.1:JIbJJI1~ ix

,a

,i_'. _

o..

... u.-.

-..-.ro.,.

ro-ap: ış-):

IJ ?9IIM ) L17; 1t1:ıpç-..
..1 AQOO,. Haz.. ~ Y.~ " ıw.ı ......

..u.ıı.ıı..u.hfIi'r--'ıo_ı:.-tı..c

u (Z- B.... ı-....ı

ı.ı.ııi rıı_ ~ 1971)

!ı aseIQnin Rus asılı olup, ad ının Hcrtem oldulunu, KanunI'nin Haluı
Hançerli S ultan ' ın( l l ) ı;:m) esi iken. şehsadei ili sıruında, ha lası ıarafından ona
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takd im edild il ini ifade eder.Daha sonra çok. beııenilip , yüksek mevki ve söz
uh[bi olarak, i şlerin idaresini eline aldığından sözederek. lI urrem Sultan 'dan
Selim. Beyazıd. Mehmet, Cihangir, H anı m Su ltan adlı çoc ukları n oldu~nu ve
bu çocuk ların aras m<b. kendi ıi hayatta oldutu sürece hiç bir dü:şm~lık ve
anlaşınazlık çtkmad:!mı vurgular. fmı ölümü ile aile batlarının ç6rilliip,
kardeşler a."1lSlnda fıtnd er zuhur ı:ttitini özellikle vurgular.
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Bundan sonra, Mekkf, Hum:m Sultan' ın serıaze meruimini anlatır,
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Defni sırasında ee:ı.azesinin ver.rlCTiIı oır.ı.:.zlannda tlf ı rwU. Beyazıd CamÜ·r.c
getirilip, burıda Müfti' l -izım (devrin Seyhü' l·isliml Ebu Suud Efımdi)
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cenaze namazının Ic.ıldınldı p ve defnedildili Kaydedilir. Bu..ı a
üaveten fbsd d Sultan 'ın ölümllnden do layı Kan uni' nin buyük bir ı1zilntüye
duçar olduğu, ı st anbul' da Hurrem Sultan' m ruhu için çok sadakalar vm ldili
ifadesi yer ah r(l 2) .
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Mckld"n in bu ifadelerinden çıkan önemli sonuçlar, Hurrem Sultan ' ın
Rus olması. Hançerli Sultan tarafından Kanuni' ye takdim edilmesi ve
Kanuni wafından çok beArn ilip ,.seviimesi. bu yüzden de )ilkse:1r. mevki ve söz
sahibiolup, Devlet idaresini eline geçirmesidir. Aynca yqadllJ, sürece, aile
fertleri &rUındaki i1i$ldlcre dikkat ettiti ve Iı:orumaya çalıştttı anlaşılmaktadır.
Diler bir husus dı Md dd ' nin. on un hastal ığının ltuIunç ve ııtına oldut unu ve
ulcrı

61Oml1nQn de Kulunç' , batlandıpnı ifade etmesidir. DiAı:r oo)'uaklard. ölüm
nedeni olMak hiçbir hastalık ismi , niimuFakat Mckld onun Kanuni iLC
nikihlanmuından

bahsettntz..

Oım anl ı I mparaı orlu j:u' nda " Kadınl ar S.lwıan"

ol, nk bilinen

de~ bilimsel yMIkn ince leyen Leslie P.Peirce' tn. eserinde konuyla ilcili şu

bilgi vardıt. llurrmı Sultan'ın büyük olasdılda o ıtrad& Polmy,'nın parçası olan
Batı. Ukrayna'dmı oldujunu, Polanya'd,a anlanlanlara gOn' adının Aleksandn.
üsoı,ı'su olup, Rutmya' h bir rahibin kızı. iken, Tatar yaırmcılar tarafından
DinyC$tCf flzcrinde Lvev yakınındaki ROlatin Kentindc1ı esir alındıtını ve
Humm isminin Türltçc' de "şcu" anlamma g('ıditini. ancak A~lılat·uı belki

de "Ruttnyalı bakire" aıılamuıa gden Lehçe bir ıcrimdcn dolayı onu -Roxdanl"
olarak: bilditkıini i f. eunişrir(13 ).
Omıanb Sarayına girdikten so:ın

Istimve Türk terbiYe5iy1e etitilc:rek

yeriştirilen bu 5emp&tik c:ariye., muhtemelen Prinliti. nqelj ve JIller yUzli1
haliy le dikkati çektipıdcn, Herren adını almış ve tarihimize Hurrem SULtan,
lI aselri Herren Sultan "eya Ali 'nin esrinde kaydettili gibi Hurr em şah

1I anuı( 14} adıyla ıeçrrıişri:r·

FIZIKi YAP ıS ı ve

Hurrem Sultan 'ın mi lliyeti, ona isnat edilen isim ler ve OsmarıIı
bu bilgilerden sonra fiziki yapısı ve kişilili hakkındaki
beyanl.n. bakıldıpnda gm e benzer ifadeler çotunluktadır.

IDCelenen kaynaldarda rastlanan onaic görüş im: göre; Hurr em Sultan
. gdz el olmalctan çok cazip, şirin, çok zeki, haris , Inskarıç, erkek ruhundan iyi
anlayan bir lc.adınd1r.OaYe5ine erişmek için her ıeyi feda edebilen fakat bunu
açıkça delil ustaca bir plAnla. mütevezi ve sakin haliy le olaylann arkasına
gizlenerek., ıerç ekleştiren iyi bir politikacıdır. Tesirli ve kendine batlayıcı bir
phsiyC1e sah iptir.

r.,oifq, IN-'; H-,-..· 0--'. 1~:.doH ~ .... ~

Bcımq.

beyaz tenli, kalkık bu:unlu. lIrJÜld lep iska saçh, manllı
ve teb es süm ü olan, mlltenasip, kıvnk endarnh weuduyla,
sarqın,cabedici bir fizil e Ahip olduau belirtilmiştir.
Kanuni gi bi olgun jlimde, sanatta kendini kabul ettinniı bir cihan
dolduran, ona eşlik ed ip, 6mriiniln sonuna kadar,han1
61dmilnden sonra da sevilip, sayılan bir lcad.ırun, elbette farkb 6zelliklm olması
ge rekir.
Fakat
bu
be raberlilin
lek
laranı
oldu'"
herhalde
düşdni1l emez.H ıy ıtiannı. saltanatlınnı, sevıi ve sıYıdannl paylıımıı,
birb irlerine destek olmuş olan lI urrem Sultan ve Kanun! bellri de iz insana ııısip
olan, sevgi do lu bir 6m1lr yaşam"lardır. Bu yııarn nasıl yoturnlanırsa
yorumlansm, gilzellip ve çirkiniili ile onlanndır.
imparaıorunun hayatını

Iharem. Sulwı ' m fiziki g6t(lnllmi1nll anlatan bu tasvirlerin, onun
olan ressamlann reı;imlerindm, yuıırlann eserlerinden yvcianılaıak
yapılmı$ olması düşüni1lebUir.Anuk bu eserlerin ne derece aslını uygun ollfutu
yı da bir haya l firilnll olab ilecetini dı: Ben ardı etmemek gerekir. Nimet Tııkıran
eserinde bu korıudan bahisle., Hurrem Sultan'a aıfedilen bir çok portlenin
bulundutunu.buniann birbirinden &rkb oldıtunu. bir kısmının da kime ait
oldutunun bilinmediğini söylemiştir(U). Catata )' Uluçay ise Harem hayatı. ve
baremde yaşananlarla ilgili, yerli eserlerin lıataIı ve )'derıiz bldıtuu. yabancı
seyyahlarııı ve reuamlann Türkçe lrilmedik lerinden, azınhklardan edindikleri
bUıileri. bir e leştiri wgecinden geçinrıı:densuııduklan için. çok hatalı ve ha yal
Qı1lnll olduğunu. bu nedenl e de bu kon ular tııerinde 6nemle durulması ve
çağdalı

diişiinülmcsi gerektiğini beliıınıittir(I6} .

Sulıaı:ı'ın ciL ıtııel ve sevimli
Viyana'da Arşidillr. Ferdinand' ın kolleksiyonunda mevcut bir tab lo
oldutwıu bahsetmektedir( i 7}.

Ahmet Refik makale5ide, lIurrem

Kl ş l L J e l

Sarayı 'na girişi ile ilgili

II LAObO

Ayrı ca

bakı, lan
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ıasvirinin,

Les tie p. Peirce ise IIWTeID Sultan ' ı "genç ama J1lze1 değil, fakat zarü
ve ıirin" diye ıanııarak, Kanunı" nin bUtüıı sevgisini bu cariyede topladıtını ODI
bığlıhtım korumak için haremde ki hemen hem en seçilebilir tüm cariyeleri
bakireyken evlendirdiğini, onun utnma esiri gelene kleri ı6zardı eRitini bahisle,
Hurrcm ' in harem prot okolunu kend i lehme ku llanma yetene tinden ve daha
is N_ T. . . . . HilUfi KlIp.L I5.16;~Blı:ı- ......... AqwII.&,S<ıid0zclkt< 'OO.Yılooolo Bi ı;" j .
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357
kariyerinin çok ball&nnda iken isıdderini dayatacak kaıhr ~ip.h' ırı gOztindc:
kendisini gOvende hWenipi, Kanwü'rıin onunla ilşkisini korumak için
prolOkollı esnetmeye rızı ve ona derindcı:ı baliı oldutunu bi ldinııiştir (18).
Bu ifadelenkn de lI ıırrmı Sultan 'ın ıwıl güçıc bir kişilite sahip
oldut u onaya çıkmaktadır.

katıldiğnın lam

bilinmed il ine muhtemelen Kan uni' nin saltanatının ilk
hemen önce )'ada ilk yı lmda ( 1520 EylClOnde) onun cariyesi
oldut unu veya Sultan'ıı cülcs hediyes i olarak s unulmuş clebi lece ğini bildirir
(25).
zaman

KAJ"UNI ILI:: E\'L I::~ "ı::s 1

Hurrem Sultan' m

uzun kllp iklcrle g61gel~ kanı g6zlcri. bawı güıı~iD atqleri
benzeyen, san lepiska iki kalın ıaç 6rg(isil. IovılClınll ve
ala)'CI bakış lan olan narin bir omuz üzerine: çevresini (mendilini) bırUır. BUtÜn
eihanm Roxelane-lturrem Suiian adıyla WU)'l.Qp. bir Rus p iıkoposunun esir
kızı. o gece Sultan SQ1eymarı'm kollarına anlır. _ "(2 4) denilmiştir.
altında Inpkml altına

Leslie P. Peirce'de eserinde Herren Sultan'ın Kanuni'nin Haremine ne

HVRRDI SVLTA.'\" I~ OS"A.'\'L1 SAR-\YI~ A G I R Iş I n

karşılaşması

tanhlilı.

yılından yı

Osmanlı Suıyı ndaki

ilk

yı lları

ve Kanuni ile

hakkmda da kesin bilgiler yoktur.

Bu konuda yerli ve yabancı kaynaklar Hurrcm Sultan' m cazibesi,
zekası u)" esinde Kanuni' nin dikkıtini çektiti ve lıasckisi oldutuna dair ortak
ifadeler vermektedir. Bu nvayetlerden bazıları şunlardır; çıtltay Uluçay.
Hurrem Su.lwı·m Kanuni'nin ll vemine girmesini, Dama t ı brahim Paşa'nm
takdimiyte, Şebzadelili zamanında Kefe' de veya Manisı 'dı iken oldulunu,..
da Kınuni 'ı:ıi..ı tahtı çıkıfının ilk senesi olan 926-lj20'd.ı olması gerektipi
söylemiş ve bu ikinci ,ıkkın dahı dotru olabilcçcJini belirtmittir( 19).

Ahmet Refik "Kadını .... SaltanatıM ıdlı eserinde "Akuıw neticesin de
getirilen ı 7 ya$ında giizel bir Rus kızı Rokza1an.,bütı1n eariyeler içinde
uabiyet gösteriy or, hırçınltlı: ve isyan ediyordu.Birgün asabiyeti büsbUtılrı
amnış, tahımmCI edilerniyecek bir hale gelmişti. (92611520). Nihayet bu
buysuzl uktan S ullın So.leyman haberdar edilin ce, huzur. ça lınımı" Kanuni 'yi
mest ed ici t.vırlanyl , şikayet lerde bulunup, ogünden itibaren Hurrem Sultan
sarayın en g{lı ide ve en sevimli sim ası olarak cazlbesiyle, tavırl.nyl. Sulan
Sül eyman ' ın gönlOne ilelebet hakim olmuştur:' (20) ifıdC$iyle olıyı anl atmıştır.
wayı

Zuhuri D anı şman(ı ı ), Y ı lmaz Öztuna(22 ) ve Enver Bebnan
(23) bu konuda benzer ifadeler kuUanm~ lardır. hirfu. Oowrıey'iD
~ Kanuni S Uıısn Süleyman " adlı eserinin Enis Bdıiç Kor')'llrek ve Ali Kemali
tarafından yapılan iki ayrı çe virisinde, Hurrem Sulta n ile Kan uni ' nin
kl.flıLaşm.a1an efsanevi bir şekilde anlatılır. ulIiç birprlı.: güze line ilp du)"tmıyan
Kanunt uM tefek ve filsünIu bir vücudu. giizellikten ziyade teşhir edici
Şapo lyo 'da

Hurem Sultan 'ın Kanuni ile karşılaşması , y.lnlZ onun kade rini del iL.
çevresindekilerin kaderini de etkilemiştir. Bu durunı Hurrem Sultan 'ın daha
önce bahsetti tunu ki.şititi dikb te alınacak oluna, kendilitinden olmamış.
kanrlı.remkinli ve uzun bir mı1cadelcnin sonucunda olmuştur denilebilir.
Yukanda balısmipmiz Jibi karl ıl8F"l31an nasıl oluru olsun Kanuni
Hurrem Sultan', gOriincc 5e'miş ve bu il işki den 927/152Q.2 I 'de Şebndeleri
Mehmed dı1ny.ya gr:lmiştir. Bu lıtlda Sara)1ll hamninde en nOfushl kadın
Padi.şahın annesi Mebd-i Uly. Hafsa Sultarı. ikinci derece nüfuzlu 921!1jl5'de
Şelınde M usta fa 'yı dWıyayl geıirdili ve cari ye oldutu kabul ed ilen
M ahı devran Harun bulunu)'ord u(26). Şehıade Mehmed doıunca, IfI,JJW1\
Sultan'da üçüncü derecede nMuz l sahi p olmuş, cariyelikten çık mış ve
hürriyetine kavuşmuş !U.fakat bu sıral arda Kanuni' nin bu iki Hasekisi ıııas ında
k ıskanç lık ve rekabet olay ları da baş gösıermlşti.valde Il afs. Sultan' m iki
gelinini idare etmes iyle harenıde suW.nel ullanıyordu. Ancak gittikçe tırmanan
bu rekabet ve loskılıç lik nihayet bir gün kavga ya dönüşerek, birinci kadın
M :ıhıdcvran Harun ' nun It um:m Sultan'ı atır hakaretler ederek iyice dövm esiyle
sonuçlanır.

Bu olaydan ha berdar olan

Kanwıi,

Hurrcm Sultan') huzunma

çaltnı'

fakaı saçları yolunmuş,

yi1zll g6zü çizik içinde olan Hıırrcm Sultan bu davete
'"benim bu haliml e balı:ılacak yüzıim kalmadı. gözlerini rah&u1Z
etmek istemem.. di)-erek daveti red enili fakat Kanuni'niı:ı ısran ilzerirıe dr:
gimıeyerek
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huzura çıkıp. peripn bir halde allayarak derdini anl anıgı ifade edilir. IŞte bu
olay dan sonra birinci kadın olan Mabıde\Tan H ılUn g6zden d~m!1ş bir milddet
sonra da 1533'de Mani... Valilipe tayin olunan ojlu, Şdızade M ustafı'
. . .
nuı
yınına gıtmı,tlr.
M ıhıde\T1n lI atWl' nun bir dah a dön mernek dı:
Istanbul ' dan ve Saraydan
Hwrem Sultan birinci
__ '_
Iri ' . ~_L_
Yerını
,
i ........ mev ını U&ııLII da kuvvedendirmiş ve böylece ilk bapnsını kazanmıştır.

l)'TI1masıyla,

kadının ~~

Anc:ak Leslie P. Peiree dijer yazarlardan

farklı

olank

H atun' wı sQrilldı11:\l. SMıydan uzakIaştınldıiı iddcalannın

beyanla, gdeneklere uysun olarak otlunun
ıynldıımı PVWlur (17).

.

.

sancaA;ına

dolru

Mahı devran
olmadıtım

gitmek Uzere

sanydııı

OOton olayı ise p6yle nakledilmektedir. Avustuya elçisi 8usbecq'iıı

ı fadesıne

g6rc ; Uwran Sultan şdızade Mehmed ' i dünyaya ıetirip bıirriyetiııe
kaVUŞluktan sonra; Kanuni'dcı:ı ıynlına.k istemiş, ODU çok 5CVCn Kanuni ise
bırakmak istememiştir.8u fUAtı dejerlendimıesini iyi bilen Hurrmı Sultan'da
Kanuni ile bemıer olabilmcl: için mqru zevcesi olmayı JIfT koşmuştur. Kanuııl,
ona olan derin KVg isi ve muhabbeti yüz(lnden, Osmanlı Sultanlarımıı
geleneklerine ıykın olmasına ra-~~_ı.. ......": L _ _ vermışn.
. • Aynca
_... nikih ,~
ı ..-'"
8UJbcıcq.

Huırmı Sultan ' ın

tuttulunu, bu IUfetle
etmiJtir (21).

aşkını

Kanuni'ye bilyüler yaparak onu, etkisi

devam

ettirdilini

ve mevlciini

altında

konıduA:unu

evlendiıi. bunun g6rülmemi, olaıanılstü bir olayoldulu, Sarayda ve fChiıde
büyük eğ lenceler tertip edilditi kaydedilmiştir (29).
Bu niklh ve dfilün ol ayına batılı yazarların dahı fazla yer
verditini ,Os manlı kaynaklarında ise bahsedilmedilini gönıyoruz. Bwıun la
beraberAu. eseri NKUnhü' l_ahbir"'da Hwmn Sultan 'dan bahis le, "taht-, nikibı padişahideN ifadesini kullanmakla bu hadisenin dolru1utunu ve önemini
belirtmiştir (30). Nimet Taşkıran bu evlenme olayını. UurremSultan' ın ilk
devrimc i hareketi olarııi:: kabu l eder(3 1). Tayyip GOkbilıin ık makalesinde bu
olayın önemini işaret eder(3 2). Les1ie P. Pecee ise Kanuni'nin geleneid eri
çiıneYerek Hurrem Sultan 'la C'o-knmesini, yapıla:' dUton tlırminin ihtişamını ve
cfi1l\ln tarihinin kesin belli olmamakla berabCT Haziran ı 534' de ' .eya daha önce
gCTÇCkleşmiş olabilecelini bahisle. bu evlilili "geçm~ gelenekten radikal bir
kopuş ve gcrçdcten de benzersiz tr.r olaydı ..... diye tanımladıktan sonra Hurrem
Sultan'ın tek bir kadın olartk. sürek li yilkselişini ve halkın buna tepkisin i
belirttııdctedir (33). Ahmed Ak:gQndı1z "Osmanlı'da Hamn" adlı eserinde
" ltwrem Sultin \imm-i veled olduktı." soıırt niklh akdi ile orıım bamnine ~
kadınlardandır" demekte, ancak cariye sta~(lr.ün ise devam en ilini
belirtm ektedir (34). Gerçekten bu hadise Hwrem Suhan' 'II1 zaferid ir. Yillardır
JÜrC ıelen tabulqmış bir gelmep zekbı ve cesareti A yesin de ~ını
bilnıiştir.Kanunf de beTbalde is:eyerek. onu llyık IOrdü~ mC" kiye çıkarmış ve
meşru

yapmıştır .

S."-RAl:'DA ıı eRRDI Sl'LTA."i' IN ~ OnlZUN U ~

ifade

Ingilil: Konso losu Sir Gemı', Young 'wı buldulu s6ylmilen bir
be lgede. lI urrem Sulıan ile KanunI'nin ı stanbul 'da emsalsiz bir dilA:dn!e

zevce:si

ARDL"-SI n SI VASI FA.Uh' ETl ERJ

Gelişen bu olaylar ıuuında Kanuni fizeride trily1lk. etkisi oldugu
söylenen. Vı(de lI w Sultan' ın 1534'de öIılmllyie Hurrem Sultan ' ın Kanun i
fizerin deki ve lI armıdeki nüfusu daha dı anmltu.Bazı yazar llI"lo göre,
Mahidevnn H anın bu hadiseden sonra Jar3.ydan uzaklaşm.LŞttr.lki ıı~ki
:l9 o-.ıı S<ı1ıa1an'W '-;~ ...ı- eıı.", Fo<iIl SııLIIa M*-I - - - ' " ~ " ~
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arasındaki

bu mücadelede Va1de Sultan.

Kızı

361

Hatice Sultan,

kocuı

5 adrizam

Ibnbim Paşa, Mabidevran Harun ve ot lu Şehzade Musta fa 'yı tuıuyorl ardı. u .nı
bunl arın Itraydan ayrılmasını rağmen, onlarla mektup laşarak ilgi ve
yakınlıklannı devam ertirmişlerdir.Hurrem Sultan 'ın bu ka vga olayından sonn.
Sultan Mustafa' )1

vayıp sormadıtı

ifade ed ilir (3S).

Leslie P. Peirce eserinde Hurmn Sultan'ın LS. YQ:ıyı l ortasından
kalan ilk şchzidc annesi olması. Hanedarı kadınları ve
çoeuklannın kaldılı Eski Saray'dan taşınarak Padişa!ıın Sarayına (Yeni Saray)
IS30'un sonuna dotru yerl eşm esi, "Haseki", "'Sulwıın gözdesi" dnvaıunı
ı lmasıyla kendine 6z~ bir Sl&ti! kazanmasını. Hafsa Sultan'ın 1S34'dc: 61ümfl
ile kayuıvali de lı::ısıtlamalanndL"l. uzak bir yaşam geçinnes ini ifadeyle, bu
imka..,lann Hurrem Sultan'. bil)i1k bir no'fus. politilr: ittifaklar irunna olaııaı-ı ve
bQy(lk bir ikna güc11 ntJadılındl :. bahseder (36) .
sonra.

~kcnne

Osmanlı1arda

fatih Sultan M elııned ' in Kanunniınesine koydutu bir
Varislili usult1nde (ıJ). ber ne kadar Ii)"akatli ve
etrafındakilerin takdirini kuanmlf olan varisler tahta liyık gwüne de bu
durum Şelızadeler ansIDda olc1;,tu kadar, onlan destekleyen yakınları arasında
da bir ö lüm b ltm mücadelesine yolaçıyor ve sat kalabi len tabun sahilri
olu)'ordu.

madde ile yünl:ülen

Sahanaı

lUn uni'n in M ahıdcvnD Uarun'd.ın olan beolınc oAlu Setızade: Mustafa
iyi talu il görmüş,meziyet.leri ilc devlet riealiııin.Yeniçcrilcrin ve halkın takdirini
Uzanm1$U.Sadriz.am ıbrahim paşa da hem y&fl hem de diler faziletleri
sebebiyle onu tıükılrDduI.ııl:1 namzet görenlerdrndi.

Bu suada Hurrc:m SuItan' m Kanuni'den Mcbmcd, Selim, Bıyazrt.,
Cihangir, adl ı daı Şcbzadesi ilc Mihrimab Sultan adında bir km hayatta
bulunuyorduJ lurrc:m Sultan kendi oı}ul1annd.uı birinin saltanata geçmesini
istiyordu. ÇQnkO Sdızadc Mustafa Hükümdar olursa, kendi Jebzadcleri mutlak
S\IKtIC öldün!ıccckU. Hurrem Sultan bd ki bu ıık i bc:ıi anı emek amacıy la,bc llri de
anal ık jç gı1düsQyle gayet ıcmkinli ve pı.mıı bir ,e kilde IıaKkete geçerek,
olunannın 6nllndeki engdleri bldınnayı başladı .

Haremde ve oğlu üzennde bQyük nMuzasahip oldutu 16ylrnen Vılde
Sultı.n 'm Oıümü.birinci kıdın Mabidc:vran !l aturı' un gÖWcn dQş(lp,şara ydan
aynı masıyıı zaten buı engeller IŞllm ıştı .Fakat Şelıı:lde: Mustı fa ' yı destekleyen,
anncsinc yıkuı11k gôsrereu, onları konıyan ve me:ktuplapn Sadıizam Ibn.him
Paşa ve eşi Harice Sultan' ın bu d l\Tın ı, ları, Hurrem Sulıan'ın hoşuna
gilmiyordu. Buna rağmen IhıtTCTJl Sultan.,sc:fer sırasında Kanuni' ye yudılı
sevgi ve basreı dolu mdctup larmda.Pışı'yl da selim lar gOndcriyordu(38)
.Kanunl' nin laz kardeşiylc cvlcndirditi ve geniş yetkiler verdip Sadrlzaın
ıbrahim Paşa'nın Dcftardat I. kender Çclc:bi' yi asnmıuı. Serukcr Sultanlık
ı1nvanınl ılmısı gibi buı &o\nnı,larıyla bu ,-ctkilcrini sui stim al e:tmcsi,
düşman lannm cline koz \-ernıiş oldu. Din ve devlet dUfmanı oldutıualtanat için
çahştııı bakkında söylentiler yıyıl dı.Paşa'nın Selızade !\.tusta & ile: ilgili
niyC'tlerini bilen Hurrc:m Sultan d.a., cmun dı.1şmanlarıyll birlik olup, tarihçilerin
kaydc:ttili gibi Paşa'nın katli için aleyhinde çalışmıyı. başladı \'C' Paşa
alc)"hindcki sözler Kanuni'nin kulatına kadar ulaşnnldı. :'\ihayet Batdat
Sc:fc:rindc:n Istanbul', dönen ıbrahim Paşa.SU"I)-'1 davet edildili 22 Ramanın
942(6 mMt 1536) gecesi dairesinde u)"W"ken botduıuldu(39 ). 86y1«c Makbul
D;ımat İbrahim pa:ta Matul. İbrahim Pap oldu.
Çotu kaynaklarda bu o layıııJ-lurrc:m Sultan°m etkisiyle ve onun
bir parçası oldutıı kaydc:dil.:r.dclc beraber, Paşa 'nın ıc:ııiş selthiyerini
suistimaı etmesiyle, !Un unronin g6zündcn ~mC'S inin de: bunda rol O)nadıtı
söylenir.
p llnın:n

sanılan

Bu hadiseden sonra SII'I)'da ve: Kanuni ilzc:rinde rakipsiz kaldılı
Hurrem Sultan, siyasi işlerle daha fazla mt$gu1 olmayı. baş lam ış, baıı..

~d iş.a.lııtı

en

lIurretn

Sultan' ın

J'

ı.t,(:otaıq

~ daıuşmanı olmuştur. Bazl

t..'hoç.oy. a-

Huemi eski
SoJıa..4' M4

suıydan

tarihçiler
Topkap ı

,burıu

sallamak için,
1541 'de

Sarayı na
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naklettirdilini ve bunun en bnemli devrimci !w'ekctlerinden biri
uydcdcrlcr. Bwıunla beraber 15·41 veya ISSO'dc Eski Sarayda
yangının bu ı6çc 5cbeb oldıJiu dlol6y\cnir(40).

oldutuııu
çıJcan

bir

Istanbul' . e lçililde gelen Kurbeddin Mekkl'n in naı l mııda bu
kayıt fÖyledir; Mekki, Hekimbaşı Şeyh Ikdreddin Kaysuni ilc
kaılılaşmasında,lIckimb~1 ona, H&SC1ei Sultan '. hediye ,etirip gcı:irmeditini
sorar. Mekkl,Hürretn Sultan için hediyeler nlduğunu ıncak kızı Hanım Sultan' .
h~i

hediye olmadı ~ındaıı bahseder.Bunun llzerine He k lmbaşı, bu hediyelerin Haselci
ile H anım Sultan arasında pey leşnn lmasmı uygun gördülünü söyler.
Hekimbaşa'nın

dediklerini tutan Mc:ldcl, Mekke

Şerifl 'nin iönderdi~

jpekli,

v.b.gibi bediyeleri Heseki S ulıan ' . takdim etmek
için, ayın ıS'inci Perşembe gO.nü Eski SM8ya, oradan da lIaseki 'ııin Km
Rüstem Paşanın aevcesi'uin yanına gittitini w )"1er(41) .
pamuldu

lcumaşlar. peşlririer

Bu ka)"da göte Mckkl,lt uırrnı Sultan'ı Eski Sarayda ziyaret eder.
Fakat bu TIOIun başında "ıym IS' inci PC!lC-'mbe günü" ifadesinden başka, yıl
~

bir tarih )'01rnır.

HWTem. Sultan' ı ilgilendiren mımlan incelendilinde ,bu
notluuı Meldd ' nin Istanbul'. elçilikle gddili 965/l SSS yılına ait oldutu ortaya
çıkmaktadır. ÇQnkO. I07b'de geçen bu tarihten başu bir tarih e rutlarwnadıpa
göre muhtemelen Hurrem Sultan'ın bu 965/1 558 tm llinde Eski Sarayıla
bulundulu dılşÜ!ı(llebilir.l'imeı: Taşkıran ise Hurrem Sultan' ın 94lfl .5J4 ' le Eski
S arıyda otur dutunu kaydeımekttdir (42) .

Vezir· i lzam Ibnhim Paşa 'nm ölümüyle: bir enıeli daha bttwa( etmiş
olan Hurrem Sultan'm Kanuni' yi iyice: elde edc:rrk, amlı: 0ı1I hükmeunc:)'e: ve
devlct iJlc:ıini idare etmeye başladılı söylenmektedir. Tarihçilcre:
göre,
Kan uni 5 ollu içinde: en çok S e:!ızidc: Mehmc:d' i seviyor ve onu paıdiş.ah adayı
veliaht olarak görüyoroı.ı.. . Bu sırada büyUk ollu Şehz.ldc: Mustafa Manisa
Sancak 8c:)'i bulunuyordu.. O zam an Manisa Sancılı padişah adaylarııun tayin
edildili bir villyet idi. Hurrem Sultan kendi ollunun ıahu geçmesini istedili
için bu hususta Kan uni' ye tes ir etme ye: çalışıy ordu . Bunu 9481154 1'de
~l a..tisa ' dan alınıp, Amasya')... tayin edilen Şelız.idc M ustafa 'nın yerine. bir sene
sonra 949! 1542'dc Şehzlde M ehmed'ln ıayin ed ilmesi kan ulıycrdu . Bu
SebzAde:' nin de Su lla n M uıt a fa gibi de ğerli bir şahsiyet oldulundan
balısc:dilmcktr:dir.

Kanuni 'nin sevgili oıllv Şehzade Mehmc:d bir yıl sonra 9~ 0I1S4J'dc
Manisa Valisi iken ve fat etti ve: Mimar Sinan ta....t"ından adına yapı lan Şc:1ız1dc
Camii . ,,'Iusundalci türbesine: g6milldıl. Çok sevilen bu Şdızidc:'nin ölıimü &ileyi
çok fIZmÜŞ ve: maıemc: soCmIl$fU.
Kanuni ' nin, eeeed hesab ıyla ollunun ölümüne
ne kadar dc:riıı oldutunu gôstermc:lı.,edir.

Eıcri:ı

araştırma lanndan Hurrc:m Sulıan' ın ve çocuklarının
sonunda Pad i ş ah l a birlikte Yeni Sarayda yaşadıkla n
anlaşıl maktadır. Yazar Yeni Saraya ıaşınmanın Hurrem S ultan'ıo evlenmes iyle
ilgili olab ile:cclfini de belirttikten sonra, IS58 ' e: gelind i ıinde: ise Hurrem
Sultan ' nın Eski Sarayda g6zfikmesinin , "~ııunn bozıık olması ve Eski
Sarayda kadınlar için bir Iıastalwıe bWwıması $ebebiyle: ya da IS50 'lerin
sonlarından kAlan Hare-ı Ha:s.n defterlerinddri kayıılarda.Hıme:ın Sultan ile bir
kısmı Yeni Saraya geçmiş harem halkının tUmiiniin , Eski Sarayda imiş gibi
gösterilmesinden k.ayn.aldanm~ olab ilu.el inden bWodilir(4l) .Bu durumda
Hurrem S ultan' m Eski Saraydan Topkapı Sarayına göç etmesiyle: ilgili kayıtlarm
tarihi ve do~ıık derecesi kes in göl'llkmemektedir.

Leslie Ppe irce'in

I SlO'Iann

MŞehz1dekr gQzidcsi

s_

bu tarih

Suhan Mc:hemmed im"

(95011543) (44 ).

ROST EM PAŞA'NIN SA D R.lZA~J L U.~ A TAVı N ı, ş ımzAD E
M l!STAFA ve 8 E YAzıD ' IN KATLı
Şc:hzide Melımed ' in

yerine: $e hzlde Selim tayin edildi. 13u alU
Kan uni' nin tek kızı olan Mihrimatı Sutan Keble-I ikblllakabıyia şötırc:t bulmuş
U ırvat Rüstem Papo ile evlendisildi.
Tarihçilerı:
damatlıta seçmiştir.

göre, Rilslem Paş.a iyi bir asker olduıu için. K.anwıi orıv
Evlendikten bir müddc:ı sonra 95 111 544 'de sadrizam oldu.

Ka)nakIanı:ı çOpı
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cMşCn:füt!1

mmaı acı.ının

i.ıam Hadım

Damar: Rüstem Paşa' ı:wı sadrizam o1m&.sına, Vc:zir.

Süleyman paşa ile ikinci Vezir Divine Uüsrev Paşa'nın, Divin·ı

ı
AY$E OZAJUlAŞ
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365

Huml yun'da yapnklan bir kavganın sebep ölduğunu ve bunun uçWıcU Vczir

M usıafa HAn ' lm

Rüstem P~a'nın fitnes iyle gerçekleştiğini. fakat 1.$11 perde arkasında Hurrem
Sultan ve kızı M ihri malı Sulıan 'ın bulundutunu ifade ederlerJ U.tta bu had ise ile
Osmanlı S&rlIytna kadın nüfuzu ve ~vctin girdili söy lenir. Ahmct Refik ' in
Kadıııl.,- Salıanatl adını verdiii bu devir, böy lece Hurrem Sultan üe ~lamı,

vaziyeti irtikip ede . Bunlar bazı müfsidlcıin şelızade'yi ellerinde bulundwmak

ben yaşarken böyle bir küstah1lıa cüret ed ip, böyle akı lsızca bir

için ileri IÜldUkleri iftiralardU". As la bu sö;ıd bir dah.a lisan ı gcıinneyin, böyle
fenalılı: laı-a

vucud verm eyin. " Diye

U) anda

bulunur (46) . Tabii lI urrem Sultan'm

bu işle en büyUk: yardım cıları ve sırdaşlan mı ile d.unadı idi.Kan uni yaş ı

olur (45).

ilerl ed ikçe, Hu:rrem Su ltan ' lll da ha çok erkis inde kalıyor, çıkanlan bu

OL"Ilat Rllstem Paşa iyi bir lcwr.andan olmakla birlikte, kayuıvalidesi
f1 uıTC1D Sultan'ın

ded ikodular onu iyice

ve karekteri annesine benzetilen eşi M ilırimah Sultarı 'ın

Bundan sonııı. Hurrem S u.lurı kızı ve ~L güstem P~ ilc o.çll1 ittifak halinde
pllnlanı:ıı BCfÇckleşrircccldmiir.

bofalan

vel iahtlı'..

hmezin ~gis iı:ıi lazanmı, olan Şehzide ",hıstafı l1yılı:
16n11mektcdir. Hltta onun padip.hhııına mutlak: g6zi1ylc balalmaktadır. HWTcm
Sultan 'ıo büt\i:n çabaları ise, kendi az çocuklanndan birinin özenlkle de en çok
" \-dili Şclızidc Beyazıd 'ın babas ının yerine tahta Otumıas1w. Bunun için de
Ick çıkar yol. do'a1 olat:alı: Şdızide M ustafııı:ı.ın bmaraf edilmedir. İşte HWTettl
SULtan, betkidc oıuııannı ve dolıy1$l ile kendisini bekleyen .hboeti çok. iyi
bildilinden. çilnkO. şdız.ade MU$l&f1 tahtı geçecek olursa kendisi ve yaııcbştan
itibariarını bybcıdcbilir veya idam ed iiebilirlerdi . Belki de çok halis "e ktskanç
oldutyndan. Şe:hzldc Mumfl ')1. se vildilini ve tahta Iiyık olcfuiunu bile bile
feda etm~. Bu pl anım uygul unU: hiç kolay o lmamıftu. Onceonu Kanuni' den
uzak1aJtımıayı başarmış. sonra gl:iıdcn dı1şUrnıilş ve söylendiıiııe göre, daha
babası lıayanı iken, onun ıahnna gOz di ktii ini g6stererl sahıe mclctuplarla.
,chı:adcnin

aleyhinde hem içten hem de dış tan bir takım komplo lar

h&zırlıımışnr.

Fakat Kanunt bu suçlamalara önce inanmak istemeyerek wHAşJ ki

~, Aııı-ı. kel\ll (A.IaDOY). " . . . ıMı.. (699-1017)

.. 6.2+11,

1$(0.

AIııDOıd Itcl\lı

....

Bu akibcltcn kısmen Şehzide' nin h.bcrthr ed ildil i fakat
masu:n iyeti ne "e babasının ıdal.arinc gü \'et'.diti için, bu da vete itibet cttip
rivay eı ed ilir. Şdız.idc Mustafa daha sonra Bursa'dı ii Muraf Türbesi cil'lruıda
defncdi lmiştir (47).

Bu had ise, Şehzideyi seven halk ile asker aruı:ıda bll.yük bir mateme
ve uya:u sebeb o lmuştur. Bunun etı giiıcl de lili şciız.lde içiıı yazılan mcniyeın.
tarihl erdir ki en mcşhuru Taşhcah Yahyl Bey ' in him 960/155] tarih ini gOstcmı
wMekr_i Rüstcnı" tamlaması ile mcniyesidir.
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ediyordu.

Şclızidc ~I ustafa ise, babasıy la karşı laşmail: ve konuşmak istiyor,
mektuplar yuıyordu. Fakat Kanuni ot!unu kabul etmemckte, oVundan iyice
sotıJtW mUş-, tahtına göz diktiıine inar.dınlmıştı . lIiiha yet lel~C1\ olaylar
neticesinde Kanuni 12, seferi olan r\ abcivan seferme çıkm aya karar vctd :ti-"1dc
K onya·Ercı l isi civarmda Aktcpc Ak-Oyük denilen yerde konaklıd:.'" sırada.
Olaıına cl ÖJ'me)"t' gden ŞC'hzide MU$".afl orada botdıauldu. (9601 1553)

ıeMnck kalarak. kısa ıamanda onlann cntirika.lann.a i1eı oldulu 16ylenir.

Kaynaklarda an lı.tılanlara g6re ŞdıUdC Mehmed' in ölüm üyle

rahatsız
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Ht'RREM SULTA."

YahyA Bey bu olaydan, Vezir·j azam Rüstem
gibi, Kanuni'yi de tenki t etmekten çekinmez. Şöyle ki
.. Meded meded ki cihinın yıkıldı bir yanı
Ecd Celilileri

aldı

P aşa'yı

sorumlu tuttuğu

kın nın

cntirikalan sonucunda karledilir ve yerine tekrar ikinci defa 961J15S5'd e
Rüstem Paşa getirilir (5 I).

Saltanat vıırisi olarak, hayana anne-baba bir, iki şehzade kalmıştı .
Rivayerlere göre küçük şehzide Beyazıd' ı daha çok seven Hurrem Su.lıan,
babasının yerine geçmesini arzu ettiğ i için, km ve dam adıyla birlikte onu teşvik
edip, deseeklemiştir. Tarihçilere göre Selim anasma, Beyazıd ise babasına
benzemekte olup, kardeşinden iki yaş küçük olmakla beraber külrllril ve
şahsiyetiyle Osmanlı tahtına daha layık görülmektedir. Annainin deste ğine de
güvenen Şehzide Beyazıd bu meseleyi iyice benim semiş ve kendini tahta
hazırlarnıştı . Şehzldc Selim ise Allah'a tevekkül ile kaderine rıza g ö stermişti.
Işte tam bu sınılarda rahatsız bulıman Hurrem Sultan 965/1558 tarihinde
ı stanbul 'da vefat etmiştir. Hurem Sultan' ın vefatıy le gelişen olaylar sonucunda
iki kardeş saltanat hırsıyla kavgaya düşmüşlerdir. Nihayet Şeb.z.ide Selim' in
mahiyetinde bulunan Lala Mustafa Paşa'n ın hileleri sonucu, bu kavga ŞehzAde
B eyaz ıd ' ın k ardeş i Selim'e yenilip, Iran'a kaçması ve orada dört oııuyla
birlikte öldürülmesi ile nencetenecesrir. Beyazıd'm ve oğull annın bu akibetinin
de 1Ium:m S ultan ' ııı kışkırtmas ı ndan ileri geldiği söylenmektedir (52).
Tarihçiler ve yazarlar Osmanl ı Sarayına girmesinden itibaren, eereyan
eden bu hadiselerden birinei derecede Hurrem Su ltan'ı sorumlu tutarak, Cihan
I mpata.ıorlu~'nun kaderi üzerinde önemli rol oynedı ğım ifade etmişlerdir.

Mustafa IMm ••

Beyinyle başlayıp. bir yerinde

.. Getirdi arkasını yere Zil· j devr-i ı amin
Vücuduna silem-i RUstem ilc irdi ziyan ..
beyitiyle, Sehz!dcyi
ihanetini göstererek,
.. Bunun gibi

Ki

işi

oğluna kıya

boğan

Irim

:lA! Mahmud

gÖrdı]. iş itti

~a

ilc Rüstem

Paşa ' nın

aeep

bir server-i Ô mer-rrıeşrep ..

bcyitiyle de Kanuni'yi tenkit etmektedir (48). Bu mesnevinin tamamı
makalenin arkasına alınmıştır. Bkz. Levhal

12. Iran Seferinin (1553) aç ılm ası n ın esas sebebinin, $ehzld c
ortadan kadumak amacıyla olduğu gibi, I Liran Seferinin IS4S' de

~ ustafa' yı

riv ayerle re göre, Damad Rüstem P aşa' nın Za ferler kazanarak mevkiini
sağlamlaşnnp, itibar kazanmas ı, aynı zamanda Şchzidc Selim ile Beyazıd 'ın
vefiahthğını temin için, Hurrem Su ltan'ın teşviki ile açıldığı sôylenmektedir
(49) .

Anealı:

Onun sarıydaki konumunu, bir eş ve anne olarak ÜSllendiıi
dikkate almadan bütün bu olaylardan yalnız Hurrem
S U l Ian 'ı sorumlu tutmak, o devrin çeşidi po l itikaları ve şartlan içinde
düşünülu.rse herhalde haksızlık olacaktır, Bu gün insan hakim, demokrasi,
medeniyet ve teknoloji çağının yaşandı ğı dünyamıada, birçok masum insan hali
bir takım menfutler yiizüııden birbirine düşürülmekte ve öldiirü.lmektedir.

görevleri,

Şehzide Mustafa'nın

ölümünden bir mGddc:1 sonra, Kanuni' nin en
ldiçillc o ğlu Cihangir, ağabeyinin fcci akıbetini görüp, bu olaydan çok mÜ%eeşsir
olarak, Halep't e babasının yanında Iken 1553'de vefat ettiği ve b abasının
emriyle cenazesi İstanb uI ' a getirilip, Seluide Camiinde kardeş i Sehzide
Mehmed'in türbesine defnedildigi beyan cdili:r{50).
Şehzide Mustafa 'nın

öldün11mesiyle, ardından huzursuzluk ve isyan
yerine ikinci Vair Ahmed Paşa azı
edilmemek şartıyla Sadrazam tayin edilmiştir. Ancak iki seneye yakın Sadaret
makamında kalabilen Ahmed PIlŞa, rivayerlere göre, lI UlTCm Sultan 'ın ve
g örülünce Rüstem

Paşa

şeb.ıade

M'lUfa

ıconiydcri

i""

çabal arını
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Hcrrem Sultan kendi o ğullarını
Sultan ulamadan vefa!

başarmış fıkat Vılide

Ht RRD I

Sl· lTA.' · I ~

Osmanlı tahtına
etm iştir

vans

yap mayı

Bu meknıplenn as ı Uannın Varşova ' da Arch ivum Glcwne AKT
O.wnyeh'de TOrk Belgeleri böKlmQndc buhınduAu ifade edilmektedir. Ilk:
metubun içerilli, tuiye ile tclıriJcıen sonra, mektubu ıctirc:n lt asan Ap-oın
bütün s6ylediklerinlD kendis ine aiı oldutuna
_.ham -il itikad ile itimad
buyuıulmuUIL.... dikkat çekilerek , eeee niyetlerini n Kral'ı malılın \ "C aşikAr
oldııtun& dı işaret edilmiştir (58). İkinci mektup ise Kralın yazdıklarına cevap
mahiyeti nde olup, Taşkıran ' ın ifadesiyle 1549 taribii ve Istanbul merışelidir.
Burada, Kra lın muha bbet ve yakın dostluğandan, gmk kendisin in gerekse
Kanuni' olD tarif edilmea derecede memnun ve miitdıus ıs oldulunu yazarak .
Kanuni'nin şu terrımnisine yer verilmiştir.M._ Eyitm~ ki, Koca Kral bizim ile iki
brdc:ş gibiydi. inşa'a1lahü'r-nhmin bu Kral ile, . Il ik otu! gibi olalım."
bundan sonnı Kanuni'nin bu sevicle Kral'a bir hQkm·j şeriferııredip,ıruıu ll uan
ile gönderd ilini v e Kralı her zaman bayr ilc: zikredceclini ifade etmiştir, BiL
dosluklanna binaen ..... iki çifdon ve göynek uçkuruyla ve altı dane destirnal ve
bir dane cl )'\1z makrimesi gönderil di, bohçuıyla muur buyurasız zira sizlere
Uyık esvab gônderilemedi." s6z leriyle, daha sonra esvap iş letip g6ndeTcceiini
belirtmiştir (59). Bu mektup örnek olarak makalenin sonuna a1ınmıttır. Bkz.

( S3).
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M

Zaferieric süslenen

h ıyııı nda

13 serer-i Humarün

s ıru ında,

bulunan Kanuni Sultan S1l1eyman ailesindm uuk
sevgi , muhabbet , basret dolu, tevazu gösteren,
du)gulu melttuplan yla herha lde teselli buluyor du. Sevgili eşi, mektup l arında
Kanuni' ye güze l şiirler yazdıllı gibi. çoeuklannın. yakınlınnın durumu ve
Istanbul' un ahnlini ık yazarak. Padişah'ı bilgilcndiri yordu ( 54). Kanuni'de:
ona JÜzC'1 hediy eleıle ve mektuplarla kıııı lık veriyordu.
ordusunun

baş ıı:da

kı ld ı lında.

Jtum:m

Sultan' ın

Çapta)' UIUÇl1Y. HWTetn Sultan', aiı 8 melnup bulunduğunu. ancak
hepsinin bu kadar clmadığmı, lmemli bir kısm ının muhtemelen kaybolduğunu
bahsed erek. Kanun l' nin ise hiçbir mektubunun mevc ut olma dıılın ı beyan
etmiştir (SS).
Hcrrem Sultan', ait yl)mla."WI bu gUzcl ır.cktuplardan biri. örne k
makaJenin sonuna Ilı nımşt1r. Bkz. lcvtıa 2.

olmuı balamuıdan

l<vla 3.

Hu.nem SULtan, Osm anlı Imp mıı orlutu' oun dahili siyasetine kanştıp
gibi, harici siyasetiy le de m eşgul oıdu~ görülmekted ir. Iran Seferterinin
aç ılm asına sebeb olduAu söylenen Hurrem Su ltan ' ın, niHlıla evlenmesi kadar
kendine: özgü ve dikkat çeken diler bir
mekıuplar göndereiili hediyelerdi!.

dlivruıış ı

da Polen ya

Bu meletuplardan Hunc:m Sultan'ın harici o lıylarla da ilgilenditin i,
han! 1548 ıari hl i ilk: meletubunu yaul ı~ı sırada, Kanuni' nin onbirinci Sefer- i
H wn!yfuıu olan, Ikinci Iran Sereri nedeniy le, ıstanbul 'dan uzak:UI bulun dulu
gözönünc alınırsa.ltımem Suhan'ın Imparatorluk içindeki deteri ve siyasi rolü
daha iyi anlaşılmaktadır.

Kralı 'na YlUdı tı

Bu mektup larm ilki, babası.nın ölümii üı'c:rine 15-48 tarih inde: tahıı
Polooy. Kalı II . Zygmwıı Augu.st' a taziye ve tebrik için ) UllmlŞllf.
Ikincisi ise laaldan gelen mektuba ce\' 1p mahiyetinde, 1549 tarihli olup, bazı
hediyelerle birlikte gönderilmilftir. Ayn ca Kanun i' nin kızı Mihrimah Sultan da
Pel e eya Kralına aym içerikli mek tuplar ve bediyeler gön<icrm işlir. Bu
melrtuplan n fotokopileri ile yeni Tllrkçe Ç('\i rileri Nimet Taşkıran (S6) v e Nejaı:
R. Uçtuın (57) wafında.'l. )ayınlanmılftır.

Uurmn Sultan'ın insiyaıifmi kullanarak yudı lı bu mektuplar,
Kanuni' nin be lki ona verdili bir yetkiyle, duydutu güven le vcy. Hu.nem
Sultan ' ın gösterdili cesaret ...e hikimiyetiyle aç ık lanabilir. XVI.Yüzyı lda
Osmanlı Imparaıorl uğunda bir pad ışalı ı:e vcesinin görillmc:ın iş bu davranllflan
ilc: Kanuni' nin buna göstereiili ml1samaha.. ımk Hum:m Sultan'ın gere kse
Kanunl' nin çalın ı aşan bir ,örQş ve dl1Ifünceye sabip olduklannı da

Çıkaıı

,ı

"" _

da!ııı

. -.

bıiıi i>ı:ı

ILU

ı...ıı.

p.r__

.i, .~

•.U ,

14.

114- lıo.

g6stenrııektc:dir.

Hcrrem Sultan 'ın Polony. Kralın. yazdılı bu sam imi mdcruplamı.
be lki de dol dulu topraklara, .... ı.nına kuşı duy dulu bir sempatiden
kaynaklandılı daşünü1ebi l ir. Hatta i. Hakkı. Uı:unçarşılı eserinde; biçbir yabancı
devletio Lehistan Krallan kadar sık sık elçi ıöndermeıd ilini yanrak IS49 'dan
itibaren IS33'e kadar elçilerin hCT sene gelip giniklerine dikkat çekmiştir (60).

121.111_129. 14'·

1~,16O,1 63.11U:U) ?o.n ı )74-3" .

,.. t.-b- Ph ... , ... ,~. ...u.n.

'&ında H ı.ımm. s.ıı... . oi.ı Padipiıc ~ _p"'"

,.,... ...... .ıa...ı:

lıııoll-ı.Iir' •

"~o M. ç.p.y ~» o-. s.ı..AIL "" ı ı.; .... ç...,. ...' -7. H.o='........ ı. s. ı211.Jfta.
ılı&- Aı.-t ~ s.ı ~ LOG.
Nııı..
$. ın. nt.s6.

H.

~_

T...... ...... ltIaO.-

...-vm'l" s.,..." ( ı no·.. .,.., louIııo).
"

o..

y....

w....

l'GiOqt.

~ ıki ıoıo:iı:llıh Halı:boodo..

"-111 np

sa

dJl..ı.w

~". it ~ .1.1'- -.1 11.715; A)TICIBIı:ı. I..OOOM P. .......

t JM

i

i

J

S....ı Tqlıoıa. H.-ı 1P .......V1U .....

Ln ı.l-6O; s.,. I..~ ..I.z.~

...

L7 1ı.

59 s._ Tqlıora. H.JJ 1p ~ lJ..tO.3<l2; sejaı i.. .ı:ıwıa. ..I-.ı._.
71) .
60 B. k-s. aynıı..... wp içio. bLı.1-.illt.kiı:ı l'~1ı. a- r>tı Il, .. .ıı Li Soc. ..... ~oı: . 5.

AY$Eöz.u.JlAS

370

371

Belki coÇ'afi konumu. belki de lI urrem Sultan ' m sa~ıadıgı. yakınlık sayesinde,
Kan uni devrinde Osmanlı· lehislan mQna:scbetleri, bazı önemsiz olaylar dqında
iyi ili~i1er içinde olmuştur. Nimet Taşkıran Hurrem Sultan 'ın diğer bir siyui

fuliyetindm

babiıle,

Ay-Put mücad elesin e

kanştı~nı.

H ıri stiy an lılın

IccmıYUC;WlU

olan Rodos Savalyden'ne lcoU11 Rod os Seferl'nin açılmasını ıqvik
ettipni, dolayısıyla H ıristiyanlık Aleminc savaş açmak:La, Herren Sultan'ın ne
kadar 6nemli ve kritik konulBR girditini anlatmaktadır(61).

Ayn a Sı1lcymaniyc Camii'ni D yapımının tamamlanınuı (l S57)
mOnasebctiy(c çefidi devletlerden ve bu arada Şah Talımasp ve henı$iminden
gelen lcbrik mektuplarma ve hed iyelere Hurrem Sultan'm
yazdıp da bilinmektedir (62).

teşekkür

mektubu

AlLE \1 ıLışKİLERı ve VEFATı
Çapta)' Uluç.y'm yayuıladıtı vesik.alardu, Hurmn Sultan' ın ailevi
hareketli bir ~ oldutu cozlenmektedir. Eşi. kızı, damadı ve
olullan ilc çeşitli tarihlerde, YUM içinde seyahatkr ylplJl1ŞtU'. Merkezden uzakta
sanc:akJaıda bulunan ŞdızAdcleriııi ziyaret maksadıyla Manisa, Buna, Konya.
Kütah ya. Amuya'ya ıinili ve bir mı1ddct berabef olduktan sonra Istanbul' ,
ilişkilerinde,

döndüfO. anlaşılmaktadır .
Şdıddelerl

ik beraber

s.arıaı ,.

gitmemesi, Kanuni 'nin hep yanında,

sarayda kalmuuıın ona atJ&dıtı avantajlan, zck&sı, gilçııı kişiliei. kabi liyC'ti ik
de t m mdinnes ini bilip, kmdini kabul ettirmiş ve Pııdişah' ın sırıfaşı. danışınaıu

daha sonraki kuşaıdarda da etk isini sürdünnt1ştüı: (6] ).
Saray kadınlarının po litik ıil ç sahibi ol m aları O sman lı
I rrıparalonu!u 'nda yeni bir dönemi "Kad ınlar Saltanau"nı başlatmı,tır. lşee bu
dönem in öncüsil. bem çok se vilen bem de yeri len gö:ıde kahramanı Ye wihi
simgesi HWTem. S ultandır.
Son senelerinde hastalılı nedeniyle rahatsız oldu!u anlaşılan Huırem
Sultan'uı, soe kıJını Kanı;ni ile Edirne'de geçirdilini, rahaısızl ılı attınea

Istan bul ' a dönerek, burada 26 Cemaziyelahir 96~/1~ Sisan i ~~8 tarihinde vefat

enili bilinmektedir.
büyılk:

S UI' I Şeybü'ı.isl.lm. Eb\,....Suud Efendi ve de-vlet riul inin kanıdılı
bir ma-asimle Sıileymaniye Camii'nin avluswıa defnedilmi,f. daha sonra

Kanuni S ultan Sıileyman tarafmdan mezarı üzerine tı1rbesi yaptmlmıştır (64) .

HAYRAT

ve

HASE."'An

lI urem Sutan özel hayatında hayır illeriyle de ilgilenm ~ , büyi1k
seroetini muhtetif yerlerde kurdugı.ı vakıflan ve birçok tesis<: hasreani$tir.
Kanuni de bu genioJ tesislerin yqamuı için mı1llmimeler vermiş,
delifik yerl erde köylcr. mezrilar ıemlik ederek, zengin bir vUıf sallamıştır

(6l ).
Hurem Sultan adına yapı lan hayriı ve bascn.k hakkında Solalcdde

olmuştur.

Y&fad ı lı

sürece ke ndi ailesinin bütanlütı1nQ ko ruyarak. onları
bapnn1J. affedilmelerini saJ:ladıJ:ı
pbi ıiyasi yandaşı olan kızı ve verir damadı ile birlikte oyrıadılı reller sayesinde
de vlet y6netimind e yeni bir politik güc(ın doımasına sebeb olmuştur.

Tarihi fU bilgileri vermekted ir. AYnı pazarı kurtıwıda cami, medrese,

padi.Jahın gazabından. idamdan lrurwmayı

16. Yllzytlda Kanuni ve Hunem Sultan'm saltanatlan dö nemin de
Haseki konumuna y(lkselen bir cariyenin padi,fah ile nikihlanması. ol.'anı1sTll
imtiyazlar elde etmesi, ıstanb ul ' da Pıdi"ahın sarayında kal muı, si yu i
faaliyetl eri ile devlet yOnetiminde wz sahi bi olması gibi yaşanan dei iJi.klikler
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olduğunu belirttikten sonr a, bu davranışın ona verilen degeri ve hayırseverliğini
göste rmesi bakımından önemin i vurgular (70).

muallimhane, imam , da rü'ş-ş ifa, K!be 'de 4 medrese, Şam ' da bir cami,
medre se, imaret, B agdaı' ıa Im am- ı Azam , ve Şeyh Abdülkadir Ge ylani
Hazirederi' nin türbe lerinin tamiri. yarıt nda cami, imarct ve etrafına bir Hisar-ı
w nlvlr ( s a ğlam duvar) ile Konyada Çelalededin -i Rumi Hazenleri' nin ruh'u
şeritleri için iki minareli bir cami, mezar-ı MevlAna'd a bir mescit yaptırma sı,
Kudüs 'te Salıra- i Mübarek' in içini ve d ışını kişi çini ile tez yin ettinnesi ve env al
nakş ile rengerek bezetmesi. ı stanbul 'da kırk ç eşme kemerlerinin yapnn lması,
yer yer yüz den fazla çeşmelerden su akıtılması, Edirne şehri 'ne dahi sular
getiril mesi ve çeşme lerin ihya edil mesi , Mustafa Paşa Köp rüsü 'nde bir cami,
imaret ve konak lama yerl eri tertip olunmas ı , Büyük Çekmı:ı.:e'dı.: büyük
köprilnün tamamlanmas ı (66).

HASEKI KOLLlyESI
Hcrrem Sultan 'ın ilk ve en ünlü hayretlann dan biri, ıstanb ul' da kendi
ile anılan se mn e yaptırdığı Hesek i Külliyesidir. Bu külliyede bulunan Cam i
945/ 1538 'dı::, medresesi 94611539'da. imareıi 947/1540' da darüşşifası 957/1550
ıarihinde tamam lanmıştır. Ca mii te k kubbeli, kare me kan da te k minard i, klasik
us lüpıa olup, cem aate kUi gelmediği cihetle Sultan I . Ahmed z amanında
102 1/16 12 de iki sutun ve bir kubbe dah a ilave edilerek büyünllmuttür.
947/ 1540 ve 95811551 tarihli vakfiyelerde Cam ii ve personel ile ilgil i şartlar
be l irtilm iştir. Haseki Cami i'nin kapısınd:ıki kicibesinden geçirdiği deg iş i klik ve
Cami i'nin kısaca tarihi verilmektedir (7 1). Bugün de cami o larak hizmet
vermekted ir. Bu kO l1iye)"C bağ l ı medresesi. cam iin inşaasından sonra yapı lmış
olup, bugün Topkapı Sarayı Çinili K ö şk't e bulun an kitabesinddci 948/1539
tarihinden anlaş ılmakta dır. 16 Oda ve bir dershaneden meydana gelm iş, geniş
bavuzlu bir avlus u vardır. Dershane kaPLSI üstün deki çini panosu da Topkapı
Sarayı'ndaki Çirıi li K öşk'te bulunmaktadır. 1961 Tarihinde Vakıllarc a yen iden
restere edilm i ş , bugün Diyl net I ş l eri B aşk anhğr ' n c a kiralanarak odalar
yata khane . dersh ane ise mescid olarak kullamlmaktadır. 947/1 540 ve 958/1551
tarihli Arapç a vaktiyelerde medres eden bahsedi lmekted ir. Buradaki bilimin.
eğit imin değerinden bahisle, bilim adamlanna ve öğrenc ilere vakf edildiğ i
yazı lmış, d iğer vakıf şartlan b elirtilmiştir, Buna göre müderrislere günde SO
akçe, 16 talebeye 2 akçe. mu'ide 5 akçe verilm esi şart koşulmuştur. Piye
bak ım ından ellili, 960/15S2·5 3'te aitmışh medreseler aras ına ginnişıir (72).
ad ı

Peçevl Tarihi'nde bu hayriı ve hasenat biraz daha gen iş tutulmaktadır.
So lakzade'd en farklı olarak; Kefe Kasabasında ve İ znik'te kiliseden çevri lmiş
birer camii bulunması ve zamanla harap olan bu cami ierin yenilenmesi için
vakıf kuru lması, fetb olunan yerlerdeki kiliselerin cami ye d ö n ü ştürülmesi, cam i
bulunmayan yerlerde cami yapılm ası, Mekke'de ve Medine'd e bol bol hayr ve
basenat yapıl ıp, bu sadakanın belli bir kura la bağlanarak fakirlere eşiı oranda
dağıtılması, Arafa t'la yetersiz kalan su için 3-4 su kuyusu dah a aç urıp, hacı lann
su ihriyaçlanmn sağlanması , Mekke-i !l.1ükcrreme'dc dört mehzcp için dört
medrese yapılıp , on beş talebe, bir hoca yardune ısı ıayin edilerek, lahsisaılan n ı n
verilmesi, H ı . Ha tice' nin sonradan mescit olan evinin o nanlması ve dervişlere
veril mesi, Mekke ve Medine'de hergün fakirlere yemek için, imaret yapılması
(67). Ali'n in, Ati-i' nin eserlerinde (68), ve Evliya Çelebi'nin Seyah atnam esinde
(69), Hurrem S ultan'ın hayratmdan daha kısa olarak bahsedilmektedir.

1LI lAol" r .Pcin:e Lu.

Araştırm acı Leslie P. Peirce ise Hurre m Sulıan ' ın hayrannın Isıanbul,
Edirne, Mekke , Medine. Kudüs 'te imparatorluğun başkent l erinde ve Islim
dün yasının en kut sa l mekAniannd a gözönün de sergilenmesine ve sayıca
çoidu,Cuna dikkat çekerek bunun ele ğandışr, ilk defa ve öncül bir davranış
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Bundan başka Istanbul TopUpI'd&, önce Hlnkill (Tekke) olarak yapıtmış olup,

96lJI5SS·S6'da medr~e dllrıQştQn1lcn Haseki Sultan Kariye (Gahriyye)
Medresesi ~f imar Sinan'm esai olup, 6ncc eUililer arasında iken. 132111903.

«'d e Hğmise-i SilJcymaniye payesini I.lnuŞtır.Bl,lgOn bu medresenin ycriniı:ı
tesbit edilemedili kaydedilmiştir (73). Aynca Kudüs'de de lIascki SuJıaı:ı adma
bir medrese bu.lunı:ıı.akwhr(74).
947/ 1540 Tarihinde tanwnlanını.ş olan bu imaret binasının, üstünde
eeced hesabıyla tarih dılşüıı1lınt1ş kitibesi bulunan Itueki caddesi fiminddci
dı, kapısmelan. rnezariann bulundutu bir bahçeye ve bundan ikinci bir kapı ile
16 nıtımun çevreledili revaklı bir IYIU)'. giri.lir.AvlunWl kuzeyinde 2 bUydk ve
" kilçii.lc kubbeli mutfak ile yanlanndıı dikdörtgen p llnlı odalar vvdU' (7S).
(}471IS40 ve 95811551 tarihli v&kfıy clerde imareti idare eden personel ile
buradan yararlanacak kimseler, gelir-gider şartlan bdiıtilmqtif (76).

Bugün imuethanedc yemek piş iri lip yeumekte, bir IKllilmQ ise

Icı1rOphanc

olarak bizmet vermektedir.

Yılnız masl(lman ç ocukları için vakfedilm iş,dini egitim şart koşulmuş

olan s ıbyan okulu, 2 dikdörtgen mekindan oluşmuş, ahşap bir ç atıy la
6I1Ülmilştü.r. Valnnar B~müdürIQti1 'nce restora edilmiş. sade bir yapıdır (77).
Bu okulun yöneticileri, verilece k dersler, litretim şekli, lltrencilerle ve gelir.
giderle ilgili ,artllt 94711540 ve958/1SS7 tarihli vaktiyelerde bel iı1ilmiJtif (78).
S ıhyan okulu, hilm toplantı salomı ve miutiılıanc olltak Icullanılınaktadır.
Bu külliyeniı:ı CD llncmli yıpılarmdan biri olup, bugil:ı de hizmeti
devam eden I>arünifa 957/ 1S50 tarihinde tanumlanmış olup, buıtbıkO HueIci
Uutanesinin nüvcsini tqlcil etmelctedir.
Taşkın' m ifıdes ine gllrt Oarüı"ifa'nın yapıı", tari hini ebccd
hesabıyla gOsttrca lcitibesi -04r·1 pB nlti· i nJ.s.ı cihin" (79) bulı.uwnaınış,
daha somaki tarih:1ef'c aiı iki kitibcıindm biri Topbpt Sarayı Mi1zesindc, dileri
Uaseki Hastanesi Ptılildiniti ıirif bpısuun kartısmdaki duvlta ı&n~
1)
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OarO» ifl kuıuluşundan ~c kadar 443 yılı geçen ıQrCdC dctifik
vermit ve ona gare isimler ılmıştır. - Hascki Omışşiflsı., Hueki
Zindani. Fcvalıişc Mahsus Zindan, Hase ki Bimaıbanc:si, lIaselei Sultan NiN.
lI ası&nesi , Haselei Nisi Hastanesi, Hamidiye Nisa H~esi, MÜCl$e$at:1
Hayriye-i Sl!ıiye'ye mc:ıbuı Hueki Nisaı lIastanesi, Haseki Kadınlar J.lastanes~
Uudi Sifahanesi, Aeeeeeaee, Huelri Mec1nin MQ.phedelıanesı, ll uelei
M aIıpcsi, Dırilkünıln Bimarlwı esi, HueIci Hastanesi". ~~.~ yaptı~
l1izmetler

kronolojik sınıt1andumaya göre OarilWfl'nın zaman içindeki Itl",ımı follylcdır,
A)

O~şitı

Devri (15So. 1884)

B) Yeni Hastane ile

OIı1lMifl'oln

birlikte

ça.lıştıklan

devir

(1884-

1894)

c) Yeni Hastane'nin gcl~ mcsi ve
( 1884· 1972) (80) .

Darl1ni tl 'nın

ona ek bir tesis olarak

baAlaııması

Vaktiyesinde geçen "DarilNitld U' Id, her n1r1ü deıtler~ ~~'dU'. Bu d~
hastalmn derde ve diğer ağrı, s ıniMI müptela o lanl arın tedavıs ı ıçın v ek ıftır.
ifadesinden buranın ille kuru luşun da vakıf ,artl arına uygun umumi bir hastane
olltak hizmeı verdiAi an!afılmaktadU' (8 1).
. yQzylldan i 976 yıl ına kad ar, amacın~n
uzaklaşmadan hizmet vermiş bir müessesedir. Sinan'm eseri ol~ ~ ~esıs«:
avluyı kadar gelen gİrif kısmı, Qsti1 açık bir avlu, aVi? ~ıti ıçindeki
Oarü n itl

cyvana açılan 22 Icubbe(ı oda vardır (8ı ).
Daıı1şf i fl, yakın zamana kadar Hueki Hastanesi adı alnnda Dahiliye
ve Çocuk Poliklinili olarak hizm et vermiş, halen ders.hane olarak
kullanılmaktadır. Yilzyıllarca ins.anlara bizm~ edip, ~ ,ıfa ~
muhtaÇilın banndıran. Tıirlr Tıbbmı ıeli~iren, dcta"li helrimler yetışmesını
u.1la>·an bu gı.1u1 mücsscscnin ve daha nicelerinin binisi Hurrem Sllhan'l
mck1nWa

giriş

XV i

VClCD ı

cyvaıı, ı
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burada hayırlı "adetmd; sanırız on un hanrasını en güzd fek ilde anma k
olacaktır.

Oanl n ifi , sadece

95811 55 1 tarihl i

vakfiyede

geçmektedir.

Oarüş, i t1'yl ai ı vıkfiye

prtlannda burada çalışacak dokıorların, ttZ&Cılann,
hutabakıcı. ça~ım v.b. gibi personelin özellikleri.

kiııp,

kilerci. llJÇ1.
.lacaldan aerener, bastalar için iliçl ar ve yiyecekleri, muratlan diger
mües sesel erde oldulu ıibi inceden inceye ve açıkça be lirti lmiştir. Bu vakfı)'e
prtlan TOdçeyc terd1me edilip ,..)'wanmıŞtır (83). Günüm üzde dahi geçerli
olup, ,erçekl eştiri lenıcrm tu.swıe. doktor ve hasta ilişkilirine çok güzel bir
6mek t~kil eden Ol.l'Üftifl ile ilgili hiıkümler. bu makalenin sonuna alı.ııı:nştU.
BIa. Levha 4. 1916 Tarihinden itibaren Haseki Külliyesi Diyenet l'leri
Genel Mı1dilrl l1t\l 'nden lcin lanmıştır . Halen Ilahiyaı

Başkanlıtı 'nca. Vakıftar

FakOJıesi ıncıunlannın mmekı:

yönden

gelişmeleri

ve ihtisas sahibi

olmaları

amacı ile 0iyane1 İ şleri Başkanhtı Hueki E ğitim ~tm:czi ~ıüdiirlQtıı o!.vak

hizmet vermektedir (8').
lIumm Su/tM ' ın lsta.."bu) 'da TIlrk klasik uslubwıda kesme taştan
Davut Paş,a ıeı.lası tanııfır.da 1054'1 644 tarihli ~fla.seki Meydan
Çeşmc:ıi" ile Uud ci Camii yanında imame bitişik aynı 6zeUi.lı::1eri hi";'
118011766 tarihli "Hasdci irnami Çqmtsi.. (85) de\rinin ô zelliğini ) :lrlSıtaı:ı. iki
gilzel &ne lctir.
yapılmış

Bundan başka yapısı itibari ile örnek teşkil eden, Mimar Sinan'ın
özgiln eserlerinden geornctrilc taş larla inşa edilmiş dış g6ri!nüşQ ve içi eck zarif
olan Bahçebpt'daki ""Ilaseki Sultan Hamamı" ile Sultanahmed'deki "Ayasof)' ı
veya lIaseki Hamamı" klasik devir Osmanlı mimari ömeklerindendir (86).
Ayrıca Herren Sultan' , , it oldu~ söylenen bazı şahsi eşyal ann, rOrbesiııden
al ınarak Topbpı Sanyı Müzesi ile Türk ve Is!im Eserleri Milzesi'ne (TJ.E.M.)
getirilditi beyan edilmektedir.
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Bunlar içinde cüa sandıkları, Kur ' an rahlesi, zarif işlemeli kaşbastı.lar
ve çevrele r zikred ilmektedir (87),
VAKFIY EL ER

Hurrem Sultan ' lll bu p el ba)Tatından bizleri haberdar eden ~
6ııemli belgelerden biri5i de vak:fi)'csidir. Bııgıln dördil, TIlrk ve Islim Eserlen
Müzesiııde (f.l.E.M.), ÜÇÜ Süle,.m aniye KQtCıphanesi'ııde mev cut, yed i Arapça
vaktiyesi vardır. Bunlar 94711540, 9581155 i ve 964 /1556-57 tarihl ida- (88).

Bu vakfiycler iııeelmdipde; 947 ve 958 tarih li vakfiyc~ ~aşı ~~
olmakla beraber oıulmla ifade ler yer detiştirmclae dol ayısıyla tertibi detı.şik,
tayin edilen kiş; sayısı ile a!ııcaidan. Qcrcdc:rde, ~~t'iyc'yi ~tik ~Ierde ve
ş.mderde farklılıklar g6nilmektcdır. 958 Tarih lı vak fiye de ıU.\ e olarak
DanlşşiB'dan bahsedilmektedir. 964 tarihli vakfiye ise diıımcriııden f~1
içcrilcıe, Kudüs· ü Şerifde yapun:iı~ hayran ik ilgili Haseki SULtaı:ı. vUfiyc:sıdir.
Bugün bu vut'iyenin iki nüshası TIEM.'dedir.
Bu k..,..laştırma sonucuıuı g6rc muht emelen 947 tarihl i vak fi)'e tanzi~
cdildili sırada Hueki KÜıJ(lycsi tamamlanmamıştı. on ytl sonra kUl111y:cnın
Dal'Ü.fŞif1sI'd,a wnamlanm IJ ve 958 tarihinde düzc-n1mt'n \i&lr.fi)·cye ıla\'.e
edilmiş olup , bazı kişi sayısında \ 'C ıkrc'!lerde art1Ş o~mllJİUl"' Ayn CA ~ı.ıh.te~ıf
yerlerdeki diter vakıflardan bu vakfıyede daha gcn~ olarak batıscdı~.
Süleymaniye Kütüp hane si kolleksiyonlanııda mevcul dıter vaktiy e sureı.1eri 958
tarihl i olup, TlEM'dcki 958 tari hli vakfıye ile aynı içerik lidir (89).
Bu vakfiyelerin hepsiııin başında Allah ' a ham d ve , ükür, Hz .
M uhamıned'e seli! ve selim'dan soııra, yapılan hayırlar, iyilikle!", ilgili Ayetler
ve Hadisleric açıklanmıştır. Bur.ıda Hurrem Suha.'1 ve Kanuni "Aişeti.' z-nmln
Fal ımalÜ'd-devrin mada 'u gurcri sallanati'z ıihire ve sadam dilmi'l hllifeti' l·
blbirc e1·mahtnfcru. bisunılfi IViııfi'l·mCı oo 's-saıned validedl lb zireti's·Sultan
Emir Muhammed ibıı H azireti 's. Sulıani ' l-es ' ad i ' l.a 'zam vc ' l-ltakinil' l
emeedi' l ctMm_. malükı1 ınemlliki'l·ilem rillulllbi 'ı;·zaln all klffeti' l.funem
kuımü' l. kay1sira ve kahraminü'r· Rı1m Su llinil' l Arab ve' ! Accm ve 'r- Rı1m
Sulıinü'l.maşnkayn ve bakinü ' l·hlfıbyn C$·Sulr1ıı Ibnil's·Sultln 'l Sullin
Sülcymin Hin ıbn Sultan Sel im Hin ..... gibi sıfıı lar kullanılarak övülmilş,
vuıllan sıralanmlflll" (90).

LJ9
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Sadece rlEM' de bulunan dört vekfiyede, bu vakfiyclerin şeriata
dair Rumcli "c: Anadolu kızaskerlerinin tasdik kayıtlan vardır.
Bundan sonra ... akıtlardan bahseden as ı l metin kısmı gelmekt edir. 947 ve 958
tarihli vak fiyelc rde Haseki KWHyesi' nden arn olarak, Istanbul'un muhtelif
semtlerinde. Ank arı'da, Anedolu' da. Bulgaristan'a bağlı bazı kazalarda,
köylerde. Silistre 'dc bulunan vakıflardan bahsedi lir. Bunların bir kısmı hayır
kurum lanna gelir sagl.ayan hanıM, hamamlar, ev ler, çarşılar. ambarlar, firınlar,
dilkkinl ar. arsalar, köyler v.b. kaynaklardır. Daha sonra mürevelli, ürip, batip,
haftz, müezzin, imam. müderris, bevvap , ıahip v.b.nin vas ı fianm belirten vakıf
şa rtlan ile son kısımda şahillerin isimleri kaydedilmektedir.
u)"gunluğwı ı

964 Tarihli vaktiyede ise Allah' . hamd, peygamber 'c dualar ve
övgülerden sonra Kudüsıek i cami, imam, han gibi vakı flardan. bunlara gelir
sağlayan kaynaklardan ve vakıf şartlarından bahsedi lmekte olup son bsı mda
şabiılmn isimleri yer a l ır_
Bu vakflyelerden
TIE M 2 193 numar ada kayı dı olan Kud üs
vakti yesin de iç kaplAa yapı ştın l an şukkada, bu vakfiyeye dair I05611 646 Iaribli
Tiirkçe bir kayda rastlamnaktadır. "Bu vakflye Kudüs-i Şeıi f de bak i Heseki
Sultan Akybi' r-rahrne ve' l-gufran vakflyesidir, Anda bu vakfiye sureti dahi
me vcut olup, bundan gayn suret olmamakla getirnp bu sureti teslim-i sandık
ol undu. Bade' l yevm bu suret bunda mevcut bulunup, Kudüs-i Şerif c: bir dahi
alıp götilmıeye verilmeye, Tabrir en şevval -i mükerrem sene 1056 miltevdli
Halil ei fakir getirmiştir."

s arsılmış, biç b irşey onu tatm in etmez olmuştu. Bu i1z\1nn1silnil yazdıgı şiirlerl e,
Hurrem Sullan için yaptıgı birçok hayırla ve annesinin karakterinde olan biricik
kızı Mihriman Sultan 'a gösterd igi se v gi ile avutma ya çalışıyordu . Bu mealde
Kanun i, Ifurrem SuIıan 'ın rub u için fakirlere sadakal ar vermiş , Mekke ve
Medine ülemi ve: fukarasma da ğı nlmak üzere Mısır hazinesinden 3000 altın
verilesini. 96811560-6I'dc: Mısır Bey lertıe yinc: y aıdıg ı bir hilldimle c:mr etmiftir
(9 3).

TÜRBES I
Istan bul'un yedi tepesinden birinde, Mima r Sinan'ın cihan abidesi
Süleyman iye Camii bahçesinde, Muhteşem Su ltan SÜı eyman 'ın Türbesi yanında
bulunan Hurrem Sultan Türbesi. kesme taştan y apılmış. tek kubbeli, çift yüzlü,
sekizgen pl anlı, iki sıralı tck pencereli, Türk IrJlsi k uslı1bunda bir tUrbcdir.
Girişte revak altında, kapı yanlermda naturalisı iki çini pano olması gerekirten
bu gün bir pano vardır. DLf mimari si sade tutulmuştur. Kiıabef sekizgen cephe
duvarlannın taş ıdıllı çubuk !u, yuvarl ak mermer tam bur üzeri ksbartrna yazılı
ayetlerle do naalnuşnr, Devrinin çok zarif ömeAi olan, giriş kap ıs ındaki çini
panolardaki çiçeklerin havası türbenin içinde de devam ed er. Iç mekin biraz
fazla dekare edil miştir. Birbirini taki p eden pencere ve mibrabiyeler (N işler) ile
iç mekanda bir çevre: yaratı lmışt ır. Çokgen niş yuvalan kasaaklar ile dQzlenir ve
duvar çinileri üstte bir çerçeve yap arak dolanır. Bugün türbe onarılm ış ve
ziyarete açıktır (94).
SONUÇ

TJEM' de bu lunan vakfiyelerin başında Ka:nuni'nin nığrası, sonunda
Evka f M uezzinindcn gd diginc: dair bir kayıt bulurunaktadır. Bun lardan 947
tahrihli olan ve TIEM 219 1 numarada kayıtlı bulunan lIurrem Sultan vakflyesi
cildi, yazısı, tabibi ve Kanuni Sultan Süleyman'a ait tugwı ilc: XVi. Ytizyıl
Türk kitap sanatının en güzcı örnc:klerindendir (9 1).

Osman lı Imparatorl ugu' nun dünyaya hükmcttigi en parlak de vrinde,
Cihan Imparatoru Kanun i ilc: karşıtaşarak, bu şansını değerlendirmes i ilc, onun
kalbine ve tahtına bir ömür boyu bakim olan Hcrrem Haseki S ultan, do ğ uda ve
batıda kadın nufuzunun simgesi olarak ka lıcı bir na m b ırakm ış, muhteşem bir
şark sultanı olarak tanınmıştır.

Ahmet Refik ' c: göre, 11=
Sultan muazzam abidd a v\1c:uda
getirecek bir serveıe sahip olup, bu servetini ticaretlede artırmışn. Süven ile
Ci dde arasmda işleyen birçok vakıf gemileri vardı ki bu gemilerin veriden
HWTc:m Sultan'a aitti (92). Kanuni se vgili eşinin ölümünden sonra ruben çok

Ka:nuni üzerindeki tes iriyle masum üç yetişmiş şebzide, iki vezir, ve
çoc:ugun öldiin1\rnesine sebep gösterilmiş, bu t eşebbüsleri ile Osmanlı
tarih inde Kadınlar Saltanatını n 1rurucusu olmuş ve kendin den sonraki Safiyc:,
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KÖSC'm, Turhan Va/de Sultan gib i saray bdınLanıuı örnek teşkil etmekle,

U :YH"L \ R

Osmanlı

Devleti 'ni bir )'ÜLYt1 kadar kemiren bir 1(cte yol açmıştır. Bu
faaliyetleri ile yetkilerini kötüye kulland ıp beyan edilen Humm Sultan'ın,
Imparala rlugun kaderini kötü şekilde etki leyerek. gerilemesine sebep oldutu
ifade (dili!.

Lt' ha L.
TAŞ LI CA LI YAHYA BEY' I:\' SE HtiDE '\ı U STAFA' ~I:'i
ÖLDÜRÜLMES ( Ü Z[ RJ ~E YA ZD ı li ı :\I ERSIY E.

Hurrem Sultan 'ın nikihı. ev lenmes i, Ka nunl'ni n yokluğ unda yabantl
devlet bq lı:ıınlan ile elçi gOndererek haberleşmesi, onu n Imparatorluktalei
det erini onaya koymaktadır. KanunI'ye yazdı!ı 5eVp ve duygu dolu, şiirleıle

süslediti mektuplar Hcrrea SuJwı:ın ne kadar işveli,
KanunI'ye nasıl tesir en ilini g6st:rnnd:tedir (95).

tatlı diııi

Me tii lOn Feilatün Me ti iliin Feilün

oldulunu ve
'-Ieded meded bu cihaniin yıkıldı bir yıııı

KanunI de sevgili eşmden uzaIc1a$mca bu KVpini en gıhel Jt'kilde
şiirleri ile ifade ediyor oruı hedi yeler gOndcTiyordu. (96). Kanuni'nin fl UlTem
Sulta n için yazdıtı en güzel g.uC'Ii.. makalenin sonuna alınmıştır (97). Bkz.
Lcvha S

Ecel celiIneri

2

Mustlfa H anı

mihf· j cemi li bozu ldı divlnı

Veblle koydılar il Ile ;'I.i Osminı

ve mücadele ile doldurdutu Omriinii g(lzcl hayır
hakkında çok şeyler yazı lm ı ştır. Tarihte
siyasi faaliyetleri ve bırektığı eserleri ilc anılan Hurrem Sultan', sanuız yaşadığı
devir ile bulund uAu şartlar içinde deAerlendirrnek gerekecektir, B u yorum ile
Hurrern Sultan hakkındaki son sôrll sayın okuyuculanmıı:a bırakıyonız .
Sevgiyle,

işl eri

Tolundı

aldı

saygıyla

3

ilc de süsleyee lI urrcm Sultan

Geçerler idi geçende o merd-i mcydirn
Felck o cinibe dÖlldürdi ,Mı. ı

"

de vrinı

Yalancmun ının bühtinı bugı ·ı pinhinı
A lnıdı yaşumUZl yakdı nir·ı bicrlnı

5

Ciniyel itmedi cini gibi anun
Boğuldı

6

seyl- i belira

S 'olaydı

dnı

atıldı erkinı

g&meye idi bu mkerf.yı gözüm

Yızuk:lar ~

revi görmed i bu riyı gözüm
II

Tonandı

aAlar ile nünun menirı dönüp

G llşidc.h.ıır

2

idi şevk ilc nelıira dönüp

GlJriindi halkı

dıribı-, şükQfed1rıı

Y!1ridi 1cu1Ia."l y:mınc ı. !ila h
.,
"

"
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3

Tururdı hıdder

DtAğl

ile şAh-, cihan nha dönüp

3

Akar su gib i müdam

hayrneleri karlu kühs<ira dönüp

4

Müzcyyen idi bedenleele Akhisara dönap

4

,

EI öpmege yüridi mihr-i bi-karara dönüp

,

Tutuldı

gelmedi çünk::im o mMı-pire dönüp

Bir ejdarhl.yı dü-serdür bu hayme-i dOn)'A
Dehinına düşen

Vücüd iline akın

toldı

kevn ll. mekan

eğ lamak da

pir a cuvan

saldı akdı eşk-i

revso

Eyi. serir-i sa-'decde padişaho , cihan
O

ean-ı

!demiyin o ldı bak ile yeksin

Diri kala ne revadur fesad iden şeytin

Görenler ağladılar ebr-i nev-bahMadönQp

6

Ginv Ü nilt \'\1 zir ile

38l

6

!'Oesim-i subh gibi yirde koma ihumuzı

Hik ire t eylediler nesl-i pAdişAhumUZ!

olur bemtse ni-pcyda

V
iii

Bir iki egri fesid ehli nitekim şemşlr
Bir iki nime·j tezvlri kı ldı karline tir

O bedr-i kim il ü ol işini-yı bahr-i ulÜ01
2

3

2

Gelür ezetde mukadder olan kalil ü kcsir

Fena)'. vardı ıelef iıdi anı tili·j şum

HezAr kayseıii.n old ı

Dôgündi kaldı

bem ıin dağ- .

3

Ecddür 'deme derbend-i teng

Küyündi şam-ı

fuikında toldı yaş

4

To landı

,

RIZi-yı Haıc

ma'düm

ne ise rizi

,

oldı

ol mcrhüm

6

muayyen günahı ni ·ma'lüm

Zihi sa'id Q şchid

ü

zihi şeh-i mazlüm

yer yüzine as lına n1dI itdi

Sa'Adet ilc hcmin

kurb-ı

bazrere gitdi
2

IV

Getürdi arkasım yire Zil-i devr-i zam!ıı
vücüdına

2

4

gerdenine hile gibi mar-ı semüm

H atas ı gayr-ı

Yıkıldı

kırd ılar

3

sitem-i Rüstcm ile irdi ziyAn

Döküldi gözyaşı
Dern-i m emşn

yı ldızl arı ço ğaldı

figin

kıyimet gı1nin dcn oldı nişin

ömri kasir
tAn ' aşil
ü

Zaniridür bu ki ugrar ana cuvin ile pir

ile RO.m

Kara geyı1rdi Karamatta guşşa itdi hücılm
O mibı ince hayil ile

6

hasret ile nücıl:m

leyi l· i

4

Yirini zir-i zemin eyledi o mihr-i mı1nir
Yirini gitdi cihandan nitelei merd-i falcir
Bu vÜl'a olımaz halka kAbil-i ta'b ir
Ki Brdişir-i ~Iayetde ola i det-i şir
Bunun gibi işi kim gördi kim işitdi ' aceb
Ki o!lına b ya bir server-i ömcr-meşreb
VI
Ferid-i ' il em idi 'ilim idi a' lem idi
Muhammed ümmetine mevti mevt-i ' lIem idi
Ziyade m iıem idi hayli emr-i mu'zam idi
Salih u zühdi kavi i 'tik idı muhkem idi
Meşiyih ile muslhib rie8Je hem-dem idi
Kertmeı ilc kcrim(J'I-hışil &dem idi
Niktlm gibi cih1n-dide v\l mükerem idi
vüc üdı muhteşem

o. şevketi mu'azzam idi

,
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5

Tevdzu ile sel imında hôd müsellem idi

•Aceb o bedr-I tamarnun ne
6

H\..'RRE.\ 1 SlILTAN

U ıyfl ar oldı

' .iıdeti

kem idi

ana iftira ilc girdi

HuzUr· , Hakka du'i vu serıi ilc: girdi

Vii
Sipihrün tıyi nes inde gôründi rüy-ı fena
Kodı

2

J

bu kesret-i dün)'! )'. kıldı ' azm -I baki

5
6

s ı hhalÜrtüz haber in anmısız şükür Hak malii)'a seni cemi haralardan saklasun
eler biz biçare zaife cariyenüz canibinden istifsar idersenüz vallah benim canım
ne gicem gicedür ve ne günilm gündür sizin gibi padişahın sohbetinden ayrılarn
dahi benim halim ne olsa gerektir. Yallah ye tallah fırakmuz ireşinde gice ve
gündüz yenarım Benim halim hemen hak ıaa lAdan ayrul.: kimse bilmez Benim
canım piresi gözümtın nuri iki cihanda ümmidim vallah dtınyada heman s~
muradım sınız Benim halim ne dil ilc takrir olunur ne kalem ile tahrir olunur"

Beyt: Bir dahi g örmek nasib ola mı i lernde seni

Gari blcr gibi gildi o yolla ra tenhA

Eşş i giine

Çekildi ' i lem· i bi li ya hemçü murg-ı hum!

Korkan m unudasuz Devletlü sultanı m beni ah vah al-firak

H akikaıen

Yal nız

sebeb-I rir al ol dı

dilşman

ana

Nasjbi olmasa tan mı bu cife-i dünyA
4
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lI ayal-1bikiye

irişdi rüiıı

ey Yahya

biri bir gez )'ÜZüm sürsem gani

gün gibi serren ile haraşan eylerin

lI ik-i pAy-i şaha yan nca bu zaifin kentteri
Abd

unutulrnıya hacertın

budur

Ş e fik ı rüh -ı Muhammed "re fikı zit-ı lI udi

Kimseye kı Ima nazar devletIii sultanı m

Enisi gayib erenler eelisi ehl-i şam.

Yalnız

Ziyade ide yasum gibi rahmetin Mevll

Vay ne müşki l derd o lurm~

Ilahi cennet-I Pirdevs ana turag olsun

Yakdı yandırd ı

Ni2im -\ ' alem olan

pid i şah sağ

olsun

gün gibi seyran ilc

haraşan

eylerin

Pad iş abın fırkati

beni bu nar- ı hierin mihneti

Nola bu cariyeni oda yakmak
Yalnız

sakın

ımı ş

adeli

giin gibi seyran ilc haraşan eylerin

Bu Mersiye Mehmet Çavuşoğlu 'nun aşa ğıdaki eserinden alınm ıştır.
Yahya Bey, Yahya Bey Divan Tenkidli Basım, Haz. Mehmet Çavuşoğlu
~ Istanbul : Istanb ul Ün ivers itesi Edebiyat Fakültesi, 19n). s. 165-168. •
Levha 2.

IfVRREM SULTA :"' l~ KA...... U!\'I· YE YAZDlGI ~1 [KTtlP
Su ltanım

Hazretlcr i,

Canım paresi Sultan ım Hazretlerinin mübarek hiik·i pay·i şereflerine
bu çirkin yüzümü su(r)mekten sonra benim can- ı azizüm devletim seederim
su lranım çok şl1kG.r hak taa1.irlı ki mübarek m cktub -ı şerifmiz geliib gözlere nur
gönüllere sürer hasıl kıldı. Hak taall kemaliri pir idüb kıyametedek seni benden
ayunnayub bir dahi mübarek d iziir·ı ş erefinize )ii2 sürmek nasib ide Benim
canım piresi benim ömrürrıün hasılı devledü sultanım mübarek mektubunuıda

Ah benim can ım paresi de\"lellü sullanım hamamdan ôn1rü bize hayırlı
haber ler göndcnn* siz hüküm göndermi şs iz yallah solkadar sevindim ki heman
Hak ıaala bilÜt Allah u Talıl A ve tekaddese ömıilnü devletini ziyade eylesün bir
yerine bin versün Benim Sul tanım vallah bi l IMı mübarek gônlünüze gel me~iin ki
ben kullan tamam isterim . Yallah siz hiltlrsüz benim canım razı olmaz bir
nesnecik mUladı mea olmayınca Yaı ıah yalnız hemen mutbah hare ına elli bin
akçam gitti bakiyyesin kenduma harçlığa a!ı kanıadı m Andan sonra benim canım
p.iresi g ôzüm nuru gönlüm sfirı1nı sultanım mübarek zikıilniiz g ö ndermişsiz
Yal!ah ziyade Şaz-ı azim oldum Hak Taal! sizleri iki cihanda sevindirsün Eler
o ğl ancuklarm tarafından istifsar eylersenüz erenler himmcıiylc i)'Ü hoş beına n
mübarek başma lunuıa yüz: sürüb mübarek cemalaniize müştaklardır. Hak Tu !!
üasib ide Cihangir 'in uruzundan öıüni. sorarsanız Mamul oğlunun yakısından
konurdu şi mdi hele baş verdi inayetullah ile deşildi ş imden sonra iyücedir

387

"6
duadan feramuş etmiytsiz eler imam hocadan ötürii
heman bir meyyittir ne: ölü ne diri şöy le yalur ,imdi botaıı işl enar iki
(de) birde sol umaz., hrnıan onun halin Allahdaa gayri kimse bilmez
Elhamdüllill1h benim lUItaıUm ötede paşadan da.iı.i hayır lıabefler işitilllr bemi$e
hayu haber işiti lsl1D kılıcunuz ÜStUn olub düşmanlarınız makhur olsun baki
veuallm birab al ibad
beman

hayır i ş letir

EI·fakire d· Hakire
Haseld Sultan

sorarsanız

""".

Paşay.

selim

idı:ıı1z dayenüz dahi

eyu

hoş

mübarek başma~U2a ydz

Bu melcb.ıp

ömcli Sejaı R. Uçnım ' uo aşalıdaki eserindm .Iuımıştır.

Nejat R. Uçtum "Hurrem ve Mihrimah SUıtanlann Polanya Kratı ii.
Zigiımund's yazdıkları mektuplar" S,lldnl. XLIV, 176 (Ekim ı 980)'dm ayn
basım,

s.713.
u ,,-ba 4.

Bu mektup 6m eti M.

Çalıtay Uluçıy' ın aşalıdm

eseri nden

ıluımışıır.

DAR eSşIFA ILE ı ıclLl VAK ı F ŞA RTLA RI

Hastancnin esas kadro ve nizamatııu muhtevi olan valdiy c kısmının
Çalıtay

Osmanlı Su1ıtVI1arIM

.Ast Ma tuplan , Tarih
DünylSı M ecm uası Yayınları ndan :2 (lsunbul: Şakı M aıbaas ı , 1950)
1.39.
40.
M.

Uluçay,

u '"ba J ,
fl URR Uı SlLTA.""L'" POLO:\"YA KRAU '="A YAZDı Cı

CEyAB! 'I EKTV P

Allah Kral It m ederinin ömıilnO ziyade eyl esım ve bir gilnünO bin
eyletün Marwı·i Mire budur ki muhabbetnameniz gelQp vusul bu1dukda şcl
kadar şali " e handan olup iw: ettim ki bbili tabir detildlı. Mazmunu münifınde
ııhbaı ve "Ilmetiniz ayan "e bu muh ibbei muhl isinize olan ifli yak .ı
muhabbetiııiz ve Padişahı lJempenab bazrctlerine olan ım1veddetiniz beyan
olunm~ ki kabili tabir dep ldir. M thtadamı 6mr olup hemişe dilnilvaz olmaktan
bAli o lmıylS12 ve mektubu , eritinizde olan muhabbetleri " c Hu an kulum ıalcrir
ettilil dostluklan canı minnet bilQp Padişab. Hm etlerine arz ettikten sonra
Padişah·ı ilcmpc:nah Hazrctleri fOl Ir:adar hazzetmiş ki kabili tabir detildir.
Etmiş ki koca kral bizim ile iki kaıdı:t gibi idi. lnşaallahumhmaD bu bal ile Ata
ile otu! gibi olalım dcmit ve bu Ain.ırdaıı bükmü $'erir emr edUP kulum Hasan' )
hlki payı şerifisıize irul eyledi ve KnI. Hazreı:leri malumu şerif ola ki Padiph
yanında heme husus için ki sizlerden fikrolunursa (l) un otlr::adat sizleri bayriyle
zikretmeli canı minne1 bilt1n1z.. Bu dostlut. binaen mektubu muhabbet tehi dest
olmamaj için iki çi ft don " e göynek uçlruru ile ve alu dane destimal ve bir dane
el ~ m.a.lr:raması g6ndcrild:i. Bohçuı ile mazur buyuruız zira sizlere 11yık
c5bab g6ndcrileınedi. 1 nŞ.a1LahUrTahma Jimdengeru usd ile işledelüm Baki
hemişe Omr~ de'i let müstcdam bad Binbbilibad.

Türkçenıize temhnesi budur.

(... Bunlardan biri be v ikı fanın makür medresenin arkasında mezbw
ve menum olan mahallede her derdio medan , iBsı olmak bere hastalann,
sakimlcrin ve diı1:er alim ve Aflu müptelAolanlara vakfettili ~if'adır. )

Tabibi daıı1şşifa:
Vlkıfa (Allah beşeriyen onun mcdid olan saycsinde emin ve rahatda
daim etsin) Darl1şşi fa için iki ıabi bi bazik: tayinini ve bu tabibierm riayet ve
lnayete 11yı}: ve titnet ve kiy&Se1 ile maruf ve dirayet ve ferasetle mevsuf ve
ıababet "e tıikmetin bildlmle b vanin ve cilz ' iyaıma cidckn wkuf Phibi ve
insanların mizac "e tabiatım anlamakta mahir ve il1ç ıertibindc: şurub ve
macun1ann hasWQlJ1 tabiatma uygun gd ip gdmeyecetini bilmelete mukıcdir "e
ıeçirmiş oldukları bir çok garıalerini ilimleriyle ıak'liye etmiş 'e bu ilmi tahsil
ve ikmal için çok zaman Metrn iş kimselerden olm asım şart Inlmıştır.
Bunların her birin i umu.mun ittifakiyle selimeti nefs \·e

keremi ahllk
ve muhabbet ve hayra deli let eder bir simaya malik, hiç kimseye zararı
dokunnwnış ,gıyetle hal im ve selim ve ekaribO. ec:anibe klU1l kalbinde halis bir
muhabbet besleyen latlı 5OzlQ, güler yi1zlıı herkesin indinde makbul. ve hc:fmariz
ve sakime onun velisi gibi nazan re'fetle bakan ve biç bir vakiıde onları ~ bir
yQzle Ir:lrfılamayan kimseler olınıımalıdırlar ve bunlar hiç bir nman basta1arıı
vahşet ve ne freı i muc;p olacak söz söylememelidir. Çünk1l bazen (enı ve haşin
sözler hasta o.zerinde ıkvası olmayan bir derddea daha ziyade müeu ir olur.

fb sw arla ıOrüşül ilrlı:en onlarıı güzd dlmIelerle billb ve onlar la suai
ve (:('vabda bopgidecek cQmld er ve ibareler kullanmalıdırlar. Çünki1 bazı güzel
m ler de bııstaya mai zillllden daha laiz gelir "e daima onları eenabı refeı ve
nayeti altında bulundurup 16tfu inıyerini ÜZCflerinden eksik etmemelidirler.

Tab iblerdcn biri her gün darilnifadıı ham olup bütilıı UInur ve mesalihi
gözden geçirmek ' "C: hastalann ve sakimtcrin ve alillerin ahvalini isüfsar etmek
ve e nlann nabzını yoklamak. idrarlamn "c di ğer teşhise meda!' şeyleri muayene
ctmc:k. kOçllk ve bl!yi1ğWı &hvaJini sorvak ona göre liyık olduğu veebile
m ceıeee ve madı"'aı eylemek vu ifesiylc mükelleftir, ve eter icab ederse hiç
rurur "C: Id:1sü1 g6s1ermeıden ikinci defa mıaycnesine şitab etmelidir.
Ve yine bu iki tabibden her biri bu yazı!m~ olan J&ltlarve bu vazedilen
"idelerden birUine ria)CI etmezse vazife olarak kendisine tahsis edilm pacaı
lıaramdır. Ahmde azaba düçar olur. Bunlardan birisinin muşı yirmi bq ve
dilerinin on beş dirlı.cmdir.

Bundan muda. ",ikı f. iki kehhalm
muıecnni

üç

istihdamını

da pn

kılmıştır,

Bunlv da bu rende Ili m "C lis:ad "c: mueıece " C ıcdııvidc J.yeıle
' oc mütedebbir olmal ıdırlar. Bunlmb.n birinin ın.ı.I4'l bq ve dillerinin

dirbcmdiı.

Kanb, "ekiltwç ve kilerci olmak üzere üç adam daha tayin edilmel idir.
Bunların

'"

AY$E OlAK8A$
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her birinin maaşı !iç dirlıem

olacaktır.

veçhi le p~irecek iki ahçı, muşlan iki
buçuk dirlı.cm eıchiyeyi Iuvarıdll da jecek iki memur, muşlan ikifa dirbem.
Hastalarııı bildirnIt Ie"anm ve ihtiyacaruıı tesviy e "c temin edecek ve onlann
bcr zaman yanında bulunup bilcüml c wnuru hı:susat ile mukayyer ve mqıuJ
olacak dört hutahuIÇt !ci hunlar hiçbir vakine hastalann yanı ndan
aynlmayacaklardır. Ve her gece bu dört memurdan bcr ikisi miln.avebe ilc
hastalann bimı~inde biç tutur ve tekasil! göste rmeden hazır bulunacaklardır,
HCT birinin ma&fl üçer dirbcmdir.
HastaIu m yemek lerini

IDlıtlup

Hastalana idn. r $işe lerin i ve ",ircyi dökme,," ıemizlemek \'azifesiyle
memur ki bunlar akşama kadar vazifeleri baş ında bUl l.!MC&k brdır.
ve hiç aynlmıyacaklardır. ve geceleri de münavebe ilc hizmet ~kICTdir.
Maaşlan QçCT dirhem olacaktır. lI ini hecetde hastal ann çamaşırlannı yık ıyacak
iki memur maaş lan ikişer dirhem olacaktı r. Biri fem$, dileri bevvab olmak
üzere iki memur daha istihdam edilece ktir. Maaşlan ikişer dirhemdir. Biri
cam inin önün de dileri caminin yanında ve imaretin önünde kiin bahçeye
bilkaaı.k bir bahç ıvan. maeşı bir buçuk dirhem; <İarüş$ ifadil ve imar~ ve
medresedeıCi çöp leri toplayıp dilcr maha lle dökmek için bir çöpçCl, maaşı bir
buçuk dirhem; hamamda ıuilfayi ve hastalan n n!lı::u mü llyemeıle yıkamaiı
memur bir ıd iAlc; . Maaşı iki d irhan dir.
mükeııef ilci

için devaler, şurublar. yemekler ve d i ~er Ihım
olan şeylerin tedarikinde her gün yüz elli dirttcm sarfını ,an kılml$tır. Bu
meblaiın darüşşifaya iltica eden hastalann ihtiyacına sarf edilmes i lhnndır.
Ymc

vikıfa darüşşi fa

Şurublar ve macun lar pazartesi ve perşembe günlerinden maada
hariçde hiç kimsey e verilmes i çaiz deAildir. " e bu mezkUr iki gWıde tabibler
muhtaci ne yahıız i1iç için ihti)'açlan olduluna dair kanaat ıcld ili vakitde
verebilirler. Ihtiyaç" n oltnadıp halde tegaddi içiıı almak istedik leri vakitlk

""IiI...
Imaret ba.h.sinde ...•. d an1şşi fa badcmesinden iki tab ibe. göz
belcimlcrine. cerrahlara, kitib. 'ekilharç, jdlerci "c şCTbe1çiye. aşçı. havancı ve
orada ikamet eden dört kişiye; idrv şişelerini venireyi temizleyen hizıtıco.çücrc.
çamaşırcı lan. bevv ab " e bahçıvma ' e çenlı ve çöpçilye yemek vımlcbi lir._ .)

D~ifa ile ilgi li vakıf şan larm içeren bu 6me1r. S<lheyl OnvCf Beyin
"alıdaki eserinden alınmıştır.
A. SÜIıCYI Oeve. / JJ9·/ 919 400. Y,ldö" ii",ii do/ayısı}"" H<JSd i
H IJStiIIl n i Tarilıçerl. lstanbul Cnivcnitcsi Tı p Tarihi E.tıstitQsQ No.16 ( Eezaçı
Kimyager It ulki ısmail Gölaı.ar. Yeni laboratuarYayuılanndan Sa.16. 1939),
1.4-6.
u ,-tı _

s.

KA.' u:ıı;i ·l'ii~ H URRE.\1 Sl ' LTA.'\l ı cıx YAZDı Cı GAZELI

Celts-I hal..·etüm vanım habiMm
Enisil.ırı

mahrc:müm

' 'UUItl

mih·ı ıibinum

giLzeUer içre sulılnum

(ta yi lum hisılum ômrüm şanb-ı Iı evsenım adı:o.m
Bahinım bebçetıım

Çcn1ruın

rüzum nigirum verd-i haııdlnwn

se)T Ü .scyriııum güıisan ilc bus::1r.l:.."Tl

Meramum dilrr· i tchviruın u bihum sohbctüm , i mum
Neşitum işretOm bezmı:ım

çal gum

neyyinım şem' üm

TllTUncu nar u nare neüm benüm ş em' i ,ebisti num
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