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SUNUŞ

Medeniyet tarihinin yazıyla başladığında ittifak edilmiştir. Eski kültürlerin terekesi meyanında 
yer alan, kitabeler, çivi yazılı metinler, kitap ve belgeler sayesinde geçmiş zamanların sesini duyarız. 
Bu metrukât sayesinde inşa ettiğimiz tarihin temeli sağlam örülür, çatısı mukavim olur. Türkçenin 
deyim zenginliğinde yer alan "söz uçar, yazı kalır" deyimi farklı kültürlerde de mesela Latincede 
"verba volant, scripta manent" şeklinde vücut bulmuştur. Her kültür sözlü tarihe önem verse de yazılı 
metinlerin yerini hiçbir şey tutamaz. Geçmişten gelen bu metinlerin ehil ellerde değerlendirilmesi 
ile çıkarılan neticeler istikbalin şekillendirilmesinde de bir istikamet tayin eder. Bu doğrultudaki 
çalışmalara her toplumda büyük önem atfedilmiştir. Ortaya çıkan bilimsel disiplinlerle ortak insanlık 
kültürü tespit edildikçe, eşit ve adil insanlık idealinin gerçeğe evrilmesi de mümkün olacaktır. Bu 
mülahazalar ile dünyadaki bilimsel çalışmaların insanlığa tahakkümden ziyade "eşref-i mahlûkat" 
olan insanı daha da şereflendirmeye yönelik olmasını temenni ediyoruz.

Toplumların kan ve gözyaşları üzerinden kendilerine bir gelecek inşa etmek isteyen 
bedbahtların varlığı kadar, dünyada barış ve huzurun tesisi uğrunda canı pahasına çalışan, ter 
döken saygın şahsiyetlerin mevcudiyeti inkâr edilemez bir hakikattir. Bunların gayreti ve insanlık 
idealinin tesisindeki çabaları takdirlerimizin ötesindedir. Coğrafyamızda geçmişte yaşanmış insanlık 
tecrübesi ve devlet telakkisinin, uluslararası literatürde "Pax-Ottomana" yani "Osmanlı Barışı" adıyla 
mümtaz bir yeri vardır. Yaşanmış tecrübelerin sonraki nesillere aktarılmasında bir zamanlar kesinti 
olduysa da o zamanların sözleri uçtuysa da o yaşanmışlıkların kayıtları arşivlerimizde durmaktadır. 
Başbakanlığımıza bağlı Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı'nda 
muhafaza edilen belge deryası üzerinde çalışan yerli-yabancı araştırmacı sayısının her geçen gün 
arttığını görmekle iftihar ediyoruz. Araştırmacıların, bilim insanlarının, iğne ile kuyu kazarcasına 
fedakârlıkla yaptıkları çalışmaların sonuçlarıyla dünyanın hasretini çektiği, gerçekleşmesini 
beklediği huzur ortamına büyük katkılar konulacağından şüphemiz yoktur. Aynı zamanda bu güzide 
kurumumuzun asli görevleri arasında yer alan belge neşriyatı da bu katkılara bir misal teşkil etmektedir. 
"Hatt-ı Rikkat Padişah Hanımları ve Kızlarının El Yazıları" ismiyle yayınlanan bu son eserin büyük 
bir boşluğu dolduracağı muhakkaktır. 

Son zamanlarda gerek kitap gerekse sinema ve televizyon filmleri ile Osmanlı harem, saray 
hayatı toplum nezdinde merak konusu olmuştur. Ne var ki Osmanlı Sarayı ve Harem Teşkilatı etrafında 
geliştirilen efsaneler bazen tezvirata, çoğunlukla iftiralara dönüşmüştür. Harem hakkında halen 
bildiklerimiz, bilemediklerimize oranla çok cüz'î bir nispettedir. Bu yönde yapılacak araştırmalara 
ihtiyacımız olduğu inkâr edilemez. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü bu eseri ile padişah anaları, 
eşleri ve kızlarına ait çeşitli el yazılarını bir araya getirip meraklılarına ve araştırmacılara sunmakla 
önemli bir görevi yerine getirmiştir. 

Kitabın ortaya çıkmasında emeği geçen Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü personelini tebrik 
eder, çalışmanın konuya ilgi duyan herkese faydalı olmasını temenni ederim.

Doç. Dr. Uğur ÜNAL
Devlet Arşivleri Genel Müdürü
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GİRİŞ

Osmanlı Tarihinin en çok tartışılan yönlerinden biri “Saraydaki harem ile padişah kadınları ve 
kızlarının hayatları”dır. Altı yüz yıllık bir tarih sürecinde bilinemezlik boyutu gayet fazla olan harem 
ve mensupları hakkında yüzyıllardır ortaya konulan çalışmalarla, bu boyut mümkün olduğunca 
aydınlatılmaya çalışılmıştır. Osmanlı toplumu için mahrem hükmünde olan özel hayat ve aile için  
mütecessis yaklaşımlar, her zaman ayıplanmış ve engellenmiştir. Toplumsal ittifakın sağlandığı bu 
hususta padişahın da özel hayatı olan evine-sarayına yönelik araştırmalar, Osmanlı kalem erbabı 
tarafından yapılmamış veya ihmal edilmiştir. Bilinenler sadece teşkilat tarihi ve siyasi tarih açısından 
gerekli görülen hususlardır. Özel hayata yönelik ayrıntılara neredeyse hiç yer verilmemiştir. Buna 
rağmen Batı dünyasının her zaman ilgi odağında yer alan harem, bu dünyanın hayal gücüne ve 
eğilimlerine göre şekillenen bir tarih anlayışıyla sunulmuş, varılan sonuçlardan etkilenen batı 
toplumları kadar, yurdumuzun sakinleri de gitgide ortak kanaatlere sahip olmaya başlamışlardır. 
Bu çevrelerin büyük nispette kabul gören telakkilerine göre “saray haremi padişahların zevk u safa 
merkezi, harem mensupları da birer haz objesi olarak birbirlerine çeşitli entrika ve komplolarla aman 
vermeyen bir kaynar kazanın sakinleri” olarak düşünülmektedir. Gelinen noktada öyle anlaşılıyor ki; 
günümüzdeki tarafgir ve incitici anlayışın aksine hakikati tespite yönelmiş bir tarih telakkisi, ancak 
eldeki arşiv belgelerine dayalı yeni çalışmalar ve araştırmalarla desteklenirse kabul görebilir. Ne var 
ki tabiatı icabı adı “Harem-Yasak bölge” olan böyle bir konunun belgelerinin tatmin edici ve yeterli 
sayıda olmadığı da ortadadır. Çeşitli karinelerden ve elde bulunan az da olsa somut verilerden yola 
çıkılarak yapılacak arşiv destekli objektif çalışmalara her zamankinden daha çok ihtiyaç vardır. Bu 
ihtiyacın tespitiyle en azından örnek olmak adına, Osmanlı Arşivi’nde mevcut bazı padişah kadınları 
ve kızlarının mektup ve diğer türlerdeki belge örneklerinden bir derleme yapmış bulunuyoruz. 
Bu derlemenin içine Osmanlı Arşivi’nin araştırmaya açık belgeleri yanında son yıllardaki tasnif 
çalışmalarıyla ortaya çıkarılmış yeni belgeler de dâhil edilmiştir. 

Konusu “Padişah Kadınları ve Kızlarının El Yazıları” olan bir kitapta bulunan belgelerin 
en önemli meselesi, yazıların gerçekten kim tarafından kaleme alındığının tespitidir. Klasik dönem 
Osmanlı yazışmalarında mühür ve imza çoğu zaman bulunsa da tarih ihmal edilebilirdi. Bazı 
durumlarda da imzasız, mühürsüz ve tarihsiz yazışmalar yapılırdı. Bu şekil belgeler genellikle 
birbirlerinin yazısını tanıyan hususi şahıslar arasında olurdu. Osmanlı bürokratik kurumları arasında 
yapılan yazışmalarda da bilhassa Bab-ı Asafî - Defterî bürolarının klasik dönemi ile Tanzimat’tan 
sonra nezaretlerin ilk yıllarında üretilen birçok belge imza veya mühürle bağlanmazdı. Bab-ı Defteri 
bürolarında tarih ve paraf atma işleri daha bir sistematik hale getirilmiştir. Kâtip bilinemese bile 
kalemi temsil eden ve Osmanlı Arşivi’nde “Kâtip Gülü” adı verilen işaretle en azından belgenin 
üretildiği büro tespit edilebilmektedir. 1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı’ndan (Gülhane 
Hatt-ı Hümayunu) itibaren yeniden şekillenen devlet yapısında, yazışma usullerinde de değişiklikler 
söz konusudur. Bütün yazışmalarda imza-mühür bulunması ve tarih atılması mecburiyeti 19. yüzyılın 
ortasından itibaren getirilmiş ve yaygınlık kazanmaya başlamıştır.1  Böyle bir anlayışın olduğu 
ortamda belgelerde imza veya mühür de olsa belgeyi kaleme alan kişinin kimliği yine de meçhul 
kalırdı. Bugün bu tip evrakı kaleme alanların tespiti ancak metin içindeki karinelerle mümkün 
olabilmektedir. Karineler yeterli değilse kimlik tamamen meçhul kalmaktadır. Bu karinelerin en 

1 Meclis-i Vala kararı üzerine çıkan irade ile bütün merkezi dairelerin yazışmalarında tarih konulması ve taşradan gönderilecek tahriratlara bundan sonra mührün 
yanında imza ve tarih konulması emri. İ.MMS 6/95 1262.S.08; Buna dair Sayda valisinin cevabi yazısı. Y.EE 78/141 1262.C.25.
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kuvvetlisi ise Gülnûş Emetullah Valide Sultan’ın hattının kesinlikle kendine ait olduğunu ispatlayan 
ifadelerinde karşımıza çıkmaktadır. Kethüdasına gönderdiği mektubunda “nezle olduğundan yazısını 
fena yazdığını belirtmesi” en azından Gülnûş Valide Sultan için yazısının kime ait olduğu meselesini 
ortadan kaldırmaktadır.2  Bugüne kadar Osmanlı Arşivi’nde yapılan çalışmalarda Hatt-ı Hümayun 
tasnifinde mevcut birçok padişah el yazısı tespit edilmiştir. Bunların çokluğu ve çeşitliliği yanında 
sadrazamların veya diğer kalem görevlilerinin de şahitlikleri belgelerin hangi padişahın elinden 
çıktığını kesinlikle tespit etmemizi sağlamaktadır. Bunun yanında Saray ve Babıâli bürokratlarının 
da el yazılarının tespiti zaman zaman gerekli olmuştur.3   Harem mensubu kadınlar ve sultanlardan 
kalan mektup türünden belgeler ise aslında özel yazışmalar olduğundan kalem kâtipleri ve sair 
görevlilerin şahadetleri bu tür belgelerde mevcut değildir.4  Zaten bu tür belgelerin arşive intikali 
devrindeki bazı uygulamaların neticesi olarak gerçekleşmiştir. Osmanlı Devleti’nde askeri5  
sınıftan veya harem mensubu kadınların kethüdalarından vefat edenlerin terekesi tespit edilip 
mühürlenirken, nezdinde mahfuz her çeşit evrak da kayıt altına alınarak saklanırdı. Muhallefat tespiti 
neticesinde alacaklı ve borçlu olduğu kişilerin evrakı bulunur, terekesinden bunlar ödendikten veya 
alacakları tahsil edildikten sonra işlemleri tamamlanarak torbalara doldurulur ve üzerine evrakın 
sahibinin kimliği yazılarak Bab-ı Defteri Muhallefat Halifeliği’nde bu evrak saklanırdı. Bu kitapta 
ortaya konulan padişah kadın ve kızlarına ait mektuplardan HAT 1653/1, A.{AMD 2/43, HAT 
1653/41, HAT 1653/7, HAT 1653/8, HAT 1653/15, HAT 1653/17, HAT 1653/18, HAT 1653/13, 
A.{MKT 7/8 kodlu olanlar “kethüda”lara, HAT 1653/4 kodlu belge “lala”ya, HAT 1653/39 kodlu 
“esirci ağa”ya, HAT 1653/14 kodlu “gümrükçü ağa”ya, HAT 174/7521 kodlu “muhtemelen Köse 
Musa Paşa”ya, HAT 1653/31 kodlu “imam efendi” ye yazılmışlardır. Doğal olarak yazılan kişilerin 
nezdinde bulunması gereken belgelerdir. Arşive intikali ancak terekelerinin tespitinden sonra 
Muhallefat Halifeliği’nde zapt edilen belgeleri arasında bulunmasıyla mümkün olabilir. 

Bu belgeler Osmanlı Devleti zamanında ilgili dairelerinde torbalar içinde mahfuz durumdayken 
belirsiz bir tarihteki ilk tasnif çalışmaları sırasında dağıtılarak kronolojik sıraya göre dizilmişlerdir. 
Asli vaziyetlerinin bozulması sebebiyle karışık bir hale geldiler. 1987’den sonraki tasnif çalışmalarında 
“Provenance” sistemi ile tasnif edilerek yeniden bir araya getirilmeye çalışılmışlardır. Asli 
vaziyetlerinde günümüze intikal etmiş olsalardı hangi kethüda veya diğer bir görevliye ait olduğunu 
torbalar üzerinde yazılı kimliğe göre belirlemek gayet kolay olacaktı. Bu tespit imkânı günümüzde 
ortadan kalkmış durumdadır. Artık karineden veya belgenin diğer diplomatik hususlarından yola 
çıkılarak bir tarihleme ve kimlik tespit etme cihetine gidilebilir. 

Derlememizde mevcut belgelerin bir kısmı yıllardır araştırıcılara açık olan belgelerdendir. 
Son tasnif çalışmaları ile ortaya çıkarılanlar da buraya ilave edilmiştir.  Kitabın muhtevası padişah 
kadınları ve kızlarının el yazıları olmasına rağmen Osmanlı kadınının dünyasına dair spekülasyonları 

2 A.{MKT, 7/36

3 Yıllarca valilik ve Sadaret makamlarında bulunan ve Babıâli’de kaleminden çıkma yüzlerce yazısı bulunan Midhat Paşa’nın bile Taif’te sürgündeyken düzenlediği 
vekâletnameyi, mührü kaybolduğu için mühürleyemeyip imza ile yetinmesi sebebiyle sürgün arkadaşları Hasan Hayrullah Efendi ve Mahmud Celaleddin Paşa’nın 
bu vekâletnamenin paşanın el yazısı ile yazıldığına dair şahadetleri mevcuttur. Y.EE 19/32 

4 Üçüncü Mustafa’nın kızı ve Üçüncü Selim’in kız kardeşi Hatice Sultan ile  Melling Kalfa arasında Latin alfabesi kullanılarak yapılmış yazışmaların tahliline dair 
bkz., Hatice Sultan ile Melling Kalfa Mektuplar, Perot, Jacques-Hitzel, Frederic-Anhegger, Robert, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2001.

5 Osmanlı toplumunda, gördükleri hizmet karşılığında vergi yükümlüsü olmayan askerlerin, ilmiye sınıfının ve beratlı olanların genel adıdır.
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bir ölçüde izale edici olması ve nadirlikleri sebebiyle padişah kadın ve kızlarına ait olmayan bazı 
belgeler de ilave edilmiştir. Bunlar;

a) HAT 1653/3; Devrinin sayılı mutasavvıflarından Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin kızı 
Fatma Hanım’ın, saygınlığının ve vakıf mütevelliliği itibariyle devlet makamına olan üslubunun bir 
aynası olan mektubu.

b) HAT 1653/9; Boşanma ibranamesi: Günümüzdeki Türk Medeni Kanunu’nun mal paylaşımı 
maddelerini aratmayan bir şekilde, boşanan çiftlerin birbirlerinden alması gereken maddi varlıkları 
aldıklarını ve birbirlerini ibra ettiklerine dair ibraname.

c) HAT 1653/10; Müdebbername: Cariye sahibi vefat ettiği andan itibaren cariyesinin 
hürriyetini elde edeceğine ve yanındaki mal ile tayin edilen çeyiz parasının kendi malı olduğuna dair 
sahibi olan paşa tarafından verilen belgenin kadı tasdikli sureti.

d) HAT 1447/41; Üçüncü Ahmed’in hasta kızıyla ilgili tavsiyelerini içeren, önemli bir ayrıntı 
olarak “akşam gördüm validesi ilgilenmiyor” sözüyle aile babası kimliği yanında, sarayın aslında 
onun evi olduğunu bir kez daha anlamamıza yarayan hatt-ı hümayunu.

e) HAT 193/9473; Kız kardeşi Beyhan Sultan’ın hatırını kıramayan Üçüncü Selim’in kız 
kardeşinin bir mensubuna haceganlık ruusu verilmesi emri.

f) HAT 1487/63; Hasta olan annesi Mihrişah Valide Sultan’ın Halıcıoğlu’ndaki camiine bir 
minare ilave ettirmek arzusunu yerine getirmek, memnuniyetini arttırmak için çırpınışlarını gösteren 
Sultan Üçüncü Selim’in hatt-ı hümayunu.

g) HAT 1653/28; Üslubu ve tavrı itibariyle saraydan çıkma izlenimi uyandıran Nezaket 
Kadın'ın, Hanımefendi olarak hitap ettiği birine yazdığı selam ve hoş kelamdan ibaret olup devrin 
nezaketini yansıtan mektubu.

h) HAT 665/32327-E; Alemdar Mustafa Paşa’nın sadaretinde ortaya çıkan ayaklanmada 
Dördüncü Mustafa’nın boğdurulması üzerine, isyanı sürdüren yeniçerilerin güvenmediklerini 
belirttikleri hanedanın tek erkek üyesi Sultan İkinci Mahmud’u tehdit ederken, tahta çıkarmak üzere 
akıllarına  getirdikleri Esma Sultan’ın otoritesini teyit eder mahiyette, onun ağzından düzenlenen 
sahte mektup.

i)  Hanedan Defteri, no.2, s.51; Hanedan mensubu olarak doğup bu deftere kaydedilen son kişi 
olan Neslişah Sultan’ın doğum kaydı.

Bu belgelerin haricindekiler muhakkak padişah kadın ve kızlarına ait olup yazı, imza veya 
mühür içermeleri itibariyle seçilmişlerdir. Üsluplarının sadelik ve güzelliği yanında, insancıllıkları, 
bazen haşin ifadeleri itibariyle bu hanımların da bizler gibi insanlar olduklarını bir kez daha 
hatırlamamıza vesile olmaktadırlar. Bazı sultanlara ait sadece bir iki belge bulunduğundan muhteva 
önceliğimiz ve tercih şansımız olmadan nadirlikleri sebebiyle derlemeye dâhil edilmişlerdir. Günlük 
meşgale içerisinde üretilmiş bu tip belgelere, tarihi vakaları yeniden değerlendirip, kanaatlerimizi, 
tasavvurlarımızı kökten değiştirecek çalışmaların malzemesi olarak bakamayız. Her ne kadar 
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çoğu belge ilk defa burada yayınlanıyorsa da yorum yapılmadan neşredilmişlerdir. Okuyucunun 
muhayyilesini ve zihnini besleyecek değerlendirmeler, bundan sonra yapılacak araştırmaların 
neticelerinden beklenilmelidir. 

Kitapta yazısına yer verilen İkbal, Kadın ve Valide Sultan’ların büyük çoğunluğu, zamanında 
cariye olarak saraya alınmışlar, Türkçeyi ve yazı yazmayı orada öğrenmişlerdir. Bu münasebetle 
bilhassa XVII. ve XVIII. yüzyılda harem mensubu hanımlardan bazılarının imlâları ve Türkçeleri 
gayet bozuktur. Okunmaları ve karışık ifadelerinin anlaşılmaları bazen müşküldür. Tanzimat sonrası 
yılların Valide Sultan ve padişah hanımlarının ifade ve imlaları nispeten daha güzeldir. Padişah kızı 
sultanların ise gayet selis ifadeli ve hatlı yazıları bulunmaktadır. Sarayda, en mümtaz hocalardan 
yazı meşk ettikleri ve diğer gerekli dersleri de sahasının en iyilerinden tahsil ettikleri bilinmektedir.6  
İkinci Mahmud’un kızı Adile Sultan gibi divan sahibi bir şâirenin mevcudiyeti saraydaki eğitimin 
gayet verimli olduğunu göstermektedir. Tabiîdir ki herkes kabiliyeti nispetinde bu eğitimden hissedar 
olabilmektedir.

Pertevniyal Valide Sultan’ın başına gelen felaket ve neticesinde ortaya çıkan tarihçe ile 
mektubu tam metin olarak burada yayınlanmaktadır.7  Türk Tarihi’nin en kederli zamanlarından 
birinin şahidi olan ve tahtından indirilen oğlu Sultan Abdülaziz Han’ı vefatından önce kucağında 
tutup kanlarıyla boyanan bir annenin, yüreğinden kopup gelen feryadını ve yazdırdığı tarihçesini 
burada okuyacaksınız. Buna mukabil Pertevniyal Valide Sultan’ın başına gelenlerin sebebi olduğunu 
iddia ettiği halefi Şevkiefsar Valide Sultan’ın, tahta çıktıktan az müddet sonra akıl sağlığını kaybedip 
tahttan indirilen oğlu Sultan Beşinci Murad ile birlikte çektiği çileyi anlattığı, samimi ve arayış 
içindeki mektuplarından bazıları da burada tam metin olarak yayınlanmaktadır. Osmanlı Devleti’nin 
idari ve siyasi sisteminin değişmesine sebep olan bu ihtilâlden de anlaşılıyor ki, darbelerde en çok 
“analar ağlar”.

Kitapta sol sayfadaki belge görüntüsünün karşı sayfasına Osmanlı Türkçesi ile yazılmış 
metnin transkripsiyonu ve sadeleştirilmiş hali iki sütun halinde yerleştirilmiştir. Gerekli açıklamalar 
sayfa altlarında verilmiştir.

Bölüm başlarındaki biyografiler büyük ölçüde Mehmed Süreyya Bey'in Sicill-i Osmani adlı 
eserinden uyarlanmıştır.

6 Meyve Gümrüğü Nazırı Sadık Bey isminde rik’a hattatı ve tirkeş bir hocanın, Hazinedar Usta’nın talebi üzerine haftada iki gün saray  cariyelerine İnşa, Gülistan 
ve gerekli diğer dersleri okuttuğu, ders günleri yetmediğinden tezkere yazacak kadar kudretli olmasını istedikleri iki kızın Hattat Sadık’ın evine gelip orada ders 
gördüklerine dair ifadesi mevcuttur. İ.DH.796/64586, 1297.M.11

7 Bu belge grubu, Baha Gürfırat tarafından, Osmanlı Arşivi’ndeki orijinalinden yararlanılmadan yayınlanmıştır. İbnülemin Mahmud Kemal İnal’ın kardeşi Ahmed 
Tevfik Bey tarafından 1336’da istinsah edildiği belirtilen ve İÜ. Kütüphanesi’nde bulunan sureti üzerinden yapılan bir sadeleştirmedir. Bkz. Baha Gürfırat, “Per-
tevniyal Valide Sultan’ın Hatıratı Sergüzeştname”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Kasım 1967, s.II, sf. 57-59. Ayrıca bkz., Arzu Terzi, Sarayda İktidar Mücadelesi, 
İstanbul 2011, sf. 82-90.
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OSMANLI HAREMİNDEKİ BAZI UNVANLAR

İKBAL: Lugat mânası baht, talih, yıldız barışıklığı olan bu kelime saray ıstılahında mukbil 
(ikballi, talihli) cariye, gözde manasına gelen bir tâbirdi. Bunlara ''has odalık" da denilirdi. Saraya 
yeni katılan cariyeler kalfaların nezareti altında saray usullerini, haremin âdap ve erkânını öğrenerek 
tâlim ve terbiye     edilirlerdi. Her kalfanın birçok cariyeleri vardı. Bu tâlim ve terbiyeden sonra 
içlerinden padişahların beğendikleri "gözde" unvanıyla padişah dairesinin hizmetlerine tâyin 
olunurlardı. Gözdelikten "ikbal"liğe yükselenler, padişahın meşru haremlerinden başka, zevceliğe 
namzet olanlardır. Cariyeler için "ikbal" olmak sarayın harem hayatında hatırı sayılır bir payeye 
ermek demekti. Gözdelerden hamile kalanlar veya padişahın rızasına uygun hizmetleri görülenler 
ikbal sınıfına terfi olunurlardı. İkballer şehir halkınca resmen tanınmış olan odalıklar kabîlindendir. 
Bu sınıfa terfi edenler ''Hanım'' unvanını alırlar ve artık azat edilip saraydan ihraç edilmeleri 
sözkonusu olmazdı. Fakat saltanat değişikliğinde hakan-ı sabık zevcelerinden evlâdı olmayanların 
sarayda ikametleri âdet-i kadîmeye aykırı olduğundan o gibilere hariçte ikametgâh tedarik olunarak 
oraya nakledilirler ve artık kimse ile evlenemeyip tahsis olunan maaşla kendilerini idare ederlerdi. 
Zevci vefatında evlâdı hayatta olanlara gelince; bunların evlâdı şehzade ise onun dairesinde, kız 
ise izdivacına değin kerimesiyle bir dairede ve izdivacından sonra da kezalik kerimesiyle Sultan 
Sarayında ikamet ederler. Bunlara da benzerleri gibi maaşlar tahsis olunurdu. 

HASEKİ: Cariyelerden padişahların gözüne girip çocuk doğuranlar hakkında kullanılır bir 
tâbirdir. Saraya alınan yahut hediye edilen cariyeler önce "acemi", sonra "kalfa" daha sonra "hazinedar" 
olurlardı. Bu mertebelere geçme sırasında, padişahın teveccühüne mazhar olanlar ''haseki'' olurlardı. 
Hasekilerin dört, altı veya yedi tanesi diğerlerinin fevkinde idi. Ayrı ayrı daireleri ve maiyetleri vardı. 
Osmanlı padişahlarınca asıl ve nesilleri ekseriya belirsiz veya milliyetleri muhtelif kadınların nikâhla 
alınmaları saray gururuna uygun düşmediğinden, evlât yetiştirmelerine ve birçoğu bu haysiyetle 
Valide Sultanlık mevkiine yükselmelerine rağmen hasekilerin nikâhlanması âdet değildi. Fatih Sultan 
Mehmed’den sonra nikâh kıyarak evlenmeyi düşünenler Kanuni Sultan Süleyman, İkinci Osman ve 
Sultan İbrahim’dir. Kanuni, Hürrem Sultan’a nikâh kıymıştır. İkinci Osman ise Şeyhülislam Hocazade 
Esad Efendi'nin kızı Akîle (Ukayla) hanım ile evlenerek sarayda bir yenilik vücuda getirmek, nesli 
nikâhsız kadınlardan teselsül ettirme âdetini kurtarmak istemişti. Sultan İbrahim ise hasekilerden 
birini, düğün yapıp eğlenmek düşüncesiyle nikâhlamıştı. Fakat her iki hareket bir gelenek mahiyetini 
alamadı. Sultan Üçüncü Ahmed zamanına kadar Osmanlı padişahlarının eşlerine "haseki", çocuklara 
"haseki sultan" denilmek âdeti devam etti. Ondan sonra "kadınefendi" unvanı kullanılmıştır. 
Aileleri belli olanlardan saraya cariye alınmaması ve bunların hasekilik ve kadınefendilik mevkiine 
çıkarılmaması saray esrarının harice sızdırılmaması maksadına matuftu. Çünkü şehir halkından 
saraya intisap edeceklerin aileleriyle rabıtalarını muhafaza etmeleri ve o yüzden saray esrarını etrafa 
yaymaları ihtimali vardı. Bu ise saray için arzu edilmez bir şeydi.

KADINEFENDİ: Padişahın ilk dört zevcesine denilir. Avrupa protokolünde S.M. (Sa 
Majeste) olarak adlandırılan "Kraliçe" muadilidir. Çocuklarına göre değil evlenme tarihlerine göre 
sıraya girerler. Başkadın, 2. Kadın, 3. Kadın, 4. Kadın olarak sıralanırlar. Bazı padişahların 5. hattâ 
6. kadınları olduğu da görülmüştür. Şehzadelerin ilk dört zevcesi, şehzade tahta çıkınca kadınefendi 
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olur, kocası olan padişah öldükten sonra da hayatlarının sonuna kadar kadınefendi unvanını, 
haklarını ve protokolünü muhafaza ederler. Padişahların boşadığı ve padişah öldükten sonra evlenen 
kadınefendiler çok olmamakla beraber mevcuttur. Padişah kendilerini boşarsa veya padişah öldükten 
sonra evlenirlerse, unvanlarını kaybedip alelade hanımlar haline gelirler. 1703’ten önce padişah 
zevcelerine "Haseki" deniyordu. Nadiren birkaç hasekiye padişah "sultan" unvanını vermiştir ki en 
ünlüleri Hürrem Haseki Sultan’dır. Kanuni Sultan Süleyman’ın zevcesi olup, oğlu İkinci Selim’in 
padişahlığını göremeden yani "Valide Sultan" olamadan vefat etmiştir. Sultan Üçüncü Ahmed Han’ın 
tahta çıkmasından (1703) sonra padişah zevcelerine "kadın" dendiği görülür ki bu kelime Türkçedir 
ve İslam’dan önce hakan zevcesi olan "Türk İmparatoriçesi" demekti. "Katun" olan kelime sonraları 
"Hatun" haline geldi ve "Kadın" şeklini de muhafaza etti.

HANIMSULTAN: Annesi sultan olan erkek çocuklara "Sultanzade" denildiği gibi, kız 
çocuklarına da "Hanımsultan" denilir. Sultanzadelerle aynı düzeydedirler. Sultanzadelerden sonra 
yaşları itibariyle protokole girerler. Kocaları ve çocukları hiçbir unvan ve imtiyaz taşıyamaz, kocaları 
"damad" unvanını kullanamaz. Görevleri neyse alelade vatandaşlar gibi muamele görür. Kız ve 
oğullarına "Hanım" ve "Bey" denir. 

SULTANLAR: Baba tarafından Osmanoğlu olan imparatorluk prenseslerine denilir. Batı 
protokolündeki büyük düşesler (grandüşes, arşidüşes) (Son Altesse Imperiale) gibidirler. Şehzadelere 
eşittirler. Şehzadeler sırayla protokole girince onlardan sonra sultanların protokolü başlar ve kendi 
aralarında yaş sırasına, doğum önceliğine göre protokole girerler. İstanbul’un fethinden (1453) önce 
"hatun", bu tarihten devletin sonuna kadar "sultan" diye anılmışlardır. Birinci Sultan Mehmed Han’ın 
kızı Selçuk Hatun, sonraları; Ayşe Sultan, Beyhan Sultan, Hatice Sultan. Sultan kelimesi hanımlar 
için kullanıldığında muhakkak isimden sonra getirilmelidir. Padişahlar için kullanıldığında ise ismin 
önünde zikredilmelidir. 

VALİDE SULTAN: Ana imparatoriçedir. Padişahın annesidir. Oğlu padişah olmadan ölmüşse 
bu makam boş kalır. Avrupa protokolünde S.M.I (Sa Majeste Imperiale, His Imperiale Majesty) 
olarak adlandırılır. Adının sonuna bu unvan getirilir, "Bezmialem Valide Sultan". Hiçbir kadınefendi, 
padişah zevcesi Osmanlı protokolünde imparatoriçe sayılmaz, tek imparatoriçe, hayatta bulunuyorsa 
padişahın annesidir. Oğlu padişah öldükten sonra gene hayatta ise "Valide Sultan" unvanını 
taşımağa devam eder ve haklarını muhafaza eder. ''Mehd-i Ulya-yı Saltanat'' olarak da adlandırılır. 
Kadınefendiler, kocası padişah ölünce eğer oğlu tahta çıkma sırasında değilse Eski Saray’a (Şimdiki 
İstanbul Üniversitesi Merkez binasının yerindeydi) gönderilirdi. Oğlu tahta çıktığında ise ''Valide 
Sultan'' unvanı alır ve büyük bir alay ile Yeni Saray=Topkapı Sarayı’na getirilirdi. Kanuni’nin annesi 
Hafsa Sultan bu unvanı kullanan ilk validedir. Oğlu padişaha seslenirken veya yazıda ibare arasında 
"Arslanım" sıfatını kullanırdı. Büyük gelir kaynaklarına ''has''lara sahip olurlardı. Son zamanlarda 
maaşa bağlanmışlardır. Mali işlerini idare etmeleri için her valideye ''Valide Sultan Kethüdası'' adı 
verilen devlet erkânından güvenilir bir görevli tayin edilirdi. Bunların nüfuzları her zaman etkili 
olmuştur. Valide Sultanlar gelirleri ile hayır eserleri ortaya koymakta birbirleri ile yarışmışlar ve büyük 
vakıflar meydana getirmişlerdir. Özellikle İstanbul’da valide sultanların hayır eserleri Osmanlı’dan 
kalan en kapsamlı eserlerdendir.
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VALİDE SULTANLAR LİSTESİ

Sıra Validenin İsmi Oğlu Kocası Padişah Validelik Müddeti
1 Halime Hatun I. Osman Ertuğrul Gazi Bilinmiyor
2 Mal Hatun Orhan Gazi Osman Bey 1323.11.00
3 Nilüfer Hatun I. Murad Orhan Bey 1362-1363 ?
4 Gülçiçek Hatun I. Bâyezid I. Murad Bilinmiyor
5 Devlet Hatun I. Mehmed I. Bayezid 1413-1414.01.00

6 Emine Hatun-Dulkadiroğlu 
Süli Bey'in kızı II. Murad I. Mehmed 1419- Valide sultan olamadan vefat 

etti.
7 Hüma Hatun II. Mehmed II. Murad 1449.09.00
8 Gülbahar Hatun II. Bâyezid II.Mehmed 1481.05.03-1492.00.00

9
Ayşe Hatun-Dulkadiroğlu 
Alaüddevle'nin kızı. veya 
Gülbahar Hatun

I. Selim II.Bayezid 1453-1505-Valide Sultan olamadan 
vefat etti.

10 Hafsa Sultan I. Süleyman I.Selim 1520.09.22-1534.03.19

11 Hürrem Sultan II. Selim I.Süleyman 1558.04.17 -Valide sultan olamadan 
vefat etti.

I2 Nur Banu III. Murad I.Selim 1574.12.15-1583.12.07
13 Safiye Sultan III. Mehmed III.Murad 1595.01.16-1603.12.21
14 Handan Sultan I. Ahmed III.Mehmed 1603.12.21-1604.11.26
15 Bilinmiyor I. Mustafa (1. Kez) III.Mehmed 1617.11.22-1618.02.26
16 Mahfiruz Sultan II. Osman I. Ahmed 1618.02.26-1620.10.26
(15) Bilinmiyor I. Mustafa (2.Kez) III.Mehmed 1622.05.19-1623.05.10
17 Kösem Mahpeyker Sultan IV. Murad I. Ahmed 1623.09.10-1640.02.08
18 Kösem Mahpeyker Sultan I. İbrahim I. Ahmed 1640.02.08-1648.08.08

19 Hatice Turhan Sultan IV. Mehmed İbrahim
1648.08.08-1683.07.05 (naibe-i 
saltanat Kösem Sultan 1648.08.08-
1651.09.03 )

20 Dilaşub Sultan II. Süleyman İbrahim 1687.11.08-1689.12.05

21 Muazzez Sultan II. Ahmed İbrahim 1687.09.12-Valide Sultan olamadan 
vefat etti.

22 Emetullah Rabia Gülnûş 
Sultan II. Mustafa IV. Mehmed 1695.02.06-1703.08.22

23 Emetullah Rabia Gülnûş 
Sultan III. Ahmed IV. Mehmed 1703.08.22-1715.11.06

24 Saliha Sebkati Sultan I. Mahmud II. Mustafa 1730.10.01-1739.09.21
25 Şehsuvar Sultan III. Osman II. Mustafa 1754.12.13-1756.04.27

26 Emine Mihrişah Kadın III. Mustafa III. Ahmed 1693-1732 -Valide Sultan olamadan 
vefat etti.

27 Rabia Şermi I. Abdülhamid III. Ahmed 1732- Valide Sultan olamadan vefat 
etti.

28 Mihrişah Sultan III. Selim III. Mustafa 1789.04.07-1805.10.16
29 Ayşe Sineperver Sultan IV. Mustafa I. Abdülhamid 1807.05.29-1808.07.28
30 Nakşıdil Sultan II. Mahmud I. Abdülhamid 1808.07.28-1817.08.28
31 Bezmialem Sultan Abdülmecid II. Mahmud 1839.07.01-1853.05.03
32 Pertevniyal Sultan Abdülaziz II. Mahmud 1861.06.25-1876.05.30
33 Şevkiefsar Sultan V. Murad Abdülmecid 1876.05.30-1876.08.31

34 Tirimüjgan Sultan II. Abdülhamid Abdülmecid 1819.08.16-1852.10.03 Valide Sultan 
olamadan vefat etti.

35 Gülcemal Sultan V. Mehmed (Reşad) Abdülmecid 1826-1851.11.16 Valide Sultan 
olamadan vefat etti. 

36 Gülistu Hanım VI. Mehmed 
(Vahideddin) Abdülmecid 1831?-1861.05.00 Valide Sultan 

olamadan vefat etti.
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Fatma Hanım (Aziz Mahmud Hüdayi kızı)

Aziz Mahmud Hüdayi 

Seferîhisarlıdır. Tahsilini tamamlayıp müderris olduktan sonra 
Bursa'da Celveti Şeyhlerinden Üftâde Efendi'nin müridi oldu. Üftade 
Hazretlerinin halifesi olarak Üsküdar'da kurduğu zaviyeye yerleşti. 
1002 (1593/4) de Sultan Mehmed Camii vaizi olup yüz akçe ücret 
verildi.   Celvetî tarikatinin pîri ve şeyhidir. 1038 (1628/9) de vefat 
etti. Kanuni’nin kızı Mihrimah Sultan'ın Rüstem Paşa ile olan evlili-
ğinden doğan Ayşe Hümaşah Hanım Sultan ile evlenmiştir. Mektup 
sahibi Fatma Hanım bu şeyhin kızıdır.



Padişah Hanımları ve Kızlarının El Yazıları
HATT-I RİKKAT

18

Aziz Mahmud Hüdayi'nin kızı Fatma Hanım'ın ismi belirlenemeyen birine mektubu
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Benim saadetli oğlum gerçi bu makamda sorumluluğunuz epeyce ağırdır. Velâkin tarafınıza ricamız geçer 
ümidi ile mektup yazıldı.

Fatma Hanım

BOA, HAT, 1653/3
1640-1641

İzzetli, saadetli, insaniyetli, beyefendi oğlumuz 
hazretlerinin huzurlarına her türlü izzet, ikram ile dua 
incileri ve parıltılı övgüler gönderildikten sonra bildir-
diğim budur ki

Benim saadetli oğlum, evvela gazanız mübarek 
olsun. Her halde Cenab-ı Rabbü'l-âlemin yardımcı ve 
destekçiniz olup dünyevi ve uhrevi muratlarınızı hayır 
ile kolaylaştıra. Bundan böyle benim oğlum, pederi-
miz Şeyh Mahmud Efendi kuddise sırruhu'l-aziz haz-
retlerinin Bulgurlu köyü vakıflarından öşür mukataası 
vesair vakfa ait olan mahsulâtı hususunda kanunname-
den bir tekidli hüküm yazdırıp göndermeniz rica olu-
nur. Benim saadetli oğlum gerçi bulunduğunuz yerde 
sorumluluğunuz epeyce ağırdır. Velâkin tarafınıza ri-
camız geçer ümidi ile mektup yazıldı. Her ne mümkün 
ise ona göre yapasın. Durumu bilirsiniz. Devletinizin 
ömrü daim olsun.

Seyyide Fatıma 
Şeyh Üsküdarlı Aziz Mahmud Hüdayi Efendi'nin

kızı

İzzetlü saâdetlü mürüvvetlü beyefendi oğlumuz 
hazretlerinin izz-i huzûr-ı şerîflerine envâ-ı i‘zâz u ik-
râm ve asnâf-ı tevkîr u ihtirâm birle dürer-i duâ ve gu-
rer-i senâ îsâr kılındıkdan sonra inhâ ve i‘lam olunan 
budur ki

Benim saâdetlü oğlum evvelâ gazânız mübâ-
rek olup, her hâlde cenâb-ı Rabbü'l-âlemîn mu‘în ve 
zahîriniz olup dünyevî ve uhrevî murâdâtınız hayr ile 
müyesser eyleye. Fi-mâ ba‘d benim oğlum pederimiz 
eş-Şeyh Mahmud Efendi kuddise sırruhu'l-azîz haz-
retlerinin karye-i Bulgurlu evkâfında öşür mukâtaası 
vesâir vakf-ı mezbûra aid olan mahsûlâtı husûsunda 
kanunnâmeden bir müekked emr-i şerîf ihrâc buyu-
rup ve bu tarafa irsâl buyurmanız ricâ olunur. Benim 
saa[detlü] oğlum gerçi bu mahalde cenâb-ı şerîfini-
ze azîm sikletdir. Velâkin cenâb-ı şerîfinize gâyet 
de ricâ[mız] geçer ümmîdi ile varaka tahrîr olundu. 
Her nice mümkün ise ana göre eyleyesin. Bâkî ah-
vâli cenâb-ı şerîfiniz bilürsüz. Bâkî ömr-i devlet dâ-
me-bâd.

el-Fakîre es-Seyyide Fatıma 
bint-i eş-Şeyh Mahmud Efendi

el-Üsküdarî
m

*Aziz Mahmud Hüdayi'nin kızıdır. Belge tarihsizdir. Tahmini tarih verilmiştir.

METİN GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ
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Sultan Birinci Ahmed Han'ın eşi ve Sultan Dördüncü  
Murad, Sultan İbrahim ve Şehzade Kasım'ın annesidir. 
1032 (1623) yılından 1061 (1651) yılına kadar Valide 
Sultan olmuş ve o sene Ramazan'ında (3 Eylül 1651) vefat 
eylemiştir. Üsküdar'da Çinili Camii ile Anadolu Kavağı 
Camii'ni yaptırdı. Çok sayıda hayratı ve vakıfları vardır.

21

Kösem Mâhpeyker Valide Sultan
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Kethüdasının gönderdiği mektubun üzerine Kösem Mahpeyker Valide Sultan'ın 
el yazısı ile cevabı.
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*Belge tarihsizdir. Kösem Sultan'ın vefat tarihi ile tahmini tarih verilmiştir.

BOA, HAT, 1653/2
3 Eylül 1651*

Bu ricanızı kabul etmem mümkün değildir. 
Hatta elçilere "Helvacıyı kovdum" diye haber ver-
dim. Helvacının geldiğini haber alırsam helvacılara 
onu dövdürürüm. 

Yalı için istediğin suya dair Cağalzade'ye haber 
gönderdim. Bir türlü vermez, " Su vakıftır vermem" 
diyor. Su ne vakitten beri ölünceye kadar şartı ile ve-
rilmiştir.

Devletli, ismetli ve merhametli Valide Sultan 
hazretlerine;

Allah elem ve kederden koruyup, lütuf ve ke-
remlerini üzerimizden eksik etmesin. Benim isteğim 
şudur ki; Helvacı Dertli Ahmet kulunuzun suçunu be-
nim hatırım için affedin. Kul hatasız olmaz. Benim 
isteğim budur. Yine de emir ve ferman sizin takdiri-
nizdedir.

Bu ricânı bir dürlü kabûl etmem ben elçileri ha-
ber verdim. Helvacı kovdum deyü bir dürlü almam 
taşraya geldiğin dahi haber alursam helvacıları üşürür 
döydürürüm. 

Yalına su içün Cağalzade'ye haber gönderdim 
bir dürlü vermez su vakıfdır veremem diyor mâlikâne 
olduğu ne vakit bulunur. 

Devletlü inâyetlü ismetlü ve kemâl merhametlü 
velînimetimiz efendimiz Sultân-ı aliyyetü'ş-şân haz-
retlerinin Hak sübhânehu ve teâlâ hazretleri mübârek 
vücûd-ı hümâyûn-ı âlîşânların bi’l-cümle âlâm u ek-
dâr ve dehr-i dûndan masûn u me'mûn eyleyüp sâye-i 
lütf u keremlerin bu abdi mahsûsları üzerinden bir an 
dûr eylemeye. Âmîn. Arzuhâl-ı çakerâneleridir ki: 
Devletlü inâyetlü ismetlü ve kemâl merhametlü velî-
nimetimiz efendimiz hazretleri Helvacı Dertli Ahmed 
kulunuzun inâyet kerem buyurup her ne kadar [kesik] 
bu kulunuzun ednâ hâtırım içün cürmünü af buyurma-
nızı derûn-ı niyâz ederim. Kul hatâsız olmaz efendi-
miz [kesik] kulunuzun niyâzıma müsâade-i keremleri 
mebzûl buyurup merkûm kulunuzun [kesik] buyrul-
mak bâbında emr u fermân ve inâyet u ihsân devletlü 
inâyetlü [kesik]

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİMETİN

Helvacı Dertli Ahmet kulunuzun suçunu benim hatırım için affedin. Kul hatasız olmaz.

Kösem Mahpeyker Valide Sultan
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Kösem Mahpeyker Valide Sultan'ın kethüdasına mektubu



HATT-I RİKKAT

25

Padişah Hanımları ve Kızlarının El Yazıları

*Belge tarihsizdir. Kösem Sultan'ın vefat tarihi ile tahmini tarih verilmiştir.

BOA, HAT, 1653/1
3 Eylül 1651*

Benim kethüdam gönderilen aylık bin beş yüz 
kuruş ile elli kuruş tamamen ulaştı. Düşünmeyiniz, 
tarafımızın gayet gözleyeni var. Sizler de Allah'ın 
inayetinde olun. Satın almam için en güzelinden sor-
guç çelengi isterim, yollayasız. Ayarı düşük istemem. 
Tarafınıza bir altın divit yolladım; bozulub bilezik ya-
pılacaktır. İkişer yüz kuruştan kaç bilezik olur tahmin 
ettiresiniz. Hem halis altın mıdır? Düşük ayarlı altın 
olmasın.

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİMETİN

Benim Kethüdâm, irsâl olunan aylık bin beş yüz 
guruş def‘a elli guruş bi-tamâm vüsûl buldu. Fikirde 
olmayasız tarafımızın gâyet gözleyeni var sizler de 
inâyet-i Bârî'de olun pek âlâ olmak üzre sorguç çelen-
gi isterim satılık bulursuz alçak istemem tarafınıza bir 
altun divit yolladım bozulup bilezikler yapılacaktır. 
İkişer yüz guruşdan kaç bilezik olur tahmîn etdiresiz, 
hem hâlis altun mıdır? Alçak altun olmasın.

İkişer yüz kuruştan kaç bilezik olur tahmin ettiresiniz. Hem halis altın mıdır? Düşük ayarlı altın olmasın.

Kösem Mahpeyker Valide Sultan
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Sultan İbrahim Han'ın kadınlarından iken 1058 (1648) 
de 7 yaşında bulunan oğlu Sultan Dördüncü Mehmed Han 
tahta çıkınca Valide Sultan olmasına rağmen büyük valide 
Kösem Sultan'la müştereken saltanat nâibeliği yaptı. 1061 
(1651) de Kösem Sultan’ın vefatında saltanat nâibesi ve 
Valide Sultan oldu. Sonra Köprülü Mehmed Paşa'nın 
sadâretinde saltanat işlerinden el çekerek hayrat ve hasenat 
işlerine daldı. Safiye Sultan'ın yapımını başlattığı ancak 
yarım kalan Yeni Cami inşaatını tamamladı. Oğlu maddi 
yardımda bulunmuştur. 13 Receb 1094 (8 Temmuz 1683) 
de vefat etti ve oradaki türbede defnedildi. Yanlarında 
oğullarıyla iki torunu ve torunlarının oğulları olarak beş 
padişah ve nice sultan ve şehzade medfundur.

Hatice Turhan Valide Sultan
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Sultan Dördüncü Mehmed'in annesi Hatice Turhan Valide Sultan'ın 
el yazısıyla kethüdası Mehmed Efendi'ye mektubu.
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*Belge üzerindeki tahmini tarih 1137 verilmiş olup Emetullah Gülnûş Valide Sultan'a tarihlenmiştir. A.{MKT. 7/36 da Emetullah Gülnûş Valide Sultan'ın el 
yazısı kesin olarak tespit edilmiş ve buradaki yazıya hiç benzememektedir. Kethüdası Mehmed Efendi'nin vezir olmasından dolayı tasnif heyetinin bu tarihi 
tespit ettiği düşünülmektedir. Ancak aynı şekilde ikinci bir Mehmed Efendi kethüdalıktan vezir olmuştur ki o da Hatice Turhan Valide Sultan'ın kethüdasıdır. 
Hatice Turhan Valide'nin kethüdasına vezir olacağını haber verdiği yazısı gördüğümüz diğer yazılarına göre daha özenli yazılmıştır ama aynı eda hissedil-
mektedir. Kethüdasının cevabını kendi eliyle yazıp göndermesini istemesinden dolayı bu hattın da Hatice Turhan Valide Sultan'a aidiyeti şimdilik düşünülebi-
lir.

BOA, A.{AMD, 2/43
1651-1652

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİMETİN

Kethüdam Mehmed Efendi bilesin ki Arslanım 
seni kubbe veziri yapacaktır. Öyle yemin etti ki bu 
kimsenin teklifiyle olmamıştır ve kimse bunu bilme-
mektedir. Şimdi o senden hizmet bekliyor. Bana ya-
pacağın hizmet Arslanıma yapılmış hizmettir. Benim 
için yapman gereken hizmetleri vezir olduktan sonra 
da yerine getirebilirsin. Bu husustaki cevabını kendi 
el yazınla yazıp gönderesin.

Kethüdâm Mehemmed Efendi ma'lûmun ola 
ki seni Arslanım vezâret ile kubbe-nişîn edecekdir. 
Öyle kasem buyurdu ki kimsenin ta'rîfiyle olmayup 
ve hâlâ kimsenin ma‘lûmu değildir. Heman senden 
hizmet me’mûl ideyor. İmdi benim hidmetim Arsla-
nım'ın hidmetidir. Yine senin yedinle sipâriş eyledi-
ğim hidmetleri vezâret oldukda görmede beîs yokdur. 
Cevâbını kaleminle yazup gönderesin.

Bana yapacağın hizmet Arslanıma yapılmış hizmettir.

Hatice Turhan Valide Sultan*
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Hatice Turhan Valide Sultan'ın yeni sadrazama görevinde başarılar 
dilediği mektubu.



HATT-I RİKKAT

31

Padişah Hanımları ve Kızlarının El Yazıları

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİMETİN

*Belge tarihsizdir. Tasnif heyeti tarafından verilen tahmini tarih esas alınmıştır. Kethüdası tarafından yazılmış olması muhtemeldir. Yeni tayin olunan sadra-
zama, Valide Sultan tarafından göderilmesi adet olan mektuptur. 

BOA, A.{MKT, 1/57
1660*

Sadrazam hazretlerinin huzûrlarına

Size layık selamlarım gönderilip hatırınız so-
rulduktan sonra dostluğumuzun ikramı budur ki

Huzûrunuza gayet gösterişli bir sırt samur kürk 
ve bir mücevher gönderilmekle Allah izin verir de 
varırsa Hak bereketli ve uğurlu eyleye. Göreyim sizi 
din ve devlete lâyık, kanunlara bağlı ve Padişahın rı-
zasına uygun hareket etmelisiniz. Padişah kullarının 
her hâllerine merhamet ve onları himaye etmelisiniz. 
Din ve devleti koruyarak Padişah oğlum hazretleri-
ne kullarının hayır duasını aldırmak için gece gün-
düz çalışıp uykuyu ve rahatı terk etmeniz rica olunur. 
Hazret-i Allah Arslanımın ömrünü uzun edip, onun 
saltanatında Ümmet-i Muhammed'e rahatlık ihsan 
eyleye. Âmîn. 

Bundan sonra, inşaatı tamamlanan câmî-i şerîfe 
olgun ve faziletli bir âlim şeyhi uygun bulup ta'yîn 
etmişsiniz. Pek sevindim, sizlerin uygun gördüğünüz 
bizim de kabulümüzdür. Hazret-i Allah sizlerin de her 
hâlde yardımcınız olup, yardımını yoldaşınız eyleye. 
Geçmişinizi geleceğinizi hayırlı eyleyip iki cihânda 
kurtuluşunuzu ihsân eyleye. Âmîn. Tarafımızı en sa-
mimi dualarınızdan esirgemeyiniz. Sadaret makamı-
nız sürekli ve kararlı olsun.

Devletlü Valide Sultan
Efendimiz Hazretlerindendir

Vekîl-i mutlak vezîr-i saltanat saâdetlü paşa-yı 
muvaffak hazretlerinin huzûrlarına

Tahiyyât-ı lâyıka iblâğıyla hâtırınız suâl olun-
dukdan sonra minhâ-yı muhibbânemiz budur ki

Hâlâ huzûr-ı şerîfe bir fâhir sırt semmûr kürk ve 
bir mücevher gönderilmeğle inşâallahu teâlâ vusûlün-
de Hak Sübhânehû ve teâlâ meymûn ve mübârek ey-
leye göreyim sizi dîn [ü] devlete lâyık ve şer‘-i şerîfe 
mutâbık ve rızâ-yı hümâyûn-ı Şehenşâhî'ye muvâfık 
reâyâ fukarâlarının her hâllerine merhamet ve himâ-
yet ve dîn [ü] devleti siyânet ile şevketlü mehâbetlü 
Arslanım hazretlerine âmme-i ibâdullahdan hayr duâ 
aldırmakda leyl [ü] nehâr ve hâb [u] râhatınızı terk ve 
sa‘y [u] ihtimâmınız mercûdur. Allahu Zülcelâl haz-
retleri şevketlü kerâmetlü Arslanımı tavîl ömr ile mu-
ammer eyleyüp zamân-ı saâdetlerinde Ümmet-i Mu-
hammed'e râhatlar ihsan eyleye. Âmîn. Ve fî-mâ-ba‘d 
müceddeden ihyâ olunan câmî-i şerîfe bir kâmil âlim 
ve fâzıl şeyh-i münâsib bulup ta‘yîn eylemişsiniz pek 
mergûbuma geçmiş ve sizlerin münâsib gördüğünüz 
bizim makbûlümüzdür. Hüdâ-yı müteâl hazretleri siz-
lerin dahi her hâlde muîniniz olup tevfîkın refîk eyle-
ye âhir-i akabinizi hayr eyleyüp iki cihân selâmetliğin 
ihsân eyleye. Âmîn. Ve yine tarafımızı derûnî duâ-
yı hayrdan ferâmûş eylemeyesiz. Bâkî der-makâm-ı 
vekâlet-i uzmâ dâim ve sâbit bâd.

Devletlü Valide Sultan
Efendimiz Hazretlerindendir

Göreyim sizi dîn ve devlete lâyık ve şer‘-i şerîfe mutâbık ve rızâ-yı hümâyûn-ı Şehenşâhî'ye muvâfık reâyâ 
fukarâlarının her hâllerine merhamet ü himâyet ve dîn ü devleti siyânet ile şevketlü mehâbetlü Arslanım 
hazretlerine âmme-i ibâdullahdan hayr duâ aldırmakda leyl ü nehâr ve hâb u râhatınızı terk ve sa‘y u 

ihtimâmınız mercûdur.

Hatice Turhan Valide Sultan
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Sultan İbrahim Han'ın kızıdır. Çavuşzade Mehmed 
Paşa'nın zevcesiydi. 8 Rebiülevvel 1106 (27 Ekim 1694) 
da Edirne'de vefat eylemiştir. Naşı İstanbul'a getirilip 
Şehzade Camii’ne defnedilmiştir.

Gevherhan Sultan
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Sultan İbrahim'in kızı Gevherhan Sultan'ın el yazısı.
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METİN GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Padişah Hanımları ve Kızlarının El Yazıları

*Belge tarihsiz olup, Gevherhan Sultan'ın vefat tarihi ile (1106) tahmini olarak tarihlenmiştir.

BOA, HAT, 1653/4
27 Ekim 1694*

İzzetli ve saadetli Lalam Paşa hazretlerine izzet 
ve ikramların her çeşidi ile selam ve hayır dualar ede-
riz. Hal ve hatırınız nasıldır. İyiler ve hoşlar mıdır? 
Allahu tealaya emanet olup sıhhat ve afiyet üzere ola-
sınız. Âmin. Benim saadetli Lalam, bizi meyve gön-
derip andınız, çok memnun oldum. Allahu teala seni 
güzellikle ansın. Kethüda kadın çok selamlar ve hayır 
dualar eder.

Gevherhan Sultan

İzzetlü ve saâdetlü rif‘atlü Lalam Paşa-i mü-
kerrem hazretlerinin huzûr-ı şerîflerine envâ-ı i‘zâz u 
ikrâm ile selâmlar ve hayır duâlar ve senâlar olunduk-
dan sonra evvela hâli ve hâtır-ı şerîfiniz suâl olunur. 
Eyüler ve hoşlar mıdır heman dâimâ Hak Sübhânehu 
ve teâlâ hazretlerinin hıfz u emânında olup hemîşe 
sıhhat ve selâmet üzre olasız. Âmîn yâ Mu’în. Benim 
saâdetlü Lalam bizi meyve ile andınız pek haz eyle-
dim. Allâhu teâlâ dîdâr-ı şerîf ile ansun. Kethüdâ ka-
dın firâvân üzre selâmlar ve hayır duâlar eder. 

Gevherhan Sultân Hazretlerinden

Benim saadetlü Lalam bizi meyve ile andınız pek haz eyledim.

Gevherhan Sultan
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Sultan Dördüncü Mehmed Han'ın başhasekisi ve 
Sultan İkinci Mustafa Han ve Üçüncü Ahmed Han'ın 
anneleri olduğundan 1106 (1695) da Valide Sultan oldu.    
9 Zilkade 1127 (6 Kasım 1715) de Edirne'de vefat etti ve 
cenazesi Üsküdar'da inşa ettirdiği Yeni Valide Camii’ndeki 
üstü açık türbesine defnedildi. Hayır işlerine meyilli ve 
akçelerini bu yolda harcamış olup başkadınlığında Mekke-i 
Mükerreme'deki Hasekiyye hayrât ve imâretini meydana 
getirmiştir. Büyük oğlu Sultan İkinci Mustafa zamanında 
Galata Yenicamii'ni inşa etmiş, Arap Camii avlusundaki 
gayri müslimleri çıkararak orayı canlandırmış ve küçük 
oğlu Üçüncü Ahmed Han'ın saltanatında Üsküdar'daki 
camiini yaptırmıştır. Hac yolunda çeşmeler, köprüler ve 
selsebîller inşa ettirmiştir. Her sene Mekke ve Medine’ye 
büyük miktarda Surre gönderirdi.

Gülnûş Emetullah Valide Sultan
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Kethüda Mehmed Efendi'nin takriri üzerine Gülnûş Emetullah  
Valide Sultan'ın el yazısı ile cevabı.
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Padişah Hanımları ve Kızlarının El Yazıları

*Belge tarihsizdir. Tasnif heyeti tarafından verilen tahmini tarih esas alınmıştır.

BOA, A.{MKT, 7/36
1709*

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Telhisini okuyunca hatırladım, o zaman gön-
dermiştin, görüp okumuştum. Çekmeceye koydum 
bu güne gelinceye kadar hatırımdan çıktı. Defterin 
üzerine yazdım. Rabbim Allah'tan dilerim ki daha 
nice hayır hasenat eylemeyi kolaylaştırsın. Dünya 
hali geçici, Rabbime layık işlerim yok ise de bari kul-
lara yararlı hayır işlerinde bulunayım. Bir Müslüma-
nın duası kabul edilir de affımıza sebep olur. Âmin. 
Peygamberimiz hakkı için.

Benim Kethüdam nezlem şiddetlendiğinden 
yazımı fena yazdım. Rabbim dahi öldürmeye, âmin.

Hak Sübhânehû ve teâlâ hazretleri
Devletli ve Saâdetli ve Merhametli Efendim 

Sultân-ı Âlîşân hazretleri hatâlardan korunup şevketli 
ve mehâbetli Arslanınız ile uzun ömür sürmenizi ve 
saltanatlarında ihtiyarlığa erişip himayenizi bu kulla-
rı üzerinden eksik etmemenizi dilerim. Âmin. Benim 
devletli veliyyü'n-niam efendim bundan önce Dilis-
kelesi'nde bulunan Hersek mevkiinde yeniden kârgîr 
büyük köprü ve başında çeşme ve çeşmenin üzerine 
çatı inşa edilip defterini mübârek devletinizin eşiğine 
göndermiş idim. Bu ana değin bir cevap gelmediğin-
den belki hatırınızdan çıkmıştır diye bu yazıyı yaz-
dım. Benim devletli efendim, gerek kaldırım ve gerek 
köprüler Allah'a şükür bir güzel hayrât olmuşdur ki 
gelip geçenler her defasında efendime hayır duâlar 
ederler. Bu kullarının becerisiyle Valide Sultanlığınız 
zamanında yapılan hayırlarınıza cân baş ile çalışmam 
sadece efendime hayır duâ aldırıp âhirette günahları-
mıza kalkan ve affa sebep olması içindir. Hemen Hak 
Teâlâ Cennet'inde yüce makamlar bağışlayıp, dünya-
da da efendimi yüceltip ömrünü uzun ede, eksikliğini 
göstermeye.  Âmin ve Yâ Seyyide'l-Murselîn. Bâkî 
emr u fermân devletli veliyyü'n-niam efendimindir.

Bende
Hacı Mehmed

Kethüda Kulları

METİN

Telhîs kırâet olundukda ma‘lûmum oldu. Ol 
zamân göndermiş idin manzûrum olmuş idi. Çekme-
ceye kodum bu güne gelince hâtırımdan çıkdı. Def-
terin üzerine yazdım. Rabbim Allah'dan niyâz iderim 
ki; daha nice nice hayr hasenâtlar eylemek müyesser 
ide. Dünya bir fânî. Rabbime lâyık amelim yok ise 
bârim ibâdullah[a] enfa‘ olan hayrda bulunup bir 
mü’minin duâsı müstecâp olup sebeb-i mağfiret ola-
yız. Âmîn. Bi-Hakk-ı Seyyidi'l-Mürselîn

 Benim Kethüdâm; Nevâzilim hareket eyledi-
yinden yazımı fena yazdım. Rabbim dahi öldürmeye. 
Âmîn. 

Hak Sübhânehû ve teâlâ hazretleri
Devletlü ve Saâdetlü ve Merhametlü Efendim 

Sultân-ı Âlîşân hazretlerinin mübârek vücûd-ı şerîf-
lerin hatâlardan pekleyüp şevketlü ve mehâbetlü Ars-
lanınız ile tûl ömr ile muammer ve serîr-i saltanatla-
rında kemâl-i pirliğe erişdirüp sâye-i saâdetlerin bu 
kulları üzerinden nâil eyleye. Âmîn. Benim devletlü 
veliyyü’n-niam efendim, bundan akdem Dil'de vâkî 
Hersek nâm mahalde müceddeden kârgîr kebîr köp-
rü ve başında çeşme ve çeşmenin üzerine sakaf binâ 
olunup defterini mübârek hâk-i pâ-yı devletlerine ir-
sâl eylemiş idim. Bu ana değin bir cevâb-ı âlîleri gel-
medüğünden belki hâtır-ı âlîşânlarından ihrâc olun-
muşdur deyü i‘lâm olundu. Benim devletlü efendim, 
gerek kaldırım ve gerek köprüler elhamdülillahi teâlâ 
bir hayrât-ı celîle olmuşdur ki her bâr mürûr u ubûr 
iden ibâdullah, efendime hayr duâlar iderler. Bu kul-
larının ma‘rifetiyle zamân-ı devletlerinde vâkî olan 
hayrât-ı celîlelerine cân baş ile sa‘y u takayyüd eyle-
düğüm mücerred efendime hayr duâ aldırup zuhar-ı 
âhiret ve sebeb-i mağfiretleri içündür. Heman Hak 
teâlâ Cennet-i aliyyelerinde âlî makâmlar ihsân idüp 
dünyâda dahi Efendimi muazzez ve mükerrem idüp 
uzun ömr ihsân eyleyüp eksikliğin göstermeye. Âmîn 
ve Yâ Seyyide'l-Murselîn. Bâkî emr u fermân devlet-
lü veliyyü’n-niam efendimindir.

Bende
El-Hâc Mehmed
Kethüda Kulları

Benim Kethüdam nezlem hareket eylediğinden yazımı fena yazdım. Rabbim dahi öldürmeye, âmin
Gülnûş Emetullah Valide Sultan
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Kethüdası'nın takriri üzerine Gülnûş Emetullah Valide Sultan'ın el 
yazısı ile cevabı.
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METİN GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Padişah Hanımları ve Kızlarının El Yazıları

İzzetlü Kethüdam efendiye selam ederim. Ge-
çenlerde gelip ağa eliyle vakıfnameleri teslim ettiler. 
Hepsini gözden geçirdim, Elhamdülillâh şükür nasip 
oldu; şartları ve kayıtlarıyla yazılmış. Sana çok hayır 
dualar ettim. Kabul olur İnşaallah. Bunlar Haremeyn 
dolabına konuldu. Allahu azimüşşan kıyamete kadar 
mamur ve kalıcı eylesin. Âmin.

Allahu teala hazretleri

Devletli, merhametli velinimetim efendim sul-
tanım hazretlerini hatalardan emin edip merhametli 
devletinin gölgesini üzerimizden ayırmasın. Benim 
devletli velinimetim efendim, Allah rızası için Üskü-
dar'da yaptırdığınız cami ve imarete ait vakıfnameyi 
ve gelirlerinin hudutnamesini düzenleyip, tezhip ve 
ciltletip taraflarınıza gönderdim. Benim yardımsever 
efendim Galata ve Sakız adasında yaptırdığınız cami-
in vakıfnamesi de düzenlenmiş ve ciltlenmiş haldedir. 
Dil isimli yerde, Hersek köyünden Gölbaşı'na kadar 
hacıların ve Anadolu'ya gelip geçen yolcuların kul-
landıkları yol dokuz saati aşkın olup yekpare kaldırım 
taşı ile döşelidir. Yaptırdığınız altı adet köprüden bü-
yük olanın başına üzeri kapalı bir çeşme yaptırılmıştır. 
Yoldan gelip geçenler namaz kılıp size hayır dualar 

İzzetlü Kethüdâm efendiye selâm iderim geçen-
lerde gelüp ağa eliyle vakıfnâmeleri teslîm eylediler 
cümlesine nazar edüp gözden geçürdüm Elhamdü[lil]
lâh şükür nasîb oldu şurûtuyla kuyûduyla yazılmış 
sana vâfir hayır duâlar eyledüm kabûl ola. Haremeyn 
dolabına konuldu. Allâhu azîmü'ş-şân devr-i kıyâme-
te dek ma‘mûr bâkî eyleye. Âmîn.

Hak sübhânehu ve teâlâ hazretleri

Devletlü inâyetlü merhametlü veliyyü'n-niam 
Efendim Sultân-ı âlîşân hazretlerinin mübârek vü-
cûd-ı şerîflerin hatâlardan emîn edüp sâye-i devlet-i 
merhametlerin üzerimizden ayırmaya. Âmîn. Benim 
devletlü veliyyü'n-niam efendim hasbeten lillâhi teâlâ 
mahmiyye-i Üsküdar'da binâ ve ihyâ buyurdukları câ-
mi-i şerîf ve imâret-i âmireleri vakıfnâmesi ve evkâf-ı 
şerîfleri mukâtaalarının hudûdnâmesi tertîb üzre tahrîr 
olunup ve tezhîb etdirilüp cildlenüp mübârek hâk-pâ-
yı devletlerine gönderdim. Benim inâyetlü efendim 
Galata'da ve cezîre-i Sakız'da vâki ihyâ buyurdukları 
câmi-i şerîfleri vakıfnâmesi dahi tertîb üzre yazılup 
cildlenüp hazır durur idi. Müceddeden Dîl nâm ma-
halde Hersek karyesinden Gölbaşı'na varınca hüccâc-i 
müslimîn ve Anadolu'ya mürûr u ubûr eden ebnâ-yı 
sebîlin dokuz sâatden mütecâviz tarîk-ı âmm yekpâ-
re kaldurum olup sagîr ü kebîr altı aded kârgîr cisr-i 

Allâhu azîmü'ş-şân devr-i kıyâmete dek ma‘mûr bâkî eyleye. Âmîn

Gülnûş Emetullah Valide Sultan
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Padişah Hanımları ve Kızlarının El Yazıları

*Belge tarihsizdir. Tasnif heyeti tarafından verilen tahmini tarih esas alınmıştır.

BOA, HAT, 1653/41
1710-1711*

etmektedirler. Galata suyolları, Haremeyn'e gönderi-
len surre ile yaptırdığım Darülhadis için verilen ak-
çenin tamamı Galata Camii vakfiyesine kaydedilmiş 
ve ciltlenmiştir. Bu konuda yapılacak işlemlerle ilgili 
emirler efendimizindir. Ancak gerek vakfiyeler, gerek 
temlikname ve hududname vesair senetler muhafa-
zalı bir yerde korunmaya muhtaçtır. İhtiyaç halinde 
oradan alınıp tekrar teslim edilmelidir. Efendim evkaf 
senetleri zaman geçtikçe Allah muhafaza zayi olabi-
lir. Gerekirse yerinde bir sureti bulunması için Def-
terhane'ye, Haremeyn kalemlerine ve Müfettiş Efendi 
siciline ayrı ayrı kaydettirdim. Allah siz merhametli 
efendimizin ve şevketli Aslanınızın ömrünü ve salta-
natını artırsın, hayır ve hasenatınızı kabul edip, başka 
hayır ve hasenat yapmanızı nasip eylesin. Emir efen-
dimizindir.  

Hacı Mehmed Kethüda kulları

hayrât-ı aliyyeleri ve bu altı aded cisrin birisi ziyâ-
desiyle büyükdür. Başına bir lezîz su getürülüp bir 
kârgîr çeşme ve üzerine sakaf yapdırılup mürûr eden 
ebnâ-yı sebîl edâ-yı salât edüp efendime hayır duâ 
ideyorlar ve Galata'ya müceddeden cârî olan su yol-
ları ve müceddeden Haremeyni'ş-şerîfeyn fukarâları-
na ta‘yîn buyrulan surre ve kulunuzun binâ eyledüğü 
Dârul-hadîs içün ihsân buyrulan akçe cümlesi şurût 
ve kuyûdu ile tertîb üzre Galata Câmii vakfiyesine 
kayd u ilhak ve cümle bir cild içinde olmuşdur. Man-
zûr-ı devletleri oldukda fermân efendimindir. Ancak 
gerek vakfiyeler ve gerek temlîknâme-i hümâyûn 
ve hudûdnâme-i hümâyûn vesâir senetleri mahfûz 
mahalde hıfz olunmaya muhtâcdır. Bazı husûs içün 
iktizâ eder ise çıkarılup yine mahalline vaz u teslîm 
olunur. Benim inâyetlü efendim evkâf-ı şerîfleri se-
netleri mürûr-ı zamân ile Allâh hıfz eyleye, zâyi ol-
ması dahi ihtimâldir. Mahallinde iktizâ eder ise sû-
retleri bulunsun içün Defterhâne'de ve Haremeyn 
Muhâsebesi'nde ve Haremeyn Mukâtaası'nda ve Mü-
fettiş Efendi sicilinde her bir mâdde bir kaleme müte-
allik olmağla bu kalemlere müteallik olan mâddeleri 
kayd ettürdüm. İnşâallâhu teâlâ her bir mâdde yerli 
yerinde görülmüşdür. Heman Hak teâlâ merhametlü 
efendimin ve şevketlü kerâmetlü Aslanınızın ömr-i 
devletlerin ve şevket-i saltanat-ı aliyyelerin yevmen 
fe yevmen ziyâde ber-karâr edüp hayrât ve hasenât-ı 
aliyyelerin makbûle karîn edüp niçe niçe böyle hay-
râtlar binâ eylemek nasîb eyleye. Âmîn. Bâkî emr u 
fermân devletlü veliyyü'n-niam efendimindir. 

Bende el-Hac Mehemmed Kethüdâ Kulları

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİMETİN
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Gülnûş Emetullah Valide Sultan'dan kethüdası Mehmed Efendi'ye 
mektup.
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Padişah Hanımları ve Kızlarının El Yazıları

*Belge tarihsizdir. Tasnif heyeti tarafından verilen tahmini tarih esas alınmıştır.

BOA, A.{MKT, 7/68
1714*

İzzetlü Kethüdam Mehmed Efendi Huzurları-
na. Selamımı tebliğ ve hayır duamdan sonra, tezki-
rem geldiğinde bugün zekât akçesini gönder. Zamanı 
geldi. Kethüdam sana güvenirim, Tanrı'ya emanet 
olasın. Sana yazmağa gerek yok ama zekât paraları 
helal akçe olsun. İçine bir akçe haram karışmasın. Pa-
raların çoğu altın olsun. Rabbim, Peygamberi hürme-
tine kabul etmiş olsun. Âmin.

Vâlide Sultan Hazretlerinden

İzzetlü Kethüdam Mehmed Efendi huzurlarına 
selamım tebliğ hayr duamdan sonra tezkirem vusû-
lünde inşallah bu gün zekât akçesini gönderesin. Za-
manı oldu. Benim Kethüdâm ben sana i'timâd eyle-
dim Tanrı'ya emânet olasun. Helâl akçe olaydı içine 
bir akçe haram karışmayaydı. Bilürsün sana yazmak 
hacet değildir. Rabbim kabûl etmiş ola. Âmîn. Bi-hur-
meti Seyyidi'l-mürselîn. Ancak çoğu altun olsun be-
nim Kethüdâm.

Vâlide Sultan Hazretlerinden

Tanrıya emânet olasun. Helâl akçe olaydı, içine bir akçe haram karışmayaydı.

Gülnûş Emetullah Valide Sultan
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Sultan IV. Mehmed Han ile Gülnûş Emetullah Valide 
Sultan'ın oğludur. 22 Ramazan 1084 (31 Aralık 1673) de 
Hacıoğlu Pazarcığında doğmuştur. 3 Rebiülâhir 1115 (16 
Ağustos 1703) de tahta çıktı. 17 Rebiülevvel 1143 (30 
Eylül 1730) de tahttan indirildi. 21 Safer 1149 (1 Temmuz 
1736) da vefat etti. Yenicami türbesine defnedildi. Akıllı, 
fâzıl, şair, münşî, hattat, hayır ve hasenâta rağbetli 
idiler. Saltanatları zamanında büyük fetihler olmuş, Prut 
kenarında Rusya İmparatoru Deli Petro esir derecesinde 
hezimete uğramıştır. İran'ın dörtte birine yakın mahalli 
zabt ve fethedildi. İsveç Kralı Demirbaş Şarl iltica etti.  
Eyüp Sultan türbesine bir gümüş şebeke yapmış ve nice 
sultanların kabirlerine sedeften şebekeler yaptırmıştır. 
Üsküdar'da annelerine bir cami inşa ettirdi. Topkapı 
Sarayı Bab-ı Hümayun karşısındaki çeşmeyi yapıp "Aç 
besmeleyle iç suyu, Han Ahmed'e eyle duâ" tarihini 
yazdılar.

Üçüncü Ahmed
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Sultan Üçüncü Ahmed'in hatt-ı hümayunu.



HATT-I RİKKAT

49

METİN GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Padişah Hanımları ve Kızlarının El Yazıları

*Belge tarihsizdir. Üçüncü Ahmed'in tahttan indirildiği tarih ile tahmini tarihlenmiştir.

BOA, HAT, 1447/41
1 Ekim 1730*

Âlem kızamık çıkardığında önce hekim ila-
cı yapmazlar. Sıcak tutup dolarlar ve şerbet içirerek 
hastalığı geçirirler. Sultanı kendi haline bırakmayıp, 
ateşini düşürmek için ilaç verin. Validesinin bu hu-
susa önem vermediğini akşamleyin gördüm. Kadına 
söyleyin mümkün mertebe soğuktan koruyarak sıcak 
tutsunlar. Şimdi musahibi göndererek ne söylemesi 
gerektiğini tembih ettim. Ya arpa cullabı veya çor-
ba içiresiniz. Allah vere de uzun ömürlü olmuş ola. 
Âmin

Benim keremli, heybetli, hayatımın varlığı ve 
sebebi olan efendim Padişahım 

Hasta olan sultanımızın durumu hekimlerden 
sorulduğunda ateşinin düşmediğini söylediler. Emir 
kadına haber gönderilmiştir. Gelsin bakalım o da bil-
diği gibi bir ilaç versin. Ne yapalım ilaç içirilmesine 
imkan yoktur. Çaresiz su istedikçe kuvvet verici ilaç-
lar su yerine verilmektedir. Bu durumu hekimbaşı, 
Yasef ve Hayatizade'ye sorduğumda "Kızamık için 
yapılacaklar bunlardır. İlaç verilmeye devam edilir-
se Allah'ın yardımıyla şifa bulacaktır" dediler. Sultan 
efendimiz ilacı kullanmak istemiyor. Dört beş gündür 
de bir şeyler yemediler. Sadece ayaklarını sıcak su ile 
yıkayarak sakin bir şekilde yatmaktadırlar. Allah acil 
şifalar versin. Âmin. Okuyucu Hüseyin Efendi gelip 
okumağa başlamıştır.

Âlem kızâmık çıkarır hekim ilâcı etmezler. 
Sıcak dutup dolarlar ve bazı şerbet içerler def olur. 
Sultân'ın hâline komayup harâretin eyülemesine bazı 
ilâç göresiz. Vâlidesi mühim etmez. Akşam gördüm 
zerre kadar takayyüd etmeyor. Kadına söyleyesin 
mümkün mertebe sovukdan muhâfaza ve sıcak tut-
sunlar. Şimdi musâhib gönderdim. Lisânen dahi sipâ-
riş eyledim bolay ki: Ya arpa cullabı ve yahud çorba 
yedire idiniz. Hazret-i Allâhu azîmü'ş-şân tûl ömür 
ihsân etmiş ola. Âmîn. 

Benim şevketlü, kerâmetlü, mehâbetlü, kud-
retlü, veliyyü'n-ni‘metim, sebeb-i devletim, bâis-i 
hayâtım efendim Pâdişâhım

Sultân-ı âlîşân efendimizin hareketleri hekim-
lerden istifsâr olundukda harâret bütün ayrılmadığın-
dan iktizâ eder deyü cevâb ederler. Emir kadına dahi 
âdem gönderilmişdir. Gelsün bakalım o dahi bildiği 
gibi bir ilâç eylesün. Ne işleyelüm. Muâlece ekl et-
dirmeğe imkân yok nâçâr bazı kuvvet verecek ilâçları 
takdîr etdirüp su yerine istedikçe bayağı sudur deyü 
verilmeği ihtiyâr ve takdîre mübâşeret olunmuşdur. 
hekimbaşıya ve Yasef ve Hayatizade'ye birer birer 
sordum. Kızâmığın iktizâsı budur. Muâleceye müdâ-
vemet buyursalar avn-i Hak ile tabîate imdâd edüp 
tiz def buyururlardı der. Saâdetlü Sultân efendimiz 
ise ilaca kat‘a rağbet buyurmazlar. Dört beş gündür 
bir nesne ekl buyurmadılar. Hâlâ mübârek ayakla-
rın sıcak su ile yıkayup bir mikdâr sâkince yatarlar. 
Hazret-i Bârî şifâ-yı tamâm ihsân eyleye. Âmîn. Hâlâ 
okuyucu Hüseyin Efendi gelüp okumağa mübâşeret 
eylemişdir.

Sultân'ın hâline komayup harâretin eyülemesine bazı ilâç göresiz. Vâlidesi mühim etmez. Akşam gördüm zerre 
kadar takayyüd etmeyor. Kadına söyleyesin mümkün mertebe sovukdan muhâfaza ve sıcak tutsunlar.

Üçüncü Ahmed
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Kimliği tespit edilemeyen bir saraylı hanımın el yazısı.
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METİN GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Padişah Hanımları ve Kızlarının El Yazıları

*Binnaz Hanım'a verilen 40000 akçelik bir temessük üzerine yazışmanın yapıldığı bu belgenin arkasında sarraf yazısı olması muhtemel Rum alfabesi ile yazı 
vardır. 1191 senesi de buradadır. Bu vesikada zikredilen Binnaz Hanım, Sultan Birinci Abdülhamid’in İkinci Kadınefendisi Binnaz Hanım olmalıdır.

BOA, HAT, 1653/5
1777-1778

Binnaz Hanım'ın önceki kırk kesesini verdiğim 
vakit biz senden senet almadık. Şimdi aldım. Senin 
hatırında yanlış kalmış. Kırk keselik senedi almadım.

Benim devletli inayetli merhametli velinime-
tim efendim hazretleri

Yüce Mevla'ya emanet olasınız. Âmin. Binnaz 
Hanımefendi'nin on kese dört yüz kuruşu geldi. Ön-
ceden kalan akçesinin üzerine zam edip on altı bin 
dört yüz kuruşa bir senet yazdım; huzurlarınıza gön-
derildi. Hepsi bendedir, otuz iki kise dört yüz kuruş 
borcum oldu. Binnaz Hanımefendi'de bizim kırk kese 
akçe için verilmiş bir senedim vardır. Münasip görüp 
izniniz olur ise o senedi kulunuza ihsan edersiniz. En 
iyi siz bilirsiniz. Mevla'ya emanet olasınız.

Binnaz Hanım'ın mukaddem kırk kisesini ver-
diğim vakit biz senden temessük almadık. Şimdi al-
dım. Senin hâtırında yağnış kalmış. Kırk kise temes-
sükü almadım.

Benim devletlü inâyetlü merhametlü veliyye-
tü'n-niam efendim hazretleri

Mevlâ-yı müteâl hazretlerine emânet olasız. 
Âmîn. Binnaz Hanımefendi'nin on kise dört yüz gu-
ruşu geldi. Mukaddem kalan akçesinin üzerine zam 
edüp on altı bin dört yüz guruşa bir temessük yazdım 
huzûr-ı devletinize irsâl olundu. Cümlesi kulunuzda 
otuz iki kise dört yüz guruş borcum oldu. Hanımefen-
di'de bizim kırk kise akçe mukaddem bir temessüküm 
vardır. Münâsib görüp izn-i aliyyeniz buyrulur ise ol 
temessükü kulunuza inâyet ve ihsânınız buyrulur ise 
efendim hazretleri a‘lemsiz Mevlâ'ya emâne olasız.

Senin hatırında yağnış kalmış. Kırk kise temessükü almadım.

Bilinmiyor*
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Sultan Üçüncü Mustafa Han'ın kadını ve Sultan 
Üçüncü Selim'in annesidir. Oğlu padişah olunca mehd-i 
ulyâ olmuştur. 22 Receb 1220 (16 Ekim 1805) de vefat 
etti. Eyüp'de Bostan İskelesi’nde türbesine defnedildi. 
Hayrât ve hasenât sahibi idi. Humbarahane Camii adına 
yapıldı. Günümüzde halen kullanılan ve İstanbul’un su 
ihtiyacını yıllarca karşılayan Valide Bentleri bu hanımın 
eserlerindendir. İstanbul’da Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne 
ait olup halen yoksullara yemek dağıtılan tek imaret 
Mihrişah Valide Sultan’ın imaretidir.

Mihrişah Valide Sultan
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Mihrişah Kadın'ın (sonra Valide Sultan) el yazısıyla esirci ağaya 
mektubu.
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Padişah Hanımları ve Kızlarının El Yazıları

*Bu mektubun yazıldığı tarihte Valide Sultan olmadığı kesindir. Muhtemelen Sultan Birinci Abdülhamid'in vaktinde Eski Saray'da ikamet ederken yazılmış-
tır. Mihrişah Kadın'ın Valide Sultan olduğu tarih ile tahmini olarak tarihlenmiştir.

BOA, HAT, 1653/39
7 Nisan 1789*

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİMETİN

İzzetli, keremli Esirci Ağa'ya selam olunur

 

Size bir şey yazayım Gümrükçüden. Yirmi gün 
önce ona bir tezkire gönderdim. İçinde Arap cariyele-
rin olduğu kalyonlar gümrüğe geldiğinde "Bana gön-
der" dedim, ancak kalyonlar geldiği halde cariyeleri 
bana göndermedi. Yangın esnasında gümrükçü bizim 
selamlığa gelmiş. Ben de "Arap cariyeler geldiği hal-
de niçin bana göndermedin" diye haber gönderdim. O 
da "Araplar gelmedi, gelse gönderirdim" demiş. Arap            
cariyelerin o zaman da, şimdi de geldiğini haber al-
dım. "Cariyeleri bedelleri ile isterim" diye yazdım 
gönderdim. Bana iki küçük Arap cariye göndermiş, 
bedellerini de yazmamış. Bu nasıl bir durumdur. Bu 
husus için ne zaman bir yazı göndersem benim ada-
mımı savar. Bir cevâb yazmaz. Bu adam Gümrükçü 
olduktan sonra bizi saymıyor. Hiç bir gümrükçü bize 
karşı bu şekilde davranmadı. Merhum Sultan Mustafa 
zamanında gümrükçü olanlara ne zaman kağıt gönde-
rip cariye istesem bize onbeşer yirmişer beyaz cariye 
gönderirlerdi. Uygun bir fiyatta anlaşıp alırdım. On 
gün gümrükçü ile konuşuldu. Epeyce kapıkethüdalığı 
yaptım. Ben seni gümrükçüye ortak bilirdim. Senin 
için "Bu sene de yerinde kalsın da zarar etmesin" diye 
söyledim. Bu adam önceden böyle değildi, insaniyet-
liği vardı. Şimdi bize niçin böyle oldu. Ben ona tezki-
re gönderiyorum, o ise karşılığını yazmayıp adamımı 
da savıyor. Bu durum benim gücüme gidiyor. Bu ise 
bizi saymadığındandır. Bu kadar Arap cariye gelip de 
bize iki tane göndermesi ne demek oluyor. Ben pa-
rasız alacak değilim. Paramla alacağım, ondan iyilik 
istemiyorum. Allah esirgesin artık gönderse de iste-
mem. Sizin onunla dostluğunuz varmış, bu cevabımı 
bir bir ona okuyasın.

İzzetlü mekremetlü Esir Ağa huzûrlarına selâm 
olunur

Size bir şey tahrîr edeyim Gümrükçüden. Yirmi 
günden mütecâvizdir ki bir tezkire gönderdim. Şimdi 
gelen    kalyonlarda Arap câriyeler var imiş. Gümrüğe 
geldiği gibi bana gönderesin deyü.    Kalyonlar gel-
di gümrüğe, câriyeleri göndermedi. İhrâk esnâsında 
gümrükçü bizim selâmlığa gelmiş. Ben de haber gön-
derdim ki Arap câriyeler geldi niçün bize göndermedi 
deyü ol da demiş ki Araplar gelmedi, gelse gönderir-
dim deyü. Şimdi biriyle haber aldım ol zaman da gel-
miş şimdi de geldi Arap câriyeler. Yazdım gönderdim 
câriyeleri bahâlarıyla isterim deyü. Şimdi iki küçük 
Arap câriye göndermiş bahâların da yazmamış. Bu 
nasıl keyfiyyetdir. Bir husûs içün ne zaman bir kağıt 
göndersem benim adamımı savar. Bir karşılık tahrîr 
etmez. Bu adam gümrükçü oldum deyü bizi mi say-
mayor. Hâşâ ki bir gümrükçü bunu bize etmedi. Ne 
zaman ki merhûm Sultân Mustafa gününde gümrük-
çü olanlara kâğıd gönderüp câriyeler taleb eyledimse 
bize onbeşer yirmişer beyaz câriyeler gönderir idiler. 
Ma‘kûl bahâ ile bahâlaşur alırdım. On gün gümrükçü 
müzâkeresi oldu. Hayli kapı kethüdâlık eyledim. Ben 
seni gümrükçüye o[r]tak bilürdüm. 

Senin içün söyledim ki, bu sene de ibkâ eyle-
sün de zarar etmesün deyü. Bu adam evvel bize böy-
le değil insâniyeti var idi. Şimdi bu bize niçün böyle 
oldu. Ben ana tezkire gönderüp de bize karşuluğunu 
yazmayup adamımı savdığı gâyet benim betime ge-
liyor. Bizi saymadığındandır. Ne demek olsun, bu 
kadar Araplar gelüp de bize iki dâne gönderdi. Ben 
parasız alacak değilim. Paramladır. Andan hediye is-
temiyorum. Neûzü billâh gönderse de istemem. Sizin 
dostluğunuz var imiş anınla. Bu cevâbımı bir bir ana 
kırâat edesin.

Ben parasız alacak değilim. Paramladır. Andan hediye istemiyorum. Neuzü billâh gönderse de istemem.

Mihrişah Kadın [Valide Sultan]
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Sultan Üçüncü Selim'in annesi Mihrişah Valide Sultan'ın el yazısı.
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METİN GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Padişah Hanımları ve Kızlarının El Yazıları

*Mihrişah Valide Sultan’a aidiyeti arka yüzündeki tarihi ile kesin olarak saptanan hattı.

BOA, HAT, 1653/7
10 Eylül 1794

Şevketli Efendimizin emridir.

Benim kethüdam, Darphane Emini'nden şev-
ketli efendimizin akçesi olmak üzere on beş kese ak-
çeyi alıp şimdi bana gönderiniz.

Valide Sultan

(Arka yüzü)

14 Safer 1209 tarihinde şevketli efendimizin 
akçesinden olan 7500 kuruş Darbhane'den getirtile-
rek devletli efendimize gönderilmiştir.

Şevketlü Efendimizin emridir.

Benim Kethüdâm. Zarbhâne [Darbhâne] emî-
ninden şevketlü efendimizin akçesi olmak üzre on 
beş kise akçe alup şimdi bana gönderesiz.

Vâlide Sultân

[Arka yüzü]
7500 guruş, Fi 14 Safer sene [1]209 şevketlü 

efendimizin akçesinden olarak Darbhâne'den getür-
dülüp devletlü efendimize irsâl.

On beş kise akçe alup şimdi bana gönderesiz.

Mihrişah Valide Sultan*
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Mihrişah Valide Sultan'ın kethüdasına el yazısı ile emri.
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METİN GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Padişah Hanımları ve Kızlarının El Yazıları

*Mihrişah Valide Sultan’a aidiyeti arka yüzündeki tarihi ile kesin olarak saptanan hattı.

BOA, HAT, 1653/8
11 Eylül 1794

Saadetli kethüdam hazretlerine selam olunur. 
Tarafıma altı kese akçe gönderiniz. Şimdi isterim

Valide Sultan

(Arka yüzü)

15 Safer 1209 tarihinde 3000 kuruş devletli 
efendimize gönderilmiştir.

Saâdetlü kethüdâm huzûrlarına selâm olunur 
tarafımız [a] altı kise akçe gönderesiz şimdi isterim. 

Vâlide Sultân

[Arka yüzü]
3000 guruş Fi 15 Safer sene [1]209 Devletlü 

efendimize irsâl.

Altı kise akçe gönderirsiz şimdi isterim.

Mihrişah Valide Sultan*
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Mihrişah Valide Sultan'ın kethüdasına mektubu.



HATT-I RİKKAT

61

METİN GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Padişah Hanımları ve Kızlarının El Yazıları

*Belge tarihsizdir. Mihrişah Valide Sultan'ın vefat tarihi ile tahmini olarak tarihlenmiştir.

BOA, HAT, 1653/15
16 Ekim 1805*

Saadetli kethüdam hazretlerine selam ve hayır 
dualar ederim. Nasılsınız ve ne durumdasınız. Allah'a 
emanet olasınız. Âmin. Şimdi nasılsınız, bir sıhhat 
haberinizi isterim. Acaba sizi ziyaretimiz vaki olur 
mu diye düşünmekteyim. İnşaallah muhabbetle sıh-
hate ulaşırsınız.

Valide Sultan

Saâdetlü kethüdâm hazretlerine selâm ve hayr 
duâlar olunur. Nicesiz ve ne âlemdesiz. Cenâb-ı 
Hakk'a emânet olasız. Âmîn. Şimdi nasılsınız. Bir 
sıhhat haberiniz [i] isterim. Acaba ıyâdetiniz vâki 
olur mu deyü ben fikr eylerim. İnşâallâh sıhhate me-
veddetle ulaştıra.

Vâlide Sultân

Nicesiz ve ne âlemdesiz Cenâb-ı Hakk'a emânet olasız.

Mihrişah Valide Sultan
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Sultan Üçüncü Mustafa Han ile Mihrişah Valide 
Sultan'ın oğludur. 21 Cemaziyülevvel 1175 (18 Aralık 
1761) Perşembe günü doğdu. 11 Receb 1203 (7 Nisan 
1789) de tahta çıktı. 11 Rebiülevvel 1222 (19 Mayıs 1807) 
de tahttan indirildi ve 4 Cemaziyülâhir 1223 (28 Temmuz 
1808) de Topkapı Sarayı'nda 48 yaşında öldürüldü. 
Babasının Laleli Camii'ndeki türbesine defnedildi. Âlim, 
kâmil, cömert, yumuşak huylu, ileri görüşlü, gayretli idi. 
Güzel şiirleri vardır. Musikîde usta idi, besteleri vardır. 
Ta'lik hattı ile el yazıları güzeldir. Düzenli ordu tanzîmine, 
ıslâhât ve nizam-ı cedide çalışırdı. Mısır'a giren Fransızları 
dört sene süren harpten sonra çıkardı ve orasını yeniden 
ele geçirdi. Eyüp Sultan türbesinin etrafına gümüş şebeke 
yaptırıp altın kandiller koymuştur. Fatih Camii'ni tamir 
ettirdi.  Selimiye Camii ile Humbarahane içindeki cami de 
kendilerinindir. Tophane, Beyoğlu ve Levend Çiftliği ile 
Üsküdar-Selimiye Kışlalarını, Tersane'de büyük havuzu, 
Mühendishane'yi ve Dâruttıbâa'yı inşa ettirdi. Yeni usulle 
top ve gemi yaptırıp barut imâl ettirmiştir. Vefatında 
ceplerinden bir kâğıt çıkmış ve "Kendi elimle kesip yâre 
verdiğim kalem - Fetvâ-yı hûn-ı nâhakkımı yazdı ibtidâ" 
beytinin yazılı olduğu görülmüştür.

Sultan Üçüncü Selim Han
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Sultan Üçüncü Selim'in beyaz üzerine hatt-ı hümayunu.
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METİN GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Padişah Hanımları ve Kızlarının El Yazıları

*Belge tarihsizdir. Tasnif heyeti tarafından verilen tahmini tarih esas alınmıştır. 
Valide sultan yazısı olmayıp, Sultan Üçüncü Selim'in beyaz üzerine hatt-ı hümayunudur. Padişahların kendi istekleriyle düz bir kâğıda yazıp muhatabına 
gönderdikleri elyazılı emirlerine “Beyaz Üzerine Hatt-ı Hümayun” adı verilmektedir.

BOA, HAT, 193/9473
(20 Eylül 1789)*

Kaymakam Paşa

Kızkardeşim Beyhan Sultan benden bir istekte 
bulunmuş, kethüdasının katibi Ahmed isimli kimseye 
haceganlık istemiş, şimdi getirip hacegan edesin.

Kâimmakâm Paşa

Hemşîrem Beyhan Sultân hazretleri bana niyâz 
eylemiş. Anın kethüdâsının kâtibi Ahmed nâmında 
kimesneye hâcegânlık istemiş. Şimdi getürdüp hâce-
gân idesin.

Hemşîrem Beyhan Sultân hazretleri bana niyâz eylemiş.

Sultan Üçüncü Selim
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Sultan Üçüncü Selim'in (muhtemelen Valide Sultan Kethüdası Yusuf 
Ağa'ya) beyaz üzerine hatt-ı hümayunu.
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METİN GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Padişah Hanımları ve Kızlarının El Yazıları

*Belge tarihsizdir. Tasnif heyeti tarafından yapılan tahmini tarih esas alınmıştır.

BOA, HAT, 1487/63
(9 Nisan 1804)*

Hüve

Ağa

Allah'a hamdolsun, buraya geleli valideme nö-
bet gelmiyor. Bazan iç sıkıntısından ah oh ediyor. La-
kin inşaallah burada kalır ise tamamen sıhhatini ka-
zanması Hüda'dan isteğimdir. Annemin camii benim 
camiimle (Eyüp) karşı karşıya olduğundan akşamle-
yin ''senin camiine gıpta ediyorum. Diğer validele-
rin de camileri iki minarelidir. Benim Hasköy'deki 
camiime ah bir minare daha yapılsa'' dedi. Ben de 
''kethüdanıza yazın yaptırır'' dedim. ''Yok, ben hicap 
duyarım sen yaz yaptırsın'' dedi. ''Yaptırır ise pek se-
vinirim'' dedi. Ben de ''sabah olsun yazarım yaptır-
sın'' dedim. Hasılı Humbarahane Camii'ne bir minare 
yapılmasını istiyor. Sen valideme yazıp ''padişahımız 
tenbih etti, sizin Humbarahane'deki camiinize bir mi-
nare ısmarladım'' diyerek yazarsan çok memnun olur.

Hüve

Ağa

Fe-lillâhi'l-hamd buraya gele[li] vâlideme na-
bet [nöbet] gelmeyor. Lâkin merâkdan bazı kere ah 
of edeyor. Lâkin inşâallâh böyle kalur ise külliyen 
sıhhati dahi Hüdâ'dan me’mûlümdür. Bizim câmie 
karşu olmağla ahşam bana dedi ki: Senin câmiine 
gıpta idem vesâir vâlideler dahi iki minârelidir. Be-
nim Hasköy'deki câmiime ah bir minâre dahi yapılsa 
dedi. Ben de kethüdânıza yazın da yapdırur dedim. 
Yok ben hicâb ederim sen yaz yapdırsun. Yapdırur 
ise pek haz ederim deyü söyledi. Ben de olsun sa-
bah yazayım yapdırsun dedim. Hâsılı Humbarahâne 
Câmiine bir minâre dahi yapılmak arzu edeyor. Sen 
vâlideme yazasın ki: Şevketlü Efendimiz tenbîh ey-
ledi sizin Humbarahâne[de] ki câmie bir minâre dahi 
ısmarladım deyü yazasın haz eder.

Benim Hasköy'deki câmiime ah bir minâre dahi yapılsa.

Sultan Üçüncü Selim
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Bu hanım Sultan Birinci Abdülhamid’in hanımı, 
Sultan Dördüncü Mustafa ve Şehzade Ahmed’in annesi 
Sineperver Valide Sultan olmayıp, Sultan Üçüncü 
Mustafa’nın kaynaklarda zikredilmeyen dördüncü 
kadınıdır. HAT 1455-38 numaralı ve 1208.Za.29. tarihli 
belgede Sultan Gazi Mustafa Han'ın Dördüncü Kadını 
olup vefat eden Sineperver Kadın'ın et tayinatının Habibe 
Hanım'a devri kayıtlıdır.

Sineperver Dördüncü Kadın
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Sineperver Dördüncü Kadın'ın Sultan Birinci Abdülhamid'e  
mektubu.
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 *Bu hanım Sultan Dördüncü Mustafa'nın validesi Ayşe Sineperver Valide Sultan olmayıp Üçüncü Mustafa'nın dördüncü kadını olan Sineperver Kadın'dır. 
Her ne kadar burada Sinaperver imlası varsa da doğrusu olan Sineperver tercih edilmiştir. 
**Belge tarihsizdir. Sultan Birinci Abdülhamid Han'ın vefat tarihi ile tahmini olarak tarihlenmiştir.

BOA, HAT, 1653/24
7 Nisan 1789**

Hak sübhanehu ve teala

Şevketli Heybetli Kerametli Azametli Âlemin 
Sığınağı Padişahımız Efendimizin Mübarek Vücud-ı 
Hümayunlarını zamanın musibetlerinden koruyup 
saltanatında daim ve şehzade efendilerimizi sıhhat 
afiyet ve uzun ömürlü, Padişahımızın şefkatli bakış-
larını bütün canlılar üzerine sabit eyleye. Âmin. Ca-
riyelerinin arzuhalidir ki; bu cariyeleri önceki padi-
şahımız (Allah'ın rahmet ve mağfireti üzerine olsun), 
cennet-mekan firdevs-aşiyan Sultan Mustafa Han 
(kabri iyi ve temiz olsun) hazretlerinin Dördüncü 
Kadını ve saraylı cariyeleriyim. Bundan önce hacc-ı 
şerife gidip hacda özellikle Padişah efendimizin ve 
şehzadelerle hanım sultan efendilerimizin baht ve sa-
adetleri duasında bulunularak hac farizası yerine ge-
tirildi. İki defa yangınla perişan ve on seneden beri 
hasta cariyeleri olduğumdan gerek hac masrafları 
gerek yangın ve hastalığım sebebiyle bütün mal ve 
eşyamı satarak parasını harcadım. Ancak defterde ka-
yıtlı eşyamdan gayri malım kalmadı. On seneden beri 
hastalığım esnasında sıkıntılarıma katlanarak ömrünü 
tüketen Fatma nam cariyelerine hizmeti karşılığında 
bir miktar eşya verip sevindirmek muradımdır. Ancak 
halim mağdur ve hastalıklı olduğundan mağdur koca-
mın eşyası Padişahımızın izniyle Fatıma cariyelerine 
verilmek için Hünkârımızın eşiğine arzuhal vermeğe 
cesaret kılındı. İsmim büyük olup lakin malım hacda, 
yangında ve hastalığım sebebiyle sarf edildi. Defterde 
kayıtlı eşyadan gayri malım kalmadığı padişahımızın 
bilgisine sunulduğunda on seneden beri hizmetimde 
olan Fatıma cariyelerine bazı eşyaların verilmesi izni 
için ferman hünkârımızındır.

Sineperver 

Dördüncü Kadın

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİMETİN

Hak sübhânehu ve teâlâ

Şevketlü mehâbetlü kerâmetlü azametlü Pâ-
dişâh-ı âlem-penâh efendimizin mübârek vücûd-ı 
hümâyûnların mesâyib-i dehrden mahrûs eyleyüp 
serîr-i saltanat-ı Hüsrevânelerinde ber-karâr ve şeh-
zâdegân efendilerimizi sıhhat âfiyet ve tûl-i ömr ile 
muammer ve enzâr-ı şefkat-i Mülûkânelerin kâffe-i 
enâm üzerine dâim ve sâbit eyleye. Âmîn. Arzuhâl-i 
câriyeleridir ki: Bu câriyeleri Hüdâvendigâr-ı sâbık 
merhûm ve mağfûrun-leh cennet-mekân firdevs-â-
şiyân Sultân Mustafa Hân tâbe serâhu hazretlerinin 
Dördüncü Kadın ve sarâylı câriyeleri olup bundan 
akdem hacc-ı şerîfe azîmet, hacc-ı şerîfde hâssa-
ten şevketlü mehâbetlü efendimizin ve şehzâdegân 
ve Sultân-ı aliyyetü'ş-şân efendilerimizin devâm-ı 
ömr-i devletleri daavâtı ve farz-ı hacc-ı şerîfi edâ ve 
iki def‘a ihrâk-ı perîşânî ve on seneden berü hasta ve 
alîle-i mefrûşe olduğumdan gerek masârifât-ı hacc-ı 
şerîfden ve gerek ihrâkdan ve hasta ve illetim sebe-
biyle cümle mal ve eşyâmı füruht ve sarf edip ancak 
bâ-defter-i müfredât eşyâmdan gayri malım kalma-
yup ve on seneden berü hasta ve illetim vaktinde 
hizmetimde bezl-i vücûd ve ifnâ-yı ömr eden Fatı-
ma nâm câriyelerine hizmeti mukâbilinde bir mikdâr 
eşyâ i‘tâ ve mesrûr etmek murâdım olup ancak hâlim 
mağdûr ve alîle ve perîşân ve zevcim mağdûr bâ-izn-i 
hümâyûn eşyâsı merkûme Fatıma câriyelerine i‘tâ 
olunmak içün mübârek rikâb-ı hümâyûna arzuhâle 
cesâret kılındı. Eltâf-ı Mülûkânelerinden mutazar-
rı‘dır ki iki def‘a ihrâk-ı perîşâni ve on seneden beri 
hasta ve alîle câriyelerine merhameten ismim büyük 
olup lâkin malım hacc-ı şerîfde ve ihrâkda ve illetim 
sebebiyle sarf u bezl olup ancak bâ-defter-i müfre-
dât eşyâdan gayri malım kalmadığı ma‘lûm-ı ilm-i 
hümâyûnları buyruldukda on seneden berü hizme-
timde olan Fatıma câriyelerine bazı eşyâ i‘tâ olun-
masîçün izn-i hümâyûn-ı şevket-makrûn buyrulmak 
bâbında emr u fermân şevketlü mehâbetlü kerâmetlü 
Pâdişâh-ı âlem-penâh efendimiz hazretlerinindir. 

Bende
Sineperver 

Dördüncü Kadın

İsmim büyük olup lâkin malım hacc-ı şerîfde ve ihrâkda ve illetim sebebiyle sarf u bezl olup ancak bâ-defter-i 
müfredât eşyâdan gayri malım kalmadığı…

Sineperver Dördüncü Kadın*
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Seyyid Mehmed Said Galip Efendi. 1177 (1763/4) 
de doğdu. Mektûbî-i Sadârete girip 1202 (1788) de Ordu-
yı Hümâyun’da görevlendirilerek hâcegan oldu. Şaban 
1221 (Ekim/Kasım1806) de reisülküttaplığa getirildi.  
Bolu, Sivas, Niğde, Ankara, Çankırı ve Kastamonu 
valiliklerinde bulundu. 20 Safer 1239 (26 Ekim 1823) da 
sadrazam oldu. Muharrem 1240 (Eylül 1824) da azledildi 
ve vezirliği alınıp Gelibolu'ya sürgün edildiyse de yolda 
vezirliği geri verilerek Erzurum valisi ve Şark Seraskeri 
oldu. 1244 (1828/9) de vezirliği kaldırılıp Gelibolu'da 
ve sonra Balıkesir'de ikâmete memur edilmiş ve oraya 
varışını takiben vefat etmiştir. Akıllı, ileri görüşlü ve 
hariciyede bilgi sâhibi idi. Terekesi borcuna yetmemiş ve 
evlâdı olmamıştır. Kasım Çavuş Mescidi'ni yeniden tamir 
etmiştir.

Fatma Hanım - Seyyid Mehmed Said Galip Efendi
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Seyyid Mehmed Said Galib Efendi'den boşanan Fatma Hanım'ın 
sabık kocasına verdiği ibraname.
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BOA, HAT, 1653/9
24 Kasım 1794

*Daha sonra Sadrazam olacak Said Galib Efendi bu sıralarda Mektubi-i Sadaret hulefasındandır.

Belgenin yazılmasına sebep budur ki

Bin iki yüz dokuz senesi Rebiülahir ayının 
sonlarında Divan-ı Hümayun Haceganı ve Sadrazam 
Mektupçusu halifelerinden kocam Seyyid Mehmed 
Galib Efendi ile aramızda olan evlilik bağının sona 
erdirilmesini ben istediğimden kendisinde bulunan 
seksen bin akçe mihr-i müeccelimin, tayin edilmiş 
olan nafakamın ve geçim masraflarımın tarafıma ve-
rilmek üzere kocam Galib Efendi ile belgede isimleri 
yazılı şahısların huzurlarında boşandıktan, kocam da 
bu boşanmayı kabul ettikten sonra, evliliğin başlangı-
cından bu ana kadar aramızda yaptığımız alış veriş ve 
çeşitli muameleler ile hukuka ait bütün dava ve talep-
lerimi boşandığım kocam Galip Efendi'den aldığımı, 
o da benim üzerimde olan alacaklarını aldığını beyan 
ile karşılıklı olarak bu senet tanzim edildi, benim ve 
babamın mührü ile mühürlenerek Galip Efendi'ye ve-
rildi. 24 Kasım 1794

el-Malume Fatıma 
[mühür]

el-Malume Fatıma 
[mühür]

Seyyid Hacı Mehmed 
Emin

es-Seyyid el-Hac Mehmed 
Emin

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİMETİN

Bâis-i tahrîr-i huruf oldur ki

İşbu bin iki yüz dokuz senesi şehr-i Rebiulâhir 
evâhirinde zevcim Hâcegân-ı Dîvân-ı Hümâyûn'dan 
ve Mektûbî-i Sadr-ı a‘zamî hulefâsından Seyyid Meh-
med Said Galib Efendiyle beynimizde olan râbıta-i 
zevciyyetin istihsâl-i inhilâline ben râgıbe ve hal‘a 
tâlibe olduğum ecilden zimmetinde mütekarrir ve 
ma‘kûdün-aleyh olan seksen bin akçe mehr-i müeccel 
ve nafaka-i iddet-i muayyenem ve maûnet-i süknâm 
kendi üzerime olmak üzre zevcim mûmâileyh Galib 
Efendiyle zeyl-i temessükde isimleri tahrîr olunan 
huzûr-ı müslimîn muvâcehelerinde muhâlaa-i sahî-
ha-i şer‘iyye ile hal‘ olduğumda ol dahi hal‘-i mezbû-
ru kabûl eyledikden sonra ibtidâ-i           zevciyyetden 
işbu târîh-i temessüke gelinceye değin beynimizde 
cereyân eden ahz u i‘tâ ve muâmelât-ı şettâya ve sâir 
hukûk-ı şer‘iyyeye     müteallika âmme-i deâvî ve 
mutâlebât ve kâffe-i eymân ve muhâsamâtdan ben 
zevc-i sâbık-ı mûmâileyh Galib Efendi'nin zimmeti-
ni ibrâ-i âmm-ı dâfiu'l-hısâm ile ibrâ vü ıskât eyle-
diğimde ol dahi husûs-ı mezkûra dâir vesâir âmme-i 
da‘vâdan benim zimmetimi ibrâ vü ıskât birle her bi-
rimiz ber-vech-i muharrer âharın ibrâsını kabûl ey-
lediğimize binâen sened olmak üzre gerek benim ve 
gerek pederim efendi hazretlerinin  mühürlerimiz ile 
mahtûm işbu temessük ketb u imlâ ve mûmâileyh Ga-
lib Efendi yedine i‘tâ olundu. Hurrire fi gurre-i şehr-i 
Cumâdelûlâ sene tis‘a ve mieteyn ve elf.

Evliliğin başlangıcından bu ana kadar aramızda yaptığımız alış veriş ve çeşitli muameleler ile hukuka ait bütün 
dava ve taleplerimi boşandığım kocam Galip Efendi'den aldığımı beyan ederim.

Fatma Hanım - Seyyid Mehmed Said Galip Efendi*

Şuhûdü'l-Hâl
 Bâki Efendi an-Hulefâ-yı Mektûbî-i Sadr-ı âlî 
es-Seyyid Abdülhalim Efendi Halîfe-i Râbi-i 

Muhâsebe-i Cizye 
Mir Ahmed Nuri an-Hâcegân-ı Dîvân-ı 

Hümâyûn Mehmed Emin Efendi an-Kâtib-i Muhâse-
be-i evvel

Osman Ağa Câbî-i Evkâf-ı Kara Mustafa Paşa 
Mehmed Said Efendi an-Hulefâ-yı Mektûbî-i 

Sadr-ı âlî Mustafa Ağa Tâbî-i Halîfe-i Mâlikâne 
ve gayruhum

Şahitler
Baki Efendi Sadaret Mektupçusu  

Halifelerinden
Seyyid Abdülhalim Efendi Cizye Muhasebesi 

Halifesi 
Mir Ahmed Nuri Divan-ı Hümayun Hacega-

nından Mehmed Emin Efendi Başmuhasebe Katibi
Osman Ağa Kara Mustafa Paşa Vakfı Cabisi 
Mehmed Said Efendi Sadaret Mektupçusu 

Halifesi 
Mustafa Ağa Malikane Halifesi mensupların-

dan ve diğerleri
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Mirâhûr Mustafa Paşa'nın kölesi iken Halil Hamid 
Paşa'ya intisab ederek silahdarı olmuştur. Diyarbakır, 
Erzurum, Çıldır ve Trabzon valiliklerinde bulundu. 8 
Rebiülevvel 1213 (20 Ağustos 1798) de sadrazam oldu. 
Fransızlar tarafından işgal edilen Mısır'ın geri alınması 
için ordunun başında Mısır'a gitti. 21 Muharrem 1220 (21 
Nisan 1805) de istifa etti. 14 Zilkade 1223 (1 Ocak 1809) 
de 2. defa sadrazam oldu. 1232 de Sakız muhafızı iken 
1234 (1819) de orada öldü. Sakız'da Şeyh İlyas Türbesinde 
medfundur. Şair, münşi, gayretli idi. 

Sadrazam Yusuf Ziya Paşa
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Sadrazam Yusuf Ziya Paşa’nın Çerkes asıllı Gülnaz Kalfa’ya verdiği 
müdebbername.
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*Yusuf Ziya Paşa tarafından verilmiştir.
** "müdebber köle satılamaz ve hibe edilemez" anlamına gelen bu hadis için bkz. Kâsânî, Bedâ'i'u’s-Sanâ'i, Tedbir Hükümleri Bahsi; Beyhaki, Süne-
nü'l-Kübrâ, hadis no. 21572,  c.X, Beyrut 2003, sf. 529. 
***Müdebbername: Efendisinin ölümü ile cariyenin hürriyetini elde edeceğini bildirir belge. 

BOA, HAT, 1653/10
7 Mayıs 1796

Belgenin yazılmasına sebep budur ki

Âlemi yaratan ve âdemoğlunu ortaya çıkaran 
Allah, âdemoğlundan kimini düşürür, kimini yük-
seltir, kimini kolay servet sahibi yapar, kimini esir 
ederek yardım edilecek hale getirir. Bu nimeti verene 
şükürler olsun. Bu vesikanın yazılmasına sebep Çer-
kes Gülistan Kalfa isimli cariyemi, Allah'ın rızası ve 
Peygamberimiz'in " Müdebber satılmaz ve hibe edil-
mez" hadis-i şerifine binaen müdebbere (Azat olması, 
efendisinin ölümüne bağlı olan câriye) edip, kendisi-
ne müdebbere olduğunu bildiren ve kendi mührümle 
mühürlü bu müdebbername şahitler huzurunda veril-
di. Gerek tarafımızdan ve gerek başka taraftan hiç bir 
şekil ve sebeple cariyeme saldırı ve engelleme olma-
yıp, tarafımızdan verilen bu hukuki senet gereğince 
amel olunsun. 7 Mayıs 1796

Hacı Yusuf

Şahitler

 Kethüda Bey, Hacı Mehmed Ağa, Kaftan Ağa-
sı Hasan Ağa, Divan Katibi Hacegan Hacı Mustafa 

Resmi Efendi, Miftah Ağası Lala Ömer Ağa 

Yapmış olduğu hizmetler karşılığında çeyiz pa-
rası olarak iki yüz elli İstanbul altını verilmiştir ve 
elinde bulunan eşyası da kendi malıdır. Hiç bir şekil-
de müdahale edilmeyip malı ve çeyiz parası benim 

mevcut olan malımdan verile..

1210.L.29

İmzalanmış ve mühürlenmiş olup aslı gibidir.

Medine Kadısı Ali Paşazade Abdullah 

[Mühür] [Abdullah]

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİMETİN

Bâis-i tahrîr-i vesîka oldur ki

 Cenâb-ı hallâk-ı âlem ve îcâd-ı nev-i benî 
âdem celle celâluhu hazretleri tabakât-ı nev‘i âdemi 
birbirinden erfa' ve a‘la edüp kimini servet-i yesâr ile 
devlet-mend kimini kayd-ı esâret ile müstemed edüp 
şükran alâ tilke'n-niam bâise-i hâzihi'l-vesîka Çer-
kesiyyü'l-asl Gülistan Kalfa nâm câriyemi hasbeten 
lillâhi teâlâ li-merzâtihi ve yekûlü Seyyidü'l-ebrâr 
ve senedü'l-ahyâr aleyhi's-salâtü ve's-selâm ma-teâ-
kabe'l-leylü ve'n-nehâr "el-müdebberu lâ-yübâu ve 
la-yûheb"hadîs-i şerîfine imtisâlen müdebbere olup 
müdebbere idüğünü tahkîk içün tarafımızdan iş bu 
memhûrumla temhîr beyne'l-eşhâd müdebbernâ-
me*** mûmâileyhâya i‘tâ olundu. Tarafımızdan ve 
gerek taraf-ı âhardan vechen mine'l-vücûh ve sebeben 
mine'l-esbâb mûmâileyhâya taarruz ve mâni ve müzâ-
him olmayup tarafımızdan verilen ma‘mûlün-bih se-
ned-i şer‘iyye mûcebince iş bu mûcib-i meşrû amel 
eyleyeler ve's-selâm.

El Hac Yusuf
Fi selh-i L sene 1210

Mukâbele şod
Şühûdü'l-hâl

Kethüdâ Bey el-Hac Mehmed Ağa 
Kaftan Ağası Hasan Ağa 

Dîvân Kâtibi Hâcegân el-Hac Mustafa Resmi 
Efendi 

Miftâh Ağası Lala Ömer Ağa
Ber mûceb-i hizmet-i hademe-i meveddet 

lâzım gelen cihâz bahâsı iki yüz elli İstanbul altunu 
verilmişdir ve yedinde mevcûd olan eşyâsı kendi 

malıdır dahl olunmayup mal-ı mezkûr cihâz bahâsı 
iki yüz elli altunu i‘tâ   eyleyesiz. Mal-ı mevcûdum-

dan verile. Zikrolunup temhîr kılındı.
Fi selh-i L sene 1210

Tıbk-ı aslıhümâ el-mümzâ el-mahtûm
Ali Paşazade Abdullah el-Kâdî bi'l-Medî-

neti'l-Münevvere, Nemmekahü'l-fakîr ileyhi azze 
şânuhu gufire lehümâ.

[Mühür] [Abdullah]

Âlemi yaratan ve âdemoğlunu ortaya çıkaran Allah, âdemoğlundan kimini düşürür, kimini yükseltir, kimini 
kolay servet sahibi yapar, kimini esir ederek yardım edilecek hale getirir.

Sadrazam Yusuf Ziya Paşa*
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Sultan Üçüncü Mustafa Han'ın dördüncü kadını 
olup Ramazan 1218 (Aralık 1803-Ocak 1804) de öldü.
Haydarpaşa'da defnedildi. Şah Sultan'ın annesidir.

Dördüncü Rifat Kadın
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Sultan Üçüncü Mustafa'nın Dördüncü Kadını Rif'at'ın el yazısı.
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METİN GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Padişah Hanımları ve Kızlarının El Yazıları

*Belge tarihsizdir. Tasnif heyeti tarafından yapılan tahmini tarih esas alınmıştır.

BOA, HAT, 1653/11
1800-1801*

Cariyenin İzmir'e, arabacının Bozcaada'ya ça-
vuş nezaretinde sürülmesi için fermanlar

Devletli, yardımsever, Sultanım hazretleri sağ 
olsun

Arzuhalim budur ki cariyemiz Penbe ve araba-
cımız Abdi birlik olup eşyamızın bir kısmını çalmış-
tır. Çalınan şal, mineli saat, gömleklik bezler ve ben-
zersiz tabaklar ile birkaç parça eşyadır. Abdi, cariyeyi 
azdırıp ikisi birden firar ederek bizim başımıza iş aç-
mışlardır. Bize olan rezalet Efendimize olmuş gibidir. 
Bu gibi çaldıkları şeyleri onlardan istemem, lakin bu 
ikisinin ayrı ayrı sürülmesini rica ederim. Emir ve 
ferman Sultanımındır. 

Dördüncü Rifat Kadın

Sabık

Câriye İzmir'e, arabacı Bozcaada'ya çavuş mü-
bâşeretiyle nefyi içün fermânlar

Devletlü inâyetlü Sultânım hazretleri sağ olsun

Arzuhâl-i kullarıdır ki câriyemiz Penbe ve 
arabacımız Abdi nâm kimesneler ittifâk edüp biraz 
eşyâmızı serîka edüp ve serîka olunan birkaç şâl ve 
biraz parçalar ve bir mineli sâat ve gömleklik bezler 
ve biraz bî-nazîr tabaklar ve câriyeyi azdırıp ve ikisi 
birden firâr etmekle bizlere gereği gibi şe’n vermekle 
merâhim-i aliyyeleridir ki; bize olan rezâlet şevketlü 
Efendimize râcidir. Bu misillü şeyleri bunlardan iste-
mem lâkin şunların ikisini bile başka başka nefy ile 
teeddübleri ricâ ve niyâz olunur. Emr u fermân inâ-
yetlü Sultânım hazretlerinindir.

Dördüncü Rif‘at Kadın

Sâbık

hâlâ

Bize olan rezâlet şevketlü Efendimiz'e râcidir.

Dördüncü Rif'at Kadın

Bihi Besmele Rumuzu
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Sultan Üçüncü Mustafa Han'ın kızıdır. 20 Şaban 1179 
(1 Şubat 1766) da doğmuştur. 1198  (1784) de Silahdar 
Mustafa Paşa'ya nikâhlandı. 15 Rebiülevvel 1240 (7 
Kasım 1824) da vefat etti. Eyüp'de Mihrişah Valide Sultan 
türbesine defnedildi. Rumelihisarında bir muvakkithane 
ve Atikalipaşa'da bir çeşme yaptırmıştır.

Beyhan Sultan
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Sultan Üçüncü Mustafa Han'ın kızı Beyhan Sultan'ın gümrükçü 
ağaya mektubu.
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METİN GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Padişah Hanımları ve Kızlarının El Yazıları

*Belge tarihsizdir. Tasnif heyeti tarafından yapılan tahmini tarih esas alınmıştır.

BOA, HAT, 1653/14
1805-1806*

Gelen sefînedeki câriyeler esircilere verilmeden cümlesini görmek irâde ediyorum.

Beyhan Sultan

İzzetlü Gümrükçü Ağa

Dünkü gün câriye sefînesi gelmiş. Derûnunda 
iki yüz nefer câriye kadar var imiş. Gelen sefînedeki 
câriyeler esircilere verilmeden cümlesini görmek irâ-
de edeyorum. Cümlesi birden gelmek olamaz lâkin 
otuzar nefer defaatle mezkûr câriyeleri tarafıma gön-
deresiz. Şimdi bu varan adamımıza otuz nefer câriye 
verüp gönderesiz. el-Hâsıl dün gelen câriyeleri cüm-
lesini görmek isterim. Vech-i muharrer üzre tarafıma 
irsâl eylemeniz matlûbumdur.

Beyhan Sultân

Bihi

İzzetli Gümrükçü Ağa

Dün cariye gemisi gelmiş. İçinde iki yüz kadar 
cariye varmış. Gelen gemideki cariyelerin hepsini 
esircilere  verilmeden önce görmek istiyorum. Ta-
mamının birden gelmesi mümkün olmaz. Lakin bir 
kaç defada otuzar nefer cariyeyi tarafıma gönderesiz. 
Şimdi bu varan adamımıza otuz nefer cariye verip 
gönderesiz. Velhasıl dün gelen cariyelerin cümlesi-
ni görmek isterim. Burada yazıldığı şekilde tarafıma 
göndermeniz talebimdir.

Beyhan Sultan

Besmele Rumuzu
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Sultan Üçüncü Mustafa'nın kızı Beyhan Sultan'ın (muhtemelen Köse 
Musa Paşa'ya) mektubu.
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Padişah Hanımları ve Kızlarının El Yazıları

*Belge tarihsizdir. Tasnif heyeti tarafından yapılan tahmini tarih esas alınmıştır. Sadaret Kethüdası İbrahim Nesim Efendi Nizam-ı Cedid'in ilgası ve Üçüncü 
Selim'in tahttan indirilmesi olaylarında bir müddet saklanmış ve sonradan bulunarak ihtilalciler tarafından öldürülmüştür.

BOA, HAT, 174/7521
Mayıs 1807*

Keremli Paşa hazretleri

 İbrahim Nesim Efendi'yi bize soruyorsunuz. 
Allah bilir ve şahittir ki İbrahim Nesim Efendi burada 
değildir. Dün ve bugün bize gelmedi. Eğer bize gü-
venmiyorsanız güvenilir adamınızı gönderiniz. Bura-
da her yere baksın. Allah'a yemin olsun ki evladım 
olsa saklamam. Bir kaç defa adam gönderdiğinize bi-
naen durum size yazı ile bildirildi. 

Beyhan Sultan

Saâdetlü mekremetlü Paşa hazretleri

İbrahim Nesim Efendi'yi bizden suâl eylemiş-
siz. Alimallâh şehidallâh İbrahim Nesim Efendi bura-
da değildir. Dün ve bugün bize gelmedi. Eğer i‘timâd 
olunmaz ise mu‘temed adamınızı gönderesiz. Burada 
her mahalle baksun. Vallâhülazîm evlâdım olsa sakla-
mam. Birkaç def‘a adam gönderdiğinize binâen key-
fiyet tahrîren ifâde olundu. 

Beyhan Sultân

m

Eğer i‘timâd olunmaz ise mu‘temed adamınızı gönderesiz. Burada her mahalle baksun. Vallâhülazîm evlâdım 
olsa saklamam.

Beyhan Sultan
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Beyhan Sultan'ın Sadaret kethüdasına mektubu.
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Padişah Hanımları ve Kızlarının El Yazıları

*Belge tarihsizdir. Tasnif heyeti tarafından yapılan tahmini tarih esas alınmıştır.

BOA, HAT, 1653/23
1814-1815*

Saadetli Sadaret Kethüdası, Allah sizi muhafa-
za etsin 

Bize ait olan Mora adasında Akartine kazasının 
İstemniçe karyesi sakinlerinden Palamut oğlu Yena-
ki kötü düşünceli insanların istekleri doğrultusunda 
ferman ile Selanik'in Gelmeriye kalesine hapsolun-
muştur. Kadı tarafından gönderilen yazı ile bu şahsın 
vilayet işlerine karışmadığı bilgim dâhilindedir. Ay-
rıca kendisini uhdemizde bulunan karyelere dair sor-
gulayacağız. Yanaki'nin suçu var ise dahi affedilmesi 
ve kaleden çıkartılması fermanının tarafıma gönderil-
mesini isterim.

Beyhan Sultan

Saâdetlü Kethüdâ-yı Sadr-ı âli huzûrları her 
hâlde hıfz-ı Bâri'de olasız 

Uhdemizde olan Mora cezîresinde Akartine 
kazâsına tâbi İstemniçe karyesi sâkinleri reâyâsından 
Palamut oğlu Yenaki nâm mesfûr bundan akdem bazı 
ashâb-ı a‘râz [agrâz] tahrîkiyle ba-fermân-ı âli Sela-
nik'de Gelmeriye kal‘asına kal‘abend olunmuş olup 
bu esnâda mahallinden bir kıt‘a i‘lâm-ı şer‘iyye zuhûr 
ve mesfûrun vilâyet umûruna karışmadığı ma‘lûmu-
muz olmuşdur ve kendinden uhdemizde olan karye-
lere dâir suâl cevâbımız olmağ ile mesfûrun cürmü 
dahi var ise cürmün [ü] avfa [afva] ve kal‘adan ıtlâka 
fermânını tarafımıza irsâl eylemeniz matlûbumdur.

Beyhan Sultân

Yenaki'nin suçu dahî var ise suçunun af ve kaleden çıkarılması fermânını tarafıma irsâl eylemeniz matlûbumdur.

Beyhan Sultan

Bihi Besmele Rumuzu
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Hakkında  bir bilgiye şimdilik ulaşılamamıştır.

Rûcûş Kadın
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Hangi padişahın eşi olduğu tespit edilemeyen Rûcûş Kadın'ın  
mektubu.
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*Belge tarihsizdir. Tasnif heyeti tarafından yapılan tahmini tarih esas alınmıştır.

BOA, HAT, 1653/12
1805-1806*

Ben kulunuzu mübarek hatırınızdan çıkarmayı-
nız. Allah'a emanet olunuz

Yardımsever cennetmekan Sultan efendimin 
vakıflarından Nifoz çiftliğinin içinde otuz seneden 
beri mal olarak dört yüz koyun vardır. Kasapbaşı Ağa 
her on koyundan bir koyun olmak üzere toplam kırk 
koyunu zorla almak istemektedir. Bu durumda vakıf 
malı azalmaktadır. Dört yüz koyundan fazla olur ise 
alsın. Canım efendim mübarek elinizi ayağınızı öpe-
yim, Kasapbaşı Ağa'ya tarafınızdan bir adam gönder-
seniz, vakfullaha dokunmasın. Sizden kerem ve lut-
fetmenizi dilerim.

Rûcûş

Hem bendenizi mübârek hâtır-ı şerîfden çıkar-
mayasız. Allâh'a emânet olasız

İnâyetlü Efendim; cennetmekân Sultân efendi-
min vakıfları Nifoz çiftliği otuz seneden beri içinde 
mal olarak dört yüz koyun olmağla bu def‘a Kassab-
başı Ağa her on dânesinde bir koyun cümlesi kırk 
koyun matlûb ve zorla almak murâdları olup vakful-
lâh malı azala. Dört yüz koyun ziyâde bulursa alsın. 
Cânım efendim mübârek elinizi, ayağınızı öpeyim. 
Kassabbaşı Ağa'ya bir âdem taraf-ı şerîfinizden irsâl 
buyurasız, vakfullâha dokunmasın. Kerem, lütf u ih-
sân buyurasız niyâz ederim. 

Rûcûş

Canım efendim mübarek elinizi, ayağınızı öpeyim Kasapbaşı Ağa'ya trafınızdan bir adam gönderseniz, 
vakfullaha dokunmasın.

Rûcûş Kadın
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İsmi tespit edilemeyen bir kadınefendi veya hanım sultanın 
kethüdasına mektubu.
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*Belge tarihsizdir. Tasnif heyeti tarafından yapılan tahmini tarih esas alınmıştır.

BOA, HAT, 1653/13
1805-1806*

Devletli ismetli yardımsever velinimetim efen-
dim hazretleri saadetiniz ve talihiniz daim olsun. Ben 
kullarının arzuhali budur ki: Vefat eden Salih Ağa'nın 
Ayasofya'dan aldığı sekiz akçe boşta kalmıştır. Boşta 
kalan akçenin bu fakir kullarına tahsisi hususunda-
ki emir, iyilik ve ikram sahibi devletli, yardımsever, 
merhametli ve şanı yüce efendim, sultanım hazretle-
rinindir.

Devletlü ismetlü inâyetlü veliyyetü'n-ni‘amiy-
ye Efendim aliyyetü'ş-şân hazretleri devlet-i ikbâl 
birle sağ olsun. Arzuhâl-i kulları oldur ki: Salih Ağa 
nâm kimesne şimdi fevt olup Ayasofya-i Kebîr'de 
dörder akçeden iki tezkire ile yevmi sekiz akçeye 
mutasarrıf olup, mahlûlünden bu abd-i hakîr kullarına 
tevcîh ve inâyet buyrulmak bâbında bâkî lütf u kerem 
devletlü inâyetlü merhametlü efendim aliyyetü'ş-şân 
hazretlerinindir.

Benim Kethüdâm. Bu mahlûlü teberdârımız 
Hacı Mustafa'ya tezçe geçirdesiz. Yazıcı efendi 
tarafına âdem gönderüp dünkü gün yazdığım 
hammâm sâhibidir fevt olan.

Benim kethüdam bu boşta kalan akçeyi, Yazıcı 
efendi tarafına adam gönderip baltacımız Hacı 
Mustafa'ya tezce tahsis edesiniz. Ölen, dün yazdığım 
hamam sahibidir.

Bende 

el-Hac Mustafa

Hacı Mustafa

kulları

Benim kethüdâm bu mahlûlü teberdârımız Hacı Mustafa'ya tezce geçirdesiz.

Bilinmiyor

Bihi Besmele Rumuzu
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Sultan Birinci Abdülhamid Han'ın kızıdır. 21 
Cemaziyülâhir 1192 (17 Temmuz 1778) de doğdu. 7 
Recep 1264 (14 Haziran 1848) de vefat etti. Kardeşi 
Sultan İkinci Mahmud Türbesi’ne defnedildi. Kaptan-ı 
Derya Küçük Hüseyin Paşa ile evliydi. Cömert ve ikram 
sahibi idi.

Esma Sultan
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Esma Sultan'ın kethüdasına mektubu.
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*Tarihi arka yüzünde kayıtlıdır.

BOA, HAT, 1653/17
27 Nisan 1808*

Kethüdam, cevabınız geldiğinde tarafıma          
gönderilen aylık yedi kese ve Hâce Kadın'ın aylığı 
altı kuruş toplamı tamamen tarafıma ulaşmıştır. Bu 
iş üzerine düşünmeyiniz. Kethüdam aylık defteri de 
gelmiştir. Tamamını incelediğimde içindekiler malu-
mum olmuştur. Üzerine yazılıp mühürlenip tarafınıza 
gönderilmiştir. Kethüdam esnaf için on kese gönde-
rildikten sonra beş kese akçe de kapı çukadarı eliyle 
gönderdiğiniz malumum olmuştur. Kethüdam böyle-
ce malumunuz oldukda Hakk'a emanet olasın. Âmin.

Kethüdâm, cevâbınız vürûdunda tarafıma irsâl 
olunan mâhiye yedi kise ve Hâce Kadın'ın mâhiye-
si altı guruş cem‘an tamâmen tarafıma gelüp vüsûl 
bulmuşdur. Derkâr fikr etmeyesiz ve kethüdâm mâ-
hiye defteri dahi gelüp vürûd bulmuşdur. Nazar edüp 
cümle mefhûm ve ma‘lûmum olmuşdur. Üzerine tah-
rîr olunup    mühürlenüp tarafınıza irsâl olmuşdur ve 
kethüdâm esnâf içün on kise irsâl olundukdan sonra 
beş kise akçe dahi kapuçukadar yediyle irsâl eyledi-
niz, ma‘lûmum olmuşdur. Kethüdâm böylece ma‘lû-
munuz oldukda Hakk'a emânet olasın. Âmîn.

m

Kethüdâm böylece ma‘lûmunuz oldukda Hakk'a emânet olasın. Âmîn.

Esma Sultan

Bihi Besmele Rumuzu
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Esma Sultan'ın ismi bilinmeyen bir paşaya hitaben iltimas mektubu.
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*Belge tarihsizdir. Tasnif heyeti tarafından yapılan tahmini tarih esas alınmıştır.

BOA, HAT, 1653/26
1824-1825*

Devletli, şerefli, onurlu paşa hazretleri

Hususi olarak selam ve dualar ile Allah işle-
rinizi hayırla bitirmenizi nasip etsin. Yazmamın se-
bebi Selim Paşa Livası'nın İkinci Alayı'nda Üçüncü 
Tabur'un Dördüncü Bölüğü'nde Yüzbaşı Hasan ku-
lumuz bugüne kadar olan hizmetlerinde başarılı ol-
muştur. Sonradan gelenlerin de ondan çok istifade 
ettiklerini işitmekteyiz. Siz de onu yüzbaşı olarak 
tayin etmiştiniz. Yüzbaşının eşi benim çıraklarımdan 
olup sizden önceki paşadan rütbesinin yükseltilmesi 
için defalarca ricada bulundum. Ancak nizama aykırı 
diyerek görmezden geldi. Nizamın usul ve esaslarını 
bilmeme rağmen karşılık vermedim ama içime dert 
oldu söylenir oldum. Yüzbaşıyı Kolağalık rütbesine 
atarsanız Allah da sizi memnun eder.

Esma Sultan

Devletlü atûfetlü hamiyet-şiâr Paşa-yı celî-
lü'ş-şân hazretleri

Mahsûsan selâm senâ olunup Vâcib teâlâ haz-
retleri sıhhat [ve] âfiyetle umûr-ı husûsâtlarınızda 
muvaffak bi'l-hayr buyura. Âmîn. Tahrîr-i aliyyem 
vechi bu ki: Livâ-i Selim Paşa'nın İkinci Alayı'n-
da Üçüncü Tabur'un Dördüncü Bölüğü'nde Yüzbaşı 
Hasan bendemiz nizâmın ibtidâsından bu güne ka-
dar hüner ve hizmetinde kusûru olmayup oldukça 
berâber olanların her birerleri ve sonradan kayd olan-
ları feyz-yâb oldukları nümâyân olarak mesmûâtımız 
oluyor ve bazı görüyoruz cenâb-ı devletiniz mukad-
dem yüzbaşı nasb etmiş idiniz. Yüzbaşılıkda kalup 
halîlesi dahi kendi çerâğım mülâbesesiyle eslâfınız 
paşa hazretlerinden iltimâs eyledim defaâtle nizâma 
mugâyir diyerek iymaz [iğmâz] eyledi sâye-i şev-
ket-vâye-i mülûkânede nizâmın usûl [ü] fürûğundan 
ma‘lûmâtım vardır. Karşılık cevâbım dahi var ise de 
kaydetmedim. Velâkin bu bende müşterik oldu. Kola-
ğalığıyla mesrûr buyurursanız cenâb-ı Hakk, cenâb-ı 
devletinizi de dâimâ mesrûr ve memnûn buyurur.

Esma Sultân

Sizden önceki paşa hazretlerinden iltimâs eyledim defaatle nizâma mugâyir diyerek görmezden geldi.

Esma Sultan

Bihi Besmele Rumuzu
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Esma Sultan'ın kimliği meçhul birine hattı.
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METİN GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Padişah Hanımları ve Kızlarının El Yazıları

*Belge tarihsizdir. Tasnif heyeti tarafından yapılan tahmini tarih esas alınmıştır.

BOA, HAT, 1653/27
1824-1825*

Saadetli mürüvvetli efendi hazretleri

 

Hükm-i şerifimin içinde iki tahvil gönderilmiş-
tir. Her sene şapçıdan bunların paralarını alırlardı. 
Bu sene vermemiş. Hatırım için bunların paralarını 
alıp baltacımla göndermeniz talebimdir. Bundan önce 
gönderilen cevabımın karşılığını da isterim. Allah'a 
emanet olasız.

Esma Sultan

Saâdetlü mürüvvetlü efendi hazretleri

Hükm-i şerîfim derûnunda iki tahvîl irsâl olun-
muşdur. Beher sene şapcıdan bunların paralarına 
[paralarını] alurlar idi. Bu sene bir dürlü vermemiş. 
Taraf-ı hâtırım içün bunların paralarına[ı] alup teber-
dârımla göndermeniz matlûbumdur. Bundan akdem 
irsâl olunan cevâbımın karşılığı dahi matlûbumdur. 
Hemîşe Hüdâ'ya emânet olasız.

Esma Sultân

m

Taraf-ı hâtırım içün bunların paralarını alup teberdârımla göndermeniz matlûbumdur.

Esma Sultan

Bihi Besmele Rumuzu
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Esma Sultan'ın ağzından düzenlenen sahte mektup.
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Padişah Hanımları ve Kızlarının El Yazıları

BOA, HAT, 665/32327-E
28 Mart 1825

*Esma Sultan namına Türkmenoğlu Hacı Mehmed Tatar tarafından hazırlanmış sahtekarlık mahsulü bir belgedir. Belge üzerindeki Besmele altınla çekilmiş 
olup hüsn-i hat ürünüdür.
**Mukavvim her yıl törenle Mekke'ye giden hac kafilesinde bir görevli unvanı.

Bismillâhirrahmanirrahim

Yiğit, merhametli, keremli ve şerefli vezir haz-
retleri; 

Sonsuz şeref ve haysiyetin vesilesi olan ve bü-
tün güzel sıfatları üzerinde taşıyan vezaretinize ait 
devletin önemli işlerinin rahat ve huzur içerisinde bi-
tirilmesi duasıyla. Tarafınıza gönderilen hükümname 
gereğince; Enderun ağalarımızdan Muhammed Bey 
size geldiğinde mukavvimlere verildiği gibi 50.000 
kuruş faizsiz borç verip yine mukavvim defterine 
kaydediniz. Ona yapılan iyilik bize yapılmış gibidir. 
Yine evvelki gibi onu üçüncü mukavvim ediniz. Bi-
rileri dermiş ki: "Türk'ten mukavvim mi olur?" Niçin 
olmaz? Padişah katında böyle olmalı. Sakın sövgü 
zannetmesinler ki bu iş geri kalmasın. Bilin ki ben 
bu işten vazgeçmem. Beni hatırınızdan çıkarmamanız 
emelindeyim. 28 Mart 1825.

Esma Sultan

Bismillâhirrahmânirrahîm

Atûfetlü, mürüvvetlü, re'fetlü, mekremetlü, 
şerâfetlü, düstûr-ı mükerrem vezîr-i âlîşân hazret-
lerinin mevdûuna ve medâr-ı mecd ü iclâl-i serme-
dî ile simât-ı huceste-sıfât-ı vezîrânelerine derkâr-ı 
umûr-ı mühimmelerini âsûde-hâl ve sadâkat-makâl 
ve saded-nişîmende dâim ve ebeden gelmek daavâtı 
bi-hulûsi'l-bâl edâ ve ikmâl kılındığı siyâkında ta-
rafınıza bir kıt‘a hükümnâme vürûd mazmûn-ı m 
[münîfi] çırâk-ı Enderûn ağalarımızdan Muhammed 
Bey bendemiz vardığı sâat mukavvimlere** verilen 
seyir üzre elli bin guruş karz-ı hasene borç verüp yine 
ke'l-evvel mukavvimlik defterine kayd edüp düşen 
umûr [u] husûsuna mukayyet olasız. Zîrâ bendeniz 
Muhammed Bey'e olan eyilik bizedir. Yine ke'l-evvel 
üçüncü mukavvim edesiz. Zîrâ cevâb ederler imiş ki: 
Türk'den mukavvim mi olur. Niçün olmaz. Sâye-i Pâ-
dişâhda mücerred bu olmalı. Sakın sövgü zannetme-
sinler ki bu maslahat gerü kala. Ben bu maslahatdan 
ferâgat gelmem. Ma‘lûm olsunlar bi-mennihi teâlâ 
tarafımızı kûşe-i hâtırdan adem-i ferâmûş buyurma-
maları me’mûl-i hâlisânemdir.

9 Ş[evval] sene 1240.

Hazret-i Esma  Sultân-ı Âlîşân
 Hazretleri

Zîrâ cevâb ederler imiş ki: Türk'den mukavvim mi olur? Niçün olmaz?

Esma Sultan*
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Esma Sultan'ın iltimas mektubu.



HATT-I RİKKAT

109

METİN GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Padişah Hanımları ve Kızlarının El Yazıları

*Belge tarihsizdir. Tasnif heyeti tarafından yapılan tahmini tarih esas alınmıştır.

BOA, HAT, 1653/29
1829-1830*

Devletli, merhametli, müşir hazretlerine 

Hususi selam ve dua ile Allah sağlıklı bir şe-
kilde müşirlik görevini yürütmenizi nasip eylesin. 
Âmin.

Size yazma sebebim, Divan-ı Hümayun Kale-
mi ketebesi ve has bendelerimden olan Hüseyin Hadi 
Efendi'nin gayet kabiliyetli olması dolayısıyle Mü-
himme Odası kâtipliğine getirilmesi matlubumdur. 
Onun uygun bir maaşla Mühimme kâtipliğine atan-
ması isteğimdir.

Esma Sultan

Devletlü atûfetlü müşîr-i mükerrem hazretleri-
ne

Mahsûsan selâm senâlar olunup Hüdâ-yı mü-
teâl hazretleri âfiyetle umûr-ı müşîrânelerinizde müs-
tedâm buyura. Âmîn.

Tahrîr-i aliyyem vechi bu ki: Dîvân-ı Hümâyûn 
Kalemi ketebelerinden Hüseyin Hadi Efendi bende-
miz çerâğ-ı hâssamdan olup gâyet müsta'id olmak 
mülâbesesiyle Mühimme Odası ketebelerinden ol-
maklığı matlûb-ı aliyyemdir. Savb-ı ismetâneme 
mürâ'at biraz mâhiye ile umûr-ı mühimme ketebesi 
zümresine ilhâk buyrulması matlûbumdur. 

Esma Sultân

m

Has bendelerimden olan Hüseyin Hadi Efendi'nin Mühimme Odası kâtipliğine getirilmesi matlubumdur.

Esma Sultan*

Bihi Besmele Rumuzu
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Esma Sultan'ın imam efendiye mektubu.
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*Belge tarihsizdir. Tasnif heyeti tarafından yapılan tahmini tarih esas alınmıştır.

BOA, HAT, 1653/31
1834-1835*

Saadetli, faziletli İmam Efendi

Kendilerine selam olunur. Dairem halkın-
dan olan İshak Ağa'ya, Saray musahiplerine verilen         
yerlerden boşta olan üçte bir hissenin yedi yüz kuruşa 
verilmesini talep ederim.

Esma Sultan

Saâdetlü fazîletlü İmâm Efendi

Huzûrlarına selâm inhâ olunur ki: Dâire-i aliy-
yem taallukâtımdan İshak Ağa bendemize uhdenizde 
olan musâhib menzilinin üçde bir hissesi mahlûlün-
den ağa-yı mûmâileyh üzerine yedi yüz guruşa temhîr 
olunması matlûb-ı ismetânemdir.

Esma Sultân

İshak Ağa üzerine yedi yüz guruşa temhîr olunması matlûb-ı ismetânemdir.

Esma Sultan*

Bihi Besmele Rumuzu
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Esma Sultan'ın kimliği meçhul bir efendiye mektubu.
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BOA, HAT, 1653/32
1834-1835*

*Belge tarihsizdir. Tasnif heyeti tarafından yapılan tahmini tarih esas alınmıştır.

Saadetli, merhametli efendi hazretleri

 

Hususi selam ve dualar ile Allah'a emanet olu-
nuz. Merhume Nazenin Hanım'dan boşalan hanenin, 
Mehpare Hanım'a verilmesini istemiş idim. Bedeli 
fazla çıkacağından istemedi. Harap bir haneyi o ka-
dar paraya niye alayım ve tamirine para sarf edeyim, 
benim harcım değil diye talep etmiyor. Bu hususta 
yangında evi yanmış olan merhamete muhtaç dairem 
halkından Baltacı Hacı Muhammed'e bin kuruş peşin 
para ile haneyi veresiniz. Vakfı borçlu diye yazılmış 
idi. Hanenin tamire muhtaç olduğu biliniyor. Fakirle-
re yardım edilmesi vakfın gereklerindendir.

Esma Sultan

Tarafınızda olan üç yüz kuruş 
ile birlikte bin kuruş olacaktır.

Saâdetlü atûfetlü Efendi hazretleri

Mahsûsan selâm senâlar olunup Hüdâ'ya emâ-
net olasız. Merhûme Nazenin Hanım'ın mahlül hânesi 
içün Mehpare Hanım'a temhîr olunmasını matlûb et-
miş idim. Ziyâde pahâya çıkacağından matlûb edeme-
di. Bir harâbzede hâneyi ol kadar pahâ ile alayım bir 
takım ta‘mîrine akçe sarf edeyim benim harcım değil 
deyü matlûb etmiyor. Bu husûsda ihrâkda muhterik 
merhamete şâyeste dâire-i aliyyemin hâlen teberdârı 
el-Hac Muhammed'e bin guruş muaccele ile hâne-i 
mezkûru temhîr buyurasız. Vakfı borçlu imiş deyü 
tahrîr olunmuş idi. Asl-ı hânenin ne gûne harâbâtı ol-
duğu ma‘lûm. Vakıfda fukarâya da menfaat lâzımın-
dandır.

Esma Sultân

m

Tarafınızda olan üç yüz guruş
 ile ma'an bin guruş olacakdır.

Vakıfda fukâraya da menfaat lâzımındandır.

Esma Sultan*

Bihi Besmele Rumuzu
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Esma Sultan'ın Hüseyin Hadi Efendi'ye nişan tevcihi için iltiması.



HATT-I RİKKAT

115

METİN GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Padişah Hanımları ve Kızlarının El Yazıları

BOA, HAT, 1653/35
1836-1837*

*Belge tarihsizdir. Tasnif heyeti tarafından yapılan tahmini tarih esas alınmıştır.

Saadetli, keremli efendi hazretlerine

 

Hususi selam ve dua ile Allah sizi muhafaza et-
sin. Size yazma sebebim; Divan-ı Hümayun Kalemi 
Mühimme kâtiplerinden Hadi Efendi uzun müddetten 
beri Mühimme Odası'ndaki başarılı çalışmasından 
dolayı kendisine ''hacelik'' rütbesi verilmiştir. Hane-
dan düğünü münasebetiyle Padişah tarafından bazı 
kullarına rütbelerine göre nişanlar ihsan edilmiştir. 
Hadi Efendi de kabiliyetli ve çalışkan biri olduğun-
dan kendisine de hacelik rütbesine uygun bir nişan 
verilmesini isterim. İsteğimizi yerine getirmeniz ve 
bizleri memnun etmeniz için bu emir yazılarak gön-
derilmiştir. Emir size ulaştığında gereğinin yapılması 
isteğimdir. Allah'a emanet olunuz.

Esma Sultan Hazretleri

Saâdetlü mekremetlü efendi hazretlerine

Mahsûsan hulûsâne selâm senâlar olunup hemî-
şe hıfz-ı Hüdâ'da kâim olasız. Tahrîr-i ismetâneme 
sebeb budur ki: Dîvân-ı Hümâyûn Kalemi Mühim-
me-nüvîsânından Hadi Efendi bendeleri müddet-i 
medîdeden beru Mühimme Odası'nda istihdâm oluna-
rak haylice iktisâb-ı hüner ve ma‘rifet etmiş ve bun-
dan akdem uhde-i âcizanesine hâcelik rütbe-i refîası 
tevcîh ve ihsân buyrulmuş olmak mülâbesesiyle bu 
def‘a sûr-ı hümâyûn-ı mülûkâne şeref-vukûuna meb-
nî bazı bendegân-ı sadâkat nişâna rütbelerine göre 
birer kıt‘a nişân-ı zîşân inâyet ve ihsân buyrulmakda 
olduğundan ve mûmâileyh bendeleri hadd-i zâtında 
dirâyetkâr bendegândan olup her vechile avâtıf-ı aliy-
ye-i cenâb-ı şahâneye sezâvâr ve taraf-ı ismetâneme 
dahi taalluk-ı tâmmesi olduğu zâhir ve bedîdâr bu-
lunduğundan mûmâileyh bendelerinin nâil oldukları 
hâcelik rütbe-i celîlesine şâyân bir kıt‘a nişân-ı fü-
ruğ-efşân ihsân ve i‘tâ olunarak ol vechle hâtırımızı 
tatyîb eylemeleri siyâkında hükm-i aliyyem tahrîr ve 
tesyîrine ibtidâr kılınmış olmağla ma‘lûm-ı şerîfleri 
oldukda ber-vech-i muharrer keyfiyetin icrâ-yı ik-
tizâsı matlûb-ı aliyyemdir. Hemvâre Hüdâ'ya vedîa 
olasız.

İsmetlü Esma Sultân Hazretleri

Hâtırımızı tatyîb eylemeleri siyâkında hükm-i aliyyem tahrîr ve tesyîrine ibtidâr kılınmış olmağla…

Esma Sultan*

Bihi Besmele Rumuzu
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Esma Sultan'ın sadrazama veya Sadaret kethüdasına hitaben mektubu.
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*Belge tarihsizdir. Tasnif heyeti tarafından yapılan tahmini tarih esas alınmıştır. 
Kendi el yazısına pek benzemediğinden katip hattı olması muhtemeldir.

BOA, HAT, 1653/37
1839-1840*

Saadetli, keremli ve yiğit Paşa hazretlerinin hu-
zurlarına

 

Safiyane olarak yapılan dua incileri ve selam-
ların en makbulünün ithafı ile hal ve hatırları sorul-
duktan sonra; Bize bağlı olan Sakız adası fakirleri-
nin rahatları, zalimlerin zulmünden emin olmaları 
talebimiz olduğundan bu mektup yazılarak tarafınıza 
gönderilmiştir. İnşaallah size ulaştığında adanın fuka-
rasının emniyetleri ve korunmaları için gerekli gay-
reti gösterirsiniz. Mutluluk ve huzurunuzun sonsuza 
kadar sürmesi dileğiyle.

 

Esma Sultan Hazretleri

Saâdetlü mekremetlü mürüvvetlü Paşa-yı celî-
lü'ş-şân hazretlerinin nâdî-i saâdet-iştimâllerine

Dürer-i da'avât-ı sâfiyât ve gurer-i teslîmât-ı 
vâfiyât ithâf ve ihdâsıyla pürsiş-i hâtır-ı âtırları alâ 
vâhidi't-ta‘zîm mer‘î ve müeddâ kılındıkdan sonra 
ber-vech-i mâlikâne uhdemizde olan Sakız cezire-
sinin sükkânı fukarâsının emn ü râhatları ve dest-i 
tetâvülden berî olmaları matlûbumuz olmağla rakîme 
tahrîr ve firistâde-i nâdî-i saâdet-masîrleri kılınmışdır. 
İnşâallâhu teâlâ ledâ şerefi'l-vusûl muhât-ı ilm-i âlîle-
ri buyruldukda ber vech-i muharrer cezîre-i merkû-
menin sükkânı fukarâsının emn ü râhat ve kemâl-i 
himâyet u sıyânetleri husûsunda sarf-ı himmet-i se-
niyyeleri derkâr ve erzânî buyurmaları me’mûldür. 
Bâkî hemîşe eyyâm-ı saâdet ve ikbâl-i füzûn bâd.

Saâdetlü Esma Sultân Hazretleri

Sakız Adası sükkânı fukarâsının emn ü râhat ve kemâl-i himâyet ve siyânetleri husûsunda sarf-ı himmet-i 
seniyyeleri derkâr ve erzân buyurmaları me’mûldür.

Esma Sultan*
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Üçüncü Selim'in Dördüncü Kadını'dır. 22 Ekim 
1867 de vefat ederek Mihrişah Valide Sultan türbesine 
defnedildi. Üçüncü Selim öldürüldüğünde yanındaydı. 
Beşiktaş'ta yalısı vardı. Selimiye'de mektep inşa ettirmiştir.

Re'fet Dördüncü Kadın
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Sultan Üçüncü Selim'in Dördüncü Kadını Re’fet'in Darphane'den 
aldığı paraya dair tahvil.
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BOA, HAT, 1653/19
17 Eylül 1808

Besmele Rumuzu

Gereği

Dördüncü kadın hazretlerinin belgede yazılı 
olan çiftliği 1221 senesi Kasım ayından beri Darphane 
tarafından idare edileceği ve her sene iltizam bedeli 
olan paranın Dördüncü kadın hazretlerine verileceği 
bir nizama bağlanmıştır.1223 senesinin iltizam bedeli 
de Sadrazam'ın emriyle Dördüncü kadın hazretlerine 
teslim olunmuştur. Çiftliğin bağlı olduğu kalemden 
suretinin hazırlanması için tahvil verilmiş olup kaleme 
kaydedilmesi ve suretinin verilmesi için gereken emir 
Sadrazam efendimize aittir.

Gereği gibi kaydolunup suretinin verilmesi 

Belgenin yazılmasına sebep budur ki

Darphane-i Amire'den zabt ve idare olunmak 
üzere hatt-ı hümayun ile tasarrufumda bulunan Kara-
ferye'deki Uzunca-i Zir ve Tohun çiftliklerimin 1221 
senesine mahsuben iltizam bedeli olan beş bin kuruşu 
Darphane-i Amire'den aldığımı bildiren suretin kale-
minden yazılarak gönderilmesi için bu mühürlü tahvil 
verildi.

Sultan Üçüncü Selim'in
Dördüncü Kadını

Re'fet 

Suret verildi. 17 Eylül 1808

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİMETİN

Bihi

Muktezâsı

Kadın-ı müşârunileyhâ hazretlerinin derûn-ı 
temessükde muharrer olan çiftliği ba-irâde-i aliyye 
iki yüz yirmi bir senesi rûz-ı Kasım'ından i‘tibâr ile 
Darbhâne-i Âmire'den idâre ve beher sene bedel-i 
iltizâmı olan beş bin guruşu müşârunileyhâ tarafına 
verilmek üzre nizâma rabt olunup bir kıt‘a ilmuhaberi 
gelmekle sene-i merkûmenin bedel-i iltizâmı olan 
beş bin guruşu devletlü inâyetlü Sadrâzam efendimiz 
hazretlerinin emr u irâdeleriyle tamâmen kadın-ı 
müşârunileyhâ tarafına teslîm olunmağla kaleminden 
sûreti tanzîm olunmak üzre makbûzunu müş‘ir işbu 
memhûr tahvîli verilmiş olmağın vech-i meşrûh 
üzre kalemine kayd ile Darbhâne-i Âmire'ye bir 
kıt‘a sûret i‘tâsı iktizâ eylediği ma‘lûm-ı devletleri 
buyruldukda emr u fermân devletlü saâdetlü Sultânım 
hazretlerinindir.

Mûcebince kayd olunup sûret verile

Bâis-i hurûf oldur ki

Darbhâne-i Âmire'den zabt ve idâre olunmak 
üzre bâ-hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûn ve bâ mülk-
nâme-i hümâyûn mutasarrıfe olduğum Karaferye'de 
vâki Uzunca-i Zir ve Tohun çiftliklerimin işbu bin iki 
yüz yirmi bir senesine mahsûben bedel-i iltizâmı olan 
beş bin guruşu Darbhâne-i âmireden ahz eylediğimi 
müş‘ir kaleminden sûret i‘tâsı içün işbu memhûr tah-
vîl verildi.

Bende
Dördüncü Kadın

Hüdâvendigâr-ı esbak
Merhûm ve mağfûrun-leh

Sultân Selim Hân
Tâbe Serâhu

[Mühür]
[Sarây-ı Cedîd'de Devletlü Dördüncü Re'fet 

Kadın Hazretleri]
Sûret Dade 26 [Rece]B sene [122]3

Devlet bürokrasisinde Padişah hanımı da olsa ayrıcalık yapılmadan işlemler usulüne uygun yürütülürdü.

Re'fet Dördüncü Kadın
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Sultan Selim'in Dördüncü Kadını'nın devrin Sadrazamına mektubu.
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*Belge tarihsizdir. Tasnif heyeti tarafından yapılan tahmini tarih esas alınmıştır.

BOA, HAT, 1653/25
1824-1825*

Devletli oğlum paşa hazretlerine (Sadrazam)

Halisane selam ve dualar ederek mübarek ha-
tırınızı sorarım. Cenab-ı Hak sizi hayırlı işlerinizde 
muvaffak eylesin ve Sadaret'te baki kılsın. Âmin. Da-
iremin ihtiyacı olup, Giresun'a satılmak üzere getiri-
len on adet Çerkes cariyenin bu tarafa getirilmesi için 
adamımız gönderilecektir. Uygun görürseniz, bahse-
dilen on cariyenin Dersaadet'e getirilmesine kimsenin 
müdahale etmemesi hususunda bir emrin yazılarak 
cariyeleri almak üzere gidecek adamımızla gönderil-
mek üzere tarafıma yollanması isteğimdir.

Sultan Üçüncü Selim'in
Dördüncü Kadını

Devletlü Oğlum Paşa hazretlerine

Hulûsâne selâm duâlar olunup mübârek hâtır-ı   
aliyyelerin istifsâr eylerim. Cenâb-ı Hak sizi umûr-ı 
hayriyyeye muvaffak buyurup mesned-i celîl-i sadâ-
retde hemîşe kâim buyursun. Âmîn. Cevâb-ı âcizâ-
nem vechidir ki: Dâire-i âcizânem içün lüzûmu olup 
bi'l-mübâyaa Giresun cânibine getürdülmek üzre bu-
lunan on re’s Çerkez câriyenin bu tarafa celbi zım-
nında Giresun tarafına bu def‘a diğer bir nefer âdemi-
miz irsâl kılınacağından muvâfık-ı irâde-i aliyyeleri 
buyrulur ise zikrolunan on re’s câriyenin bu tarafa ge-
türülmesine kimesne tarafından müdâhale ve mümâ-
naat olunmamak ve bir an evvel Dersaâdet'e gelmek 
üzre heman gönderilen âdemimiz ile irsâl olunması 
husûsuna dâir îcâb eden mahalle bir kıt‘a tahrîrât-ı 
sâmiye-i vekâlet-penâhîleri tastîriyle taraf-ı âcizâne-
me isbâl buyrulması vâbeste-i lütf u mürüvvetleridir 
oğlum.

Cennet-mekân Sultân Selim Efendimizin 

Devletlü Dördüncü Kadınları

Cenâb-ı Hak sizi umûr-ı hayriyyeye muvaffak buyurup mesned-i celîl-i sadâretde hemîşe kâim buyursun. Âmîn.

Re'fet Dördüncü Kadın*

Bihi Besmele Rumuzu
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Sultan Birinci Abdülhamid Han'ın kadınlarından 
olup, oğlu Sultan İkinci Mahmud Han'ın cülûsunda 
Valide Sultan oldu. 1232 Şevval’inin ortalarında (1817 
Ağustos'unun sonu) vefat etti. Fatih'te hususi türbesinde 
defnedildi.

Nakşıdil Valide Sultan
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İsmi bilinemeyen bir paşanın mektubuna cevaben Nakşıdil Valide 
Sultan'ın mektubu.



HATT-I RİKKAT

127
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Padişah Hanımları ve Kızlarının El Yazıları

BOA, HAT, 1653/20
28 Ağustos 1817*

*Belge tarihsizdir. Nakşıdil Valide Sultan’ın vefat tarihi olan 1232.L.15 - 28 Ağustos 1817 tahmini tarihe esas alınmıştır. 
Mektubun altındaki imza makamında "an-cânib-i hazret-i Vâlide Sultan aliyyetü'ş-şân" yazılı olup tam arkasında "Mader-i Şâh-ı Cihân-ı Mahmûd Hân / 
Nakşî Sultana meded kıl Müsteân/ 1223" kazılı bir mühür vardır.

Saadetli, keremli Paşa hazretleri

 

Her zaman mutluluk, afiyet ve sıhhatte olasız. 
Âmin. Yüce katımızda bilinen dostluk ve kulluğunu 
ve bazı bilgileri ihtiva eden göndermiş olduğunuz 
arzuhaliniz ile elli keselik altın hediyeniz bize ulaş-
mış ve yüce Padişahımıza takdim edilmiştir. Hünkâ-
rımızın vezirliğiniz hakkındaki güzel düşünceleri ve 
hediyenizin kabul edilmesi ile ilgili işbu hükmümüz 
yazılıp tarafınıza gönderilmiştir. İnşaallah size ulaş-
tığında vezirliğiniz hakkındaki düşüncelerimizin de-
vam etmesi ve sizin hizmetlerinizin Allah'ın gölgesi 
olan Padişahın rızasına uygun olarak sürmesi ve hayır 
dua ile yadedilmemiz temennimizdir.

Şanı Yüce 
Valide Sultan Hazretleri

tarafından

Saâdetlü mekremetlü meveddetlü Paşa-yı celî-
lü'l-kadr hazretleri

Hemîşe karîn-i saâdet ve âfiyet ve rehîn-i 
zindegânî ve sıhhat olasız. Âmîn. Savb-ı aliyyemizde 
ber kemâl olan sıdk u ubûdiyet-i müşirânelerini hâvî 
ve bazı keyfiyyâtdan bahisle niyâz ve iltimâsınızı 
muhtevî firistâde ve ib‘âs olunan arîzanız ve 
elli kiselik altun hediyyeniz vâsıl olup arîza-i 
mersûle-i mezkûreleri huzûr-ı merâhim-mevfûr-ı 
cenâb-ı Mülûkâneye arz u takdîm olunarak hakk-ı 
vezîrânenizde mehâsin-i teveccühât-ı kerâmet-âyât-ı 
hazret-i Tâcdârâneleri isticlâb olunmuş olduğu ve 
hediyye-i meb‘ûse-i mezkûrenizin karîn-i hayyiz-i 
kabûl kılındığı ifâdesi zımnında hâssaten işbu hükm-i 
aliyyemiz tahrîr ve cânib-i saâdetlerine ba‘s u tesyîr 
olunmuşdur. İnşaallâhu teâlâ lede'l vusûl taraf-ı 
vezîrânenize hüsn-i teveccühümüz ber-karâr olmağla 
cenâbınız dahi her hâlde rızâ-yı meyâmîn-irtizâ-yı 
hazret-i Zillullâhî'ye muvâfık hidemât-ı mebrûre 
ibrâzına sarf-ı makderet ve tarafımıza duâ-yı hayr ile 
tezkâra müdâvemet eylemeniz me’mûldür.

An-Cânib-i Hazret-i 
Vâlide Sultân 
Aliyyetü'ş-şân

hâlâ

Elli kiselik altun hediyeniz vâsıl olup arîza-i mersûle-i mezkûreleri huzûr-ı merâhim-mevfûr-ı cenâb-ı 
Mülûkâneye arz ve takdîm olunarak…

Nakşıdil Valide Sultan

Bihi Besmele Rumuzu
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Sultan İkinci Mahmud'un annesi Nakşıdil Valide Sultan'ın kimliği 
tespit edilemeyen bir paşaya mektubu.
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Padişah Hanımları ve Kızlarının El Yazıları

BOA, HAT, 1653/34
28 Ağustos 1817*

*Belge tarihsizdir. Nakşıdil Valide Sultan’ın vefat tarihi olan 1232.L.15 - 28 Ağustos 1817 tahmini tarihe esas alınmıştır. 
Mektubun altındaki imza makamında "an-cânib-i hazret-i Vâlide Sultan aliyyetü'ş-şân" yazılı olup tam arkasında "Mader-i Şâh-ı Cihân-ı Mahmûd Hân / 
Nakşî Sultana meded kıl Müsteân/ 1223" kazılı bir mühür vardır.

Saadetli, keremli ve muhabbetli paşa hazretleri 

Allah'ın rızasına uygun olmaları duasıyla, be-
nim sizden isteğim budur ki: Bana ait olan Esbkeşân 
ile Bozulus haslarının iltizam bedeli akçesi şimdiye 
kadar gelmedi. Akçe sizin tarafınızdan gönderilecek-
miş. Bu günlerde masraflarımız için akçeye ihtiyaç 
olduğundan, birkaç gün zarfında akçeyi gönderip tes-
limine gayret etmeniz beyanıyla iş bu emrimiz yazılıp 
tarafınıza gönderilmiştir. İnşaallah elinize ulaştığında 
gereğini yerine getirirsiniz.

Şanı Yüce
Devletli Valide Sultan

Saâdetlü mekremetlü meveddetlü paşa-yı celî-
lü'l-kadr hazretleri

Hemâre karîn-i tevfîk-i Bârî ve rehîn-i te’yîd-i 
perverd-gâri olmaları deavâtıyla inhâ-i aliyyem budur 
ki: Benim saâdet-mendim paşa-yı celîlü'l-kadr haz-
retleri uhde-i aliyyemde olan Havâss-ı celîlelerimden 
Esbkeşân maa Bozulus hâss-ı seniyyemin bedel-i il-
tizâmı akçesi şimdiye kadar gelmedi. Cenâb-ı saâde-
tinizin tarafınızdan gelecek imiş. Masârifâtımız içün 
bu günlerde akçenin lüzumu olmağla vakt-i mev‘û-
de bırakmayup meblağ-ı mezkûru tamâmen çend rûz 
zarfında irsâl ve teslîme mübâderet eylemeniz mat-
lûb-ı seniyyem idüğü beyânıyla hâssaten işbu hükm-i 
aliyyemiz tahrîrine bâdî ve irsâl-i nâdî-i saâdet-mebâ-
dîleri kılınmışdır. İnşâallâhu teâlâ ma‘lûm-ı saâdetleri 
oldukda ber-minvâl-i muharrer harekete himmetleri 
me’mûldur.

Devletlü 
Vâlide 

Sultân Aliyyetü'ş-şân

Masârifâtımız içün bu günlerde akçenin lüzumu olmağla vakt-i mev‘ûde bırakmayup meblağ-ı mezkûru 
tamâmen çend rûz zarfında irsâl…

Nakşıdil Valide Sultan*

Bihi Besmele Rumuzu
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Sultan Birinci Abdülhamid Han'ın kızıdır. Babasının 
ölümünden bir ay önce 8 Cemaziyülâhir 1203 (6 Mart 
1789) de doğdu. Alâeddin Paşa'ya nikâhlandı. 22 Şaban 
1257 (9 Ekim 1841) de vefat eyledi. Kardeşi Sultan İkinci 
Mahmud Han türbesine defnedildi. Evlendikten az sonra 
eşi Alâeddin Paşa bazen görev bazen sürgün yoluyla 
Anadolu'da bulunduğundan dolayı 27 yıl eşinden ayrı 
kalmıştır. Samih Fethi'nin Hibetullah Sultan ve Zevci 
isimli kitabında el yazısı örneği yayınlanan ilk Sultan'dır.

Hibetullah Sultan
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Sultan Birinci Abdülhamid'in kızı Hibetullah Sultan'ın serdar-ı ekrem ve seraskere ricasını havi 
mektubu. Mektubun metni kendi eliyle yazılmamıştır. Üstteki derkenar Hibetullah Sultan'ın el yazısıdır.
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*Hibetullah Sultan'ın çok güzel kare mührü basılıdır.

Bu husus için Hanım hazretlerini dahi rahatsız 
ettim ve tarafınıza verilmek üzere kendilerinden kâğıt 
aldığım malumunuzdur. Maaşımdan dolayı bu şekil-
de rahatsızlık vermem zannederim ki sizin katınızda 
da uygun görülmez. Bu konuda İnşaallah ümidimden 
daha iyi himmet buyuralar.  

Devletli saadetli merhametli Serdar-ı ekrem Pa-
şa-yı celilü'l-unvan hazretleri 

Büyük sultanlara tahsis edilen haslar ve muka-
taalar diğer sultanların masraflarına kâfi geldiğinden 
başka etraf ve bağlılarına ihsanları bol olduğu sizin 
malumunuz olan hususlardandır. Ancak benim vali-
demden (Fatma Şebsafa Dördüncü Kadın) kalan ve 
tahsis edilen irat yüz bin kuruşa ulaşmamaktadır. 
Ayasofya civarındaki yangında da zarurete düştüğüm 
ve gelirimin mutfak masraflarıma yetmediği açıktır. 
Fazlasıyla borca da girdiğimden çektiğim sıkıntı ta-
rif olunmaz ve inanılamaz. Bu anlattıklarımın tama-
mı kendi kusurum ve kara talihimin gereğidir. Böy-
le gücümü aşan boş işler ile uğraşmada iken şimdi 
gelir kaynaklarımdan birine dahi tamamıyla perişan-
lık geliyor. Diğer sultanlar bu kadar gelirlerini idare 
ediyorlar biz ise az geliri idare etmede aciziz. Bu da      
talihimin gayet kötülüğündendir. Onlarınki dünyanın 
bol vaktinde türlü türlü kanun ve kurala bağlanmış, 
bizimkiler olduğu gibi kalmış. Tanrıverdi mukataası 
ile Yanya'da Ağrafe Mukataası gelir kaynaklarımdan 
olduğu halde bir akçe aldığım yoktur. Şimdi İpsala'da 
bulunan ve validemden bize intikal eden Koca Ali, 
Kemerli ve Karaköy köylerinin gelirleri de böyle ola-
caktır. Hikmeti bu ki: Bunları validem merhume gelir 
kaynağı yaptığında yolsuz usulsüz olmuş. Bu defa on 
sekiz senelik ödenmeyen vergiyi istiyorlar. Bu reaya 
ortakçıdır, verirler ise ortakçı olmazlar, tarafımdan 
verilse benim durumum belli. Devlet alacağından 
vazgeçer mi geçmez. Oradan ferman olmuş diye bu 
tarafta müsaade etmezler. Bu kadar şey için şevketli 
kardeşimi (İkinci Mahmud) rahatsız etmem. Gelirin 
muhafazası da gerekli

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİMETİN

Bu mâdde içün Hanım hazretlerin dahi tacîz 
etdim ve taraf-ı şerîfinize kendülerinden kâğıd al-
dım ma‘lûm-ı şerîf buyrulur. Medâr-ı maâşımdan bu 
makûle ta‘cîzim zannederim ki ind-i âlînizde tesey-
yüb olunmaz ve müsâade-i aliyye buyrulur me’mû-
lündeyim. İnşâallâh me’mûlümden a‘lâ himmet bu-
yurulur.

Devletlü saâdetlü atûfetlü Serdâr-ı ekrem Pa-
şa-yı celîlü'l-unvân hazretleri

Selâtîn-i izâm hazerâtına tahsîs buyrulan havâs 
ve mukâtaât selâtîn-i sâirenin masâriflerine vefâ eyle-
diğinden başka etrâf ve taallukâtına in‘âm ve ihsân-
ları mebzûl idüğü sizin ma‘lûmunuz olan mevâddan 
olup ancak benim vâlidemden kalup ve tahsîs buyru-
lan îrâdın yüz bin guruşa bâliğ olmadığından Ayasof-
ya civârında ihrâka dahi dûçâriyyetle ber-muktezâ-yı 
vakt ü hâl zarûret derkâr ve matbahım masârifine 
îrâdımın adem-i vefâsı derkâr ve ber-takrîb düyûn-ı 
kesîreye dahi ibtilâ olarak rûzmerre çekdiğim mihen 
u meşakkat ta‘rîf olunmaz ve i‘timâd gelmez cümlesi 
kendü kusûrum ve iktizâ-yı baht-ı siyâhımdır. Böyle 
tâkat ve tahammülden hâriç hamyâzeler ile uğraşma-
da iken şimdi îrâdımın birine dahi külliyen perîşânlık 
geleyor. Selâtîn-i sâire bu kadar îrâdlarını idâre ede-
yorlar biz az îrâdı idâre etmede âcize olmak bahtı-
mın kemâl mertebe fenâlığındandır. Anların vaktiy-
le dünyânın bol vaktinde gûna-gûn nizâm ve şurûta 
rabtolmuş, bizimkiler hâli üzre kalmış. Tanrıverdi 
mukâtaası Yanya'da Ağrafe mukâtaası îrâdımdır, bir 
akçe aldığım yokdur. Şimdi İpsala'da vâki Koca Ali 
ve Kemerli ve Karaköy karyeleri ortakçılık sûretiyle 
vâlidemden intikâlen uhdemizde olup bu dahi böyle 
olacakdır. Hikmeti bu ki: Bunları vâlidem merhûme 
îrâd yaptıkda yolsuz olmuş. Bu def‘a on sekiz senelik 
bakâya tekâlîf isteyorlar. Bu reâyâ ortakçıdır, verir-
ler ise ortakçı olmazlar, tarafımdan verilse hâl böyle, 
devlet matlûbundan geçer mi, geçmez. Oradan fer-
mân olmuş deyü bu tarafda müsâade etmezler. Bu ka-
dar şey içün şevketlü karındaşımı ta‘cîz etmem.

Fazlasıyla borca da girdiğimden çektiğim sıkıntı tarif olunmaz ve inanılamaz. Bu anlattıklarımın tamamı kendi 
kusurum ve kara talihimin gereğidir.

Hibetullah Sultan*

Bihi Besmele Rumuzu
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Sultan Birinci Abdülhamid'in kızı Hibetullah Sultan'ın serdar-ı  
ekrem ve seraskere ricasını havi mektubundan ayrıntı. Mektubun 

üzerindeki bu derkenar Hibetullah Sultan'ın kendi el yazısıdır.
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Îrâdın muhâfazası dahi lâzimeden olmağla bu husûs-
da taraf-ı âlîlerini ta‘cîze cesâret etdim. Hâtırıma riâ-
yetle bu on sekiz senelik bakâyanın afvına müsâade-i 
aliyyenizde şübhe yokdur amma hakkımda bir lütf 
olsun ki ömrüm oldukça memnûn olayım ve hayr 
duâ edeyim. Bu karyelerin hisse-i tekâlîfleri İpsa-
la'dan görülür. Bir akçe vermesünler demek olmaz 
ancak senede bir kerre tekâlîf bedeli reâyâ-yı kazâya 
iki bin guruş imdâdiye virsün mâadâ bir şey verme-
sün ve Mevkûfât Kalemi'nden bu karyelerin hisseleri 
böyle maktû olduğu ecilden kazâdan tenzîl olunsun. 
Böyle bir kavî nizâm ve şurûta rabt olur ise işte bu 
îrâda müceddeden mâlik olurum. Himmet-i Serdâr-ı 
ekremîye bir şey hâil olmaz. Murad olduğu hâlde her 
şey olur. Şu îrâda müceddeden mâlik kılmak yahut 
vakt u hâl iktizâsıyla meşgûliyyete mebnî adem-i 
himmet-i Âsafâneleri olur ise dahi şân-ı âlîleri olma-
dığına kemâl mertebe i‘timâdım var. Gerek hâtırımı-
za riâyeten ve gerek pederim cennet-mekân hazret-
lerinin türâbına hürmeten, ricâmız karîn-i müsâade-i 
seniyye buyrulmasîçün zât-ı âlîlerini bu vechile ta‘cî-
zim rikâb-ı hümâyûna takdîm olunmak sûretleri îcâb 
eder olduğu hâlde husûs-ı mezkûrun karîn-i husûl 
olmasından rehîn-i terk ü te’hîr buyrulmaklığı dahi 
hakkımda bir nevi eltâf-ı seniyyelerinden olduğu ve 
husûs-ı mezkûr hasran ve kasran zât-ı kerîmânelerin-
den mes’ûlüm olduğu ma‘lûm-ı devletleri buyrulduk-
da, reâyâların perîşâniyyetden vikâyeten ve benim 
vâridât-ı mukarreremin noksân terettübünden sıyâne-
ten, Edirne Bostancıbaşısı tarafından on sekiz sene-
lik matlûbâtın afvıyla İpsala kazâsından tarh olunan 
tekâlîf vesâirenin Mevkûfât vesâir aklâmdan tenzîl ve 
kaydına şerh verilerek Bostancıbaşı’ya hitâben afv-
ları husûsuna dâir bir kıt‘a müekked emr-i âli ısdârı 
menût-ı re’y-i âlîleri idüğü hâlen maiyyet-i Serdâr-ı 
ekremîlerinde olan saâdetlü Defterdâr efendi kulları-
nın kâffe-i husûsâtıma vukûf-ı kâmilesi olmağla, is-
tifsâra meyl ü rağbet buyrulur ise şu ta‘cîzin nâ-be-câ 
olmadığı efendi-yi mûmâileyh kullarının ifâdâtından 
dahi ma‘lûm buyrulur. Her hâlde Rabbimin birliğine 
emânet olalar. Âmîn. Fi gurre-i Ramazân [1]227 

 
[Mühür] 

[İsmetlü Hibetullah Sultân kerime-i 
Sultân Abdülhamid Han]

olduğundan bu hususta size rahatsızlık vermeye cesa-
ret ettim. Hatırım için, bu on sekiz senelik ödenmemiş 
verginin affına izin vereceğinize şüphe  yoktur. Amma 
hakkımda bir lütuf olsun ki ömrüm oldukça memnun 
olayım ve hayır dua edeyim. Bu köylerin vergi hisse-
leri İpsala'dan görülür. Bir akçe vermesinler demek 
olmaz ancak senede bir kere vergi bedeli olarak kaza 
halkı, iki bin guruş imdadiye vergisi versin başka bir 
şey vermesin ve Mevkufat Kalemi'nden bu köylerin 
hisseleri kazadan tenzil olunsun. Böyle bir sağlam 
kanun ve şarta bağlanır ise işte bu gelir kaynağıma 
yeniden malik olurum. Serdar-ı ekremiye bir şey en-
gel olmaz. Muradı olduğu takdirde her şey olur. Şu 
gelire beni yeniden malik kılamaz yahut vaktin icabı 
meşguliyetinizden dolayı yardım edemez iseniz de 
bunun şahsınızdan kaynaklanmayacağına güvenim 
tamdır. Gerek hatırımız ve gerek pederimin toprağı-
na hürmeten, bu ricamıza yüksek müsaadelerinizin 
buyurulması için zat-ı âlilerini rahatsız ettim. Padi-
şahımıza takdim olunması gerektiği halde bu kanun 
ve nizam hususu elde edilemezse bile onsekiz yıllık 
verginin terk ve tehir edilmesi dahi hakkımda bir nevi 
lütufları olacaktır. Bu konuda kısa ve öz olarak sizden 
isteğim olan konu kaza halkının perişanlıktan ve be-
nim   gelirlerimin azalmaktan korunmasıdır. Edirne 
Bostancıbaşısı'nın istediği on sekiz senelik verginin 
affıyla İpsala kazasından tahsil edilen vergilerin Mev-
kufat vesair Maliye dairelerinden tenzil ve kaydına 
şerh verilerek Bostancıbaşı'ya hitaben afları hususuna 
dair bir kıta tekidli hüküm yazılması tarafınıza bağlı-
dır. Halen maiyetinizde olan Defterdar efendi kulları 
bu anlattığım hususlara vakıf olmakla, tarafınızdan 
soruşturulursa şu konuda verdiğim rahatsızlığın yer-
siz olmadığı Defterdar tarafından da ifade edilecektir. 
Her halde Rabbimin birliğine emanet olalar. Âmin. 

1 Ramazan 1227 
[Mühür] 

[ Sultan Abdülhamid Han'ın kızı
 Hibetullah Sultan]

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİMETİN

BOA, HAT, 1653/21
8 Eylül 1812
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Hibetullah Sultan'ın mukataat nazırına iltimas mektubu.
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*Belge tarihsizdir. Tasnif heyeti tarafından yapılan tahmini tarih esas alınmıştır.

BOA, HAT, 1653/30
1831-1832*

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİMETİN

Besmele Rumuzu

Cömert, merhametli Mukataa Nazırı Efendi 

Bütün işlerinde Allah'ın rızasını gözeterek dav-
ranman dileğiyle. Devlet ricalinden merhum Çelebi 
Efendi'nin kızı Ümmü Gülsüm Hanım'ın Aydın san-
cağındaki İnegöl zeameti dâhilinde mutasarrıf olduğu 
Ahmed Ağa çiftliğine sonradan ilhak edilen tarla ve 
çiftliği, İnegöl zeametini ellerinde bulunduran voyvo-
dalara on bin kuruşa ihale edilmiştir. Voyvodalar kırk 
beş, kırk altı ve kırk yedi senesi iltizam bedellerini 
ödemeyerek daha az bedel ödemeyi teklif etmişler ise 
de Ümmü Gülsüm Hanım, çiftliğinden başka geliri 
olmadığını, masraflarının ancak bu şekilde karşılana-
bileceğini söyleyerek bunu kabul etmemiş ve benden 
bu işi çözmemi istemiştir. Çiftlik Süleyman Paşa'nın 
sarrafı Artin'in defterinde on bin kuruş olarak kayıtlı 
iken üç senelik bedeli olan otuz bin kuruşun voyvo-
dalarda kalması uygun değildir. Böyle bir zulme Al-
lah rıza göstermez. Voyvodaların vermediği otuz bin 
kuruşun tahsil edilerek hak sahibine verilmesi husu-
sunda gerekli hassasiyeti göstermenizi isterim.

Hibetullah Sultan

Bihi

Semâhatlü atûfetlü re’fetlü Nâzır-ı Mukâtaât-ı 
hümâyûn efendi-i mekârim-şiyem hazretleri

Hemâre Hüdâ içün kâffe-i umûrlarında tevfîkât-ı     
aliyyesin rehber ve reh-nümûn eyleye. Bâis-i nemî-
kam budur ki: Ricâl-i Devlet-i aliyyeden Çelebi Efen-
di merhûmun kerîme-i muhteremesi Ümmü Gülsüm 
Hanım'ın Aydın Sancağı'nda vâki İnegöl zeâmeti dâ-
hilinde kâin ber-vech-i mülkiyet mutasarrıfe olduğu 
Ahmed Ağa çiftliği ta‘bîr olunur ma‘lûmu'l-hudûd ve 
sonradan ilhâk olunan tarlalar ile bir kıt‘a çiftliğini 
öteden berü İnegöl zeâmetini der-uhde eden voyvoda-
lara ihâle olunmakdan nâşî onar bin guruşa ilzâm olu-
na gelüp iş bu kırk beş ve kırk altı ve kırk yedi senesi 
bedel-i iltizâmı voyvodalar uhdelerinde pes-mânde 
kalup sinîn-i sâbıkalarından bedel-i iltizâmını dûn 
teklîflerine binâ[en] mûmâileyhâ hanım kabûl etme-
yüp medâr-ı maâşı ancak bu çiftliğe münhasıra olup 
dâiresini idârede hezâr mihen ü meşakkat çekdiği 
nümâyân olduğu ecilden iltimâsıma bâdî olmuşdur. 
Hâlbuki sâlifü'l-beyân çiftliğin bedel-i iltizâmı olan 
onar bin guruş merhûm Süleyman Paşa'nın sarrafı Ar-
tin bâzergânın defterinde mastûr ve mukayyed iken 
Ümmü Gülsüm Hanım'ın üç senelik bedel-i iltizâmı 
otuz bin guruş voyvodalar uhdelerinde kalması bir 
vechile lâyık ve sezâ olmayup böyle gadr-i küllîye 
rızâ-yı Hüdâ ve rızâ-yı hazret-i Cihân-ârâ olmadığı 
hüveydâ olup mûmâileyhâ hanım hazretleri her vechi-
le vâcibü't-tekrîm ve şâyân-ı âtıfet olup ve iltimâsıma 
mebnî çiftlik-i merkûmun mültezimleri uhdelerinde 
kalan otuz bin guruşu tahsîl ve sinîn-i sâbıkaları üzre 
onar bin guruşa çiftlik-i mezbûrun bedel-i iltizâmına 
hüsn-i himmet ve sarf-ı makderetleri hâssaten nezd-i 
atûfîlerinden matlûb ve me’mûl olunur, vesselâm.

Hibetullah Sultân

m

Ümmü Gülsüm Hanım'ın medâr-ı maâşı ancak bu çiftliğe münhasıra olup dâiresini idârede hezâr mihen ü 
meşakkat çekdiği nümâyân olduğu ecilden iltimâsıma bâdî olmuşdur.

Hibetullah Sultan*
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Hibetullah Sultan'ın evkaf nazırına mektubu. 
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Padişah Hanımları ve Kızlarının El Yazıları

*Belge tarihsizdir. Tasnif heyeti tarafından yapılan tahmini tarih esas alınmıştır.

BOA, HAT, 1653/33
1834-1835*

Saadetli, atufetli Evkaf-ı Hümayun Nazırı Efendi; 
Her zaman bütün işlerinde Allah'ın rızasını rehber 
eyleyesin. İstanbul'da Nuruosmaniye yakınlarında 
Ali Baba Türbesi sokağında bulunan haneye yarım 
hisse ile mutasarrıf olan Hakkâk Şakir Efendi 
mirasçısı olmaksızın vefat etmiştir. Vakfa ait olan bu 
hanenin peşinatı olan 5.000 kuruş baltacı ile tarafınıza 
gönderilmiştir. Bu parayı vakıf için alıp zikredilen hane 
hissesini daire çıraklarından Abdullah kızı Çeşmifelek 
Hanım'ın üzerine tanzim edilmesi temenni edilir. 

Hibetullah Sultan

Saâdetlü atûfetlü re’fetlü Nâzır-ı Evkâf-ı 
Hümâyûn Efendi-i sütûde-şiyem hazretleri; 
Hemâre Hüdâ içün kâffe-i umûrlarında tevfîkât-ı 
aliyyesin rehber ve reh-nümûn eyleye. Bâis-i nemîkam 
budur ki: Âsitâne-i aliyyede Osmaniye kurbunda Ali 
Baba Türbesi sokağında kâin nısf-ı hâneye mutasarrıf 
olan Hakkâk Şakir Efendi bi-lâ veled fevt olup 
mezkûr nısf-ı hâne mahlûl ve cânib-i vakf-ı şerîfe âid 
olduğu ma‘lûm olmağın hâmil-i cevâbım teberdâra 
teslîmen beş bin guruş muaccele vakf-ı şerîf içün 
tarafınıza irsâldir. Taraf-ı vakf içün ahzolunup nısf-ı 
hâne-i mezkûreyi dâirem çerâğlarından Çeşmifelek 
Hanım ibnet-i Abdullah üzerine tanzîm olunmasına 
hüsn-i himmetleri ve sarf-ı makderetleri hâssaten 
nezd-i atûfîlerinden matlûb ve me’mûl olunur.

Hibetullah Sultân
m

Nuruosmaniye'deki hanenin dâirem çerâğlarından Çeşmifelek Hanım ibnet-i Abdullah üzerine yapılması…

Hibetullah Sultan*

Bihi Besmele Rumuzu
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Hibetullah Sultan'ın darphane nazırına mektubu.
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Padişah Hanımları ve Kızlarının El Yazıları

*Belge tarihsizdir. Tasnif heyeti tarafından yapılan tahmini tarih esas alınmıştır.

BOA, HAT, 1653/36
1839-1840*

Saadetli efendi hazretlerine

Selam olunur. Tarafınıza on keselik altın gön-
derilmiştir. Sekiz kese ak akçe bozulacak, bin kuruşu 
ise Rub‘iye bozulacak. Yüz altmış altı altın, Yaldız 
altını ile Macar altını olacaktır. Bir kaç defa bu şe-
kilde tarafınıza yollamıştım, bozulmadı. Bilirim lakin 
başka tarafda dahi bir türlü bozulmuyor. Canım efen-
di, hatırım için Macar altını da, Yaldız altını da boz-
durasınız. Elbette istendiğinde Darphane'de her şey 
geçer, mani değildir.

Hibetullah Sultan

Saâdetlü efendi hazretlerine

Selâm olunur. Tarafınıza on kiselik altun ir-
sâldir. Sekiz kiseliği ak akçe bozulacak bin guru-
şu Rub‘iye bozulacak yüz altmış altı altun başkaca 
Yaldız altunu ile Macardır. Birkaç def‘a böylesinden 
tarafınıza yollamışdım bozulmadı. Bilirim lâkin baş-
ka tarafda dahi bir dürlü bozulmayor. Cânım efendi 
hâtırım içün Macar altun da Yaldız altun da bozdur[a]
sınız. Elbet Darbhâne'ye her şey geçer, mâni değil 
murâde [murâd] olundukda.

Hibetullah Sultân
m

Cânım efendi hâtırım içün Macar altun da Yaldız altun da bozdursanız. Elbet Darbhâne'ye her şey geçer, mâni 
değil murâd olundukda.

Hibetullah Sultan*
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Sultan Üçüncü Mustafa Han'ın kızı, Üçüncü Selim'in 
kız kardeşidir. 7 Muharrem 1180 (15 Haziran 1766) de 
doğdu. 1198 (1784) de Seyyid Ahmed Paşa'ya nişanlandı. 
1201 (1787) de evlendi. 27 Şevval 1237 (17 Temmuz 
1821) de vefat etmiştir. Eyüp'de Mihrişah Valide Sultan 
türbesine defnedildi.

Hatice Sultan
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Sultan Üçüncü Mustafa'nın kızı Hatice Sultan'ın kimliği belirsiz bir 
vezire sitemlerini havi mektubu.
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Padişah Hanımları ve Kızlarının El Yazıları

BOA, HAT, 1653/22
1812-1813*

*Belge tarihsizdir. Tasnif heyeti tarafından yapılan tahmini tarih esas alınmıştır.

Saadetli vezir hazretleri

Her zaman ömür ve afiyette ve Allah'ın rızasına 
uygunlukta sabit olasın. Âmin. 

Salina mukataamızla ilgili gönderilen mek-
tuplar ve Salina'dan gelen cevâblarla ilgili bilgim 
olmuştur. Salina Voyvodası İzzet Bey'i şikâyet ede-
rek azlini ve mukataanın halka ihalesini istemişsiniz. 
Zulme asla rızamız yoktur. Voyvoda kendi çırağımız 
olduğundan biz terbiye ederdik, azline gerek yoktu. 
Ancak yazınız üzerine azlederim fakat mukataanın 
reayaya ihale olunması uygun olmaz. İnşaallah 27 se-
nesi için güvenilir baltacılarımızdan birinin Salina'ya 
voyvoda olarak gönderileceğini bildiririz.

Hatice Sultan

Saâdetlü atûfetlü vezir-i mükerrem hazretleri 

Hemâre müstedâm-ı ömr ü âfiyet ve rehîn-i 
tevfîkât-ı cenâb-ı Rabbü'l-izzet olalar. Âmîn.

Salina mukâtaamıza dâir bu def‘a irsâl kılınan 
mektupları ve Salina'dan gelen kağıtlar manzurum 
ve mefhûmları ma‘lûmum olmuşdur. Salina Voyvo-
dası İzzet Bey'den şikâyet olup merkûmun azlini ve 
mukâtaanın reâyâya ihâlesini istid‘a eylemişler. Zul-
me kat‘an rızâmız yoktur. Voyvoda-i merkûm kendi 
çırâğımız olmağla biz terbiye eder idik. Yani azli de 
lâzım değil idi. Ancak tahrîrinize binâen azlederim. 
Lâkin mukâtaamızın reâyâya ihâle olunması çendân 
münasib olmamağla reâyâya ihâle olunmasına hâcet 
yokdur. Teberdârlarımızdan mu‘temed âdemimiz ol-
mağla bi-mennihî-teâlâ yirmi yedi senesi içün Sali-
na'ya voyvoda olmak üzre teberdârımız irsâl olunaca-
ğı ma‘lûm-ı saâdetiniz olmak içün iş‘âr olundu.

Hatice Sultân
m

Salina Voyvodası İzzet Bey'i kendi çerâğımız olmağla biz terbiye ederdik. Yani azli de lâzım değil idi. Ancak 
tahrîrinize binâen azlederim.

Hatice Sultan*

Bihi Besmele Rumuzu
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Bu hanım hakkında kesin bilgiye şimdilik 
ulaşılamamıştır. Bu yazının sahibinin Hibetullah Sultan’ın 
azatlı cariyesi olup 1275 Şevval’inde (Mart 1859) 
vefat eden Nezaket Kadın olması muhtemeldir (İ.MVL 
414/18099). Ayrıca bu yıllarda yaşadığı tespit edilen iki 
Nezaket Hanım daha vardır. Çeşitli nazırlıklarda bulunup 
en son görevi Defter Eminliği’nde vefat eden İrfanzade 
Arif Efendi’nin cariyesi bir Nezaket Hanım (HAT 
756/35781)  ile Mevkufatçı Tahir Efendi zevcesi Nezaket 
Hanım (İ.DH 398/26394) da kayıtlara geçmiştir.

Nezaket Kadın
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Nezaket Kadın'ın, hanımefendi olarak hitap ettiği birine yazdığı mektubu.
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Padişah Hanımları ve Kızlarının El Yazıları

BOA, HAT,1653/28
1824-1825*

*Belge tarihsizdir. Tasnif heyeti tarafından yapılan tahmini tarih esas alınmıştır.

Bu taraftan kadınefendi selam eder. Bizi da-
vet etmeden o tarafa gitmem diye cevâb verdi. Aziz 
Mehmed Efendi'ye selam eder. Emine Hanım'a selam 
eder. Devletli Hanımefendi selam eder, hatırınızı sual 
eder. Şebsabah Kadın selam eder. İsmail Bey ve Ne-
cip Bey selam eder. Duanızı niyaz eder.

 

Kıymette eşsiz, insaniyetlikte benzersiz, cesa-
rette eşsiz, merhamette kusursuz olan hanımefendi-
miz saadetlerine çokça hürmetle. Halisane olarak ya-
pılan dua incileri ve selamların en makbulü ile gülden 
nazik, anberden yumuşak haliniz sual olunur. Benim 
sultanım nasılsınız, keyfiniz iyi midir? Fakat sizden 
umduğumuzu yapmışsınız. Gülsüm Ninem bu tarafa 
geldiğinde sizi bir an ve bir saat görmese yerinde du-
ramaz. Kerem edip bir çaresini bulun. O tarafta kız 
kardeşim Emine Hanım'a selam ve dualar ile hali sual 
olunur. Büyük biraderim Mehmed Aziz Efendi'ye se-
lam ve dualarla hatırları sorulur. Hâcem Kadın vali-
desi selam eder. 

Nezaket Kadın

Bu tarafdan kadınefendi selâm eder. Bizi da‘vet 
etmeden ol tarafa gitmem deyü cevâb eyledi. Aziz 
Mehmed Efendi'ye selâm eder. Emine Hanım'a selâm 
eder hâtırınız devletlü hanımefendi selâm eder. Hâtı-
rınız suâl eder. Şebsabah Kadın selâm eder. İsmail 
Bey, Necib Bey selâm eder. Duânız niyâz eder.

İzzetde yektâ mürüvvetde bî-hemtâ şecâatde 
lâ-nazîr merhametde bî-kusûr olan hanımefendi 
hazretlerinin nâdî-i saâdetlerine mezîd-i ta‘zîm 
ve tekrîm birle dürer-i daavât-ı hâlisât ve gurer-i 
teslîmât-ı vâfiyât birle selâm, hadden bîrûn ve 
kıyâsdan efzûn duâlar olunup ol mübârek gülden 
nâzik ve anberden latîf mizâc-ı şerîfiniz ve tab‘-ı 
latîfiniz suâl olunur. Benim Sultânım ne âlemdesiz 
keyfiniz eyü müdür. Amma sizden umduğumuz 
şeyler sâdır olmuş. Gülsüm Nenem bu tarafa 
geldikde bir dürlü duracak hâli yoktur. Sizi bir an bir 
sâat görmese olacak değil. Kerem edüp bir çâresin 
bulasız. Ol tarafda hemşîrem Emine Hanım'a selâm 
senâlar olunup mübârek mizâc-ı latîfleri suâl olunur. 
Birâder-i ekremim Mehmed Aziz Efendi'ye selâm 
duâlar olunup mübârek hâtır-ı şerîfleri suâl olunur. 
Hâcem Kadın vâlidesi selâm eder.

Bende
Nezaket Kadın

Gülden nazik ve anberden latif mizac-ı şerifiniz ve tab‘-ı latifiniz sual olunur.

Nezaket Kadın*
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Sultan Abdülmecid’in Üçüncü İkbali, Naile Sultan’ın 
annesidir. Sultan Abdülmecid’in en son ölen zevcesidir. 11 
Şubat 1912’de vefat ederek Yahya Efendi Dergâhı’ndaki 
Şehzadeler türbesine defnedildi.

Şayeste Üçüncü İkbal
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Sultan Abdülmecid’in Üçüncü İkbali Şayeste Hanım'ın borç senedi.
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Padişah Hanımları ve Kızlarının El Yazıları

Y.EE 54/163
13 Temmuz 1857

Bâlâda kalem kalem mastûr olduğu üzre onaltı parça ma‘dûd mücevherât Höce Abraham yedine rehîn i‘tâ 
kılınmış olmağla.

Şayeste Üçüncü İkbal

METİN 

3500 Kise
Yalnız üçbin beşyüz kisedir.

[Toplam] 16 aded

Bir aded yakutlu
zümrüdlü

pırlanta buroş
1 aded

Bir dâne gök
yakut yüzük

1 aded

Bir dâne çifte
pırlanta perolu

yanaklık
1 aded

Bir dâne kırmızı
yakut yüzük

1 aded

Üç dâne 
mücevherli

yelpâze
3 aded

Beş aded boru
çiçeği resmi
elmas iğne

5 aded

Bir dâne 
mücevherli nişân

1 aded

Ortasıyla ve bir
habbesi noksan

olduğu
Bir aded

zümrüdlü ve
elmaslı

gerdanlık
1 aded

Bir çift elmaslı
küpe

1 aded

Bir dâne kartopu
pırlanta kutuz

1 aded

Bâdî-yi sened oldur ki

Bin ikiyüz yetmiş üç senesi şehr-i Zilka‘de'sinin yirmi birinci günü târîhinde Vâlide Hânı'nda tüccârân-ı 
mu‘teberânından Sarrâf Höce Abraham Todiridi yedinden nakden kâime olarak ber-mûceb-i bâlâ üç bin beş yüz 
kise akçe aldım nısfı bin yedi yüz elli kise ider. Meblağ-ı mezbûr zimmetimde borcum ve deynimdir. İşbu târîh-
den bi'l-i‘tibâr üç yüz altmış bir gün müddet ile sarrâf nizâmı üzre her mâhda beher kisesi bin akçeden güzeştesi 
dahi kabûlüm ve borcumdur. Zikrolunan üç bin beş yüz kise deynimi mâh be-mâh beher kisesi bin akçeden îcâb 
iden fâizleriyle berâber müddet-i merkûmesinin hitâmında kâime akçe olarakdan Höce Abraham yedine edâ 
ve teslîm eylediğimde işbu bir kıt‘a mühürlü senedim yed-i mersûmdan halâs olunup şâyed va‘desi hitâmında 
virilemeyüp her ne kadar eyyâm mürûr idecek olur ise güzerân iden eyyâmın yine bin akçeden güzeşteleri dahi 
kabûlüm ve deynimdir. İnşâallâhü teâlâ meblağ-ı mezkûru fâizleriyle berâber tamâmen ve kâmilen edâ ve teslîm 
eylediğimde işbu deyn senedimi halâs ideceğim ve meblağ-ı merkûmenin mukâbelesinde bâlâda kalem kalem 
mastûr olduğu üzre on altı parça ma‘dûd mücevherât Höce Abraham yedine rehîn i‘tâ kılınmış olmağla bi-men-
nihi teâlâ meblağ-ı merkûm edâ ve teslîm olundukda rehîn-i mezkûrlar ahzolunmak mukâvelesiyle işbu senedim 
bi’t-temhîr yed-i mersûma i’tâ olundu. Fî 21 Zilka‘de sene [1]273

[Mühür]
[Devletlü Üçüncü İkbâl Şâyeste Hanım Efendi Hazretleri]

[Arka Yüzü]
Derûn-ı tahvîldeki olan on altı parça emânetleri tamâmıyla Köçeoğlu Agop Efendi'ye te’diye ve teslîm idüp 

ve komisyonun karârıyla ve Tonozlu Mahmud Paşa hazretlerinin yedi yük ve güzeştesiyle berâber yalnız beş bin 
beş yüz kîse akçe-i kâime akçe olarak mûmâ ileyh Agop Efendi'den ahz u kabz ettiğimi müş‘ir işbu mahalle imzâ 
vaz olunmuşdur. Fî 3 Rebîulâhir sene [1]278 

[İmzâ]
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Sultan Abdülmecid’in Üçüncü İkbali Şayeste Hanım'ın borç senedi.
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Y.EE 54/163
13 Temmuz 1857

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

3500 Kise
Yalnız üçbin beşyüz kesedir.

[Toplam] 16 adet

Bir aded yakutlu
zümrüdlü

pırlanta broş
1 aded

Bir dâne gök
yakut yüzük

1 adet

Bir dâne çifte
pırlanta perolu

yanaklık
1 adet

Bir dâne kırmızı
yakut yüzük

1 adet

Üç dâne 
mücevherli

yelpâze
3 adet

Beş aded boru
çiçeği resmi
elmas iğne

5 adet

Bir dâne 
mücevherli nişşân

1 adet

Ortasıyla ve bir
habbesi noksan

olduğu
Bir aded

zümrüdlü ve
elmaslı

gerdanlık
1 adet

Bir çift elmaslı
küpe
1 adet

Bir dâne kartopu
pırlanta kutuz

1 aded

Senedin düzenlenme sebebi budur ki

21 Zilkade 1273 [13 Temmuz 1857] târîhinde Vâlide Hânı'nın itibarlı tüccarlarından Sarrâf Höce Abraham 
Todiridi’den nakit kâime olarak 3500 kese akçe aldım yarısı 1750 kese eder. Bu para borcumdur. İşbu târîhden 

itibaren 361 gün süre ve sarrâf nizâmı üzere her kese için ayda 1000 akçe faizi dahi kabûlüm ve borcumdur. 
Zikrolunan 3500 kese borcumu aydan aya her kesesi 1000 akçeden oluşan fâizleriyle berâber sözedilen sürenin 
sonunda kâime akçe olaraktan Höce Abraham’a ödediğimde işbu bir adet mühürlü senedim adı geçen sarraftan 

alınacaktır. Şâyet vadesi sonunda ödenemeyip her ne kadar gün geçer ise bu günlerin de yine 1000 akçeden 
faizleri dahi kabûlüm ve borcumdur. İnşallah bu meblağı fâizleriyle berâber tamâmen ödeyip teslîm eylediğim-
de işbu borç senedimi kurtaracağım. Bu borç karşılığında yukarıda kalem kalem yazıldığı üzere 16 parça sayılı 
mücevherât Höce Abraham’a rehîn bırakılmış olmakla Allah’ın izniyle borcumu ödediğimde rehîn mücevherle-
rimi almak şartıyla işbu senedim mühürlenerek Sarraf Abraham’a verildi. 21 Zilkade1273 [13 Temmuz 1857]

[Mühür]
[Devletlü Üçüncü İkbâl Şâyeste Hanım Efendi Hazretleri]

[Arka Yüzü]
Senette yazılı olan 16 parça emânetleri tamâmıyla Köçeoğlu Agop Efendi'ye teslim edip ve komisyonun kara-
rıyla Tonozlu Mahmud Paşa hazretlerinin 7 yük ve faiziyle berâber yalnız 5500 kese akçeyi kâime akçe olarak 

Agop Efendi'den aldığımı bildirir işbu mahalle imzâ konulmuştur. 3 Rebîulâhir 1278 [8 Ekim 1861]

[İmzâ]
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Sultan Abdülmecid Han'ın İkinci Kadını olup 24 
Muharrem 1307 (20 Eylül 1889) de vefat etti. Yeni Cami'ye 
defnedildi. Sultan Beşinci Murad ile Aliyye Sultan'ın 
annesidir. Sultan Abdülaziz’in tahttan indirilmesinde 
etkisi oldukça fazladır.

Şevkiefsar Kadın
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Sultan Abdülmecid'in İkinci Kadını Şevkiefsar Kadın'ın oğlu Murad 
Efendi şehzade iken aldığı borca mukabil verdiği senet.
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Padişah Hanımları ve Kızlarının El Yazıları

BOA, Y.EE, 22/65
22 Temmuz 1872

*Mühründe kazılı ismi ve belgelerdeki imzası olarak Şevkiefsar adını kullanmasına rağmen sebebi bilinemeyen bir şekilde kaynaklara Şevk-Efza ismiyle 
geçmiştir. Belgelere sadık kalmak için Şevkiefsar ismi tercih edilmiştir.

İş bu 1289 senesi Cemaziyülevvel'inin 16. Pa-
zartesi günü Hristaki Zografos Efendi'den borç olarak 
iki yüz adet Osmanlı lirası aldığımı belirtir iş bu senet 
verildi. 16 Cemaziyelevvel 1289 ve 10 Temmuz 1288

[Mühür]

[Şehzade Mehmed Murad Efendi'nin vâlideleri  
Şevkiefsar Kadın Efendi Hazretleri 1278]

İş bu bin iki yüz seksen dokuz senesi Cumâ-
delûlâ'nın on altıncı Pazar ertesi günü saâdetlü Hris-
taki Zoğrafos Efendi'den karzan iki yüz aded lira-yı 
Osmânî ahz eylediğimi müş‘ir iş bu sened i‘tâ kılındı. 
Fi 16 Cumâdelûlâ [12]89 ve fi 10 Temmuz [1]288

[Mühür]

[Necâbetlü Mehemmed Murad Efendi hazretlerinin 
vâlideleri devletlü Şevkiefsar Kadın Efendi  

Hazretleri 1278]

"Necabetlü Mehemmed Murad Efendi hazretlerinin valideleri devletlü Şevkiefsar Kadın Efendi Hazretleri 
1278"

Şevkiefsar Kadın*

Bihi Besmele Rumuzu
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Şevkiefsar Kadın'ın muhatabı tespit edilemeyen birine "Valideniz" 
imzası ile gönderdiği mektup.
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*Mühründe kazılı ismi ve belgelerdeki imzası olarak Şevkiefsar adını kullanmasına rağmen sebebi bilinemeyen bir şekilde kaynaklara Şevk-Efza ismiyle 
geçmiştir. Belgelere sadık kalmak için Şevkiefsar ismi tercih edilmiştir.

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİMETİN

Sevdiğim gözüm ciğerim efendim hazretleri

Halimi hatırımı sormağa Ağa kullarını gönder-
mişsiniz. Teşekkür ettim. Allahu tealaya hamd olsun. 
Bildiginiz gibi sıhhatteyiz ve sizin son haberleriniz-
den de memnunum. Ey efendim şaşmaz mısınız bun-
dan birkaç gün evvel kapımıza bir takım çarşaflılar 
gelmişler tutup zabtiyeye götürmüşler. Güya efendi-
mizi ve Selahaddin Efendi'yi Rusya'ya kaçıracaklar-
mış da memurlar tutmuşlar. Allah akıl versin. Sultan 
Murad'ın millete devlete ne ihaneti vardır ki hasmı 
olan Rusya'ya kaçsın. Vallahi buna kahkaha ile gül-
melidir, o kadar. Hem kendileri bu hileyi yapmışlar 
ve hem de bizim üzerimize atmışlar. Bari yaptılar 
yapacaklar, yolunda yapsaydılar. Ne fayda, bu hileyi 
herkes anlamış, utansınlar. Allah onları dünyaya rezil 
etsin. Zavallı biz, ağzımız kapalı, bir şeyden habe-
rimiz yok. Yine derdimizleyiz. Bunların işi kalma-
mış da böyle fesatlıkla uğraşıyorlar. Ortalığa baksın 
daha iyidir. Evladım ne yapmıştır ki kaçsın. Kapıların 
anahtarı memurlarda ve etrafımızın kordon altında 
olduğunu cihan işitmiş de bu çarşaflılar duymamışlar 
mı? Böyle serbestçe kapıya gelip "Biz içeriye girece-
ğiz" demişler. Gün ortası böyle şey olur mu? Zaptiye 
miralayı hiç gelmeyip o gün kapının önünde oturup 
hemen çarşaflılar geldiği anda "Yasaktır" deyip son-
ra eline ve ayağına bakıp ve yüzünü açıp baktıktan 
sonra hiç bir şey demeyip arabaya bindirip Mabeyn'e 
götürmüş. Bu ne rezalettir ki kendi işine bakmayıp 
müfsitlikte geziyor. Vallahi pek büyük ayıptır. Doğru-
nun yardımcısı Allah'tır. Bizim böyle şeylerden habe-
rimiz yoktur. Dilerim Allah'tan her ne ki bize fenalık 
tertip ediyorlar ise kendi başlarına getirsin. Artık bu 
dünyada bizim başımıza gelmeyen kalmadı. Cümlesi 
Cenab-ı Hakk'ın cilvesidir. Allah şerlerinden bizi ve 
sizi muhafaza buyursun da sabrını da ihsan eylesin. 
Âmin. Doğrusu tahammül olunacak şey 

Sevdiğim gözüm ciğerim Efendim hazretleri

İstifsâra Ağa kullarını göndermişsiniz. Teşek-
kür etdim. Bi-hamdillâhi teâlâ bildiginiz vech üzre 
âfiyetdeyiz ve zât-ı devletlerinin âfiyet haberlerinden 
dahi memnûnum. Ey efendim şaşmazmısınız bundan 
birkaç gün evvel kapumuza bir takım carlılar gelmiş-
ler tutup zabtiyeye götürmüşler. Gûyâ Efendimizi 
ve Selahaddin Efendi'yi Rusya'ya kaçırcaklarmış da 
me'mûrlar tutmuşlar. Allâh akıl versün. Sultân Mu-
rad'ın millete devlete ne ihâneti vardır ki hasmı olan 
Rusya'ya kaçsun. Vallâh buna kahkaha ile gülmelidir, 
ol kadar. Hem kendileri bu desîseyi yapmışlar ve hem 
de bizim üzerimize atmışlar. Bari yapdılar yapacak, 
yolunda yapa idiler. Ne fayda. Bu desîseyi herkes 
anlamışlar, utansunlar. Allâh onları daha cihâna rezîl 
etsün. Zavallı biz, ağzımız kapalu, bir şeyden habe-
rimiz yok. Gine derdimizle. Bunların da işi kalma-
mış da böyle fesâdlıkla uğraşıyorlar. Ortalığa baksun 
daha eyüdür. Evlâdım ne yapmışdır ki kaçsun. Kapı-
ların miftâhı me’mûrlarda ve etrâfımız kordon olduğu 
cihân işitmiş de bu carlılar duymamışlar mı? Böyle 
serbestî kapuya gelüp biz içerüye gireceğiz demiş-
ler. Gün ortası böyle şey olur mu? Zabtiye miralayı 
hiç gelmeyüp o gün kapunun önünde oturup heman 
carlılar geldiği anda yasakdır deyüp ba‘dehü eline 
ve ayağına bakup ve yüzünü açup bakdıktan son-
ra hiç bir şey demeyüp arabaya bindirüp Mâbeyn'e 
götürmüş. Bu ne rezâletdir ki kendü işine bakmayup 
müfsidlikde geziyor. Vallâh pek büyük ayıpdır. Doğ-
runun muîni Allâh'dır. Bizim böyle şeylerden haberi-
miz yokdur. Dilerim Allâh'dan her ne ki bize fenâlık 
tertîb ediyorlar ise kendü başlarına getürsün. Artık bu 
dünyâda bizim başımıza gelmeyen kalmadı. Cümlesi 
Cenâb-ı Hakk'ın cilvesidir. Allâh şerlerinden bizi ve 
sizi muhâfaza buyursun da sabrın da ihsân eylesün. 
Âmîn. Doğrusu tahammül olunacak

Zavallı biz, ağzımız kapalı, bir şeyden haberimiz yok.

Şevkiefsar Kadın*

Bihi Besmele Rumuzu



Padişah Hanımları ve Kızlarının El Yazıları
HATT-I RİKKAT

162

Şevkiefsar Kadın'ın muhatabı tespit edilemeyen birine "Valideniz" 
imzası ile gönderdiği mektubun devamı.
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değildir. Allah Allah Allah. O kadar böyle hasta nere-
ye kaçar ve iyi olsa da niçin kaçacaktır. Cuma günü 
ikinci ve üçüncü kurenası soruşturmağa geldiler. 
Efendimiz de yüzlerine bakmayıp hemen "Validem 
nerededir?" diyerek Uzunyol'a girdi, onlar da baka-
kaldılar. Sonra giderlerken ikisine dedim ki: "Canım, 
geçenlerde kapımıza bir takım tebdil-i  kıyafetle er-
kekler gelmiş diye işittim. Onlar kimler imiş. Bizim 
kordon altında olduğumuzu işitmemişler mi?" diye 
sordum. İkinci kurena "Bilmiyorum efendim" dedi. 
Üçüncüsü "Evet efendim, bir takım kalpazan adam-
lar imiş, yakalandılar ve sorgu altındadırlar. Ne ol-
duğu daha belli değildir" cevabını verdi. Ben de kar-
şılık "Burası saray değil mi? Şehir evi midir ki kalp 
adamlar geliyor. Vallahi şaştım. Şaşılacak şeylerdir" 
dedim. Allah bilir efendim mahçup oldular. Şöyle ki: 
Ziyade cevaba güç     yetiremediler, çıkıp gittiler. Vay 
yazıklar olsun.   Biraderlik böyle mi olur? Maazallah 
şerlerinden bu husus için sadrazama kâğıt yazmak is-
tedim ise de yine durdum. Çünkü tıpkısını duymuşlar 
imiş diye işittim. Eğerçi yazmaklığımız icap ederse 
bildiresiniz efendim güzelim. Baki dua.

21 Şubat 1876
Valideniz

şeyler değildir. Allah Allah Allah. Ol kadar böyle bir 
hasta nereye kaçar ve hem eyü olsun niçün kaçacak-
dır.   Cuma günü ikinci ve üçüncü kurenâsı istifsâra 
geldiler. Efendimiz de yüzlerine bakmayup heman 
Vâlidem nerededir diyerek heman Uzunyol'a girdi, 
onlar da bakakaldılar. Sonra giderlerken ikisine de-
dim ki: Cânım geçende kapumuza bir takım tebdîl-i 
kıyâfetle erkekler gelmiş diye işitdim. Onlar kimler 
imiş. Bizim kordon altında olduğumuzu işitmemişler 
mi diye sordum. İkinci kurenâ bilmiyorum efendim 
dedi. Üçüncüsü evet efendim, bir takım kalpazan 
adamlar imiş, derdest olunup taht-ı istintâkdadırlar. 
Ne olduğu daha belli değildir cevâbını verdi. Ben de 
karşılık burası sarây değil mi şehir evi midir ki kalp 
adamlar geliyor. Vallâh şaşdım. Taaccüb olunacak 
şeylerdir dedim. Allâh bilür efendim mahcûb oldular. 
Şöyle ki: Ziyâde cevâba muktedir olamadılar, çıkup 
gitdiler. Vay yazıklar olsun. Birâderlik böyle mi olur? 
Maazallâh şerlerinden bu husûs içün Sadrâzama ka-
ğıd yazmak istedim ise de yine durdum. Çünkü tıp-
kısını duymuşlar imiş diye işitdim. Eğerçi yazmaklı-
ğımız îcâb ederse bildiresiniz efendim güzelim. Bâkî 
duâ.

25 [Muharrem] sene [12]93

Vâlideniz

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİMETİN

BOA, Y.EE, 22/84*
21 Şubat 1876

*Bu belge İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI tarafından yayınlanmıştır. "Sultan V. Murad ile Oğlu Selahaddin Efendi'yi Kaçırmak İçin Kadın Kıyafetinde Çıra-
ğan'a Girmek İsteyen Şahıslar", Belleten, c.VIII, s. 32, sf. 589-597, Ankara 1944.
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  Şevkiefsar Kadın'ın "kerimem" hitabıyla hangi  hanım sultana yazıldığı belli olmayan bir mektubu.
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*Şevkiefsar Kadın'ın kızı Aliyye Sultan küçük yaşta vefat etmiştir. Saraydaki diğer hanımsultanlara da "kerimem" hitabıyla seslenmesi tabiîdir. Murad Efen-
di'nin şehzadeliğindeki son günü tahmini tarih olarak alınmıştır.

BOA, Y.EE, 22/71
29 Mayıs 1876

Devletli ismetli kızım şanı yüce Sultan hazret-
leri

Bana olan övgülerinize ve oğlum efendiye olan 
mükemmel muhabbet ve sevginizi göstererek, görüş-
me arzusunda bulunduğunuzu içeren göndermiş ol-
duğunuz mektubu memnuniyetle aldım ve gönül açan 
manası malumum oldu. Burayı şereflendirmek eme-
linde bulunduklarına bir derecede memnun oldum ve 
sevindim ki tarife güç yetiremem. Gece kalmak üzere 
Cuma günü saat beş sularında teşrifinizi bekliyoruz. 
Sizi getirecek araba saat üçte Beylerbeyi Cami-i şerifi 
İskelesi'nde hazır olacaktır. Şayet deniz sertçe olup 
bu tarafa gelemeyecek olduğunuz takdirde ertesi Cu-
martesi günü yine aynı yerde araba hazır olacaktır. 
Seyahat konusu doğru gibi görünüyor. Fakat on beş 
gün daha tehir olunması bazı şüpheyi davet ediyor. 
Buna dair tafsilatı yüzyüze görüşmemize bırakmış ol-
duğumuzdan bu kadarla yetinmeye mecbur kaldık. İş 
bu açık ifadelerimin beyanı şanı yüce şahsiyetinize en 
üst seviyede olan hürmet ve samimi sevgilerimi teki-
de vesile kılındı. Ol babda lütuf zat-ı aliyyenizindir.

Murad Efendi'nin Valideleri İkinci Şevkiefsar 
Kadın

Devletlü ismetlü kerîmem Sultân-ı aliyye-
tü'ş-şân hazretleri

Nezd-i senâverîye ve mahdûmum efendiye ber-
kemâl olan muhabbet ve meveddet-i aliyye-i Sultânî-
lerinin ibrâzıyla mülâkat arzûsunda bulunduklarını 
şâmil irsâl buyrulan tezkire-i aliyyelerini kemâl-i 
memnûniyetle aldım ve meâl-i dil-ârâsı ma‘lûm-ı 
hulûs-veriyyeleri oldu. Burayı teşrîf buyurmak eme-
linde bulunduklarına bir derecede memnûn ve mesrûr 
oldum ki ta‘rîf ve tavsîfe muktedir olamayız. Gece 
kalmak üzre Cuma günü saat beş karârlarında teşrîf-i 
aliyyelerine muntazır oluruz. Rükûb-ı ismetânelerî-
çün saat üçde Beylerbeyi Câmi-i şerîfi İskelesi'nde 
araba hâzırdır. Şâyet deniz sertçe olup bu tarafa gele-
meyecek olduğu hâlde ferdâsı Cuma ertesi günü yine 
mahall-i mezkûrda araba hâzır olacakdır. Seyâhat 
mâddesi sahîh gibi görünüyor. Fakat on beş gün daha 
te’hîr olunması bazı şüpheye da‘vet ediyor. Buna dâir 
tafsîlâtı mülâkât-ı ismetânelerine ta‘lîk etmiş oldu-
ğumuzdan bu kadarla iktifâya mecbûr olduk. İş bu 
ifâdât-ı meşrûhanın beyânı zât-ı aliyyetü'ş-şânları-
na ber-kemâl olan hürmet ve muhabbet-i samîmemi 
te’kîde vesîle ittihâz kılındı. Ol bâbda lütf, zât-ı aliy-
ye-i cenâb-ı Sultânîlerinindir.

Murad Efendinin Vâlideleri İkinci Şevkiefsar 
Kadın

Burayı teşrîf buyurmak emelinde bulunduklarına bir derecede memnûn ve mesrûr oldum ki ta‘rîf ve tavsîfe 
muktedir olamayız.

Şevkiefsar Kadın*

Bihi Besmele Rumuzu
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Beşinci Murad'ın validesi Şevkiefsar Valide Sultan'ın Hamallar  
Kethüdası Emin Efendi'ye mektubu.
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*Y.EE 22/82 numaralı belge grubunun diğer belgelerinde “Hamallar Kethüdası Hafız Emin Efendi’ye gönderilen mektuplar” olarak kayıtlıdır.
**Bu belge İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI tarafından yayınlanmıştır. " Sultan V. Murad'ın Tedavisine ve Ölümüne Ait Rapor ve Mektuplar", Belleten, c.X, s. 
38, sf. 317-367, Ankara 1946.

BOA, Y.EE, 22/82**
30 Ocak 1877

Efendi (Hamallar Kethüdası Hafız Emin  
Efendi)

"Denize düşen yılana sarılır" sözü gereğince 
iyi kötü her kimi bulduk ise okutup, okuyucu hoca-
ların dediklerini de yaptık. Fakat istediğim şekilde 
olamadı. Okuyanlardan büsbütün fayda görülmedi 
ise de zararı da görülmedi. Lakin bu adamın üzerinde 
peri alâmeti olduğu hakikaten müşahade olunmakta-
dır. Zatınızın ise yetenekli ve işte mahir olduğunu-
zu gönlüm ispat ediyor ve evladıma muhabbetinizin 
samimiyetini ve gayretinizi görüp işitiyorum. Teşek-
kürler ederim. Evladımı evvel Allah ikinci Resulullah 
ve üçüncü olarak size teslim ve emanet ederim. Her 
ne türlü ister isen icra edin. Bir ayak evvel çaresine 
bakmanızı rica ederim. Vallahi muska da boynunda 
duruyor; çıkarmadım. Bundan sonra kimseye bir şey 
yaptırmam. Yapan da kalmadı, tamamiyle size teslim 
olduk. Ölürüm sizi bırakmam. Allah rızası için evla-
dım sana emanet. Çalışmanızı ve gayretinizi temen-
ni ederim. Her ne ki emreder isen yaparım. İlla bu 
dertten afiyetle kurtulsun efendim. İnşaallah bir gün 
olur ki teşrif buyurup kendi yüzüne dahi okursunuz. 
Hazırlanan duaları Mehmed Bey eliyle isterim. Baki 
cevabınızı bekliyorum. 

30 Ocak 1877
Valide Sultan 

Efendi

Denize düşen yılana sarılır fehvâsınca eyü kötü 
her kimi bulduk ise okudup tertîblerini icrâ etdik. 
Fakat matlûbum vechi üzre olamadı. Okuyanlardan 
büsbütün fâide görülmedi ise de zarârı da görülmedi. 
Lâkin bu adamın üzerinde peri alâmeti olduğu hakî-
katen müşâhade olunmakdadır. Zâtınız ise müstaid ve 
bu işte mâhir olduğunuzu gönlüm isbât ediyor ve ev-
lâdıma sıdk [u] muhabbetiniz olup gayretinizi görüp 
işidiyorum. Teşekkürler ederim. Evlâdımı evvel Al-
lâh sâniyen Resûlullâh ve sâlisen size teslîm ve emâ-
net ederim. Her ne dürlü ister isen icrâ edin. Bir ayak 
evvel çâresine bakmanızı ricâ ederim. Vallâhi nüsha 
da boynunda duruyor, çıkarmadım. Bundan sonra 
kimseye bir şey yapdırmam. Yapan da kalmadı, tamâ-
miyle size teslîm olduk. Ölürüm sizi bırakmam. Allâh 
rızâsı içün evlâdım sana emânet, sa‘y u gayretinizi 
temennî ederim. Her ne ki emreder isen yaparım. İllâ 
bu dertden âfiyetle halâs olsun efendim. İnşâallâh bir 
gün olur ki teşrîf buyurup kendi yüzüne dahi okursu-
nuz. Tertîblerinizi Mehmed Bey yediyle isterim. Bâkî 
cevâbınıza muntazırım. 

Fi 15 Muharrem [12]94
Vâlide Sultân

Denize düşen yılana sarılır.

Şevkiefsar Kadın*

Bihi Besmele Rumuzu
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Sultan Abdülmecid'in kızıdır. 1851 doğumlu olup 
1931'de vefat etmiştir. Şam'da Sultan Selim Camii'nde 
medfundur. Mahmud Celaleddin Paşa'nın eşi ve Prens 
Sabahaddin'in annesidir.

Seniha Sultan
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Sultan Abdülmecid'in kızı Seniha Sultan'ın Sultan İkinci  
Abdülhamid'e arizası.
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METİN GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Padişah Hanımları ve Kızlarının El Yazıları

BOA, Y.EE, 147/23
4 Ağustos 1880

Cenab-ı Hak, minnet etmeyen velinimetim 
efendim Padişahımız hazretlerinin mübarek vücudla-
rına sağlık, sıhhat ihsan buyursun. Padişahımızın ih-
tiyaçlarımızı gören ayağının tozuna bu cariyelerinin 
arzuhalidir. Hayreddin Paşa kullarının bina ettirmek-
te oldukları köşkün inşaatını hala durdurmadıkları ve 
yüksekliğinin ikametime tahsis olunan Kuruçeşme 
Sarayı'nın Harem Dairesi'ne gezilemeyecek derece-
de nazır olduğu ve mahremiyetini ihlal ettiği ortada 
bulunduğundan, yeniden Padişahımızın başını ağrıt-
maya mecbur kalınmıştır. Baki ferman Padişahımız 
efendimizindir.

Cenâb-ı Hak velînîmet-i bi-imtinân Efendimiz 
hazretlerinin mübârek ve mes‘ûd vücûd-ı Şehinşâhî-
lerine âfiyetler ihsân buyursun. Hâk-pâ-yı hâcet-revâ-
yı cenâb-ı Mülûkânelerine arzuhâl-i câriyânemdir. 
Hayreddin Paşa bendeleri müceddeden inşâ etdirmek-
te oldukları köşkü henüz ta‘tîl etdirmediklerinden ve 
bunun ikâmet-i câriyâneme tahsîs ve ihsân buyrulan 
Kuruçeşme Sarayı'nın Harem Dâiresi'ne gezilmeye-
cek derecede havâlesi olduğu meydânda bulunduğun-
dan tekrâr hâk-pâ yı hümâyûn-ı cenâb-ı şehriyârîle-
rine arzuhâl ile tasdî-i ser-i hazret-i Şehinşâhîlerine 
mecbûriyet gelmişdir. Bâkî fermân şevketlü kudretlü 
Pâdişâh-ı âlem-penâh efendimiz hazretlerinindir. 

Fi 27 Şaban [12]97 

Seniha Câriyeleri

İkâmet-i câriyâneme tahsîs ve ihsân buyrulan Kuruçeşme Sarayı'nın Harem Dâiresi'ne gezilmeyecek derecede 
havâlesi olduğu…

Seniha Sultan

Seniha Câriyeleri

4 Ağustos 1880

Bihi Besmele Rumuzu
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Sultan İkinci Abdülhamid'e gönderilen “Seniha” imzalı tebrik arizası.
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METİN GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Padişah Hanımları ve Kızlarının El Yazıları

BOA, Y.EE, 147/22
6 Ağustos 1880*

*Mektuba Şaban 30 olarak tarih atılmış ancak 29 üzerinden tarih çevrilmiştir.

Hilafetin dayanağı Padişahımızın ayağının to-
zuna cariyelerinin arzuhalidir.

Cenab-ı Hak Padişahımızın tahtı süsleyen vü-
cutlarını, dünyayı bir güneş gibi aydınlatan hüküm-
darlığını, sabahı aydınlatan ışıklar gibi kudretini yük-
sek eylesin. Gelişiyle şereflenilen Ramazan-ı Şerifin 
her günü Padişahımızın eşiğine bir büyük bayram ve 
her gecesi Kadir gecesi olmak niyazıyla tebrik ede-
rim. Paşa köleleri (Seniha Sultan'ın kocası Damat 
Mahmud Celaleddin Paşa olmalıdır) tarafından ka-
leme alınan Kaside-i Ramazaniyye'yi Hilafetin da-
yanağı olan Padişahımızın ayağının tozuna takdim 
eylerim. 

6 Ağustos 1880

Seniha Cariyeleri

Hâk-pâ-yı hümâyûn-ı cenâb-ı Hilâfet-penâhîle-
rine arzuhâl-i câriyeleridir.

Cenâb-ı Hak vücûd-ı hümâyûnlarını serîr-ârâ-
yı şevket ve Hurşid-i cihântâb-ı hükûmet-i Şehin-
şâhîlerini eşi‘a-pâş-ı sabâh-ı said-kudret eylesün. 
Vürûduyla teşerrüf olunan Ramazân-ı şerîfin her 
günü atabe-i seniyye-i Mülûkânelerine bir ıyd-i ek-
ber ve her gecesi şeb-i Kadr-i   münevver olmak üzre 
tebrîk eder ve paşa köleleri tarafından kaleme alınan 
Kasîde-i Ramazâniyye'yi hâk-pâ-yı haşmet-pîrâ-yı 
hilâfet-penâhîlerine takdîm eylerim. Ol bâbda emr u 
fermân şevketlü kudretlü velînîmet-i bî-minnetimiz 
Pâdişâh-ı âlem-penâh efendimiz hazretlerinindir.

Fi 30 Şaban [12]97

Seniha Câriyeleri

Gelişiyle şereflenilen Ramazan-ı Şerifin her günü Padişahımızın eşiğine bir büyük bayram ve her gecesi Kadir 
gecesi olmak niyazıyla tebrik ederim.

Seniha Sultan*

Bihi Besmele Rumuzu
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(23 Mayıs 1826 İstanbul - 12 Şubat 1899 İstanbul) 
II. Mahmud'un kızı, Sadrazam Mehmed Ali Paşa'nın 
eşidir. Annesi Zernigâr Kadın'dır. Osmanlı hanedanının 
kadın bireyleri arasında divanı olan tek şairedir. 
Tanzimat ve Meşrutiyet yenilikleri boyunca İstanbul 
saray çevrelerinin ünlüleri arasında yer almış, kadınların 
haremden dışa açılışlarına, sosyal yaşama katılmalarına 
öncülük ve örneklik etmiştir. Hayır, kültür işleriyle ve 
siyasetle ilgilenmiştir. Ağabeyi Abdülmecid (1839-
1861), küçük kardeşi Abdülaziz (1861-1876) ve yeğeni 
İkinci Abdülhamid  (1876-1909) dönemlerinde siyasal ve 
kamusal kimi kararların oluşumunda etkili olmuştur.

Adile Sultan



Padişah Hanımları ve Kızlarının El Yazıları
HATT-I RİKKAT

176

Sultan İkinci Mahmud'un kızı Adile Sultan'ın İkinci Abdülhamid'e 
gönderdiği arzuhali.
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Padişah Hanımları ve Kızlarının El Yazıları

BOA, İ.DH, 838/67408
1880.11.08*

*Adile Sultan'ın mektubu tarihsiz olup, belge grubunda mevcut iradenin tarihi esas alınmıştır. 
Mektubun zarfı da mevcuttur ve üzeri  Adile Sultan tarafından yazılmıştır.

Cenab-ı Hakk sevgili Peygamberi hürmeti-
ne Padişahımızı saltanatında mutlu ve neşeli olarak 
ömrü uzun eylesin. Âmin

 

Sayenizde emekli edilen cariyeniz Hacı Dil-
ber-eda'nın emekli maaşı boşta kalıp, Medine'de bu-
lunan diğer çaresiz emektarımız Hacı Firdevs cariye-
nize bu maaşın tahsis edilmesi talebimi havi arzuhali 
utanarak takdim etmeye cesaret eyledim. Her durum-
da iyilik ve ikram Padişahımızındır.

Âdile

Şevketlü, Mehâbetlü, Ker[â]metlü, Veliyy-i ni-
met-i bî-minnetimiz Pâdişâh-ı âlem-penâh Efendimiz 
Hazretlerinin

Cenâb-ı Hakk Habîb-i Ekrem-i hürmetine Zât-ı 
Şevket-simât Efendimiz hazretlerini serîr-i saltanat-ı 
Şâhânelerinde kemâl-i inbisât üzre ömr ü ikbâllerin 
müzdâd buyursun. Âmîn. Sâye-i Şâhânenizde çer[a]ğ 
buyurulan câriyeniz Hacı Dilber-edâ'nın çerağ ma'aşı 
mahlûl olup diğer bî-çâre alîl Medîne-i Şerîf'de bulu-
nan emekdârımız Hacı Firdevs[?] câriyenize ihsân-ı 
inâyet buyurulmasını hicâb ile arzuhâl takdîme cesâ-
ret eyledim. Her hâlde lutf u kerem Şevketlü Kudretlü 
Veliyy-i nimet-i bî-minnetimiz Efendimiz Hazretleri-
nindir

Âdile

Câriyenize ihsân-ı inâyet buyurulmasını hicâb ile arzuhâl takdîme cesâret eyledim.

Adile Sultan

Bihi Besmele Rumuzu
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Sultan Abdülaziz'in annesi, Sultan İkinci Mahmud 
Han'ın Beşinci Kadınıdır. Zilhicce 1277 (Haziran 1861) 
de Sultan Abdülaziz Han'ın cülûs-ı hümâyunlarında 
Valide Sultan olmuşlardır. 27 Rebiülevvel 1300 (5 şubat 
1883) de vefat etti. Yaşı 70'i geçkin sâliha, âbide, şanı 
yüce bir sultan idi. Aksaray'da Katib Camii'ni genişleterek 
iki minareli olarak kendi adlarına yaptırdılar. Kütüphane, 
çeşme, mektep ile orasını ihya edip şahıslarına mahsus 
karşısında inşa ettikleri türbeye defnedilmiştir. Pertevnihal 
olan ismi saray telaffuzunda “Pertevniyal”e dönüşmüştür.

Pertevniyal Valide Sultan
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Pertevniyal Valide Sultan'ın bir kutu içerisinden çıkan tezkiresi ve 
kutunun kilidine tutturulan pusula.
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Padişah Hanımları ve Kızlarının El Yazıları

*Belge tarihsizdir. Pertevniyal Valide'nin vefat tarihi esas alınmıştır. Bu mektup Pertevniyal Vâlide Sultân'ın vefatından sonra odasında yapılan muhallefât 
sayımında tesbît edilen bir kilitli çekmeceden çıkmış olup, Sultân İkinci Abdülhamid tarafından oluşturulan komisyonun incelemesi netîcesinde Yıldız Evra-
kı'na intikâl etmiştir. Çekmecenin kilidi üzerine Pertevniyal mührü ile yapıştırılan pusulada Vâlide Sultân'ın el yazısıyla 'Saraydan çıkardığım eşyâdır. Kimse 
açmasın, Allâh'a emânet' ibâreleri mevcûttur. Bu çekmece ve bahsedilen şâl bugün mevcût olmamakla birlikte, "Sergüzeştnâme" ve sonuna yazılan komisyon 
mazbatası Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde araştırıcılara açıktır.
Topkapı Sarayı TS.MA.d 1016 numaralı 1295.C.18 tarihli  "esbak Valide Sultan Pertevniyal'in hazinesinden çıkıp komisyon-ı mahsus marifetiyle tespit edilip 
hazine-i hümayunda hıfz olunan eşyasının müfredat defteri" Pertevniyal'in dediklerini doğrulamaktadır.

Sultan Murad'ın en üst seviyedeki ikramı ola-
rak ferman-ı şahaneleriyle beni Yeni Saray'a sürdük-
leri vakit, üzerimde olan ve yanımda bulunan eşya bu 
kadar olduğu halde, üç ay orada mahpus kaldım ve bu 
eşya ile idare eyledim. Ferace ve yaşmağım olan da 
bu beyaz şaldır. Üç padişah sayesinde nail olduğum 
maldan bu kadar eşya ile üç cariye layık görüp mertlik 
buyurdular. Kimsenin hakkında hayırdan başka kötü 
niyet beslemedim. Sayelerinde bu hakaretlere müsta-
hak oldum. Allah aşkına bunları açıp görenler beni 
rahmet ile yâd eylesinler ve benden ibret alıp hak-
kımda olan yiğitlik ve merhametlerine şaşırıp hayrete 
düşsünler. Benim başımdan geçenler pek uzun tarih 
olacak şey ise de oralardan sarf-ı nazar olundu. Elbet-
te o hüzün verici olayları herkes işitmiştir. Tekrarına 
gerek göremem. Kanımı deryalara kattılar. Bu mert-
likleri de bana ettiler. Hüküm Allah'ındır.

Bende 
Biçare 

Pertevniyal

Sultân Murad'ın kemâl-i lutf-ü kereminden 
olarak fermân-ı Şahâneleriyle beni Yeni Saray'a sür-
dükleri vakit mürüvvetlerinden üzerimde olan ve 
yanımda bulunan eşyâ bu kadar olduğu hâlde üç ay 
orada mahbûs kaldım. Ve bu eşyâ ile idâre eyledim. 
Ferâce ve yaşmağım olan da bu beyâz şâldır. Üç Pâ-
dişâh sâyesinde nâil olduğum maldan bu kadar eşyâ 
ile üç câriye lâyık görüp mürüvvet buyurdular. Kim-
senin hakkında hayırdan başka sû-i niyyet etmedim. 
Sâyelerinde bu hakâretlere müstahak oldum. Allâh 
aşkına bunları açup görenler beni rahmet ile yâd eyle-
sünler ve benden ibret alup hakkımda olan mürüvvet 
ve merhametlerine şaşup mütehayyir olsunlar. Benim 
sergüzeştim pek uzun târîh olacak şey ise de oralardan 
sarf-ı nazar olundu. Elbette o vukûât-ı hüzn-engîzi 
herkes işitmişdir. Tekrârına hâcet göremem. Kanımı 
deryâlara katdılar. Bu mürüvvetleri de bana etdiler. 
el-Hükmü Allâh. [el-Hükmü Lillâh]

Bende
Bîçâre 

Pertevniyal

Allah aşkına bunları açıp görenler beni rahmet ile yâd eylesünler ve benden ibret alup hakkımda olan mürüvvet 
ve merhametlerine şaşup mütehayyir olsunlar.

Pertevniyal Valide Sultan*

Bihi Besmele Rumuzu
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Pertevniyal Valide Sultan'ın “Sergüzeştname” adı verilen tarihçesi.
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*Türkçe sözlüklerde bulunmayan bu kelimenin, “Türkçe’den Boşnakça’ya Geçen Kelimeler” arasında ''kindar, intikamcı'' manasına kullanıldığı görülmek-
tedir. SKALJIC, Abdulah, Turcizmi u Srpskohrvatskom-Hrvatskosrpskom Jeziku, Sarajevo 1973.

Bin iki yüz doksan üç senesi
Rebiülevvel'in yedinci Salı günü sabah uyuku-

sunda saat sekizde harîk var diyerek devletlü ismetlü 
Vâlide Sultân Efendimizi uyukudan kaldırdılar pen-
cereden nazar edüp hayır bu harîk değildir Arslanımı 
hal‘ etdiler Murad Efendi cülûs etdi el Hükmullah 
Cenâb-ı Hakk'ın emri böyleymiş diyerek şevketlü 
Cennet- mekân Firdevs âşiyân Efendimiz uyukudan 
kaldırdı ne oldu diyerek suâl buyurdu Vâlide Sultân 
Efendimiz ne olacak efendim takdîr-i Hüda yerini 
bulsa gerekdir  diyor Vâlidem bu beni kim itdi bana 
beni Sultân  Selim'e mi döndürdüler ben kimseye 
ne itdüm Vâlide Sultân Efendimiz Avni Paşa Efendi 
efendim dedi ise Vâlidem yalnız Avni Paşa itmedi ya 
hoşunduk* Koca Rüşdü Paşa hoşunduk* Ahmed Pa-
şa'dır Vâlide Efendimiz durunuz Efendim anlayalım 
ne haber dedikde Cennet-mekân Efendimiz Vâlidem 
ne duracağım efendim ben bu felâketi otuz kırk defa 
düşümde gördüm bundan sonra Cebrâil Aleyhisselâm 
gökten inse devleti kabûl etmem artık makbûlüm 
değildir el Hükmullah Cenâb-ı Hakk'ın takdîri böy-
leymiş elbisesini geyüp hâzırlandı sonra kadîm Cen-
net-mekân Efendimizin taâmünü [teâvünü ?] olan ka-
yığa irkâben oradan dahi ârayiş hayvanlı bir arabaya 
bindirüp etrâf-ı erbaâsını tüfenkli ve baltalı asker ile 
ihâta iderek götürülür iken ibretle nazar idüp Cenâb-ı 
Hakk'ın hikmetine tefekkür iderdi askerler ise tüfenk-
lerini baş aşağı tutalar idi bu hâl ile Topkapu Sarayı'na 
Tahta Kapusu'ndan duhûl Hünkâr Sofası'na çıkarup   
buyurunuz dediler Hünkâr Sofası'nın hâli ise fersûde 
bir iki sandalyeden mürekkeb idi hâsılı orada mah-
bûs itdiler önüne çorba gönderdiler yanında mevcûd 
bulunan kalfa kaşıksız Efendimizin önüne nasıl gö-
türelim diyerek kaşık matlûb eylediler bir kırık tahta 
kaşığı verdiler irâde böyledir diyerek Cennet-mekân 
Efendimiz getürünüz ziyânı yokdur mukadderât ı 
ilâhiyedendir deyüp bir mikdâr çorbayı  içdi abdest 
almak murâd itdi na‘lin taleb eyledi emir yokdur di-
yerek virmediler abdesthâneye payzân payzân girdi 
taraf-ı etrâfı kilidli kuru tahtanın üzerinde aç susuz 
üç gün üç gice bırakdılar açlığı şöyle dursun yağmur-
dan ıslanmış olan elbisesini çıkarmak içün bir gicelik 
matlûb olundu irâde yokdur deyüp virmediler o ıslak 
elbiseleri üzerinde kurudu üç günden sonra Sultân 
Murad'a bu tebriknâmeyi gönderdi.

7 Rebiulevvel 1293 [7 Cemaziyülevvel 1293 
olmalıdır] Salı günü sabah saat sekizde yangın var di-
yerek Vâlide Sultan Efendimizi uykudan kaldırdılar. 
Pencereden bakıp hayır bu yangın değildir. Arslanı-
mı tahttan indirip Murad Efendi'yi tahta çıkardılar. 
Hüküm Allah'ındır. Cenâb-ı Hakk'ın emri böyleymiş 
dedi. Sultan Abdülaziz Han uyandırıldığında ne oldu 
diye sordu. Vâlide Sultan Efendimiz ne olacak efen-
dim takdîr-i Hüda yerini bulsa gerektir diyor. Vâlidem 
bunu bana kim etti, beni Sultan Selim'e mi  döndür-
düler ben kimseye ne ettim diye soran Sultan  Aziz'e 
Vâlide Sultan Efendimiz Avni Paşa Efendi efendim 
dedi. Sultan Aziz ise Vâlidem yalnız Avni Paşa et-
medi kindar Koca Rüşdü Paşa ve kindar Ahmed Pa-
şa'dır. Vâlide Efendimiz durunuz Efendim anlayalım 
ne haber dediğinde Sultan Aziz Vâlidem, ne duraca-
ğım efendim, ben bu felâketi otuz kırk defa düşümde 
gördüm. Bundan sonra Cebrail Aleyhisselam gökten 
inse devleti kabul etmem, artık makbulüm değildir. 
Hüküm Allah'ındır. Cenâb-ı Hakk'ın takdiri böyley-
miş der. Elbisesini giyinip hazırlandıktan sonra ka-
dim Cennet mekân Efendimizin taamünü [teavünü ?] 
olan kayığa binip oradan dahi süslü hayvanlı bir ara-
baya bindirilip dört tarafı tüfekli ve baltalı asker ile 
kuşatılmış halde götürülürken ibretle bakıp Cenâb-ı 
Hakk'ın hikmetine tefekkür ederdi. Askerler ise tü-
feklerini baş aşağı tutarlardı. Bu hâl ile Topkapı Sa-
rayı'na Tahta Kapısı'ndan girdi ve Hünkâr Sofası'na 
çıkarıp buyurunuz dediler. Hünkâr Sofası'nın hali ise 
eski, yıpranmış bir iki sandalyeden ibaret idi. Orada 
hapsettiler, önüne çorba gönderdiler. Yanında bulu-
nan kalfa Efendimizin önüne kaşıksız nasıl götürelim 
diyerek kaşık istedi Bir kırık tahta kaşık verdiler irâde 
böyledir diyerek. Sultan Aziz getiriniz ziyanı yoktur  
Allah'ın takdirindendir deyip bir miktar çorbayı içti. 
Abdest almak için nalın talep etti emir yoktur diyerek       
vermediler. Abdesthaneye yalınayak olarak girdi. 
Her tarafı kilitli vaziyette, kuru tahtanın üzerinde üç 
gün üç gece aç susuz bıraktılar. Açlığı şöyle dursun, 
yağmurdan ıslanmış olan elbisesini çıkarmak için bir 
gecelik istedi irâde yoktur deyip vermediler. O ıslak   
elbiseleri üzerinde kurudu. 

Üç günden sonra Sultan Murad'a bu tebriknâ-
meyi gönderdi

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİMETİN
Bihi Besmele Rumuzu



Padişah Hanımları ve Kızlarının El Yazıları
HATT-I RİKKAT

184

Pertevniyal Valide Sultan'ın “Sergüzeştname” adı verilen tarihçesi.



HATT-I RİKKAT

185

Padişah Hanımları ve Kızlarının El Yazıları

Sultân Murad-ı Hâmis'e tebriknâme i Sultân 
Abdülaziz Han'dır

Evvelen Cenâb-ı Allah ba‘dehû atebe-i şevket-
lerine sığınurum cülûs-ı hümayûnlarını tebrik eyler 
hidmet-i milletde mesâî etmiş isem de hoşnûdu hâsıl 
idemediğimi ve Zât-ı Şâhâneleri'nin hoşnûdî-i milleti 
müstelzim olacak hayırlı işlere muvaffakiyeti temen-
nî iderim devletin i‘tilâsı şânına ve muhâfazasına 
vesîle-i müstakille olabilecek âlât ve esbâbı Cenâb-ı 
Mülûkâneleri'ne âmâde etmiş olduğumu ferâmûş     
buyurmazlar ümidindeyim ve kendü elim ile silâhlan-
dırdığım asker beni bu hâle getürdüğünü dahi nazar 
buyurmalarını tavsiyeye ibtidâr iderek mürüvvet ve 
insâniyet sıkılmışlara yardım etmek meziyetini gös-
terdiğinden bulunduğum tengnâ-yı ızdırâbdan halâs 
ile bir mekân-ı mahsûs içün inâyet-i Şehriyârîlerini 
rica ederim ve Saltanat-ı Âl-i Osman'ı Abdülmecid 
Han hazretlerinin hânedânına tebrîk iderim.

 Sonra Sultân Murad Fer‘iye Sarayı'nı ihsân 
itdüm diyor şevketlü Cennet mekân Efendimiz ona 
dahi râzı olup dördüncü günü Fer‘iye Sarayı'na av-
det buyurdu kapudan içerüye girerken biraz süratlice 
yürüdü süngülü asker kapunun önünde hâzır olduğu 
hâlde yasakdur deyüp göğsünden itdi nasıl ise böy-
le dürlü cezâ iderek içerüye aldılar Vâlidem nerde 
deyüp suâl ider gelir Efendim derler ise de gözü ile 
görmeyince emin olamayor Vâlide Sultân Efendimiz 
heman karşulayup Arslanım endişe etmeyesiniz diye-
rek yukaruya çıkardılar ve yanındakilerin elinde olan 
çantayı içerüye virmediler kollarını arkalarına beste 
iderek Ortaköv’ün karakoluna getürüp bir hafta aç su-
suz mahbûs etdiler Cennet mekân Efendimiz askerle-
rin söylediğini pencereden işidüp aman Vâlideciğim 
bunlar beni telef idecekler lâkin ah Vâlidem size ne 
yapayım nâl-i feryâd ile ağlar idi zenne içinde kaldı 
bir mâbeynci isterim deyüp askerlere pencereden recâ 
eyledi sonra Kurba[ğa]lıdere'nin korucularından üç 
kişi Sultân Murad gönderdi Vâlide Sultân Efendimiz 
Cennet-mekân Efendimizi havf itmesün diyerek gös-
termedi yine bir mâbeynci isterim diyerek recâ ey-
ledi sonra Allah rızâsı içün efendisine sâdıkâne olan 
Mâbeynci Fahri Bey evlâd-u a‘yâlini terk idüp geldi 
Allah hoşnûd olsun iki gün sonra fersûde isti‘mâ-
li  gayri kâbil bir iki parça eşyâ gönderdiler mezkûr 
eşyâlar gelürken içinde bir şey olmasun diyerek as-
ker birer birer karışdırdılar Cennet-mekân Efendimiz  
ibretle

Sultan Beşinci Murad’a Sultan Abdülaziz 
Han’ın tebriknâmesidir.

Öncelikle Cenâb-ı Allah'a, sonra padişahın 
eşiğine sığınırım. Tahta çıkışınızı tebrik ederim. Mil-
letin hizmetinde çalışmış isem de memnuniyetlerini 
elde edemedim. Zât-ı Şahaneleri'nin milletin hoşu-
na gidecek hayırlı işlerde başarılı olmasını temenni 
ederim. Devletin şanının yücelmesi ve korunmasına 
vesile olabilecek donanımı, hükümdarlığınıza hazır 
bıraktığımın unutulmayacağı ümidindeyim. Kendi 
elim ile silâhlandırdığım askerin beni bu hâle getir-
diğini  görmelerini de tavsiye ederim. Mertlik ve in-
sanlık, sıkılmışlara yardım etmek meziyetini göster-
diğinden, bulunduğum sıkıntılı durumdan kurtulmam 
için bir özel mekânı Padişahlığınızın lütfu olarak rica 
ederim. Osmanoğulları saltanatını Abdülmecid Han 
hazretlerinin hanedânına tebrîk ederim. 

Bu mektup üzerine Sultan Murad, Sultan Abdü-
laziz'e Feriye Sarayı'nı ihsan ediyor. Sultan Aziz ona 
dahi razı olup dördüncü günü Feriye Sarayı'na geldi. 
Kapıdan içeriye girerken biraz süratlice yürüdü, ka-
pının önünde hazır duran süngülü bir asker yasaktır 
deyip göğsünden itti. Nedense böyle türlü eziyet ede-
rek içeriye aldılar Vâlidem nerde deyip sorar, gelir 
Efendim derlerse de gözü ile görmeyince emin ola-
maz. Vâlide Sultan Efendimiz hemen karşılayıp Ars-
lanım endişe etmeyesiniz diyerek yukarıya çıkardılar. 
Yanındakilerin elinde olan çantayı içeriye vermediler, 
kollarını arkalarına bağlayarak Ortaköy karakoluna 
götürüp bir hafta aç susuz hapsettiler. Sultan Abdü-
laziz askerlerin söylediğini pencereden işitip aman 
Vâlideciğim bunlar beni telef edecekler lâkin ah Vâ-
lidem size ne yapayım sözleriyle ağlardı. Kadınlar 
içinde kaldım bir mâbeynci isterim deyip askerlere  
pencereden ricâ etti. Sonra Sultan Murad kendisine 
ait Kurbağalıdere köşkünün korucularından üç kişiyi 
gönderdi. Vâlide Sultan Efendimiz Sultan Abdülaziz 
korkmasın diyerek bunları göstermedi. Tekrardan bir 
mâbeynci isterim diyerek ricâ etti. Sonra Allah rızâsı 
içün efendisine sâdık olan Mabeynci Fahri Bey çoluk 
çocuğunu terk edip geldi. Allah hoşnûd olsun. İki gün 
sonra yıpranmış, kullanılması mümkün olmayan bir 
iki parça eşyâ gönderdiler. Askerler bu eşyaları içinde 
bir şey olmasın diyerek birer birer karıştırdılar. Sultan 
Abdülaziz ibretle bunlara bakardı ve karşısında zırhlı 
gemiler top ağızlarını önüne çevirmiş hazır dururlar-
dı.
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Sultan Üçüncü Selim Han’a ait olan ve Sultan Abdülaziz’in hatıra olarak yanından ayırmadığı kılıçtır.
1

nazar pencereden iderdi ve karşusunda zırhlı gemi-
ler top ağazlarını önüne çevirmiş hâzır duru[r]lar idi 
askerler ikide birde kılıncı isteriz deyüp hücûm ider-
ler Cennet-mekân Efendimiz virmem ben değil Re-
sulullah dahi râzı değildir diyor İkinci Haznedâra 
sakla diyerek teslim ideyor Vâlide Sultân Efendimiz 
askerlerin hücûmuna tahammül idemeyerek aman 
Arslanımı telef itmesünler diyor kılıncı teslim idiyor 
Cennet-mekân Efendimiz suâl idiyor denize atdık 
cevâbını viriyorlar ise de hiç öyle şey olur mu asıl 
şimden sonra tâc taht bana teslim itseler makbûlüm 
değildir ne  olduğunu ben bilirüm diyüp oturuyor bir 
mikdâr vakit geçdikden sonra Vâlide Sultân Efendi-
miz içerüye girüp bakayım derken bir de gördü ki oda 
kapusu açıkdır Cennet-mekân Efendimiz al kanların 
içinde yatıyor nâl-i feryâd iderek üzerine kapanup 
ağlar iken Cennetmekân Efendimiz iki eller Vâlide 
Efendimizin göğsü üzerine koyup zikrullah ediyor 
nasıl ise bu efgânı askerler işidüp içerüye giriyorlar 
şevketlü Cennet-mekân Efendimizin ellerini Vâli-
de Sultân Efendimizin göğsünde[n] çeküp diğer bir 
odoya [odaya] getürdüler Harbiyeli Nazif nâmında 
bir oğlan gelüp Vâlide Efendimiz hazretlerinin kula-
ğından küpesini parmağından yüzüğünü çeküp aldı 
gitti Cennet-mekân Efendimizi bir perdeye sarup Or-
takövü karakoluna getürdüler henüz cânı cesedinde 
iken vükelâsı gelüp bizi azlet diyerek nispet virdiler 
on altı yıllık bir büyük Peygamber vekîli Pâdişâha altı 
gün zarfında itdikleri eziyet ve hakâret altmış sene-
de olamaz ancak Cenâb-ı Mevlâ hazretleri idenlerin 
mücâzatını icra itsün zîrâ itdükleri hakâretin cümle-
sini yazmağa kalem muktedir değildir Vâlide Sultân 
Efendimiz bî-hoş yatur iken hekimler gelüp muâyene 
etdiler Vâlide Efendimiz gözlerini açup aman ben he-
kim falan istemem arslanım şehîd oldu beni dahi şehîd 
itsünler diyerek nâl-i feryâd ider idi bu hâli ile bî-hoş 
yatur iken def‘a asker içerüye hücûm iderler Sultân 
Murad irâde itdi buyurunuz Beylerbeyi Sarayı'na 
derler Vâlide Efendimiz hayır benim Yeni Saray'dır 
oraya gider der ise de kendilerinin efkârı dahi Yeni 
Saray imiş desîse ile getürecekler imiş heman Nured-
din Efendi'nin kölesi Necib, Vâlide Efendimizin kol-
larından çeküp ayağı pâyzan olduğu hâlde yaşmaksız 
ferâcesiz karakol meydânına getürdü aman yaşmak 
ferâce isterim didiyse de irâde yokdur diyerek virme-
diler karakol meydânında oradan oraya çeküp cümle 
vükelâya seyrettirdi doğrusu o meydân içinde eziyet 
hiçbir mezhebin kitâbı kabul itmez arkasından

Askerler ikide birde kılıcı isteriz deyip hücûm 
ederler. Sultan Abdülaziz vermem, ben değil Resulul-
lah dahi razı değildir diyor. İkinci Haznedara sakla 
diyerek teslim ediyor. Vâlide Sultan Efendimiz as-
kerlerin hücumuna tahammül edemeyerek aman Ars-
lanımı telef etmesinler diyerek kılıcı teslim ediyor. 
Sultan Abdülaziz sorduğunda denize attık cevabını 
veriyorlar ise de hiç öyle şey olur mu asıl şimdiden 
sonra tacı tahtı bana teslim etseler makbulüm de-
ğildir ne olduğunu ben bilirim deyip oturuyor. Bi-
raz vakit geçtikten sonra Vâlide Sultan Efendimiz 
içeriye girip   bakayım derken bir de gördü ki oda 
kapısı açıktır, Cennet-mekân Efendimiz al kanların 
içinde yatıyor. Feryatlar içinde üzerine kapanıp ağ-
larken Cennet-mekân Efendimiz iki ellerini Vâlide 
Efendimiz'in göğsü üzerine koyup zikrullah ediyor. 
Nasıl ise bu feryadı askerler işitip içeriye giriyorlar. 
Şevketlü Cennet-mekân Efendimizin ellerini Vâlide 
Sultan Efendimizin göğsünden çekip diğer bir odaya 
götürdüler. Harbiyeli Nazif namında bir oğlan gelip 
Vâlide Efendimiz'in kulağından küpesini parmağın-
dan yüzüğünü çekip aldı gitti. Cennet-mekân Efendi-
miz'i bir perdeye sarıp Ortaköy karakoluna getirdiler. 
Henüz cânı cesedinde iken kabinedeki nazırlar gelip 
bizi azlet diyerek alay ettiler. On altı yıllık bir büyük 
peygamber vekîli padişâha altı gün zarfında ettikleri 
eziyet ve hakaret altmış senede olamaz. Cenâb-ı Mev-
lâ hazretleri edenlerin cezalarını versin, zira ettikleri 
hakaretin hepsini yazmaya kalemin gücü yetmez. Vâ-
lide Sultan Efendimiz baygın yatarken hekimler ge-
lip muayene ettiler. Vâlide Efendimiz gözlerini açıp 
aman ben hekim falan istemem Arslanım şehit oldu 
beni de şehit etsinler diyerek feryat ederdi. Bu hâli ile 
yatarken askerler tekrar içeriye hücum ederler. Sul-
tan Murad irâde etti, buyurunuz Beylerbeyi Sarayı'na 
derler. Vâlide Efendimiz hayır benim yerim Yeni Sa-
ray'dır oraya giderim der ise de onların fikrinde de 
Yeni Saray varmış, hile ile götüreceklermiş.Nureddin 
Efendi'nin kölesi Necib, Vâlide Efendimizin kolların-
dan çekip, yalınayak olduğu halde yaşmaksız ferâce-
siz karakol meydanına getirdi. Aman yaşmak ferâce 
isterim dediyse de irâde yokdur diyerek vermediler. 
Karakol meydanında oradan oraya çekip cümle vü-
kelâya seyrettirdiler. Doğrusu o meydan içindeki 
eziyeti hiçbir mezhebin kitabı kabul etmez. Sultan 
ve şehzadeler büyük Vâlidemizi nereye götürüyorsu-
nuz diyerek arkasından ağlıyorlar. Vâlide Efendimiz 
aman kalfalardan birini isterim diyor
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sultân ve şehzâde ağlayorlar büyük Vâlidemizi nereye 
götürüyorsunuz Vâlide Efendimiz aman kalfalardan 
birini isterim diyor ber takrîb İbrikdâr arkasına gide-
yor iskelede bir çatana hâzır olduğu hâlde buyurunuz 
diyerek Vâlide Sultân Efendimizin ellerinden çeki-
yorlar Vâlide Efendimiz ise kâilim beni denize atınız 
çatanaya binmem der idi bunlar böyle bu mücâdelede 
iken acele Tiryal Hanım'ın konağına Sultân Murad'ın 
kızlarağası Vâlide Efendimiz bir harem ağasını ge-
türüp tiz sizi Vâlide Sultân isteyor dirler Tiryal Ha-
nım her ne kadar emin olmayor ise de  iki kalfa alup 
konağını ve sandıklarını açık bırakup geleyor bir de 
gördü ki Vâlide Sultân Efendimiz askerlerin elinde 
meydânda oradan oraya çekiyorlar Tiryal Hanım câ-
nım Allah rızası hiç olmaz ise araba ile gönderiniz 
didikde Tiryal Hanım'ın arabası hâzır olduğundan bir 
harem ağası ile bindiriyorlar yine Tiryal cânım kâ-
fir iseniz îmâna geliniz de bir kalfa bindiriniz yanına 
deyü sonra İbrikdâr Usta’yı bindiriyorlar Yeni Saray'a 
getiriyorlar Tiryal Hanım birkaç orada duruyor sonra 
kızlarağasının arabasını getürüyorlar buyurunuz di-
yorlar ben nereye gideceğim diyerek suâl idiyor Yeni 
Saray'a diyorlar hayır ben Yeni Saray'a gitmem kendi 
konağıma giderim diyerek bir hayli mücâdele ider ise 
de mutlakâ gideceksin diyorlar öyle ise kızlar ağası 
beni buraya getürdü onu isterim diyor kızlar ağası 
gelüp ahd ideyor bir kapıdan kor diğer kapudan çı-
karırım zîrâ Sultân Murad'ın ahdi vardır şâh olduğu 
zaman Vâlide Sultân ile sizi Yeni Saray'a nakl itmeğe 
ahdi yerine gelecekdir diyor niçün deyüp suâl Vâlide 
Sultân ile ülfet itdüğünüz içündür der bîçâre Tiryal 
Hanım kızlar ağasının ahdine i‘timâd iderek arabaya 
binüp Topkapı Sarayı'na gider şimdi kızlar ağası ge-
lüp getürecak diyerek üç gün üç gice yaşmaklı oturdu 
derken kızlar ağası Fer‘iye Sarayı'na gelüp dört kalfa 
hâzırlansun Vâlide Sultân'a getüreceğim diyorlar iki 
büyük iki küçük dört kalfa hâzırlanıyor kalfalara suâl 
etdiler arabaya mı binersiniz yohsa çatanaya mı di-
yerek Efendimize getürünüz de nereye olur ise olsun 
diyor çatanaya bindirdiyorlar Süleyman Paşa Necip 
Bey hâzır oldukları hâlde isimlerini suâl ediyorlar 
isminizi suâl murâd deftere geçireceğiz merâk etme-
yiniz diyorlar köprüden dahi dört arabaya birer kişi 
bindirüp Topkapı Sarayı'na getürdüler bir de gördü 
ki bir odada Vâlide Sultân Efendimiz köşede bî-hoş 
yatur İbrikdâr Usta karşusunda ağlayor Tiryal Hanım 
da diğer bir odada üç gün gice karan[l]ıkda aç susuz 
bırakdılar altı giceden sonra iki        

İbrikdar arkasından gidiyor, iskelede bir çatana ha-
zır olduğu halde buyurunuz diyerek Vâlide Sultan 
Efendimiz'in ellerinden çekiyorlar. Vâlide Efendimiz 
ise razıyım, beni denize atınız çatanaya binmem der. 
Bunlar böyle mücadelede iken acele Tiryal Hanım'ın 
konağına Sultan Murad'ın Kızlar Ağası, Vâlide Efen-
dimiz'in bir harem ağasını götürüp tiz sizi Vâlide Sul-
tan istiyor derler. Tiryal Hanım her ne kadar emin 
olmuyor ise de iki kalfa alıp konağını ve sandıklarını 
açık bırakıp geliyor. Bir de gördü ki Vâlide Sultan 
Efendimiz askerlerin elinde, meydanda oradan ora-
ya çekiyorlar. Tiryal Hanım cânım Allah rızası hiç 
olmaz ise araba ile gönderiniz deyince, Tiryal Ha-
nım'ın arabası hazır olduğundan bir harem ağası ile 
bindiriyorlar. Yine Tiryal Hanım cânım kâfir iseniz 
imana geliniz de yanına bir kalfa bindiriniz dedikten 
sonra İbrikdar Usta'yı bindirip Yeni Saray'a getiriyor-
lar. Tiryal Hanım birkaç [zaman] orada duruyor son-
ra Kızlar Ağası'nın arabasını getiriyorlar. Buyurunuz 
diyorlar ben nereye gideceğim diyerek soruyor, Yeni 
Saray'a diyorlar hayır ben Yeni Saray'a gitmem ken-
di konağıma giderim diyerek bir hayli mücadele eder 
ise de mutlaka gideceksin diyorlar. Öyle ise Kızlar 
Ağası beni buraya getirdi onu isterim diyor. Kızlar 
Ağası gelip ahdediyor bir kapıdan kor diğer kapıdan 
çıkarırım zira Sultan Murad'ın padişah olduğu za-
man Vâlide Sultan ile sizi Yeni Saray'a nakl etmeğe 
ahdi vardır, ahdi yerine gelecektir diyor niçin diye 
sorduklarında Vâlide Sultan ile dostluğunuz olduğu 
içindir der. Biçare Tiryal Hanım Kızlar Ağası'nın ah-
dine itimat ederek arabaya binip Topkapı Sarayı'na 
gider. Şimdi Kızlar Ağası gelip götürecek diyerek üç 
gün üç gece yaşmaklı oturdu. Derken Kızlar Ağası 
Feriye Sarayı'na gelip dört kalfa hazırlansın Vâlide 
Sultan'a götüreceğim diyorlar. İki büyük iki küçük 
dört kalfa hazırlanıyor. Kalfalara arabaya mı binersi-
niz yoksa çatanaya mı diye sorduklarında Efendimize 
götürünüz de nereye olur ise  olsun diyor çatanaya 
bindiriyorlar. Süleyman Paşa, Necip Bey hazır olduk-
ları halde isimlerini soruyorlar. İsminizi sormaktan 
kastımız deftere geçireceğiz merak etmeyiniz diyorlar. 
Köprüden de dört arabaya birer kişi bindirip Topkapı 
Sarayı'na getirdiler. Bir de gördü ki bir odada Vâli-
de Sultan Efendimiz köşede baygın yatıyor, İbrikdar 
Usta karşısında ağlıyor. Tiryal Hanım'ı da diğer bir 
odada üç gün gece karanlıkta aç susuz bıraktılar. Altı 
geceden sonra iki kandil gönderdiler birini Vâlide 
Sultan Efendimizin odasına, birini Tiryal Hanım'ın 
odasına koydular.  
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Sultan Beşinci Murad’ın annesi Şevkiefsar Valide Sultan olup, saray ağzı ile Şevkasar şeklinde yazılmıştır
*

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Odada mevcut fare, yılan cinsinden hayvanlar tarif 
olunamaz On günden sonra Kızlar Ağası gelip Vâli-
de Sultan Efendimizin huzûruna çıktı. Sultan Murad 
size selam gönderdi diyor. Vâlide Efendimiz saygıy-
la ayağa kalkıp selâmını aldı. İnşallah Arslan Şahım 
iyidir der. Kızlar Ağası, Sultan Murad ben bu can ha-
linden bilirim Feriye Sarayı'nda dâire döşetiyorum 
oraya naklettireceğim dedi diyor. Efendimiz her ne 
kadar ümitsiz ise de her ne emrederler ise emirlerine 
razıyım diyor. Hâlbuki Vâlide Sultan Efendimiz aca-
ba beni ne vakit şehit edecekler diyerek beklemektey-
di. Tiryal Hanım'a dahi buna benzer konuşup Kızlar 
Ağası gidiyor. Tahta havale kapısını ağalar açıp içe-
riye girip kilitleyip giderlerdi. Birkaç gün sonra kırık 
kafesler, eski saksılar, birkaç tane gecelik gönderdi-
ler. Böylece otuz dokuz gün oturdular. Otuz dokuzun-
cu günü Kızlar Ağası gelip buyurunuz Feriye Sara-
yı'na gideceksiniz diyor. Kalfaların memnuniyeti tarif 
olunmaz hapisten kurtuluyoruz diyerek arabaya bi-
nerek Feriye Sarayı'na gidiyorlar. Dört odada Vâlide 
Efendimiz dört  odada Tiryal Hanım oturuyor. Sonra 
bir harem ağası gelip, pencereleri kapıları yukarıdan 
aşağıya kadar çiviledi. Sultan Mecid'in Şevkasar  Ka-
dın'ı mutlaka Vâlide Sultan'ı öldürünüz diyerek iki 
harem ağası gönderdi. Birisi İsmet diğeri Emin Ağa 
idi. İsmet Ağa, Vâlide Sultan Efendimizin karşısında 
Ağustos sıcağında sekiz gün sekiz gece malları çıkar 
şimdi seni öldüreceğim diyerek eziyet etti. Şevkasar 
Kadın mutlaka öldür dedi, lâkin ben öldüremeyece-
ğim mutlaka sen kendi kendini öldür diyerek hücum 
ederdi. Hâlbuki mal nerede, yaşmaksız ferâcesiz 
getirdiler. Sekizinci günü diğer bir harem ağası ge-
lip pencereleri açtı, biraz ferahlık verdi. Evlatlarını 
görmesin diyerek dairelerinin arasına duvar çektiler. 
Efendimiz evlatlarımın kokusu misk-i anber gibi bur-
numa geliyor der ağlardı. Sonra Cenâb-ı   Hakk'ın 
lütuf ve ihsanıyla Sultan Hamid Efendimiz tahta çık-
tı. O zaman pencereler kapılar açıldı. Cenâb-ı  Allah 
tükenmez ömürler ihsan buyursun. Kapılar pencere-
ler açıldığı anda şehzade ve sultan efendiler Vâlide 
Sultan Efendimiz'e kavuşup onların    feryâdına gökte 
melekler yerde feriştehler ağladı. Eğer onların ağla-
yıp sızlamalarını kâfir işitse imana gelirdi. Cenâb-ı 
Allah hak ettiklerini versin.

kandil gönderdiler birini Vâlide Sultân Efendimi-
zin odasına birini Tiryal Hanım'ın odasına koydular 
odada mevcûd olan vahşi hayvanlar ta‘rîf olunamaz 
on günden sonra kızlar ağası gelüp Vâlide Sultân 
Efendimizin huzûr-ı devletlerine çıkdı Zât-ı Şâhâne 
size selâm gönderdi diyor Vâlide Efendimiz kemâl-i 
ta‘zîm ile kıyâm idüp selâmını aldı inşâallah Arslan 
Şâhım eyüdür der ben bu cân hâlinden bilirüm Fer‘i-
ye Sarayı'nda dâire döşetiyorum oraya nakletdirece-
ğim dedi diyor Efendimiz her ne kadar me’yûs ise de 
her ne emr iderler ise emirlerine râzıyım diyor hâlbu-
ki Vâlide  Sultân Efendimiz acep beni ne vakit şehîd 
idecekler diyerek muntazır idi Tiryal Hanım'a dahi 
bu misillü söyleyüp kızlar ağası gideyor tahta havâle 
kapusunu ağalar açup içerüye girüp kilidleyüp gider-
ler idi birkaç gün sonra kırık kafesler fersûde saksılar 
birkaç dâne gecelik gönderdiler böylece otuz dokuz 
gün oturdular otuz dokuzuncu günü kızlar ağası ge-
lüp buyurunuz Fer‘iye Sarayı'na gideceksiniz diyor 
kalfaların memnûniyeti ta‘rîf olunmaz mahbûs[dan] 
halâs oluyoruz diyerek arabaya râkiben Fer‘iye Sa-
rayı'na gidiyor dört odada Vâlide Efendimiz dört 
odada Tiryal oturayor sonra bir harem ağası gelüp 
pencereleri kapuları yukarıdan aşağıya kadar mıhla-
dı Sultân Mecid'in Şevkasar* Kadın'ı iki harem ağası 
gönderdi mutlakâ Vâlide Sultân'ı öldürünüz diyerek 
birisi İsmet birisi Emin Ağa idi İsmet Vâlide Sultân 
Efendimiz karşusunda Ağustos sıcağında sekiz gün 
sekiz gice malları çıkar şimdi seni öldüreceğim di-
yerek eziyet itdi Şevkasar* Kadın mutlakâ öldür didi 
lâkin ben öldüremeyeceğim mutlakâ sen kendi kendi-
ni öldür diyerek hücûm iderdi hâlbuki mal değil yaş-
maksız ferâcesiz getürdüler sekizinci günü diğer bir 
harem ağası gelüp pencereleri açdı biraz ferahlık vir-
di evlâdlarının görmesün diyerek dâirelerinin mâbey-
nine divar çekdiler Efendimiz evlâdlarımın kokusu 
misk-i anber gibi burnuma der ağlar idi sonra Cenâb-ı 
Hakk'ın lütf-u ihsânıyla Sultân Hamid Efendimiz tah-
ta cülûs itdi ol zaman pencereler kapular küşâd olun-
du Cenâb-ı Allah tükenmez ömürler ihsân buyursun 
kapular pencereler açıldığı anda şehzâde ve sultân 
efendiler Vâlide Sultân Efendimize mülâkî olup an-
ların nâl-i feryâdına gökte melekler yerde feriştehler 
ağladı eğer onların efgânını kâfir işidir îmâna gelür 
idi Cenâb-ı Allah haklarını icrâ itsün.

METİN



Padişah Hanımları ve Kızlarının El Yazıları
HATT-I RİKKAT

192

Pertevniyal Valide Sultan'ın “Sergüzeştname” adı verilen tarihçesi.
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GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİMETİN

Yüz yirmi sekiz biçare cariye kalfaların durum-
larının açıklanması

Sarayda şimdi Efendimiz gelicek deyip ümid 
ederler. Bir kayık geldiğini görüp mutlu mütebes-
sim bakarlarken bir de gördüler ki Sultan Murad'dır, 
feryâd etmeye başladılar. Şimdi sizin vaktiniz değil-
dir Sultan Murad'ın Vâlidesi gelecek aşağı gidin di-
yorlar, onlar da ağlayarak aşağı iniyorlar. İki gün iki 
gece aç susuz kalıyorlar. Kendileri ise on altı sene 
hüküm  sürmüş böyle iyiliksever bir padişaha bu ka-
dar hakaret ettikleri halde bize ettikleri zerre kadar-
dır deyip teselli bulurlardı. Eşyalarını hazırladılar, 
Sultan Murad'ın harem ağaları eşyalarının üzerine 
oturdular. Kalfalar mutlaka Efendimizi isteriz diyor-
lar feryâd ediyorlar. Sessiz olasınız yoksa sizin için 
bu günde asmak kesmek her bir şey vardır diyorlar. 
Sultan Murad'ın Vâlidesi irâde ediyor şimdi buradan 
çıksınlar diyerek. Biçareler yaşmaklanıp feryâd ede-
rek Harem'den çıkarlarken, Kızlar Ağası, zaptiyeler, 
harem ağası, kalfaların her bir azasını açıp bir şey ka-
çırmasınlar diyerek baktılar. O biçare yüz yirmi sekiz 
kişinin kimisini Allah rızası için öteki beriki hanesine 
almış, kimisi tramvay ahırında kalmış. Güya bunları 
Nuri Paşa azad etmiş. Üç ay içinde kısmeti çıkan ev-
lendi, kalanları kapının açıldığını işittiği anda Efendi-
mizi isteriz diyerek içeriye girdiler. Cenâb-ı Vacibü'l 
Vücud hazretleri devletlü ismetlü Vâlide Sultan Efen-
dimize tükenmez ömürler ihsan buyurup üzerimizden 
bir saat eksik etmesin. Âmin.

[KOMİSYON MAZBATASI]

Cennet mekân Sultan Abdülaziz Han hazret-
lerinin vâlideleri merhûme Pertevniyal Valide Sul-
tan'ın, tahttan indirilmesindeki hüzün verici olaylar 
esnasında Saray-ı Hümayûn'dan çıkarıp hayatta iken 
bir sandık içine koyduğu ve üzerini mühürleyerek 
Padişah'a sunulmasını vasiyet etmiş olduğu bazı eşya 
Hünkârımızın izni ile muayene edildi. Eşya arasında 
çıkan işbu ve diğer varaka acı ve üzüntü ile okunarak 
incelenmiş ve Cenâb-ı Hakk velinimetimiz Padişa-
hımız  Efendimiz hazretlerini kıyamet saatine kadar 
hükümran buyurması için dualar edilmiştir. Her halde 
emr-u ferman hazret-i veliyyülemr Efendimizindir. 
27 Rebiulevvel 1301 ve 14 Kânûn ı Sânî 1299  [26 
Ocak 1884]

Yüz yirmi sekiz o bîçâre câriye kalfalarının ah-
vâli beyândır

Sarayda şimdi Efendimiz gelücek deyüp 
ümîd ederler Sultân Murad kayık ile geldiğini 
görüp şâd-handan nazar iderler bir de gördüler ki 
Sultân Murad'dır nâl-feryâd itmeğe başladılar şimdi 
evkatiniz değildir Sultân Murad'ın Vâlidesi gelecek 
aşağı gidin diyorlar ağlayarak aşağı iniyorlar. İki 
gün iki gice aç susuz kalıyorlar, kendiler ise on altı 
sene böyle bir hayrhâh Pâdişâh'a bu kadar hakâret 
itdikleri hâlde bize itdikleri zerre kadar diyüp tesellî 
bulurlar idi ve  eşyâlarını bağlayu dolalıkda koydular 
Sultân Murad'ın harem ağaları eşyâlarının üzerine 
oturdular sonra kalfa mutlakâ Efendimizi isterüz 
diyorlar nâl-feryâd idiyorlar sükût olasınız yohsa 
sizün içün bu günde asmak kesmek her bir şey vardır 
diyor Sultân Murad'ın Vâlidesi irâde idiyor şimdi 
buradan çıksunlar diyerek bîçâreler yaşmaklanup 
nâl-feryâd iderek çıkarlar iken kızlar ağa, zabtiyeler, 
harem ağa, kalfaların her bir a‘zâsını açup bir şey 
kaçurmasunlar diyerek bakdılar. O bîçâre yüz yirmi 
sekiz kişi kimisini Allah rızâsı içün öteki beriki 
hânesine almış kimisi tramvay ahurunda kalmış, gûyâ 
bunları Nuri Paşa âzâd itmiş, üç mâh zarfında kısmeti 
çıkan evlendi, bâkî kalan kapunun açıldığını işitdiği 
anda Efendimizi isteriz diyerek içerüye girdiler heman 
Cenâb-ı Vacibü'l Vücud hazretleri devletlü ismetlü 
Vâlide Sultân Efendimize tükenmez ömürler ihsân 
buyurup üzerimizden bir sâat eksik itmesün. Âmîn

[KOMİSYON MAZBATASI]

Cennet mekân Sultân Abdülaziz Han hazretle-
rinin Vâlideleri merhûmenin vak‘a yı mükeddere es-
nâsında saray-ı hümayûndan çıkarup hâl-i hayâtında 
bir sandık derûnuna vaz‘ ve üzerini temhîr ile hâk-i 
pâ-yi hazret-i hilâfet penâhîye arz-u takdîmini vasiyet 
etmiş olduğu bazı eşyâ şâyân buyurulan müsâade-i 
seniyye-i cenâb-ı Şehriyârî ile cümleten muâyene 
ve eşyâ-yı merkûme içinde zuhûr iden işbu ve diğer 
varaka kemâl-i teessüf ve teessürle kırâat ve mütâlaa 
kılınmış ve Cenâb-ı Hakk velîni‘met-i bî minnetimiz 
şehenşâh-ı adâlet iktinâh Efendimiz hazretlerini ilâ 
kıyâmi’s sâa kemâl-i âfiyetle serîr-i ârâ-yı şevket-u 
şân buyurması duâ-yı mefrûzü’l edâsı tilâvet ve tekrâr 
olunmuşdur her hâlde emr-u fermân hazret-i veliyyü-
lemr Efendimizindir. Fi 27 Ra. sene [1]301 ve fi 14 
Kânûn ı Sânî sene [12]99

Osman, Server, Cevdet, Derviş, Hüseyin
Hüsnü, Mahmud, Osman Zeki, Ali, Kadri

Osman, Server, Cevdet, Derviş, Hüseyin
Hüsnü, Mahmud, Osman Zeki, Ali, Kadri

Y.EE, 18/114
5 Şubat 1883
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Son Halife Abdülmecid Efendi'nin tek oğlu Şehzade 
Ömer Faruk Efendi ile Son Padişah VI. Mehmed 
Vahidüddin'in kızı Rukiyye Sabiha Sultan'ın kızlarıdır. 
31 Mart 1921'de Nişantaşı Sarayı'nda dünyaya geldi. Üç 
yaşında hanedan üyeleri ile birlikte Türkiye'den çıkarıldı. 
Kavalalı hanedanından Abdülmünim Beyefendi ile 1940           
senesinde Kahire'de evlendi. Abbas Hilmi Beyefendi 
(1940) ile İkbal Hanım Sultan (1944)  isimli iki çocukları 
oldu. 2 Nisan 2012'de İstanbul'da vefat etti.

Fatma Neslişah Sultan
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Şehzade Ömer Faruk Efendi ile Rukiyye Sabiha Sultan'ın kızları Fatma Neslişah Sultan'ın doğum kaydıdır.
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Padişah Hanımları ve Kızlarının El Yazıları

*Hanımsultan’ın elyazısı olmamakla birlikte Hanedan Defteri’ne en son kaydedilen hanımsultan olması hasebiyle alınmıştır.

BOA, HANEDAN DEFTERİ, 2/51
31 Mart 1921

Şehzade Ömer Faruk Efendi'nin Hicri 1339 se-
nesi Cemaziyülevvelinin yirmi beşinci ve Mali 1307 
senesi Şubat ayının dördüncü günü zevcesi Fatma Sa-
biha Sultan'dan bir kız çocuğu doğmuş, Fatma Nesli-
şah Sultan ismi verilmiş ve şehzade hazretleri tarafın-
dan padişahımızın ayağının tozuna arzedilmiş olup, 
Hanedan-ı Saltanat Nizamnamesi'nin hususi madde-
leri gereğince gereken işlemlerin yapılması için iş bu 
vesika tanzim ve tarafımızdan imzalandı.

31 Mart 1921

Şehzâde devletlü necâbetlü Ömer Faruk 
Efendi hazretlerinin bin üç yüz otuz dokuz sene-i 
Hicriyyesi şehr-i Cumâdelûlâ'sının yirmi beşinci 
ve bin üç yüz otuz yedi sene-i Mâliyesi Şubat'ının 
dördüncü günü zevceleri devletlü ismetlü Rukiye 
Sabiha Sultân hazretlerinden bir kerîmeleri tevellüd 
edüp Fatma Neslişah Sultân tesmiye edildiği 
şehzâde-i müşârunileyh hazretleri tarafından arz-ı 
hâk-i pâ-yı âlî kılınmış olmağla Hânedân-ı Saltanat 
Nizâmnâmesi'nin mevâdd-ı mahsûsası mûcebince 
muâmelât-ı mukteziyenin îfâsı zımnında işbu vesîka 
tanzîm ve tarafımızdan imzâ olundu.

 Fi 21 Receb sene 1339 ve Fi 31 Mart sene 1337.

Şehzade Ömer Faruk Efendi'nin Rukiyye Sabiha Sultan hazretlerinden bir kerîmeleri tevellüd edüp Fatma 
Neslişah Sultân tesmiye edildiği.

Fatma Neslişah Sultan*

Sadrâzam Vekili
Ali Rıza

Sadrâzam Vekili
Ali Rıza

A‘yândan
Ahmed İzzet

A‘yândan
Ahmed İzzet

A‘yândan
Salih Hulusi

A‘yândan
Salih Hulusi
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İsmi tespit edilemeyen bir valide sultanın sadrazama gönderdiği mektubu.
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Padişah Hanımları ve Kızlarının El Yazıları

BOA, HAT, 1653/40

TARİHSİZ

*Valide Sultan'ın kimliği tespit edilememiştir. Arşiv tasnif heyetinin verdiği tahmini tarih 1061 senesidir. Bu tarihteki valide sultan ise Hatice Turhan Valide 
Sultan'dır. A.{AMD, 2/43 numaralı belgede tahmini olarak Hatice Turhan Valide'ye ait olduğu tespit edilen yazı bu belgedekine hiç benzememektedir. Hatice 
Turhan'ın Topkapı Sarayı'ndaki mevcut yazılarına da benzememektedir. Bu sebeplerden dolayı isimsiz ve tarihsiz bırakılması tercih edildi.

Saadetli ve sadakatlim Sadrazam hazretleri

Selam ve dua ettikten sonra nasılsınız, ne du-
rumdasınız? İnşaallah yüzünüz ak olarak şevketli 
oğluma çokça hizmetleriniz olur. Göreyim sizi fakir 
ve fukaranın hakkını hakkıyla koruyasınız. Canımın 
ferahı oğlumun daima duasını almaktasınız. Yine 
duasını almaya gayret gösteriniz. Cevabınızı boş 
göndermemek için bayram hediyesi olarak bir kutu 
ile firuze takımı gönderildi. Size ulaştığında Allah'a 
emanet olunuz.

Saâdetlü sadâkatkârım Sadrâzam hazretleri

Selâmlar ve hayır duâlar arz olundukdan son-
ram nicesiniz ne âlemdesiniz, inşâallâh çok zamân 
yüz aklık ile şevketlü düzen-ferâhım Oğlum hazret-
lerinin huzûrunda nice hizmetde olursunuz. Göreyim 
sizi fak[î]r u fukarâ hakkı[nı] hakkınca bakasınız. 
Cânımın ferâhı Oğlum hazretlerinin dâimâ duâsın 
almakdasınız. Gene sa‘y edesiniz duâsın almağa. 
Cevâbınız tehî-dest olma[ma]k içün ıyd-i şerîf ihdâ-
sı olmak üzre bir ad[ed] kutu ile piriz [firûze] takımı 
firistâd[e] olundu. Vusûlünde Vahdâniyyet-i Bârî'ye 
vedîa olasınız.

Vâlide Sultân-ı Âlişân

Göreyim sizi fakir fukaranın hakkını hakkıyla koruyasınız.

Bilinmiyor*

Valide Sultan
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Kesin kimliği tespit edilemeyen bir valide sultanın sadrazama gönderdiği cevabî mektubu.
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Padişah Hanımları ve Kızlarının El Yazıları

*Yazının sahibinin kesin kimliği tespit edilememiştir. Mihrişah Valide Sultan'ın elyazısına benzemekle birlikte kesin onundur denilemeyen bir yazıdır. Bir 
başka valideye de ait olması muhtemeldir.

BOA, HAT, 1653/38
TARİHSİZ

İyilik sahibi, sadakatli Sadrazam'a selam ve du-
alar olunur;

Göndermiş olduğunuz hediyelerin hepsinden 
çok memnun oldum ve pek makbule geçmiştir. Rab-
bim oğlumla beraber tuttuğunuz bütün işlerinizi ko-
laylaştırsın. Muhammed ümmeti ile beraber sizlere 
rahatlar ihsan eylesin. Evladımın sayesinde sizlere 
hayırlı ömürler ihsan eylesin.

İnâyetlü sadâkatlü Sadrâzam huzûrlarına selâm 
senâlar olunur. Gönderilen hediyyeden cümlesinden 
gâyet haz edüp pek makbûlüme geçmişdir. Rabbî 
zün-celâl [zülcelâl] hazretleri şevketlü Oğlum ile 
berâberce sizin dahi tutduğunuzu kolay getürüp cüm-
le işinizi âsân eylesün. Cem‘an Muhammed ümmeti 
ile berâber Rabbim rahatlar ihsân eylesün. Evlâdımın 
sâyesinde çok devlet-i saltanat ile hayırlı ömürler ih-
sân eylesin.

m. m. m

Rabbim evladımın sayesinde sizlere çok devlet-i saltanat ile hayırlı ömürler ihsan eylesin.

Bilinmiyor*








