
PERTEV PAŞA KÜLLiVESi 

Pertev Paşa sıbyan Mektebi- izmit 

ri ka gir olarak inşa edilmişti. Ocak yapı
nın kuzey tarafında yer almaktaydı. Külli
yenin sıbyan mektebi de eski planına gö
re basit bir mekan, girişin üzerinde yer 
alan fevkanl bir muallim odası ve hayat
tan ibaretti. Günümüzde önünde bahçe
si bulunan yapının girişinde ahşap direk
lerle taşınan bir veranda bulunmakta olup 
yapının cepheleri batıda kesme taş, doğu
da moloz taş, kuzeyde moloz taş ve tuğ
la almaşık örgülü dür. Yapının doğu ve ba
tı cephelerinde altta dikdörtgen formlu, 
üstte sivri kemerli ve alçı şebekeli dörder 
pencere yer almaktadır. Pertev Paşa Ca
mii çift kuruluşlu son cemaat yeri ve ka
re plandan kubbeye geçiş aşamalarını dış 
mimaride de gösteren özelliğiyle dikkati 
çekmektedir. 
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Üsküdar Selimiye'de kurulmuş 
bir tekke kütüphanesi. 

_j 

UmCır-ı Mülkiyye (Dahi liye) Nazırı Pertev 
Mehmed Said Paşa, Üsküdar Çiçekçi'de 
şeyhi Ali Behcet Efendi'nin medfun bu
lunduğu Selimiye Nakşibendl Dergahı'n 

da derviş hücreleri ve yemekhane yanın

da bir de kütüphane yaptırmıştır. Kurul
duğu yere nisbetle Selimiye Dergahı Kü
tüphanesi olarak da anılır. 1252 ( 1836) ta
rihli vakfıyesine göre zengin bir koleksiya
na sahip olan kütüphanede oldukça yük
sek bir maaşla iki hafız- ı kütüb görevlen
dirilmiştir. Pertev Paşa , vakfiyesine koy
duğu bir kayıtla her iki hafız-ı kütübün 
tekke mensupları arasından seçilmesini, 
ancak onlardan bu göreve layık kimse bu
lunamadığında dışarıdan emin kimselerin 
görevlendirilebileceğini belirtmiştir. Bu se
beple kütüphanenin kuruluşunda birinci 
hafız-ı kütüblüğe tekkenin şeyhi İbrahim 
Hayrani Efendi, ikincisine de şeyhi Ali Beh
cet Efendi'nin akrabalarından Hattat ib
rahim Efendi tayin edilmiştir. Bir mücel
lidin de görevli olduğu Pertev Paşa Kütüp
hanesi'nde 665 yazma ve kırk yedi basma 
eser mevcuttur. Bir tekke kütüphanesi ol
masına rağmen tasawufi eserlerin yanı 
sıra dini ilimlerle ilgili kitaplar büyük bir 
yekün tutmaktadır (Süleymaniye Ktp., Yaz
ma Bağışlar. nr. 2431 ). Kütüphanenin ka
talogu Defter-i Kütübhane-i Selimiye 
adıyla basılmıştır (İstanbul 13 11 ). Pertev 
Paşa Kütüphanesi tekkelerin kapatılma
sından sonra Millet Kütüphanesi'ne götü
rülmüş , 1963 yılında Süleymaniye Kütüp
hanesi'ne nakledilmiştir. Bugün Çiçekçi Ca
mii'nin meşrutası olarak kullanılan bina 
(Haskan, II, 948) yığma taştan dikdört
gen şeklinde yapılmış olup bir girişle oku
ma salonundan ibarettir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Dahiliye Nazırı Mehmed Said Perteu Paşa 'nın 
Üsküdar'da, Çiçekçi'de Selimiye Nakşibendf 
Dergahında Kurduğu Kütüphanenin 1252 Ta
rihli Vakfiyesi, VGMA, Kasa nr. 108, s. 6-9; VGMA, 
nr. 7 40, s. 16-444; GünayKut-Nimet Bayraktar, 

Pertev Paşa 
Kütüphanesi'nin 
vakıf mührü 

Yazma Eserlerde Vakıf Mühür/eri, Ankara 1984, 
s. 215; Erünsal, Türk Kütüphaneleri Tarihi II, s. 
127, 160, 188, 203, 267; Mehmet Nermi Has
kan, Yüzyıllar Boyunca Üsküdar, İstanbul 2001 , 
ll, 948-949; Şemim Emsen, "Osmanlı İmparator
luğu Devrinde Türkiye Kütüphanelerinin Tarih
çesi" , Türkiye Kütüphaneetler Derneği Bülteni, 
IX/1-2, Ankara 1960, s. 20, 24, 27. 

L 

ij!] İSMAİL E. ERÜNSAL 

PERTEV PAŞA TÜRBESi 

XVI. yüzyılın ikinci yarısında 
Eyüp'te inşa edilen türbe. 

_j 

Eyüp Camii'nin doğusundaki Beybaba 
sokağı üzerinde bulunan türbe, Kanuni 
Sultan Süleyman ve ll. Selim dönemi ve
zirlerinden, İzmit'te büyük bir menzil kül
liyesini yaptırmış olan Pertev Paşa tarafın

dan sağlığında Mimar Sinan'a inşa ettiril
miştir. Pertev Paşa 980'de (1572) ölünce 
buraya defnedilmiştir. Dış duvarları düz
gün küfeki taşı ile kaplı olan 15,80 x 9,40 
m. ölçülerindeki dikdörtgen türbenin ke
mer aynaları ile kapısı beyaz mermerdir. 
Kapı kemeri beyaz ve pembe somaki taşın 
alternatif kullanımı ile örülmüştür. üstte 
sülüs hatla dört satır halinde yazılmış altı 
beyitlik mermer kitabe yer almaktadır. Ni
had!' nin eseri olan bu kitabe, Pertev Pa
şa'nııi vefatını ay ve gün olarak 1 Cemazi
yelahir 980 (9 Ekim 1572) şeklinde verme
si bakımından değerli bir belgedir. Türbe
nin sokağa bakan ön cephesinde kapının 
sağında altı, karşı duvarda yedi pencere 
vardır. Kıble yönündeki dar kenarında mih
rap n işiyle bunun iki yanında birer pence
re, karşısında da dikdörtgen bir nişin iki 
yanında daha yukarı birer sivri kemerli niş 
bulunmaktadır. Yapıda pencere üstlerin
deki alınlıkların vaktiyle geometrik motif
li, ajurlu, taş şebekeli olduğu eski fotoğ
raflardan anlaşılmaktadır. Üstü halen açık 
olan yapının duvar üstleri bugün harpuş
ta ile tamamlanmış olmasına rağmen es
ki fotoğraflarda üst kısmı yıkık bir duvar 
görünümündedir. Ewelce yapının üstünün 
ahşap bir çatı ile örtülü olduğu ve altında 
nakışlı bir tavanın bulunduğu, bu çatının 
1920'1i yıllarda çöktüğü bilinmektedir. Ev
liya Çelebi yapının süslü bir kubbeye sahip 
olduğunu belirtmektedir. Muhtemelen ya
pının çatı altında gizlenmiş olan ahşap kiıb
beli, yanları tavanlı bir üst örtüsü vardı. 
Bazı araştırmacılar türbenin iki kubbe ile 
örtülü olabileceğini ileri sürse de yapıda 
buriu d~stekleyecek hiçbir işaret yoktur. 

Türbede yatanların çoğunun adı bilin
memekle beraber bunların Pertev Paşa'

nın çocukları ve diğer aile fertleri olduğu 



Pertev Paşa Tü rbesi'nin planı ve kitabesi 

düşünülmektedir. Yapıda 1570-1600 yılla
rına ait oldukları kabul edilen. on biri çok 
itina ile işlenmiş mermer sanduka olmak 
üzere toplam on beş adet mezar bulun
maktadır. Sandukaların kabartma rozet
ler, bitki ve çiçek kabartmaları ile süslü 
olduğu görülmektedir. Bazı sandukaların 
ayakları oymalıdır. Özellikle kavuklar birer 
heykel gibi işlenmiştir. Kadınlara ait kabir
Ierin baş ve ayak taşları sade kitabeli, fa
kat eşsiz birer sanat eseridir. Taşının üze
rinde yalnız kelime-i tevhid yazılı olan, baş
lığı sarıklı kabrin Pertev Paşa'ya ait olduğu 
kabul edilmektedir. Bugünkü görünümüy
le sade bir yapı olan Pertev Paşa Türbes i'
nin mimari süslemesinden günümüze hiç
bir iz kalmamıştır. 
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PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN 
(ö . 1884) 

II . Mahmud'un "beşinci kadını" 
ve Sultan Abdülaziz'in annesi. 

_j 

1810'da doğduğu tahmin edilir. Çerkez 
asıllıdır (The Eastem Express, s. 53-54) 7-8 
Şubat 1830 gecesi Şehzade Abdülaziz Efen
di'yi dünyaya getirdiğinde beşinci kadıne-

fendiliğe yükseldi. Cariyelikten gelen diğer 
valide sultanlar gibi padişahın ikbali olu
şuna kadar geçen hayatı hakkında bilgi 
yoktur. 25 Haziran 1861'de Sultan Abdül
mecid'in vefatı ve Abdülaziz'in tahta geç
mesiyle Valide Sultan unvanını aldı. Sultan 
Abdülaziz üzerindeki büyük nüfuzundan 
dolayı kendisine "ümmü'l-cihan" da denir. 

Pertevniyal Valide Sultan, oğlu tahta ge
çer geçmez devlet işlerine müdahale et
meye başladı . Sultan Abdülaziz'in sadare
te tayin etmek istediği Yusuf Kamil Paşa'

nın görev almaktan kaçınması sebebiyle 
onu ikna etmek için kethüdası Hüseyin 
Bey'i birkaç defa paşaya gönderdi. 1871 '
de All Paşa'nın ölümünün ardından sada
rete getirilen Mahmud Nedim Paşa ile bir
likte hareket etti. Mahmud Nedim, bir yan
dan padişahın ve Valide Sultan'ın istekle
rini yerine getirirken öte yandan onların 
ihtiraslarını körüklüyordu. Tenslkat gerek
çesiyle Ali Paşa'nın ekibini ve diğer bürok
ratları görevden uzaklaştırdı . Bu karışık
lık ortamında işlerin saray ve özellikle Va
lide Sultan aracılığıyla görülmeye başlan
ması, devlet adamlarının iltimas ve rüşvet
le makam sahibi olma gibi yollara sapma
sı sonucunu doğurdu. Cevdet Paşa'nın on 
sekiz gün süren Maraş valiliğinden sonra 
İstanbul'a dönmesi vesilesiyle Valide Sul
tan'a bir teşekkür mektubu göndermesi, 
ardından padişahın doğum gününü kutla
mak için yine ona hitaben bir tebrikname 
yazması ve hediyeleşmesi bu bağlamda an
lamlıdır. Nitekim girişimleri sonuç verir ve 
Cevdet Paşa, Evkaf-ı Hümayun Nezareti'
ne getirilir. Mustafa Fazı! Paşa örneğinde 
olduğu gibi Valide Sultan'ın bu müdaha
leleri bazan yurt dışına kadar uzanıyordu. 
Mısır Valisi İsmail Paşa, Pertevniyal'e ve 
Sultan Abdülaziz'e değerli hediyeler vere
rek Mısır'da veraset sistemini değiştirip 
kendi çocuklarına intikal ettirmişti. Böy-
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PERTEVNiYAL VALiDE SULTAN 

lece veraset hakkı elinden alınan ve Paris'e 
giden Mustafa Fazı! Paşa, buradan Sultan 
Abdülaziz'e bir mektup göndererek onu 
eleştirdi ve padişaha karşı muhalefete baş
ladı. Bunun üzerine Valide Sultan, Musta
fa Fazı! Paşa'dan İstanbul'a dönmesini is
tedi. Valide Sultan'ın devlet işleri üzerin
deki etkisi halk ve devlet memurlarınca da 
biliniyor olmalı ki dilekçelerini padişahın 
yanında kendisine de takdim ettikleri gö
rülür (BA, irade-Dahiliye, nr. 1 O 1585). 

Valide Sultan'ın müsrif bir insan olduğu 
belirtilir. Mahmud Nedim Paşa ve takip
çileri , maliyenin durumu son derece ağır 
bir vaziyette iken borçlanmalardan gelen 
paraları padişaha ve Pertevniyal'e aktara
rak iktidarlarını sürdürüyorlardı. Sarraft 
Mısırlıoğlu Bogos vasıtasıyla yaptığı fahiş 
harcamaların faturası çok defa maliye ha
zinesine yükletiliyordu. Bogos. devletin il
gili birimlerinin haberi olmadan Pertevni
yal Sultan'la yaptığı özel anlaşmalara da
yanarak harcadığı paralar için yüksek oran
da faiz işletiyordu. Nitekim böyle bir anlaş
ma neticesinde bir kalemde kendisine 6383 
lira faiz ödenmişti (BA, irade-Dahiliye, nr. 
35002, 35035). Maliye memur maaşlarını 
ödeyemezken Valide Sultan bu şekilde borç
lanarak (BA, A.MKT. MHM, nr. 411/19) har
camalarını sürdürüyordu. Savurganlığı özel
likle hidiv ailesine mensup Mısırlı kadınlar
la olan irtibatı bağlamında ortaya çıkmak
tadır. 1865'te İstapbul'da Fer'iye Sarayı'n
da ağırlanan Mısır Valisi İsmail Paşa ile aile
sine padişahla Valide Sultan'ın verdiği he
diyelerin tutarı 100.000 liraya ulaşmak
taydı. 

Pertevniyal Valide Sultan, çok nefret et
tiği Hüseyin Avni Paşa ile diğer muhalifler 
tarafından oğlunun tahttan indirilmesine 
ve kısa bir süre sonra da ölümüne şahit ol
du; bu sıralarda çok kötü günler yaşadı. 
Oğlunun kanlar içinde yattığını görüp fer-
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