
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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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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yat ederken bir zabit küpesini ve yüzüğü
nü çekerek almıştı. Ardından Sultan Ab
dülmecid'in oğullarından Nureddin Efen
di'nin ağalarından Necib onu kolundan çe
kerek yalınayak, yaşınaksız ve feracesiz ka
rakol meydanına götürdü. Bu hakaretler
den sonra Topkapı Sarayı'nda otuz sekiz 
gün kaldı. İhtilalciler, Çerkez Hasan hadi
sesini Sultan Abdülaziz taraftarlarının dü
zenlediği bir karşı ihtilal olarak düşündük

leri ve onu bu tertibin başı olarak gördük
leri için kendisini saraya nakledip dışarıyla 
irtibatını kestiler. Daha sonra V. Murad'ın 
emriyle Fer'iye Sarayı'na götürüldü. 

Dolmabahçe Sarayı'nda yeni padişahın 
yerleştirilmesi için yapılan temizlik esna
sında Viiiide Sultan 'ın dairesindeki dolap
lardan birçok büyünün çıktığı, bunların içe
risinde Murad ismi yazılmış ve üzerine iğ
neler batırılmış olan bir at kafasının bu
lunduğu saraydaki cariyelerden naklen id
dia edilmişti. Bu olayların ardından iyice 
içine kapanan Pertevniyal'in sıkıntıları l l. 
Abdülhamid'in tahta geçmesiyle birlikte 
azaldı. Yeni padişahtan saygı gördü; bu ta
rihten ölümüne kadar olan süreyi daha zi
yade bazı çocukların yetişmesine yardım 
etmekle geçirdi. ll . Abdülhamid'in dördün
cü kadını Müşfika Kadınefendi onun yetiş

tirmelerindendir. Sultan Abdülaziz'in taht
tan indirilmesi ve ardından şüpheli bir şe
kilde ölmesiyle alakah olarak ll. Abdülha
mid'in Haziran 1881 'de Yıldız Sarayı 'nda 

kurdurduğu mahkemenin Midhat Paşa ve 
arkadaşlarını mahkum etmesi ve bunların 
Taif'e sürülmesi üzerine padişaha bir te
şekkür mektubu gönderdi. Valide Sultan 
26 Ocak 1884'te vefat etti ve Aksaray'da 

Pertevniyal Valide sultan ' ın öldüğ ünü bildiren ll. Abdülha

mid'in iradesi (BA, İ rade-Dahiliye, nr. 72027) 
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inşa ettirdiği caminin yanındaki türbesine 
defnedildi (BA, irade-Dahiliye, nr 72027). 

Pertevniyal Valide Sultan büyük bir ha
yır severdi ve nüfuzu sayesinde oğluna her 
istediğini yaptırma imkanına sahipti. Kur
mayı düşündüğü vakıflarına gelir sağla

mak için sur dışında bulunan ve "Fasıl tar
laları" denilen arazilerle sur içindeki bazı 
dükkanlar; Üsküdar Paşalimanı'nda erzak 
ambarlarının arkasındaki boş arsa; Tırha
la, Yenişehir, Alasonya, Persepe ve Florina 
kazalarındaki bazı çiftlikler; Bursa'da bir 
ipek fabrikası; Bahçekapı'da şehremane
tinin önündeki arsalar; Galata'da bazı ara
ziler; Kadırga Limanı'ndaki katır ahırları 
arsası ve Galata Köprüsü'nün yakınındaki 
eski ambarların olduğu yerler vakıfları için 
tahsis edildi. Galata Köprüsü'nün önünde
ki arsa üzerinde bir bina inşa ettirdi; bina
nın alt katları dükkandı. Yine Paşalima
nı ' ndaki arsalar üzerinde buhar gücüyle 
çalışan beş katlı bir değirmen yaptırdı ve 
bu tesis tüccarlara kiralandı (Dolmabah
çe Sarayı Arşivi, Defter nr. 1818). 

Öte yandan zor durumda kalmış pek çok 
kimseye yardımcı olduğu bilinmektedir. Bu 
yardımlardan biri borç yüzünden hapse
dilen insanların paralarını ödeyip onları ha
pisten kurtarınaktı (BA , A.MKT MHM, nr. 
388/49) . 187S'te borcundan dolayı hapse 
düşen müslüman, hıristiyan ve yahudiler
den seksen dokuz kişinin borçlarını öde
yip salıverilmelerini sağladı. Bu yardımları 

zaman zaman devlet maliyesi için de ya
pıyordu. Hükümet para sıkıntısı yüzünden 
1866 yılı Ağustos maaşlarını ödeyemeyin
ce Valide Sultan aylık tahsisatı olan 5000 
lirayı hazineye bağışladı (BA, irade-Dahili
ye, nr. 38649) S Eylül 186S'te Hocapaşa'

da çıkan ve 7-8000 evle on dört cami ve 
mescidi kül eden büyükyangında felaket
zedelere nakdi yardımda bulundu. 1874'
teki kuraklık ve kıtlık dolayısıyla Anadolu 
halkına yaptığı yardımların yanında Kırım'

dan getirttiği çift öküzlerini çiftçilere da
ğıttırdı. Yardımlarından Hüseyin Avni Paşa 
bile yararlandı. Ayrıca Kudüs'teki Kubbe
tü's-sahre için Paris'ten büyük bir avize si
pariş etti ve Paris sefıri An Paşa'nın elli san
dığa yükletip İstanbul'a gönderdiği avize 
Kudüs'e götürüldü (BA, MD, m 169/124) 

Pertevniya) Valide Sultan'ın en önemli 
eseri, Aksaray'da daha önce yanmış olan 
Katib Camii'nin yerine inşa ettirdiği kendi 
adıyla anılan carni, triektep, muvakkitha
n~ . sebil ve türbeden oluşan külliyesidir 
(bk PERTEVNİYAL VALiDE SULTAN KÜL

LİYESİ ) Caminin yanında bir kütüphane 
mevcuttu (bk. PERTEVNİYAL VALİDE SUL

TAN KÜTÜPHANESi) Valide Sultan'ın tür-

besi, 1926-1929 yılları arasında tr arnvay yo
lu genişletme çalışmaları sırasında biraz 
geri çekilmiş, 1958'de ise yıktırılmıştır. Na
aşı bir süre Topkapı Sarayı'nda muhafaza 
edildikten sonra ll . Mahmud'un türbesi
ne padişahın sandukasının altına gömül-

. düyse de ardından . tekrar yapılan türbesi
ne nakl edilmiştir. Pertevniyal Lisesi 1930'
da Pertevniyal Valide Sultan'ın vakıf gelir
Ietiyle inşa edilen binada eğ itime başla

mıştır. Bunun dışında Valide Sultan'ın İs
tanbul'un pek çok yerinde çeşmele~i var
dır. Bunların icinde Katib Camii'nin önün
deki çeşme Eklm 1862'd~ hizmete açılrruş, 
daha sonra yolu daralttığı gerekçesiyle 
meydandan kaldırılıp caminin giriş kapı
sının yanına taşınmıştır. Diğer çeşmeleri 

Eyüp'te Yavedud Camii sırasında ( 1856). 

Aksaray Valide Sultan Camii avlu kapısının 
solunda ( 1867). Vakıf Gureba Hastahane
si'ne inen yolun sağ başında (ı 862 tarihli 
olup bugün mevcut değildir) ve Karagüm
rük'tedir. Ayrıca Şebinkarahisar'da biri Su
boyu (Bige) köyü, ikisi Karaköy yolu üze
rinde olmak üzere üç çeşme yaptırmıştır. 

1864'te masrafları kendi gelirler inden kar
şılanmak üzere Tersane'de bir gemi inşa 
havuzu (taş tezgah) yaptırmış ve ilk Os
manlı zırhlısı olan Feth-i İslam bu tezgah
tan çıkmıştır. Kadıköy'de Halid Ağa Çeş
mesi su yolunu ihya ettiği ve Edirnekapı 
dışında Bektaşi şeyhi Laz Emin Baba'ya 
bir zaviye yaptırdığı bilinmektedir. 
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