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öðelerini kendine uyduruyor, bu sebeple
bireylerin zihniyeti ve toplumun iþleyiþi ayný kalýyordu. Turhan’ýn analizine göre bu
hayal kýrýklýðýnýn doðurduðu aþaðýlýk duygusu kültürün kendini savunma ve seçici
olma gücünü kaybetmesine, deðiþmelerin
rastgele yapýlmasýna, kültür öðeleri arasýnda ortaya çýkan tutarsýzlýklarýn toplumsal iþleyiþi bozmasýna yol açýyordu.
Avrupa’ya yöneliþte ve Türkiye’nin deðiþmesinde bilimi kavramadan ve bilime
toplumsal iþlevini kazandýrmadan bir yere varýlamayacaðýný vurgulayan Mümtaz
Turhan, bu görüþüyle Avrupa kavramýný
kendinden önce Avrupa’yý görüp etkilenen
bütün siyaset ve fikir adamlarýndan farklý bir aðýrlýk noktasýna oturtmuþtur. Modernleþmede bilimin yanýnda hukuk ve demokratik hürriyeti önemli görmüþ, Türk
düþünce hayatýnýn ve ülke yönetiminin dikkatini bu noktaya ýsrarla çekmeye çalýþmýþ, bu çabasýnýn mantýk temelini açýklamýþtýr. Hem bilimsel araþtýrmacýlarýn hem
de bilim zihniyetli uzman meslek adamlarýnýn ve uygulamacýlarýn yetiþmesine imkân saðlamak için eðitimde köklü bir deðiþimi gerekli görmüþ, bu iþin uzun vadeli
olduðunu belirtmiþtir. Deðiþimin önce üniversite düzeyinde öðretim ve araþtýrmanýn niteliðini yükseltme noktasýndan baþlanmasý gerektiðini ileri sürmüþtür. Öðretmenler de üniversitelerde yetiþeceðine
göre ilk ve orta öðretimin kalitesi üniversitenin kalitesine baðlýdýr. Ayrýca kaliteli
üniversitelerde yetiþecek uzman meslek
adamlarý ve uygulamacýlar, araþtýrmacý bilim adamlarýnýn verileri ýþýðýnda toplum
hayatýnýn etkinliðini ve ekonomik verimliliðini yükseltecek, sonuçta artan malî güç
ilk ve orta öðretime daha büyük yatýrýmlar yapmayý kolaylaþtýracaktýr. Bu sebeple
ilk þart olarak yurt dýþýna sistemli biçimde her öðrenim dalýnda yoðun sayýda öðrenci gönderilmesini ve onlarýn dönüþlerinde etkinlikle çalýþacaklarý araþtýrma enstitülerinin yabancý uzmanlar yönetiminde
kurulmasýný önermiþtir. Osmanlý Devleti’nin Avrupa’da modern çaðý baþlatan yeni
bilim zihniyetini kavrayamadýðýný ve zamanýnda bu geliþme yoluna giremediði için
geri kaldýðýný, dolayýsýyla güçsüzleþtiði ve
sonuçta ortadan kalktýðýný söylemiþtir. Türk
milletinin kendini yeniden inþa etmek zorunda kaldýðýný belirtmiþ ve birleþtirici bir
millet sevgisiyle bilime dayanmanýn tek
çare olduðunu ifade etmiþtir. Mümtaz
Turhan iki bakýmdan Ziya Gökalp çizgisinin devamýdýr. Birincisi, bilime dayanarak
toplum kurumlarýnýn deðiþen ihtiyaçlara
cevap verecek þekilde yenileþtirilmesi, ikin-

cisi aydýn ve halk bütünlüðünün saðlanmasý, modern millet yapýsýnýn bir gereði
olarak bütün milleti birleþtirecek bir millî
kültürün oluþturulmasýdýr. Ölümünün otuzuncu yýlýnda Ziya Gökalp hakkýnda Türk
Yurdu dergisinde çýkan yazýsýnda (Kasým
1954) Turhan, Ziya Gökalp’in býraktýðý yerden devam etmenin idraki içinde, “Millî
oluþun tarihî seyrini çizen hadiseleri birbirine baðlamak zaruretini duyan bir ilim
adamý için Ziya Gökalp’siz bugünkü Türkiye’yi düþünmek çok güçleþir” demiþtir.
Mümtaz Turhan’ýn þahsiyetinde bir mimari eserin hayranlýk uyandýran saðlam
yapýsý ve estetik âhengi vardý. Hassas bir
gözlemci olduðu halde kýsa süreli izlenimlerine göre hareket etmezdi. Davranýþlarýn ortaya çýktýðý þartlarý ve zaman boyutundaki geliþmesini dikkate alýr, böylece
kanaatlerini kontrol ederdi. Sýradan insanlarý þiddetli tepkilere sevkedebilecek durumlarda tepkisini hissî bir üslûpla deðil
karþýsýndakinin aklýný kullanarak anlayabileceði ve kabul edebileceði biçimde dile getirirdi. Baþkalarýnýn hata ve kusurlarýný bazan zarafetle birleþen tatlý bir babacanlýkla, bazan da üzüntü çizgisi taþýyan sabýr ve anlayýþ dolu bir sessizlikle karþýlardý. Mütevazi ve kibardý. Tevazuu gerçekten
büyük bir insanýn tabiiliðinden ve sadeliðinden ibaretti. Kibarlýðý yapmacýktan
uzak, hassas, iyi kalpli ve mert bir insanýn düþünceliliði olarak kendini belli ediyordu. Bencillikten arýnmýþ, olgun bir aðýr
baþlýlýklý kendi iç dünyasýný kolayca açmayan, fakat baþkalarýnýnkine de karýþmamaya özen gösteren bir þahsiyete sahipti. Fikirlerini söylerken ses tonundan düþünmeye devam ettiði anlaþýlýr ve insan
farkýna varmadan onunla birlikte düþünmeye baþlardý. Yanýndakilere, yetiþtirmekte olduðu gençlere ne vatan millet sevgisinden ne ahlâktan ne de bilim zihniyetinden söz etmiþ, tutum ve davranýþlarýyla, düþünce biçimiyle, eserleriyle örnek olmaya çalýþmýþtýr.

de Fert (I-II, Ýstanbul 1970) adýyla çeviriler
yapmýþtýr. Psychologische Forschung,
Psychologische Beitraege, Tecrübî Psikoloji Çalýþmalarý, Sosyoloji Dergisi gibi yayýnlarda deneysel psikoloji, sosyal psikoloji ve kültür deðiþmelerine iliþkin makaleler yayýmlamýþ, Millet, Kültür Haftasý, Bilgi, Ýstanbul, Sebîlürreþâd ve Türk
Yurdu dergilerinde eðitim, sosyal hayat,
fikir ve sanat meseleleriyle, kültür ve medeniyetle ilgili yazýlar yazmýþtýr (makalelerinin listesi için bk. Korkmaz, I, 737-738;
Küçük, s. 137-147). Bilim zihniyetini tanýtmak, entelektüel ve sosyal meselelerin incelenmesine bilimin objektif yaklaþýmýný
getirmek amacýyla kendisinin 1957’de çýkarmaya baþladýðý Ölçü dergisi ancak dört
sayý yayýmlanabilmiþ, dergilerdeki yazýlarýndan bir kýsmý kitaplarýnýn bazý bölümlerini oluþturmuþtur.
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IV. Mehmed’in annesi vâlide sultan.

™

Rus asýllý olup 1627’de doðduðu ve on
iki yaþýnda Kýrým Tatarlarý’na esir düþerek
Kör Süleyman Paþa tarafýndan Kösem Sultan’a hediye edildiði söylenir. Hatice Turhan ismini kendisine Kösem Sultan’ýn verdiði ileri sürülmüþse de Osmanlý tarihçisi
Uþþâkýzâde Ýbrâhim duyumlarýna dayanarak Turhan (Tarhan) ismini önce, Hatice ismini sonra aldýðýný yazmýþtýr (Zeyl-i Þekåik,
s. 612). Kaynaklarda adý Turhan Hatice,
yeni araþtýrmalarda Hatice Turhan þeklin423
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de geçer. Haremde yetiþen ve Sultan Ýbrâhim’e sunulan ilk câriye olan Turhan Sultan, on beþ yaþlarýnda 2 Ocak 1642’de IV.
Mehmed’i dünyaya getirince haseki sultan unvanýný aldý. Þehzadenin doðumu Osmanlý sülâlesinin kesilme tehlikesini ortadan kaldýrdýðý için büyük coþkuyla kutlandý. Sarayda eðitimiyle özel olarak I. Ahmed’in kýzý Âtike Sultan görevlendirildi. Haseki sultanlýk dönemi parlak geçmedi; oðlu IV. Mehmed’in tahta çýkýþýyla (18 Receb
1058 / 8 Aðustos 1648) vâlide sultan oldu
ve bu unvaný ölümüne kadar otuz beþ yýl
taþýdý.
Turhan Sultan’ýn Osmanlý Devleti’nin oldukça sýkýntýlý bir döneminde baþlayan vâlide sultanlýðýnýn ilk sekiz yýlý içeride ve dýþarýda büyük çalkantýlarla geçti. Bu dönemin ilk üç yýlýnda, IV. Murad ve Sultan Ýbrâhim’in anneleri sýfatýyla yirmi beþ yýldan
beri vâlide sultan olan Kösem Sultan’ýn
nüfuzu karþýsýnda geri planda kaldý. Aslýnda IV. Mehmed’in cülûsuyla birlikte Eski
Saray’a gitmesi gerekirken kendisini destekleyen devlet adamlarýnýn uygun görmesiyle babaanne olarak çocuk padiþaha
nâibelik yapmak üzere sarayda kaldýðý için
Kösem Sultan “büyük / kebîr / koca vâlide”, Turhan Sultan “küçük vâlide / vâlide-i
sagýr” diye anýldý. Bu yýllarda Harem Dairesi âmirliði de Kösem Sultan’ýn elindeydi.
Kösem Sultan’ýn maaþý yevmiye 3000, Turhan Sultan’ýn 2000 akçe idi.
Kösem Sultan’ýn Yeniçeri Ocaðý aðalarý
ile iþ birliði içerisinde bulunduðu büyük
vâlidelik döneminde söz konusu aðalar yönetime hâkim oldu. Zamanla küçük vâlidenin etrafýnda da eski baþlala Süleyman
Aða, padiþah hocasý Reyhan Aða ve musâhib Ýsmâil Aða gibi önde gelenlerden olu-

þan bir taraftar grubu ortaya çýktý. Böylece taraflar arasýnda nüfuz mücadelesi baþladý. IV. Mehmed döneminin dördüncü vezîriâzamý Siyavuþ Paþa devrinde vezîriâzamýn ocak aðalarýnýn tahakkümüne karþý
direnmesiyle baþ gösteren sýkýntý, Turhan
Sultan’ýn etrafýnda toplanmýþ saray aðalarý ile Kösem Sultan’ýn iþ birliði içerisinde
bulunduðu ocak aðalarýný karþý karþýya getirdi. Ocak aðalarý, Kösem Sultan’ýn tahrikiyle Turhan Sultan taraftarý bazý aðalarý
bertaraf etmek üzere harekete geçti. Bu
durum, sarayýn Harem ve Enderun mensuplarýnda Kösem Sultan’a karþý büyük bir
infiale yol açtý. IV. Mehmed’in büyük vâlide tarafýndan zehirletilerek Þehzade Süleyman’ýn (II.) tahta geçirilmek istendiði
haberi, Kösem Sultan’ýn câriyelerinden olup
iki vâlide ile temasta bulunan Melekî Kalfa tarafýndan Turhan Sultan’a bildirilince
ortalýk iyice karýþtý. Turhan Sultan yanlýsý
on dört aðanýn onayý ile Kösem Sultan’ýn
katli kararlaþtýrýldý. Lala Süleyman Aða’nýn (Lala Süleyman Aða, bazý araþtýrmalarda 1704’te Dârüssaâde aðalýðýna getirilen Uzun Süleyman Aða ile karýþtýrýlmýþtýr; Ahmed Resmî, s. 55-56, 62-63) giriþimleriyle Kösem Sultan’ýn hayatýna son verildi (16-17 Ramazan 1061 / 2-3 Eylül 1651),
taraftarý olan aðalar da katledildi. Böylece Turhan Sultan sarayda bütün yetkileri
kendi eline aldý. Fakat ilk beþ yýlýnda önemli olaylarýn patlak vermesi (Çýnar Vak‘asý),
Venedikliler karþýsýndaki yenilgiler (Bozcaada ve Limni’nin düþüþü) onu zor durumda býraktý.
Mimar Kasým Aða’nýn vezîriâzamlýða uygun gördüðü hemþehrisi Köprülü Mehmed Paþa’nýn adý gizlice Turhan Sultan’a
bildirildi. Onun mevcut sorunlarýn üstesin-
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den gelmeye gücü yeteceði, vezîriâzamlýða lâyýk olduðu yolundaki tavsiyeler üzerine Turhan Sultan bu tayini uygun gördü. Saraya getirilen Mehmed Paþa ile görüþtü ve onun ileri sürdüðü dört þartý (1.
Telhisleriyle bildirdiði meselelere karþý çýkýlmayarak icraya konulmasýnýn temini; 2.
En faydalý olan ricâli istihdam edebilmek
için tevcihat hususunda asla ricada bulunulmamasý; 3. Vüzerâ veya vükelâdan birine teveccüh gösterilerek kendi salâhiyet
alanýna dahil ettirilmemesi, 4. Kendisi hakkýnda konuþmak isteyecek garazkâr kimselere fýrsat verilmemesi) “Vallahü’l-azîm
bu ricalarýna müsaade olunur” diyerek kabul etti (Naîmâ, IV, 1701).
1657 sonbaharýndan itibaren IV. Mehmed’in seferler dolayýsýyla Edirne’de uzun
süreli ikametleri sýrasýnda Turhan Sultan
da onun yanýnda bulundu. Padiþahýn kýsa
süreli Edirne’den ayrýlýþlarýnda gözetimi
için çoðunlukla vezirlerden biri görevlendirildi. Oðlunun uzun süreli seferde bulunduðu esnada zaman zaman Ýstanbul’a gitti. Edirne’ye gidiþ dönüþlerin baþlamasýndan birkaç yýl sonra 1072’de (1661-62) saray içinde oðlu adýna bir daire (Avcý Sultan
Mehmed Han Dairesi / Dolmabahçe Kasrý) yaptýrdýðý bilinmektedir. Turhan Sultan,
Lehistan seferi için 8 Safer 1083’te (5 Haziran 1672) törenle Edirne’den çýkýp Kamaniçe yönünde hareket eden oðluyla birlikte Babadaðý’na kadar gitti. Ordu seferden
dönünceye kadar burada kalmaya karar
verdi ve kubbe vezirlerinden Ýbrâhim Paþa muhafazasýyla görevlendirildi. Bu sýrada sekiz yaþýnda bulunan torunu Þehzade
Mustafa da onun yanýndaydý. Ancak Babadaðý’ndaki ikameti ordunun dönüþüne
kadar sürmedi. Ordu sefer dönüþü Edirne’ye vardýðýnda Turhan Sultan Ýstanbul’da idi. Padiþah bir hafta geçmeden musâhib ikinci vezir Mustafa Paþa’yý annesini getirmek üzere Ýstanbul’a gönderdi.

Turhan Sultan, Köprülü Mehmed Paþa’nýn vezîriâzamlýðýndan sonra giderek devlet iþlerinden uzaklaþtý. 1656’dan itibaren vefatýna kadar yirmi yedi yýl nisbeten sakin geçti. Turhan Sultan’dan Köprülü Mehmed Paþa’yý vezîriâzamlýða getirmesindeki rolü dolayýsýyla övgüyle söz edilmiþtir. Köprülü’nün damadý Merzifonlu
Kara Mustafa Paþa’nýn Yanýkkale seferinin
yönünü Viyana’ya çevirmesiyle baþlayan sýkýntýlý dönemi ise görmedi. Ordunun Viyana’ya yaklaþtýðý ve oðlunun Belgrad’da bulunduðu sýrada 10 Receb 1094 (5 Temmuz
1683) tarihinde Edirne’de vefat etti (vefat tarihi bazý kaynaklarda 10-11 Þâban diye verilmiþtir; bu muhtemelen Silâhdar Ta-
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rihi ’ndeki “mâh-ý mezbûr” ifadesinden kaynaklanmýþtýr). Cenazesi ertesi günü kethüdâsý Hüseyin Aða kontrolünde Ýstanbul’a
gönderildi, perþembe günü ikindi vakti Yalý Köþkü’ne getirildi. Kaymakam ve ulemâ
tarafýndan karþýlanarak ayný gün (12 Receb 1094 / 7 Temmuz 1683) Eminönü’nde
kendi yaptýrdýðý Yenicami yanýndaki türbeye defnedildi.

Kaynaklarda, genellikle devlet iþlerinde
mutedil bir tavýr ve doðru olaný yapma gayreti içerisinde olduðu, kendisine mâkul görünmeyen teklifleri güvendiði devlet adamlarýnýn fikirlerini alarak sonuçlandýrdýðý üzerinde durulur. Bu arada katil olaylarýný kýsmen engellediði de belirtilir. Gülnûþ Emetullah Sultan’ýn etkisiyle oðullarý Mustafa
(II.) ve Ahmed’in (III.) doðumundan sonra
kardeþleri Süleyman (II.) ile Ahmed’i (II.)
boðdurmak isteyen IV. Mehmed’e engel
olduðu, ayný þekilde Vezîriâzam Siyavuþ
Paþa’nýn görevden alýnmasýnýn ardýndan
katledilmesini, Sabatay Sevi’nin ölümle cezalandýrýlmasýný önlediði bildirilir. Fakat Anadolu kazaskerliði sýrasýnda doðru sözlülüðüyle takdirini kazanmýþ olan Þeyhülislâm
Hocazâde Mesud Efendi’nin o günkü entrika ve rekabet ortamý içerisinde uðradýðý
suçlamalar (IV. Mehmed’in yerine Þehzade Süleyman’ý geçirme gayreti içerisinde
olmasý) sonucu katli (Osmanlý Devleti’nde görevinden alýndýktan sonra katledilen ikinci þeyhülislâmdýr) Turhan Sultan’ýn
bilgisi dahilinde gerçekleþmiþtir. Oðlu üzerinde büyük bir nüfuzu vardý. IV. Mehmed’in de annesine çok baðlý olduðu açýktýr. Onu karþýlayýp uðurlamasý, vedalaþmasý sýrasýnda hüzünlenip aðladýðý kaynaklarda belirtilir. Devlet idaresindeki rolü ölümünün ardýndan söylenen, “Devletin rükn-i
a‘zamý gitti” (Silâhdar, II, 116); “Devletin
bir rükn-i rekîni ... idiler” (Defterdar Sarý
Mehmed Paþa, s. 156) gibi ifadelerde belirtilmiþtir. Dine baðlýlýðý, cömertliði, hayýr
severliði ve hýrslý olmayýþý gibi özelliklerinden övgüyle bahsedilmiþtir. Turhan Sultan’ýn bir de kýzýnýn olduðu zikredilir. Yûsuf Aða adlý bir kardeþinin Ýstanbul’da yaþadýðý bilinmektedir.
Turhan Sultan’ýn bilinen ilk hayýr eseri
1063’te (1653) Beþiktaþ’ta yaptýrdýðý çeþmesi olup günümüze ulaþmamýþtýr. Venedikliler’le olan savaþ sýrasýnda (1645-1669)
duyulan ihtiyaç sonucu Çanakkale Boðazý’nýn her iki yakasýnda Fâtih Sultan Mehmed’in Ýstanbul’un fethinden sonra inþa
ettirdiði iki kalenin (Rumeli tarafýnda Kilîdü’l-bahir, Anadolu tarafýnda Kal‘a-yý Sultâniyye) güneyinde birer kale (Rumeli ta-

rafýnda Seddülbahir, Anadolu tarafýnda
Sultâniye / Kumkale) yaptýrmýþtýr. Her birinde birer cami, sýbyan mektebi, hamam
ile ev, dükkân ve çarþýlar bulunuyordu. Kaleler padiþah tarafýndan 1659 sonbaharýnda inþaat devam ederken, 1661 yazýnda
inþaat tamamlanmak üzere iken ve 1665
sonbaharýnda ziyaret edilmiþtir. Ýkincisinde Turhan Sultan da bulunmuþtu. Ýnþasýný III. Murad’ýn zevcesi ve III. Mehmed’in
annesi Safiye Sultan’ýn baþlattýðý Eminönü’ndeki Yenicami, Turhan Sultan tarafýndan tamamlatýlmýþtýr. 1598’de baþlayýp
(Selânikî, II, 733, 761) denize yakýnlýðý dolayýsýyla zor ve masraflý ilerleyen inþaat,
III. Mehmed’in 1603’te ölümü ve Safiye
Sultan’ýn 1605’te Eski Saray’a naklinin ardýndan yarým kalmýþtý. Pencere altýna kadar yükselmiþ durumdaki bina, elli altý yýllýk bir aradan sonra bir cami yaptýrmak isteyen Turhan Sultan tarafýndan mimarbaþý Mustafa Aða’nýn yönlendirmesiyle bitirilmiþ (1074/1663-64), 20 Rebîülâhir 1076’da (30 Ekim 1665) Cuma günü açýlýþý merasimle yapýlmýþ, inþasýna toplam 3080
kese akçe sarfedilmiþtir (Abdurrahman Abdi Paþa, s. 214) Yenicami (Vâlide Sultan Camii / Yeni Vâlide Camii) Külliyesi cami, hünkâr kasrý, dârülkurrâ, sýbyan mektebi, sebil, çeþme ve türbe ile Mýsýr Çarþýsý’ndan
oluþmaktadýr (bk. YENÝCAMÝ KÜLLÝYESÝ).
Turhan Sultan camiye kitap vakfetme geleneðine uyarak hem Çanakkale Boðazý
kýyýsýnda yaptýrdýðý kaleler içindeki camilere hem de Yenicami’ye kitaplar vakfetmiþtir (bk. TURHAN VÂLÝDE SULTAN KÜTÜPHANESÝ). Ayrýca Kandiye Kalesi’nin alýnmasýnýn (1669) ardýndan kale içerisindeki
binalarýn tamiri Turhan Sultan adýna yapýlmýþ, Saint Salvador Manastýrý onun adýna camiye çevrilmiþtir. Kardeþi Yûsuf Aða

adýna Rumelikavaðý’nda bir cami (Yûsuf
Aða Camii; Ayvansarâyî, II, 144), Ýstefe’de
bir han, Resmo’da bir cami ve mektep inþa ettirmiþtir. Diðer bazý vakýflarýyla ilgili
vakfiyesi de mevcuttur (27 Receb 1073 [7
Mart 1663] Tarihli Vakfiyesi: Süleymaniye
Ktp., Turhan Vâlide Sultan, nr. 150 m.).
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