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– —
VÂLÝDE SULTAN

Osmanlýlar’da
padiþah annelerine verilen unvan.

˜ ™

Tahta çýkan padiþahýn sað olan annesi
için kullanýlan bu unvan vâlide-i pâdiþâh,
vâlide-i saâdetpenâh, mehd-i ulyâ-yý sal-
tanat þeklinde de geçmektedir. Kösem Sul-
tan için “ümmü’l-mü’minîn”, Pertevniyal
Sultan için “ümmü’l-cihân” sýfatlarý kulla-
nýlmýþ, Defterdar Sarý Mehmed Paþa, ölü-
mü vesilesiyle Hatice Turhan Sultan’ý “dev-
letin bir rükn-i rekîni” diye nitelemiþti. Hâ-
nedanýn haremdeki en yüksek temsilcisi
ve harem hiyerarþisinin en yetkili kiþisi olan
vâlide sultan izin vermedikçe yanýna yak-
laþýlmaz, hitap edilmez ve önünde oturul-
mazdý. Huzurunda ayakta durmaya “el

pençe durmak” veya “divan durmak” de-
nilirdi. Ýlk dönemlerde oðullarýna “beyce-
ðizim”, daha sonralarý “aslaným” diye hitap
etmiþlerdir.

Osmanlý tarihinde oðlunun padiþahlýðý-
ný görebilen kadýnlarýn sayýsý yirmi üçtür.
Bunlar Orhan Bey’in annesi Mal Hatun,
I. Murad’ýn annesi Nilüfer Hatun, I. Meh-
med’in annesi Devlet Hatun, Fâtih Sultan
Mehmed’in annesi Hümâ Hatun, II. Baye-
zid’in annesi Gülbahar Hatun, Kanûnî Sul-
tan Süleyman’ýn annesi Ayþe Hafsa Sul-
tan, III. Murad’ýn annesi Nurbânû Sultan,
III. Mehmed’in annesi Safiye Sultan, I. Ah-
med’in annesi Handan Sultan, I. Mustafa’-
nýn annesi (ismi bilinmiyor), II. Osman’ýn
annesi Mahfirûz Hatice Sultan, IV. Murad
ve Sultan Ýbrâhim’in annesi Mahpeyker
Kösem Sultan, IV. Mehmed’in annesi Ha-
tice Turhan Sultan, II. Süleyman’ýn anne-
si Sâliha Dilâþûb Sultan, II. Mustafa ve III.
Ahmed’in annesi Râbia Gülnûþ Emetullah
Sultan, I. Mahmud’un annesi Sâliha Sul-
tan, III. Osman’ýn annesi Þehsuvar Sultan,
III. Selim’in annesi Mihriþah Sultan, IV. Mus-
tafa’nýn annesi Ayþe Sîneperver Sultan, II.
Mahmud’un annesi Nakþidil Sultan, Sul-
tan Abdülmecid’in annesi Bezmiâlem Sul-
tan, Sultan Abdülaziz’in annesi Pertevni-
yal Sultan, V. Murad’ýn annesi Þevkiefser
Sultan. II. Abdülhamid, annesi küçük yaþ-
ta öldüðü için kendisini büyütüp yetiþti-
ren analýðý Piristû Haným’ý vâlide sultan
yerine koymuþtu.

Padiþahýn annesi, kendisine çocuk ve-
ren kadýnlarý, kýzlarý, þehzadeleri, kýsaca pa-
diþahýn ailesi XVI. yüzyýlýn ortalarýna ka-
dar bugün Ýstanbul Üniversitesi merkez
binasýnýn bulunduðu yerdeki Eski Saray’-
da (Sarây-ý Atîk-i Âmire) yaþardý. Kanûnî
Sultan Süleyman’ýn eþi Hürrem Sultan ka-
yýnvâlidesi Hafsa Sultan’ýn 1534’te ölümün-
den sonra Yeni Saray’a (Topkapý Sarayý)
taþýndý, II. Selim’in eþi Nurbânû da ika-
metgâh olarak burayý kullandý. Böylece
Yeni Saray’ýn haremi gittikçe geniþleyerek
padiþahýn ailesiyle birlikte yaþadýðý bir me-
kân konumunu kazandý. Vâlide sultan un-
vanýný ilk defa III. Murad’ýn annesi Nurbâ-
nû kullandý. Topkapý Sarayý’nda devamlý
ikamet eden ilk vâlide sultan ise III. Meh-
med’in annesi Safiye Sultan’dýr. Vâlide sul-
tan olanlar bir daha evlenemezlerdi. Pa-
diþaha çocuk veren kadýnlar XVIII. yüzyý-
lýn baþlarýna kadar hatun, haseki, nâdiren
sultan ve haným, III. Ahmed döneminden
itibaren kadýn veya kadýnefendi unvanýy-
la anýlýrdý (bk. KADINEFENDÝ). Þehzadenin
annesi oðluyla birlikte sancaða çýkar, ona
nezaret edip tehlikelerden korur ve tec-

seçmiþtir. Þehzadeleri büyük þehirlere me-
lik unvanýyla vali tayin eden Büyük Sel-
çuklular ve Anadolu Selçuklularý, yaþlarý
küçük olanlarýn yanýna atabeg veya lala
denilen, devlete baðlýlýklarýyla bilinen gö-
revliler vermiþlerdir. Meselâ Sultan Berk-
yaruk kardeþi Muhammed Tapar’ý Gen-
ce’ye melik unvanýyla vali olarak gönder-
miþ, Emîr Kutlug Tegin’i onun atabegli-
ðine getirmiþtir. Büyük Selçuklular döne-
minde reis ve þahneler de valiye yardýmcý
olurdu. Bu dönemde eyaletlerin baþýnda
bizzat sultan tarafýndan görevlendirilen bü-
yük divana baðlý amîdler bulunurdu (Özay-
dýn, s. 218-219). Söz konusu devletlerden
bazýlarýnda valilere tayin edildikleri bölge-
nin hâsýlatý (öþriyye ve haraciyye) maaþ
þeklinde verilmiþtir. Eyyûbîler’de þehrin ka-
le kumandanýna, þehirde kale yoksa gar-
nizon kumandanýna vali denirdi; valiler ku-
mandanlar arasýndan seçilirdi (Þeþen, s.
117). Osmanlýlar’da vali tabiri eyalet veya
beylerbeyilik denen idarî birimin baþýndaki
idareci için kullanýlmýþtýr. Ancak vali yeri-
ne daha çok beylerbeyi unvaný tercih edil-
miþ, sonraki dönemlerde ise vali kelime-
si giderek bunun yerini almýþtýr (bk. BEY-
LERBEYÝ).
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ray’ýn önünde bulunmalarý istenirdi. Tö-
ren günü Eski Saray’dan Topkapý Sarayý’-
na kadar olan güzergâh üzerinde yola ya-
kýn karakollardaki askerler daha önce tes-
bit edilen noktalarda merasim düzeni içe-
risinde sýralanýrdý. Vâlide alayý en önde di-
van çavuþlarý olmak üzere sýrasýyla kapý-
cýbaþý aðalar, mîr-i alem, þikâr-ý hümâyun
aðalarý, rikâb-i hümâyun aðalarý, Hare-
meyn hademeleri, rütbe sýrasýna göre sul-
tan kethüdâlarý, padiþah vakýflarý müte-
vellileri, harem aðalarý, elinde büyük to-
puzuyla vâlide sultanýn kethüdâsý, Dârüs-
saâde aðasý, vâlide sultanýn arabasýnýn ka-
týlýmýyla tertip edilirdi. Teberdarlar, Hare-
meyn hademeleri, hassa kapýcýlarý, hassa
peykleri ve hassa solaklarý vâlide sultanýn
arabasýnýn etrafýnda yaya yürürdü; vâli-
denin arabasýnýn arkasýnda ise Topkapý Sa-
rayý’na nakledilmesini uygun gördüðü câ-
riyelerin arabalarý sýralanýrdý. Alay, yol üze-
rindeki askerlere vâlide sultan adýna zen-
gin hediyeler daðýtýlýp Beyazýt karakolu
önünden geçerken selâma duran yeniçe-
ri aðasýna ve aða seferde ise ona vekâlet
eden sekbanbaþýna vâlide sultan adýna
hil‘at giydirilir, yolun her iki tarafýna çil pa-
ralar serpilirdi. Cebecibaþý, Cebehâne-i Âmi-
re önünde vâlide sultaný selâmlayýp atýyye-
sini alýr, vâlidenin arabasý has fýrýn önün-
de padiþah tarafýndan karþýlanýr ve araba
Ortakapý’dan geçtikten sonra alay daðý-
lýrdý.

Alayýn ertesi günü vâlide sultan Bâbý-
âli’ye bir hükümle birlikte samur kürk ve
hançer gönderirdi. Sadrazam, Arz Odasý
önünde heyeti karþýlar, kürkü giyip hançe-
ri kemerine takar ve hükmü ayakta okur-
du. Ayrýca hediyeleri getiren kiþiye samur
kürk, donanmýþ atla 1000 altýn ve maiye-
tine atýyyeler verip hil‘atler giydirirdi. Sad-
razamýn seferde bulunmasý durumunda
merkezdeki temsilcisi olan sadâret kay-
makamýna verilen hediyelerin aynýsý ona
da gönderilirdi. Þehsuvar Sultan 1754’te
vâlide alayýnýn ertesi günü þeyhülislâma
da bir kürk gönderdi ve bu daha sonra
usul haline geldi. IV. Mustafa’nýn annesi
Ayþe Sîneperver’e vâlide alayý yapýlmadan
önce sadâret kaymakamý, þeyhülislâm ve
kaptan-ý deryâ adýna cülûs tebriki için mey-
ve ve çiçek yollanmýþtý. Bunun daha önce
de uygulanan bir gelenek mi yoksa o dö-
nem ricalinin vâlide sultana karþý bir iyi ni-
yet gösterisi mi olduðu bilinmemektedir.
8 Aðustos 1808’de yapýlan, II. Mahmud’un
annesi Nakþidil Sultan’ýn alayý imparator-
lukta icra edilen son vâlide alayýdýr.

Vâlide sultanýn harem ve hânedan içe-
risindeki seçkin yeri ona tahsis edilen im-

paratorluðun en yüksek maaþý ile diðer
gelirlerinden de anlaþýlabilir. Nurbânû Sul-
tan’ýn günlük tahsisatý 2000 akçeydi. III.
Mehmed, annesi Safiye Sultan için bunu
3000 akçeye çýkardý. Safiye Sultan, oðlu-
nun 1603’te ölümü üzerine Eski Saray’a
gönderilmesine raðmen bu yüksek ma-
aþý almayý sürdürdü. Bu sýrada tahta ge-
çen I. Ahmed’in annesi Handan Sultan’ýn
günlüðü ise 1000 akçeydi. IV. Murad ve
Sultan Ýbrâhim’in anneleri olarak uzun
süre vâlide sultanlýk yapan Kösem Sultan
3000, IV. Mehmed’in annesi Turhan Sul-
tan ise kayýnvâlidesinin saðlýðýnda 2000,
onun öldürülmesinden sonra 3000 akçe
alýyordu. Vâlide sultanlar ayrýca, XVI. yüz-
yýlýn sonlarýndan itibaren kendilerine tah-
sis, bazan da temlik edilen topraklarýn yýl-
lýk gelirlerine sahipti. “Baþmaklýk / paþmak-
lýk” denilen bu haslar yaþadýklarý sürece
tasarruflarýnda kalýr, ölümleriyle birlikte
hazineye intikal ederdi. Paþmaklýk toprak,
maden veya liman geliri de olabilirdi (bk.
PAÞMAKLIK). Kösem Sultan’ýn yýllýk has ge-
liri 20 milyon akçeden fazla iken Turhan
Sultan’ýn yýllýk has gelirlerinin toplamý 12
milyon akçeydi. Paþmaklýklarýn hesaplarý
hazineninkilerden ayrý tutulurdu. Öte yan-
dan padiþah, göreve getirilen yüksek bü-
rokratlar ve yabancý ülke elçileri tarafýn-
dan sunulan hediyeler de vâlide sultan için
önemli bir gelir saðlardý.

1838’de kurduðu Maliye Nezâreti’ni dev-
letin bütün gelirlerinin ve harcamalarýn
tek yetkilisi yapan II. Mahmud’un mer-
kezî bir malî yönetim uygulama çabalarý
neticesinde birkaç kalem dýþýndaki bütün
gelirlerinin hazineye aktarýlmasý karþýlýðýn-
da padiþaha ve hânedan mensuplarýna ma-
aþ baðlandý. Bu çerçevede Sultan Abdül-
mecid’in annesi Bezmiâlem’in Darphâne-i
Âmire’den almakta olduðu maaþý 1839’-
da 2500, 1840’ta 3500 liraya çýkarýldý. Sul-
tan Abdülaziz’in annesi Pertevniyal’in ma-
aþý ise 5000 liraydý. Vâlide sultanlarýn ay-
rýca günlük, aylýk ve yýllýk verilen yaþ ve ku-
ru meyve, mum, süt, kaymak, þeker, zey-
tin, üzüm, kar, buz, odun gibi yiyecek ve
yakacak tayinatlarý vardý. Yeni tayin edi-
len valilerin padiþahýn yanýnda vâlide sul-
tana da belirli bir miktar para (câize) gön-
dermeleri âdetti. Ayrýca sadrazam nev-
ruzda vâlide sultana nevruziyye pîþkeþi ve-
rir, ramazanda da iftariyelik adýyla hedi-
yeler gönderirdi.

Tahta çýkan padiþah doðru, namuslu,
tecrübeli, dürüst ve güvenilir ricalden bi-
rini dýþarýdaki iþlerini takip etmesi ve bü-
yük gelirleri yönetmesi için annesine ket-
hüdâ tayin ederdi. Kethüdâya sadraza-

rübe kazanmasýna yardýmcý olurdu. 1583’-
te Þehzade Mehmed’in sancaða gönde-
rilmesinden sonra bu sistem terkedildi ve
þehzadeler sarayda göz hapsinde tutul-
maya baþlandý. Vâlide sultanýn ön plana
çýkmasý, padiþah hareminin Topkapý Sa-
rayý’na taþýnmasý ve taht mücadelelerin-
den dolayý sancaða çýkma usulünün ter-
kedilip padiþah ailesinin haremde toplan-
masýyla gerçekleþti. Bu ise en önemli gö-
revi oðlunu ve hânedanýn içinden veya dý-
þarýdan gelebilecek tehditlere karþý ikti-
darýný korumak olan vâlide sultanla kendi
oðlunu padiþah yapmak için uðraþan ha-
seki veya kadýnefendilerin çatýþmasýna ze-
min hazýrladý. Haremde padiþahtan son-
ra en görkemli daire vâlide sultana aitti.
Dairesi yatak odasý, kubbeli taht odasý, özel
mescidle hamamdan meydana gelir, mai-
yet odalarý ile fýrýn, kiler ve mutfaklar Vâ-
lide Sultan Taþlýðý denilen büyük avlunun
çevresinde yer alýrdý. Vâlide sultan padi-
þah, Dârüssaâde aðasý, kadýnefendiler ve
diðer maiyetiyle taht odasýnda görüþür,
eðlence ve okuma gibi faaliyetlerini yine
burada icra ederdi. Sultan Abdülmecid’in
XIX. yüzyýlýn ortalarýnda yaptýrdýðý Dolma-
bahçe Sarayý’nda da büyük bir vâlide sul-
tan dairesi mevcuttu.

Padiþah öldüðünde þehzadelerinin dýþýn-
daki harem halký, annesi, kadýnlarý, kýzlarý
ve câriyeleri Eski Saray’a gönderilir, þeh-
zadeler Topkapý Sarayý’nda alýkonulup Þim-
þirlik Dairesi’nde sýký gözetim altýnda ya-
þar, kýzlarý Eski Saray’dan ancak evlilik yo-
luyla ayrýlabilir, kadýnlarýyla ikballeri geri
kalan ömürlerini burada sürdürürdü. Sa-
dece oðlu tahta geçen kadýnefendi, cülûs-
tan birkaç gün sonra vâlide alayý denilen
büyük ve gösteriþli bir törenle Topkapý Sa-
rayý’na dönerdi. Eski Saray’da bekleme sü-
resi Sâliha Sultan’da görüldüðü gibi ba-
zan yirmi yedi yýlý bulabilirdi. Ýlk vâlide ala-
yýnýn III. Murad döneminde yapýldýðý tah-
min edilmektedir. Vâlide sultanlar alay sý-
rasýnda genellikle arabayla nakledilirdi; an-
cak 1754’te tahta çýkan III. Osman’ýn an-
nesi Þehsuvar Sultan tahtýrevanla Topka-
pý Sarayý’na getirilmiþti. Bazan uzun yýllar-
dan beri annesini görmemiþ olan yeni pa-
diþah, III. Selim örneðinde olduðu gibi ký-
lýç alayýnýn yapýlmasýný beklemeden cülûs-
tan birkaç gün sonra vâlide alayýnýn yapýl-
masýný emredip annesini saraya getirte-
bilirdi.

Yeni padiþah vâlide alayýnýn yapýlacaðý
zamaný belirlerdi; bunun üzerine alaya ka-
týlacak olanlara bir gün önceden daveti-
yeler gönderilip belirlenen günde Eski Sa-
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güzergâhýný takip eden alay Bâb-ý Hümâ-
yun’dan içeri girerdi; Ortakapý önünde iki-
ye ayrýlýp selâm durur, bu arada vâlide sul-
tanýn baþaðasý ile alaydan içeri girmeye
izinli olanlar atlarýndan inip haremin ara-
ba kapýsý önüne kadar yürürlerdi. Dârüs-
saâde aðasý burada alayý karþýlardý; yor-
gan, örtü ve beþik kahvecibaþý tarafýndan
vâlidenin baþaðasýna, baþaða öpüp Dârüs-
saâde aðasýna, o da yazýcýsýna verirdi. Dâ-
rüssaâde aðasý harem aðalarýyla birlikte
örtü, yorgan ve beþiði hareme götürüp
teslim ettikten sonra geri döner, törene
katýlan görevli ve aðalara hil‘atler giydirip
atýyyeler daðýtýrdý. Doðumun altýncý günü
yapýlan sadrazamýn beþik alayý ise daha
görkemliydi. Vâlide sultan lohusanýn oda-
sýna getirilen beþiðe bir avuç altýn serper,
davetli olan rical hanýmlarý ayný þekilde
para serpip getirdikleri zengin hediyeleri
beþiðe koyarlardý. Bu hediyeler ebe kadý-
na aitti. Vâlide sultan, þehzadelerin sün-
net düðünlerinde de sünneti gerçekleþti-
ren cerrahlara para ve hediyeler verirdi.
Ayrýca bayramlarda padiþaha hediye ver-
meleri de usuldendi.

Vâlide sultanlarýn devlet iþlerine müda-
haleleri ve siyasî nüfuz kullanmalarý esas
itibariyle XVI. yüzyýlýn son çeyreðinde or-
taya çýkmýþtýr, ancak bu tür emareler çok
daha eskilere götürülebilir. II. Bayezid’in
annesi Gülbahar Hatun’un ve Kanûnî Sul-
tan Süleyman’ýn annesi Hafsa Sultan’ýn
oðullarýna siyasî konularda tavsiyelerde
bulunduðunu gösteren mektuplarý vardýr.
Vâlide sultanlarýn devlet iþlerine doðru-
dan müdahale ettikleri dönem, XVI. yüz-
yýlýn son çeyreðinden XVII. yüzyýlýn orta-
larýna kadar gelen ve “kadýnlar saltanatý”
denilen dönemdir. III. Murad’ýn 1574’te
tahta çýkmasýyla birlikte vâlide sultan olan
Nurbânû oðlu üzerindeki büyük nüfuzunu
kullanýp devlet iþlerine müdahale etmeye
baþladý. Aslen Venedik kökenli bir câriye
olan Nurbânû dýþ politikada Venedik’in çý-
karlarýný kollayan bir siyaset benimsedi.
Ancak Venedik Senatosu’nun 1583’te Nur-
bânû Sultan’a 2000 Venedik altýný deðe-
rinde bir hediye göndermeye karar ver-
mesi, bu siyasetin sadece mensubiyetle
ilgili olmadýðýný göstermektedir.

Safiye Sultan da baskýn bir karakter olup
oðlu üzerindeki nüfuzunu kullanarak dev-
let iþlerine doðrudan müdahalelerde bu-
lunur, daha önce alýnan kararlarý deðiþtir-
tebilirdi. Ýngiliz elçisi Lello onun “oðlu yü-
ce Türk”ü tamamen idaresinde tuttuðu-
nu belirtir. Dýþ siyasette kayýnvâlidesinin
Venedik yanlýsý tutumunu sürdüren Safi-
ye Sultan hediye almayý severdi. Venedik

elçisi Matteo Zane istediði þeyleri aracý-
larý vasýtasýyla talep ettiðini belirtir, onun
zaafýný bilen elçiler bunu siyasî amaçlarý
için kullanýrdý. Ýngiliz elçisi Edward Bar-
ton, Safiye Sultan’a para ve hediyeler ve-
rerek III. Mehmed’in 1596 Eðri seferine
katýlma imtiyazýný elde ettiði gibi bu sa-
yede tayin ve azillerde de etkili oldu. Vâli-
denin elçilerle iliþkilerini yahudi Esparan-
zo Malchi saðlardý. Safiye Sultan’ýn rüþvet
çarkýnýn merkezinde bulunan ve bu saye-
de büyük servet edinen Esparanzo, 1 Ni-
san 1600’de hassa sipahilerinin çýkardýðý
isyanda oðluyla birlikte feci þekilde öldü-
rüldü. Safiye Sultan bu bâdireden kendi-
ni güçlükle kurtarabildi.

XVII. yüzyýlda küçük yaþtaki padiþahla-
rýn tahta çýkmasý yüzünden devlet iþleri
büyük ölçüde bu çocuk padiþahlara nâibe
tayin edilen vâlide sultanlara danýþýlarak
idare edilirdi. 1617-1618’de üç ay ve 1622-
1623’te yaklaþýk bir yýl padiþahlýk yapan I.
Mustafa’nýn aklî dengesi yerinde olmadý-
ðý için iþlere onun adýna annesi nezaret
etti. I. Mustafa’nýn ardýndan on bir yaþýn-
da tahta geçen IV. Murad’ýn dizginleri eli-
ne aldýðý 1632 yýlýna kadar devlet iþleri an-
nesi Kösem Sultan’la sadrazam ve rical
tarafýndan yürütüldü. 1640’ta ruhsal so-
runlarý olan diðer oðlu Sultan Ýbrâhim’in
tahta çýkmasýyla birlikte oðlunun yarat-
týðý boþluðu vâlide sultan doldurdu. Sul-
tan Ýbrâhim 1648’de tahttan indirilmesine
raðmen Kösem Sultan’ýn saray ve devlet
iþleri üzerindeki etkisi sona ermedi. Çün-
kü o sýrada yeni padiþah IV. Mehmed altý
buçuk ve annesi Turhan Sultan yirmi bir
yaþýndaydý. Turhan Sultan, Kösem Sultan’ýn
büyük vâlide sýfatýyla görevini sürdürme-
sini istedi. Böylece Osmanlý tarihinde ilk de-
fa ayný anda iki vâlide sultanýn yönetime
karýþtýðý bir dönem yaþandý; ancak yeni-
çerilerle iþ birliði içinde hükümdarýn yet-
kilerini dolaysýz biçimde kullanan Kösem
Sultan, önce Sadrazam Sofu Mehmed Pa-
þa ve ardýndan Turhan Sultan’la anlaþmaz-
lýða düþtü. Ýki vâlidenin mücadelesi dev-
let adamlarý arasýnda belirgin bir kutup-
laþmaya yol açtý. Neticede kayýnvâlidesi-
nin kendisini öldürtmek ve oðlunu taht-
tan indirmek için plan yaptýðýný öðrenen
Turhan Sultan 2 Eylül 1651’de Kösem Sul-
tan’ý öldürttü.

Turhan Sultan da devlet iþlerine karý-
þan diðer vâlide sultanlar gibi devlet adam-
larýnýn padiþah huzurunda yaptýklarý top-
lantýlarý perde arkasýndan dinler, zaman
zaman söze karýþarak konularý yönlen-
dirirdi. 1656’da elindeki politik gücü bü-
yük ölçüde sadrazamlýða getirdiði Köprülü

mýn Bâbýâli’de ve padiþahýn sarayda er-
kân samur kürk giydirmesi ve onu mücev-
her hançerle taltif etmesi gelenekti. Bazý
hýrslý kethüdâlarýn vâlide sultanlarý kulla-
narak devlet iþlerine müdahale ettikle-
ri, bu sayede büyük servetler kazandýklarý,
hatta kendi mensuplarýný bile zenginleþ-
tirdikleri bilinmektedir. Vâlide sultan ha-
remdeki câriyelerin düzen ve terbiyeleri-
ni kâhya kadýn (kethüdâ kadýn) vasýtasýyla
saðlar, kâhya, yardýmcýsý olan hazinedar
usta ile birlikte câriyeleri eðitirdi. Bunla-
rýn dýþýnda musâhibesi, baþaðasý, aðalarý,
serkahvecisi, kahvecileri ve diðer görevli-
leri vardý.

Vâlide sultan halkýn arasýna padiþah gi-
bi kalabalýk bir maiyetle çýkardý; sarayla-
ra, has bahçelere, Edirne’ye, camilere vb.
yerlere gidiþ geliþleri alayla olurdu. Özel-
likle Edirne’yi ikametgâh edinen IV. Meh-
med döneminde Ýstanbul ile Edirne ara-
sýndaki gidiþ geliþleri bu baðlamda deðer-
lendirilebilir. Bu seyahatlerde vâlide sul-
tana maiyetinin yanýnda üst düzey bir dev-
let adamý ve kalabalýk bir muhafýz birli-
ði eþlik ederdi. Turhan Sultan’ýn 28 Aralýk
1672’de Edirne’ye hareket eden alayýný
3000 yeniçeri korumuþtu. Vâlide sultan
þehir içerisinde gezmeye çýktýðýnda da sý-
ký güvenlik tedbirleri alýnýr, ayrýca þehirler
arasý yolculuklarýnda alayý rical ve ulemâ
tarafýndan þehir giriþinde karþýlanýrdý. Tur-
han Sultan’ýn 2 Temmuz 1668’de Edirne’-
den Ýstanbul’a geliþini ayrýntýlý biçimde
tasvir eden Fransýz tüccarý J. B. Taverni-
er 5-6000 kiþi olarak tahmin ettiði alayýn
geçiþinin yaklaþýk üç saat sürdüðünü be-
lirtir.

Padiþahýn çocuðu doðduðunda vâlide
sultan hediyeler daðýtýp ihsanlarda bulu-
nurdu. Doðumdan önce haremde yapýla-
cak iþlerle bizzat ilgilenir, bebek ve anne-
si için mücevherler, takýmlar ve elbiseler
hazýrlatýrdý. Bunlarýn dýþýnda vâlide sul-
tanýn beþik alayý denilen ve muhtemelen
XVII. yüzyýldan itibaren yapýlan merasim
bilhassa önemlidir. Doðumdan sonra vâli-
de sultan önceden hazýrlattýðý beþiði, al-
týn iþlemeli beþik örtüsü ve üzeri kýymet-
li taþlarla iþlenmiþ yorganla birlikte Eski
Saray’a gönderir, ardýndan törene katýla-
cak olanlara davetiyeler yollanýr ve Eski
Saray’ýn önünde toplanmalarý istenirdi.
Vâlide sultanýn baþaðasý örtü, beþik ve yor-
ganý saraydan çýkarýp vâlide kethüdâsýna,
kethüdâ da beþiði vâlidenin kahvecibaþý-
sýna, yorganý ikinci kahvecisine ve örtüyü
üçüncü kahvecisine verir, dört baltacý yor-
ganýn birer ucundan tutar ve alay yola ko-
yulurdu. Divanyolu–Testereciler–Ayasofya
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duðu bilinmektedir. Nakþidil Sultan da
devlet iþleriyle fazla iliþkili deðildi. Bez-
miâlem’in, oðlu Abdülmecid üzerinde bü-
yük nüfuzu vardý; ancak bu nüfuzunu dev-
let iþlerine karýþarak deðil hayýr iþlerinde
kullandý. Pertevniyal ise devlet iþleriyle ya-
kýndan ilgili ihtiraslý bir kadýndý. Üç ay gibi
kýsa bir süre vâlide sultanlýk yapan V. Mu-
rad’ýn annesi Þevkiefser Sultan da bu ký-
sa sürede iþlere müdahaleyi seven bir gö-
rüntü ortaya koydu. II. Abdülhamid vâli-
de sultan yerine koyduðu analýðý Piris-
tû’nun devlet iþlerine karýþmasýna izin ver-
medi. Piristû, vâlide tacý denilen züm-
rütlü bir iðne takardý. Güçlü vâlidelerin
bulunduðu dönemlerde insanlar esas gü-
cün kimde olduðunu bilir, padiþah ve dev-
let kademeleri yerine iþlerini gördürebil-
mek için vâlide sultana baþvururdu. Nite-
kim ulemânýn, Ekim 1599’da Safiye Sul-
tan’ýn önüne çýkarak rüþvetle iþ gördüðü-
nü belirttikleri Anadolu Kazaskeri Muh-
yiddin Efendi’yi görevden alýp yerine Ahî-
zâde Abdülhalim Efendi’nin tayinini iste-
meleri bu yaklaþýmýn hayli eskilere dayan-
dýðýný ortaya koymaktadýr. Yine devlet iþle-
riyle yakýn ilgisini bilen halkýn yazdýðý dilek-
çeleri Pertevniyal’e verdiði dikkati çeker.

Padiþahlarýn tahttan indirilmesi müza-
kerelerinde devlet ricalinin saraydaki mu-
hatabý çok defa vâlide sultanlardý; zira
onun taht deðiþikliðini onaylamasý bir yer-
de karara meþruiyet saðlamaktaydý. I. Mus-
tafa, Sultan Ýbrâhim ve II. Mustafa taht-
tan indirildiklerinde anneleri hayattaydý.
Ruhsal sorunlarý gerekçesiyle I. Mustafa’-
nýn tahttan indirilmesi gündeme geldi-
ðinde annesi ulemâ ile ricalin konuyu gö-
rüþmesine rýza göstermiþ, buna karþýlýk oð-
lunun hayatýnýn baðýþlanmasýný istemiþti.
Yine ayný gerekçeyle Sultan Ýbrâhim’in ye-
rine torunu IV. Mehmed’in geçirilmesi öne-
risine uzun süre karþý çýkan Kösem Sul-
tan meselenin devlete zarar verecek bo-
yuta ulaþmasý üzerine bu deðiþikliði onay-
lamak zorunda kalmýþtý. II. Mustafa’nýn
tahttan indirilmesinde de ricalin Gülnûþ
Emetullah Sultan’la irtibata geçtiði bilin-
mektedir. Vâlide sultanlarýn ölümlerinde
vezirler, ulemâ, rical, bazan da padiþahla-
rýn katýldýðý bir merasim yapýlýrdý. Þeyhü-
lislâm, Rumeli kazaskeri, Anadolu kazas-
keri, nakîbüleþraf ve diðer üst düzey ule-
mâ örf ve ferace kürkleriyle; yeniçeri aða-
sý, diðer ocak aðalarý yanýnda olduðu hal-
de selîmî kavuk, erkân kürkü ve tören eyer-
li atýyla; sipahi ve silâhdar aðalarý, kapýcý-
baþý aðalarý, niþancý, defter emini selîmî,
mücevveze ve erkân kürkleriyle; sadra-
zam kallâvî, erkân kürkü ve tören eyerli

atýyla; reîsülküttâb ile çavuþbaþý selîmî,
erkân kürkü ve tören eyerli atlarýyla, ça-
vuþlar da mücevvezeleriyle atlý olarak tö-
rene katýlýrdý. Cenaze namazýný þeyhülis-
lâm, mazereti olmasý durumunda reîsü-
lulemâ veya Rumeli kazaskeri kýldýrýrdý.

Vâlide sultan öldüðünde selâtin cami-
lerinden salâ okunur, cenaze namazýnýn
kýlýnacaðý yer belirlenir ve alaya katýlacak
olanlara davetiye gönderilirdi. Padiþahlar
genelde cenaze namazýna katýlýr, ancak
alaya ve defin törenine iþtirak etmezler-
di. Namaz deðiþik mekânlarda kýlýnabilir-
di. Nurbânû’nun cenaze namazý Fâtih Ca-
mii’nde kýlýnmýþ, III. Murad matem elbi-
sesi içerisinde ve yaya olarak camiye ka-
dar alayla gitmiþti. I. Mahmud’un annesi
Sâliha Sultan, Týrnakçý Yalýsý’nda vefat et-
miþ, yalý kasrý önünde kýlýnan cenaze na-
mazýna padiþah da katýlmýþtý. III. Selim’in
annesi Mihriþah Sultan’ýn cenaze namazý
sarayda Eski Divanhâne’nin önünde kýlýn-
mýþ ve namazda padiþah da bulunmuþ-
tu. Vâlide sultanýn naaþý defnedileceði ye-
re alayla götürülür, iki görevli alayýn arka-
sýndan yol boyunca para serperek ilerler-
di. Sadrazam ve þeyhülislâmýn törenin er-
tesi günü padiþaha tâziye ziyaretinde bu-
lunmasý gelenekti.

Vâlide sultanlar, gerek hasekilik gerek-
se vâlide sultanlýk dönemlerinde biriktir-
dikleri servetlerle pek çok hayýr eseri mey-

Mehmed Paþa’ya devrederek zamanýný
daha ziyade hayýr iþlerine ayýrdý. Böylece
IV. Mehmed’den sonra vâlide sultanlarýn
oðullarýna nâibelik yapma dönemi, kadýn-
lar saltanatý sona ermiþ oldu. Bununla bir-
likte Gülnûþ Emetullah Sultan da oðul-
larýnýn üzerindeki nüfuzunu kullanýp za-
man zaman devlet iþlerine müdahale et-
ti. 1703’te Þeyhülislâm Feyzullah Efendi
aleyhinde baþlayan olaylar esnasýnda II.
Mustafa’nýn þeyhülislâmýndan vazgeçme-
mesi üzerine Gülnûþ Sultan devreye gire-
rek Feyzullah Efendi’yi görevden aldýrmýþ,
ancak bu kararda geciken II. Mustafa 23
Aðustos 1703’te tahtý kardeþi III. Ahmed’e
terketmek zorunda kalmýþtý. Edirne’deki
âsiler, II. Mustafa’yý yanlýþ yönlendirdiðini
düþündükleri Gülnûþ Sultan’ýn tekrar vâ-
lide sultan olarak Topkapý Sarayý’na yer-
leþmesine karþý çýktý. Fakat III. Ahmed’in
bu davranýþlarýný sürdürmeleri durumun-
da tahtý býrakýp þimþirliðe geri döneceðini
söylemesi üzerine âsiler bundan vazgeçti.

III. Selim’in annesi Mihriþah Sultan’ýn
devlet iþlerine müdahale baðlamýnda bir
þöhreti yoktur. Buna raðmen kýsa bir sü-
re dahi olsa vâlide sultanlýk yapan ve Kö-
sem Sultan’la birlikte oðullarý tahttan in-
dirildikten sonra Eski Saray’a gönderil-
meyen iki vâlideden biri olan Ayþe Sîne-
perver’in, oðlu IV. Mustafa’yý tekrar tah-
ta çýkarmak amacýyla giriþimlerde bulun-
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medrese, tekke, sýbyan mektebi, dârülha-
dis, dârülkurrâ, imaret (aþhane, tabhane ve
kervansaray), dârüþþifâ ve hamamdan olu-
þan Atik Vâlide Sultan Külliyesi’dir. Külli-
ye içerisinde yer alan kütüphane (Erün-
sal, s. 149) Osmanlýlar’da bir kadýn tara-
fýndan kurulan ilk kütüphanedir. Yine Sa-
fiye Sultan ve Kösem Sultan vakýflar ku-
rup bunlara zengin gelirler tahsis eden vâ-
lide sultanlardandý.

Turhan Sultan, Safiye Sultan’ýn 1598’-
de baþlattýðý halde yarým kalan cami, sýb-
yan mektebi, Mýsýr Çarþýsý, sebil, türbe ve
hünkâr kasrýndan oluþan Yenicami Külli-
yesi’ni tamamlatýp 30 Ekim 1665’te ken-
disinin de katýldýðý bir törenle hizmete aç-
mýþtýr. Bu cami bir kadýn tarafýndan yap-
týrýlan ilk selâtin camisidir. Ayrýca XVII.
yüzyýlýn ortalarýnda Venedik’le yapýlan sa-
vaþlar Çanakkale Boðazý’nýn güvenliðini
ve tahkimatýný ciddi biçimde gündeme
getirmiþ ve boðazýn Avrupa yakasýna Sed-
dülbahir’i, Anadolu tarafýna da Kumkale’-
yi yaptýrmýþtýr. Her iki kalenin içinde ca-
mi, mektep, hamam, dükkânlar, çarþýlar
ve kale muhafýzlarý için evler inþa edil-
miþtir. 1669’da Kandiye’nin fethedilmesi
üzerine buradaki Saint Salvador Manastý-
rý, Vâlide Turhan Sultan adýný camiye dö-
nüþtürülmüþtür. Temmuz 1681’de Eyüp’-
te Zal Mahmud Paþa Camii yakýnlarýnda
Turhan Sultan adýna inþasýna baþlanan
yalý daha sonraki dönemlerde Vâlide Sul-
tan Yalýsý diye þöhret bulmuþtur. Bunla-
rýn yanýnda donanma için bir kalyon inþa
ettiren Turhan Sultan 1682’de Rumelika-
vaðý’nda kardeþi Yûsuf Aða adýna bir ca-
mi yapýmýný baþlatmýþ, Ýstefe’de bir han,
Resmo’da bir cami ve mektep inþa ettir-
miþtir.

Gülnûþ Emetullah Sultan hasekiliði za-
manýnda Mekke’de bir dârüþþifâ ile he-
men yanýnda Hasekiye Ýmareti’ni yaptýr-
mýþtýr. Galata’da yanmýþ olan San Fras-
cesco Latin Kilisesi’nin arsasýnda 1696’da
Yeni Vâlide Camii ile bir çeþme ve 1698’-
de Sakýz adasýnda cami inþa ettirmiþtir.
1120’de (1708) oðlu III. Ahmed döneminde
Üsküdar’da inþasýný baþlattýðý, cami, hün-
kâr mahfili, sebil, çeþme, türbe, muvak-
kithâne, imaret, sýbyan mektebi, çarþý, be-
desten ve meþrutalardan oluþan Yeni Vâ-
lide Külliyesi 1711’de tamamlanýp hizmete
girmiþtir. Açýlýþtan bir gün sonra harem
halký ve maiyetiyle birlikte camiyi ziyaret
edip namaz kýlan Gülnûþ Sultan fakirlerle
cami görevlilerine hediyeler daðýtmýþtýr.
Ayrýca 1706’da Galata Bereketzâde soka-
ðýnda, 1710’da Üsküdar Ýmam Nâsýr soka-
ðýnda iki çeþme yaptýrmýþtýr. III. Ahmed,

annesinin ölümü üzerine 1729’da onun adý-
na Üsküdar Meydaný’ndaki meþhur çeþme-
yi inþa ettirmiþtir. I. Mahmud’un annesi Sâ-
liha Sultan’ýn 1732’de yaptýrdýðý Azapkapý
Çeþmesi, sebili ve sýbyan mektebi dýþýn-
daki hayýr eserleri daha ziyade su yapýlarý
aðýrlýklýdýr.

III. Selim’in annesi Mihriþah Sultan bü-
yük bir hayýr severdi. 6 Haziran 1793’te
baþlattýðý Eyüp’teki imaret, sebil, mektep,
türbe ve çeþmelerden oluþan külliyenin
inþasý üç yýl içerisinde tamamlanmýþ, et-
raftaki bazý dükkânlar bu imaretle vakýfla-
ra gelir kaydedilmiþtir. Ayrýca 1794’te Hum-
barahâne Kýþlasý Camii’ni yaptýrmýþ, âde-
ta Ýstanbul’un dört bir yanýný çeþmelerle
donatmýþtýr. Kâðýthane Camii’nin karþýsýn-
da Sultan Ýbrâhim’in silâhdarý Yûsuf Pa-
þa’nýn yaptýrdýðý çeþmeyi ihya ettirmiþ,
Eyüp’teki türbesinin yanýna ve Eminönü
ile Balýkpazarý arasýnda Taþçýlar caddesi
baþýnda birer çeþme yaptýrmýþtýr. Bahçe-
köy’de su bentleri, Karacaahmet’te Aþçý-
baþý Mehmed Aða Camii yakýnýnda, Halý-
cýoðlu’nda Abdüsselâm Camii Mezarlýðý
önünde, Hasköy yolu üzerinde, Hasköy’-
de kýþla duvarý sýrasýnda, Beþiktaþ’ta To-
pal Hoca Mescidi arsasý karþýsýnda, Fýn-
dýklý’da Molla Bayýrý Yokuþu’nun baþýnda,
Kasýmpaþa’da Hacý Ahmed Camii önün-
den Kurtuluþ’a çýkan yokuþun sonunda
ve Yeniköy Molla Çelebi Camii’nin yanýnda
çeþmeler inþa ettirmiþtir. Küçüksu Kasrý

dana getirmiþ, zor durumda kalanlara,
hatta zaman zaman devlet hazinesine bi-
le yardým etmiþlerdi. Yapýlan eserlerin ve
faaliyetlerin bir kýsmý vâlide sultanlýktan
önceki döneme aittir. Mevcut bilgilere gö-
re vakýf kuran ilk vâlide sultan I. Murad’ýn
annesi Nilüfer Hatun’dur. Bursa’da bir
tekke, bir mescid ve kendi adýyla anýlan
çay üzerinde bir köprü yaptýrmýþtýr. Ayrý-
ca oðlunun 1388’de onun adýna Ýznik’te
inþa ettirdiði bir imareti vardýr. II. Baye-
zid, annesi Gülbahar Hatun için 21 Zilka-
de 898 (3 Eylül 1493) tarihli vakfiye ile To-
kat’ta imaret, medrese ve camiden oluþan
bir külliye yaptýrmýþ, bunlara zengin gelir-
ler vakfetmiþtir. Gülbahar Hatun da Sor-
kuoðlaný köyünde bir cami inþa ettirmiþtir
(VGMA, Defter, nr. 740; vakfiyenin Türkçe’-
si için bk. nr. 1989). Kanûnî Sultan Süley-
man’ýn annesi Hafsa Sultan’ýn en önemli
eseri Manisa’da 929’da (1523) tamamla-
nan ve cami, medrese, hankah, sýbyan
mektebi, imaret, hamam, dârüþþifâdan te-
þekkül eden Sultâniye (Hafsa Sultan) Külli-
yesi’dir. Hamam ve dârüþþifâ binalarý 1538
ve 1539’da oðlu tarafýndan yaptýrýlmýþtýr.
O döneme kadar sadece padiþahlara ait
olan ve bu yapý ile Hafsa Sultan’a da ta-
nýnan iki minareli cami yapma imtiyazý
oðlunun ona verdiði deðerin açýk bir iþa-
retidir. Vakfiyesinden Hafsa Sultan’ýn Ur-
la’da da bir mescidinin olduðu anlaþýlmak-
tadýr. Nurbânû Sultan da eser býrakan vâ-
lidelerden biridir. En önemli eseri, 1570-
1579 yýllarýnda Üsküdar Toptaþý’nda Mi-
mar Sinan tarafýndan yapýlan ve cami,

Kanûnî Sultan Süleyman’ýn annesi Hafsa Sultan’ýn temsilî bir

resmi (P. Tuðlacý, Osmanlý Saray Kadýnlarý, s. 291)

II. Mustafa ve III. Ahmed’in annesi Gülnûþ Emetullah Sul-

tan’ýn temsilî bir resmi
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Vâiz ve þair.˜ ™

Edirneli olup adý bilinmemektedir; “Vâ-
lihî” mahlasýdýr. Âþýk Çelebi, Kurd Muarrif
diye tanýnan bir zatýn oðlu olduðu için ken-
disine Kurdzâde denildiðini bildirir (Meþâ-
irü’þ-þuarâ, I, 547). Düzenli bir medrese
eðitimi alan Vâlihî bir süre ilmiye mesle-
ðinde kaldý. Kýnalýzâde Hasan Çelebi’nin
naklettiðine göre gençliðinde güzeller pe-
þinde koþup bâde meclislerinde mey ve
mahbubun “vâlih”i (þaþkýn) olan þair ilmi-
ye tarikini ve bu hayatý terkedip tasavvu-
fa yöneldikten sonra vâizlik mesleðini seç-
ti (Tezkire, II, 1032-1033). Ýbrâhim Gülþe-
nî’ye intisap etmek için gittiði Kahire’de
þeyhin ölümü üzerine oðlu Ahmed Hayâ-
lî’ye intisap etti ve bir müddet sonra Edir-
ne’ye dönerek irþad faaliyetine baþladý.
Verdiði ateþli vaazlarla kýsa sürede büyük
þöhret kazandý (ÝA, XIII, 187-188).

Âþýk Çelebi, “vâiz-i rüsvâyî” diye nitele-
diði bir vâizle arasýnda geçen hadiseden
ötürü Vâlihî’nin padiþah tarafýndan Edir-
ne’den sürüldüðünü belirtir (Meþâirü’þ-þu-
arâ, I, 548). Atâî bu hadisenin 971 (1563-
64) yýlýnda vuku bulduðunu bildirir (Zeyl-i
Þekåik, s. 365). Âþýk Çelebi’nin bahsettiði
vâiz-i rüsvâyî Murâdiye hatibi Emîr olma-
lýdýr. Atâî’nin naklettiðine göre halk ara-
sýnda Vâiz Emîr diye þöhret bulan bu za-
týn asýl ismi Abdülkerim’dir ve Melâmî ta-
rikatýnýn esaslarýný yaymaya çalýþmakta-
dýr. Büyüklere dil uzattýðý için bir iki defa
sürgüne gönderilmiþtir (a.g.e., s. 597). Öy-

önünde 1806’da yapýlan çeþme Mihriþah
Sultan 1805’te öldüðüne göre onun adýna
oðlu tarafýndan yaptýrýlmýþ olmalýdýr. Ay-
rýca 1790’da Osmanlý–Rus ve Osmanlý–
Avusturya savaþlarý sýrasýnda asker temi-
ninde güçlük çekilmesi üzerine 500 bos-
tancý askerini kendi bütçesinden teçhiz
edip padiþahýn da katýldýðý bir törenle cep-
heye göndermiþtir.

Kýsa bir süre vâlide sultanlýk yapan IV.
Mustafa’nýn annesi Ayþe Sîneperver biri,
vefat eden oðlu Ahmed için 1780’de Üs-
küdar Yeni Vâlide Camii ile Bedesten Ka-
pýsý yakýnýnda, diðeri 1825’te Hýrka-i Þerif
ile Karagümrük arasýnda olmak üzere iki
çeþme inþa ettirmiþtir. Fâtih Camii’nin ya-
nýnda ve Tabhane Medresesi karþýsýnda
sýbyan mektebi, çeþme, sebil ve birkaç
odadan meydana gelen bir külliye yaptý-
ran II. Mahmud’un annesi Nakþidil Sul-
tan’ýn baþka bazý hayratý daha vardýr. Sul-
tan Abdülmecid’in annesi Bezmiâlem ise
tartýþmasýz en fazla hayýr eseri býrakan vâ-
lide sultandýr (bk. BEZMÝÂLEM VÂLÝDE SUL-
TAN). Aksaray’da daha önce yanmýþ olan
Kâtib Camii’nin arsasýnda inþa ettirdiði
cami, mektep, muvakkithâne, kütüphane
ve türbeden oluþan külliyeyi 5 Nisan 1872’-
de kendisinin de katýldýðý büyük bir tören-
le hizmete açan Pertevniyal de hayýr se-
ver bir kadýn ve eser býrakan son vâlide sul-
tandýr (bk. PERTEVNÝYAL VÂLÝDE SULTAN).

Vâlide sultanlar, XIX. yüzyýlda özellikle
II. Mahmud dönemindeki geliþmelerin so-
nucu olarak toplum içinde daha fazla gö-
rünür hale gelmiþtir. Nitekim Bezmiâ-
lem’in 1846’da Ýstanbul’u ziyaret eden Mý-
sýr Valisi Kavalalý Mehmed Ali Paþa onu-
runa ziyafet vermesi, Haziran 1850’de Sul-
tan Abdülmecid’in çýktýðý Limni, Girid, Ro-
dos ve diðer Ege adalarý gezisinden dö-
nüþünde þehzade ve sultanlarla birlikte
Zeytinburnu’na kadar giderek oðlunu kar-
þýlamasý, 1851 Londra Sergisi’nde yer al-
mak üzere taþradan Ýstanbul’a gönderi-
len ve Ticarethane’de sergilenen Osmanlý
tarým ve sanayi ürünlerinin teþhir edildiði
sergiyi 25 Mart 1851 günü ziyaret etme-
si bu baðlamda deðerlendirilebilir. Kava-
lalý Mehmed Ali Paþa’nýn Mýsýr’da kurdu-
ðu hânedandan hüküm süren vali ve hi-
divlerin sað olan annelerine de Osmanlý
padiþah annelerine nisbetle “vâlide paþa”
denilirdi.
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