
Mahpeyker

Valideler ve Agalar Yüzyl

Ümran GÖKYER



KÖSEM SULTAN 
Valideler ve Ağalar Yüzyılı

ISBN  978-605-318-267-2

Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.
© 2015, Pegem Akademi

Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları
Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti.ne aittir.

Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri,
kapak tasarımı; mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik, kayıt
ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz.

Bu kitap T.C. Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır.
Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında

yayınevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayınları
satın almamasını diliyoruz.

1. Baskı: Kasım 2015, Ankara

Yayın-Proje: Neslihan Gürsoy
Dizgi-Grafik Tasarım: Didem Kestek

Kapak Tasarımı: Dilek Karakurt

Baskı: Vadi Grup Ciltevi A.Ş.
İvedik Organize Sanayi 28. Cadde 2284 Sokak No:105

Yenimahalle/ANKARA
(0312 394 55 91)

Yayıncı Sertifika No: 14749
Matbaa Sertifika No: 26687

İletişim

Karanfil 2 Sokak No: 45 Kızılay / ANKARA
Yayınevi 0312 430 67 50 - 430 67 51

Yayınevi Belgeç: 0312 435 44 60
Dağıtım: 0312 434 54 24 - 434 54 08

Dağıtım Belgeç: 0312 431 37 38
Hazırlık Kursları: 0312 419 05 60

İnternet: www.pegem.net
E-ileti: pegem@pegem.net



Ümran GÖKYER

1972 Elazığ doğumlu olan yazar ilkokul, ortaokul ve liseyi İstanbul’da 
tamamlamıştır. 1996’da Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih 
Bölümü’nden mezun olmuş; Fırat Üniversitesi’nde Yüksek Lisans’ını yapmıştır. 
Hala Elazığ’da Uzman Tarih Öğretmeni olarak görev yapmaktadır.

Daha önce, Eğitim Kurumları Müdür Yardımcılığı Seçme Sınavlarına Ha-
zırlık Kitabının Tarih bölümünü hazırlamış, Kayıp Sultan Cem adlı ilk tarihi 
romanını çıkarmıştır. 



Dünyanın en iyi kalbine sahip 

ve en fedakâr kadınlarından biri olan 

Canım Anneme 



ÖN SÖZ

Bu kitabın hazırlanması aşamasında bana en büyük desteği veren ve 
fedakârlıkta bulunan eşim Doç. Dr. Necmi GÖKYER’e sonsuz teşekkürler edi-
yorum. Güzel ve anlayışlı ikizlerim Şimal Su ve İlbey’e ayırmam gereken vakit-
lerinden çaldığım için, beni anlayışla karşılayacaklarını ve affedeceklerini umut 
ediyorum.

Kitapta anlatılan olayların hepsi gerçek olup, tarihi kaynaklardan elde edi-
lerek hazırlanmıştır. Osmanlı Devleti’nin güneşinin sönmeye başladığı, kadınlar 
ve ağaların devlet işlerinde ön plana çıktığı 17. Yüzyıl, kanlı olayların sıkça ya-
şandığı ve bir o kadar da zor ve karmaşık bir yüzyıldır. Bu eseri kaleme almak-
taki en büyük amacım; tarihimizin bu zor döneminin roman tadında; ama daha 
çok da gerçek yüzüyle tanınmasında küçük de olsa bir katkıda bulunmaktır. Bu 
kitap sadece haremi anlatan bir eser olmayıp; altı padişah dönemi hakkında siz-
lere bilgi verecek, devrin sosyal ve siyasi yapısı, çözülmenin nedenleri hakkında 
bir fikrinizin olmasını sağlayacaktır.

 Kendi tarihimizi sevmeniz ve zevkle okumanız dileğiyle…

Ümran GÖKYER
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Hasta yatağında öylece yatıyordu padişah. Daha otuz sekiz ya-
şındaydı. Son iki ayda, yirmi yaş almış gibi görünüyordu. Gözleri 
bir noktaya dikilmiş, etrafında koşuşturan hizmetlilerin farkında 
bile değildi. Birden dudakları kıpırdadı, bir şey söylemek istermiş 
gibi. Daha sonra da gözlerinden iki damla yaş süzüldü yanakların-
dan aşağı, usul usul akarak. Sesini sadece kendisi duydu: Mahmud! 
Şehzadem!

Başı yastığın bir yanına doğru kayarken, gözleri bir noktaya di-
kildi. Sanki derin bir düşünceye dalmıştı. Bundan tam elli üç gün 
önce saraya dönüşünü hatırladı. İnsan ruhunu derinden etkileyen 
sarı sonbaharın yerini kışa terk etmeye başladığı günlerdi. İçinde 
nedenini bilemediği bir hüzün, tarif edemediği bir sıkıntı vardı. Tam 
da sarayın ana giriş kapısı olan Bâb-ı Hümâyun’dan gireceği bir anda 
ardından kendisine birinin seslendiğini duymuştu. Atının üstünde, 
ağır ağır sesin geldiği yöne dönen padişah, karşısındaki derviş kılıklı 
adamın söyledikleri karşısında bir müddet öylece kalakaldı. Derviş:

 − “Hükümdarım! Bugünden itibaren elli üç gün sonra 
büyük bir felakete uğrayacaksın”  diye haykırmıştı. 

Padişah atının üstünde öylece kalakalmış, gözlerini giriş 
kapısının üzerinde yazılı olan Ayet-i Kerime’ye dikerek kendisinin 
bile zorla duyduğu bir sesle ayeti okumaya başlamıştı: “Hiç şüphe 
yoktur ki, ehl-i cennet olanlar, cennetler ve cennetlerdeki çeşmelerde 
olacaklardır. Kendilerini, cennet sekenesi tarafından ‘Buyurunuz cen-
nete, emniyet ve selâm içinde buyurunuz’ denecektir”. 

SULTAN III. MEHMED’İN ÖLÜMÜ
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Maiyetindekiler, padişahın bu durumundan endişelenmeye 
başladığı sırada, padişah dervişin sözleri ve ayeti kerimenin tesiriyle 
başı öne yığılmış bir şekilde içeriye doğru yol aldı. Harem bölümü-
ne doğru ilerleyen padişah, hızlı adımlarla Çeşmeli Sofa’dan geçerek 
sarayın en muhteşem bölümlerinden biri olan Hünkâr Sofası’na gi-
rerken “Yalnız kalmak istiyorum, kimseyle görüşmem. Bu nedenle sa-
kın ha rahatsız edilmeyeyim” dedi. Bu emir üzerine zülüflü baltacılar, 
yavaşça kapıyı çektiler ve mermer bir heykel gibi kapının iki yanında 
nöbete koyuldular. 

Çökmüş bir ruh hali içerisindeki padişah, kendisine mahsus 
gölgelik tahta adeta bir külçe gibi yığıldı. Bir müddet gözleri kapalı, 
yarı baygın bir halde vakit geçirdikten sonra, iri gözlerini araladı. 
Ve her zaman kendisini rahatlatan, içini huzurla dolduran bu mü-
kemmel odayı seyre daldı. Yaldızlı ve süslü, dikdörtgen şeklindeki 
odanın dört duvarı da onun içine, ayrı bir huzur veriyordu. Duvar-
larının tamamının; güzel çiniler ve sanat eserleriyle süslendiği, yine 
duvarların aile hayatı, çocuk terbiyesi ve benzeri meselelere ait ayet, 
hadis ve kasidelerle süslü olduğu bu odada ağır ağır soluklanarak 
göz gezdirdi. Atalarından kendi dönemine kadar, burada birikmiş 
bin bir türlü hatıraları sinesinde barındıran odayı seyre devam etti. 
Birden yine aklından çıkarmak için adeta kendisiyle savaş verdiği 
derviş gözlerinin önüne geldi. Ürktü… Nerden çıkmıştı şimdi bu 
meczup? Padişahım tam elli üç gün sonra… elli üç gün… elli üçgün… 
sözleri, tekrar tekrar yankılandıkça beyninde, terler dökülmeye baş-
ladı vücudundan. Terler arttıkça vehmi de artmaya başladı.

Dervişin sözleri her aklına geldikçe, duvardaki ayeti kerimeleri 
okumaya devam etti. Ruhunu, beynini yıkamak, bu divanenin söz-
lerini aklından çıkarmak için, düşüncelerine karşı gözleri savaş açtı. 
Başını diğer duvar yönüne çevirdi.  Gözleri öylece duvara takıldı. 
Burada besmeleden sonra, maddi ve manevi hastalıklara şifa ola-
rak kabul edilen İmam Busirî’nin Kaside-i Bürde’sinden, çok güzel 
bir celî hatla yazılmış olan beyitlerini okudu. Biraz daha hafiflemiş 
gibiydi. Hünkâr Sofası’ndan çıkarak, istirahat etmek üzere odasına 
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çekildi. Bundan sonraki günlerde de, İslâm dininin hükümlerine za-
ten çok bağlı olan III. Mehmed, ibadetle daha fazla haşır neşir oldu. 
Her daim muntazam olarak beş vakit namaz kılan, her vakit Hz. 
Peygamberin adı zikredilirse ayağa kalkan, hürmette kusur etmeyen 
padişah, şu son günlerde ibadete ayırdığı vakitleri uzatıyor, içinde-
ki sıkıntıları defedip, manevi huzura ermek istiyordu. “Bir meczup 
adamın sözleri beni ne hale koydu. Gaipten haber getirme kabiliyetine 
kim muktedir ki” diyerek içini rahatlatmaya çalışıyordu.

Ne var ki dervişin sözleri, padişahın aklından hiç çıkmıyor; 
zaten vehimli olan padişahı günden güne daha da derinden etkili-
yordu. Gün geçtikçe zayıflayan, gözleri çukura inen padişah, sonba-
harda solmaya ve ardından yok olmaya başlayan naif bir çiçek gibi 
erimeye başladı.  Nihayette zayıf ruhu, dervişin sözlerinin tesiri al-
tında ezilerek, ölümünü hızlandırdı. 

Elli üç gün boyunca bu sözlerin tesirini ruhunun derinliklerinde 
duyan sultan, bir tespih tanesi gibi günleri sayar oldu.  Yatağında ya-
tarken sessizce; ama kimsenin anlayamadığı bir şeyler mırıldandı. 
Bu ebedi yolculuğa çıkarken Kaside-i Bürde’nin Resûlullah’ı medh 
ve sena için söylediği sözlerden seçilmiş bir beyitti ve padişahın son 
sözleriydi: 

 − Ey dost! seni hatırlamam bile gözden akan yaşlar ile kanları bir 
birine katıverdi, dedi ve kelime-i şehadet getiren Sultan III. Meh-
med, 21 Aralık 1603 günü gözlerinden akan iki damla yaşla,  bu 
dünyaya veda etti. 

Sultan III. Mehmed’in saltanat yılları, Osmanlı Devleti’nin Ge-
rileme Dönemi’nin başladığının işaretleriyle doluydu. Eyaletlerde ve 
orduda çıkan isyan fikirlerinin yayılması, Osmanlı’yı uçuruma doğ-
ru sürüklüyordu. Daha III. Murad zamanında, Sokollu’nun öldürül-
mesinden sonra, çözülmenin tohumları atılmış, onun zamanında ise 
zararlı meyveler vermeye başlamıştı. Avarız ve ayniyat vergileri halk 
üzerinde ağır bir yük oluşturmuş, paranın ayarı bozulmuş, rüşvet ve 
iltimas almış yürümüştü.  Elbette ki III. Murad ve III. Mehmed, Os-
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manlı Devleti’nin en kötü sultanları değildi. Ne var ki bu iki sultanın 
ve özellikle III. Mehmed devrinin vezir-i âzamları bilerek veya bil-
meyerek idarenin her alanına giren çözülmenin sebepleri olmuştu. 

Sultan III. Mehmed, babası Sultan III. Murat döneminde baş-
layan Osmanlı-Avusturya Savaşı devam ederken tahta geçmiş, tah-
ta çıkar çıkmaz Avusturya ve Eflak sorunlarıyla ilgilenmişti. 1595 
yılında Avusturya kuvvetleri Estergon Kalesi’ni kuşatmışlar, 40 km 
uzakta olan Mehmed Paşa, Estergon Kalesine yardıma gitmemişti. 
Hiçbir yardım alamayan kale kahramanca direnmesine rağmen, 2 
Eylül 1595 sayıca üstün olan Avusturyalılara teslim olmak zorunda 
kalmıştı. Asker ordunun başında padişahını görmek istiyordu. 

Durumun kötüye gittiğini anlayan Sultan III. Mehmed, devlet 
büyüklerini derhal topladı ve: 

 − Ceddimiz, devletimizin kurucusu Osman Gazi Hazretle-
rinden, büyük dedemiz Kanuni Sultan Süleyman’a kadar 
bütün padişahlar askerin önünde sefere çıkmışlardır. De-
demiz Sultan İkinci Selim’le cennetmekân pederimiz Sul-
tan III. Murad bu usulü bozdular. Biz dahi, başlangıçta 
seferi paşalarımıza ısmarlamakla hataya düştük. Asker 
evlatlarımız bizi başlarında görmek isterler. Kararımız 
odur ki yakında sefere çıkacağız. Hazırlıklar tamamlan-
sın. Küffara haddini bildirmeye gitmek gerekir, dedi. 

Akşam odasına çekilmeden önce mutad bir şekilde vâlidesinin 
odasına uğrayan III. Mehmed, kararından ona bahsedince, Vâlide 
Safiye Sultan oturduğu yerden ayağa kalkarak:

 − Buna asla müsaade edemem, arslanım. Serdar-ı Ekrem 
senin yerine zaten ordu başındadır. Otur tahtında, dedi. 

Vâlidenin sesi titriyor, odanın ortasında sinirle bir ileri bir geri 
gidip geliyordu. Annesine büyük bir zaafı olmasına rağmen cesare-
tini toplayan Sultan Mehmed, kendisine karşı çıkan annesi Safiye 
Sultan’ın sedire oturmasından sonra, sert bir edayla:
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