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Öz: Bu makale IV. Mehmed’in vâlidesi Hadîce Turhan Sultan’ın ölümünden sonra 

kalan eşyalarının kaydedildiği muhallefat defterini inceleyerek 17. yüzyılda valide 

sultanların hayatı hakkında ayrıntılı bilgiler vermektedir.   Vâlide Sultan’ın oturma ve yatak 

odasının döşemeleri, giydiği elbiseleri ve kaftanlarının kumaş türleri, kürkleri, 

mücevherleri, saatleri ve makyaj malzemeleri yaninda yemeklerini hangi kaplarda yediği, 

kahve takımları ve mutfağında kullanılan kap, kaşık ve su bardakları da bu defterde 

görülmektedir. Sonuç olarak Hadîce Turhan Sultan’ın, Osmanlı Devleti’nin güç ve 

kudretine yakışır bir şekilde hayat sürdüğü görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Vâlide Hadîce Turhan Sultan, Harem, Metruke, IV. Mehmet, 

Osmanli Devleti 

 

Abstract: This article examines the estate book of Hadîce Turhan Sultan, the 

mother of Ottoman Sultan IV. Mehmed (1648-1687). Compiled after her death, the estate 

book contains a detailed list of all her belongings and reflects the lifestyles of women in the 

Ottoman harem. Her living and bedroom furniture, her clothes and the type of their fabrics, 

her furs, jewels, clocks and make up materials as well as the kitchen utensils, coffee sets, 

cups, spoons and glasses are listed on her estate book. In conclusion, her belongings reflect 

that Hadîce Turhan Sultan lived a life that match to the power and glory of the Ottoman 

Empire. 
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Giriş 

Vâlide sultanlık, Osmanlı Devleti’nde padişah annesinin, sadece oğlunun saltanatı 

müddetince taşıdığı unvandır
1
. Padişahın annesine resmi bir unvan olarak vâlide sultan 

denilmesi III. Murad’ın zamanındadır
2
. Daha önceleri vâlide sultanlar ya “padişah filan’ın 

annesi” ya da “mehd-i ulya” veya “sedef-i dürr-i saltanat” gibi deyimlerle anılırdı
3
. 

                                                           
1
 J. Deny, “Valide Sultan”, İA, İstanbul 1983, C. XIII, s. 178.  

2
 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin Saray Teşkilatı, Ankara,1988, s. 154. 

3
 Leslie P. Peirce, Harem-i Hümayun Osmanlı İmparatorluğu’nda Hükümranlık ve Kadınlar, (Çev. 

Ayşe Berktay), İstanbul 1998, s. 251. 
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Osmanlı hükümdarı vefat ettiği zaman zevceleriyle vâlidesi ve kızları, Topkapı 

Sarayı’ndan çıkarılarak Eski Saray’a nakledilirler ve yeni hükümdarın vâlidesi ise, III. Murad 

zamanından beri kanun hükmünde olan saraya mahsus teşrifat ve merasimle Eski Saray’dan 

alınarak yeni saraya naklolunurdu. Bu merasime Vâlide alayı denirdi
4
. Bu alay daha sonraki 

yüzyıllarda zengin ve ayrıntılı bir tören haline geldi. Yönetici tabakanın bütün kademeleri, 

hem Enderun hem Birun teşkilatı, hem askeri hem de dini teşkilat, bu alayda fiilen temsil 

edilirdi. Alay, İstanbul kentini geçerken vâlide sultan, yeniçeri ağasının saygı arzını kabul eder 

ve karşılığında askere bahşiş dağıtılırdı. Vâlide sultanı, oğlu (padişah) sarayda ayakta karşılar 

ve hürmetle selamlardı. Yine makam ve ikametgâhına yerleştiğini, alayın saraya gelişinin 

ertesi günü sadrazama bir hüküm göndererek resmen bildirirdi. Bu hükme hediye olarak bir 

tören kaftanı ve hançer eşlik ederdi
5
. Haremin en itibarlı hanımı olan vâlide sultan bu şekilde 

saraya yerleşirdi. 

Vâlide sultanın saray hanımlarının hepsinden üstün olan konumu harem müessesesinin 

esasıydı. O hem sultan ailesinin vesayetinden hem de haremin günlük işleyişinin idarî 

denetiminden sorumluydu. Onun haremin en güçlü üyesi olduğunu maaşı da açık bir şekilde 

yansıtmaktadır. Zira devlet hazinesinden harem üyelerinin her birine ödenen günlük yevmiye, 

harem kurumunun hiyerarşisini ortaya koyar ve simgelerdi. Kanuni sonrası dönemde, III. 

Murad’ın annesi ve haremi ilk yöneten vâlide sultan olan Nurbanu Sultan’a günlük 2000 

akçelik bir maaş bağlanmıştı
6
. III. Mehmed’in annesi Safiye Sultan’da bu rakam 3000 akçeye 

çıkmıştır
7
. Vâlide Sultan maaşları, kısa süreli istisnai dönemler dışında bu yüksek seviyeyi 

muhafaza etmiştir.  

Ayrıca Vâlide sultanların kendilerine verilmiş “paşmaklık” denilen hasları vardır
8
. 

Yukarıda da belirtildiği gibi daha sonraları haslarından başka kendilerine darphaneden 

muayyen bir maaş da tahsis edilmiştir. Nitekim vâlide sultanın serveti içinde para ve 

mücevherler, mücevherli ziynet eşyası ve pahalı kumaşlar gibi kişisel eşyalar da vardı
9
. Lüks 

eşyalar sadece bir düşkünlük değil, kadınların servetlerini yatırdıkları başlıca alanlardan 

biriydi. Birinci dereceden bir nakit gelir kaynağı vâlide sultanın günde 3000 akçelik muazzam 

maaşıydı ki yılda toplam bir milyon akçeyi geçiyordu. Ayrıca, para ya da lüks eşya dini 

bayramlarda, padişah kızlarının düğünleri ve şehzadelerin sünnetlerinde ve önemli fetihler 

sonrasında hediye olarak da geliyordu. Yabancı devletler ve elçileri de vâlide sultanlara 

hediyeler vermekteydiler
10

.  

Vâlidelerin kalabalık bir maiyetleri vardı. Haremi, Haznedar Usta vasıtasıyla idare 

ederlerdi. Haremdeki bütün kadınlar, sultanlar, ustalar ve cariyeler kendisinden çekinirler onu 

sayarlardı. Haremdeki bütün işler onun emriyle yapılırdı. Göçler, gezintiler onun emriyle ve 

arzusuna uygun olarak haznedar ve kalfalar tarafından tertip edilirdi. Törenlerde ve hareme 

                                                           
4
 M. Çağatay Uluçay, Harem II, Ankara 1992, s. 62. 

5
 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, age, s. 154, 156; M. Çağatay Uluçay, age, s. 63. 

6
 Leslie P. Peirce, age, s. 169. 

7
 Hammer, Devlet-i Osmaniye Tarihi, (Çev. Mehmed Ata), C. VII, İstanbul 1332, s.318. Na’imâ 

Mustafa Efendi, Târih-i Na’imâ/Ravzatü’l-Hüseyn fî Hulâsat Ahbârü’l-Hâfikîn, C. IV, İstanbul 1281-

1283, s. 243. 
8
 Evliya Çelebi Mehmed Zilli ibn-i Derviş, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, C. II, İstanbul 1314, s. 6; 

Hammer, age, C. VI, s. 318; C. X, s. S. 75, 188; J. Deny, agm, s. 182. 
9
 Bkz. Valide sultan’ın günlük hayatında kullandığı eşyalar. 

10
 Valide sultanların servetlerinin kaynakları için bkz. Leslie P. Peirce, age, s. 283-290; J. Deny, agm, s. 

182. 
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kabullerde başrolü vâlide sultan oynardı. Hariçteki işlere Vâlide Kethüdası denilen bir memur 

bakardı. Vâlidelerin hasları ve mukataalarını da o idare ederdi
11

.  

Vâlide sultanlar oğullarına “arslanım” diye hitap ederlerdi. Nitekim bazı padişahlar da 

vâlidelerine karşı son derece hürmetkâr davranmışlardır
12

. Vâlide sultanlardan bazıları devlet 

işlerine fazlaca müdahale etmişler ve birçok kanunsuzluklara yol açmışlardır
13

. Bunun neticesi 

olarak vâlide sultanların saraydaki hüküm ve nüfuzları daha da artmıştır. Ancak istisnai olarak 

görülen bu çeşit olayların daha çok çocuk yaşta tahta çıkan padişahların dönemlerinde olduğu 

da gözden kaçırılmamalıdır. 

 

A-Hadice Turhan Sultan 

Turhan Sultan Rusya’da doğmuş (1037/1627-28) ve 12 yaşında iken, Tatarların her 

sene Rusya üzerine yaptıkları seferlerden birinde esir düşmüş ve Kör Süleyman Paşa’ya 

satılmıştır. Turhan, uzun boylu, narin, sarışın beyaz tenli, mavi gözlü idi
14

. Müstesna bir 

güzelliğe sahip olan bu kızı, Kör Süleyman Paşa Kösem Vâlide’ye hediye etmiştir
15

. Sarayda 

IV. Murad’ın kız kardeşi Atike Sultan tarafından eğitilmiş ve Kösem Sultan tarafından da özel 

olarak hazırlanarak oğlu İbrahim’e sunulmuştur
16

.  

Turhan Sultan’ı hanedan tarihinde öne çıkartan olay ise, hayattaki tek Osmanoğlu 

olarak 8 Şubat 1640’ta tahta oturan İbrahim’e, ilk şehzadeyi verme yarışında, 1 Ocak 1642’de 

IV. Mehmed’i dünyaya getirmesidir
17

. Ancak Vâlide Kösem’in haremdeki otoritesi nedeniyle 

baş hasekilik şanına layık bir konum elde edememiştir. Turhan Sultan; havuz hadisesinden
18

 

sonra işinin, oğlunu yetiştirmek ve onu tahta çıkarmak olduğunun idrak etmiştir. Kayınvalidesi 

Kösem Sultan ile gizli bir nüfuz mücadelesi başlamıştır. Sultan İbrahim’in tahttan indirilip 

yerine yedi yaşındaki oğlu IV. Mehmed’in getirilmesinden sonra, gelin kaynana arasında 

vâlide sultan olma rekabeti yaşanmıştır. Nitekim gelenek gereği Kösem Sultan, Eski Saray’a 

çekilmeyip “vâlide-i muazzama” olarak sarayda kalmıştır
19

. Mehmed’in kendi annesi Turhan 

ise, vâlide sultan unvanını almış; fakat statüsü açıkça kayınvalidesinin altında kalmıştır. Çünkü 

Kösem 3000 akçelik maaşını almaya devam ederken Turhan’ın sadece 2000 akçe alması, 

bunun açık bir göstergesidir. Kösem’in 1651’de ölmesinden sonra Turhan, harem kurumunun 

başı olmuş ve maaşı da hemen 3000 akçeye yükseltilmiştir
20

. 

Yukarıda belirtildiği gibi, Vâlide Kösem Sultan ile padişahın annesi Hadice Turhan 

Sultan arasında birbirlerinin canlarına kastedecek derecede şiddetli bir rekabet vardı. 

Birbirlerine karşı sürekli fırsat kolluyorlardı. Kösem Sultan ocak ağalarıyla işbirliği yaparak 

                                                           
11

 J. Deny, agm, s. 182; İsmail Hakkı Uzunçarşılı, age, s. 154. 
12

 M. Çağatay Uluçay, Harem II, Ankara 1992, s. 62-64. 
13

 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, age, s. 156-157. 
14

 Ahmet Refik Altınay, Kadınlar Saltanatı, Ankara 2005, s. 152. 
15

 M. Çağatay Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları, Ankara 1985, s. 57. 
16

 Lucienne Thys-Şenocak, Hadice Turhan Sultan, Osmanlı İmparatorluğu’nda Kadın Baniler, (Çev. 

Ayla Ortaç), İstanbul 2009, s. 34. 
17

 Necdet Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları, İstanbul 2011, s. 245. 
18

 Sultan İbrahim, Şehzadesi Mehmed'i emzirmek için çocuğuyla birlikte hareme alınan kadına tutulmuş. 

Bir gün, İbrahim Mermerlik’te süt kadının oğlunu sevmekte iken Turhan Haseki, kucağında Şehzade 

Mehmed’le, üzerlerine gelmiş. Padişaha, kendi şehzadesini sevmesi gerektiğini ihtar etmiş. Padişah, 

hasekisi Turhan’a kızarak Mehmed’i Mermer Havuz’a fırlatmış. Mahpeyker Kösem Vâlide, duruma el 

koymuş ve sütanneyi kovmuştur. Ahmet Refik Altınay, age, s. 155. 
19

 Na’imâ, C. IV, s. 276, 290; Ahmet Refik, Turhan Valide, İstanbul 1931, s. 10; M. Çağatay Uluçay, 

age, s. 58. 
20

 Leslie P. Peirce, age, s. 171. 
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devlet işlerine karışıyordu. Buna karışırken Hadice Turhan Sultan ise saray ağalarıyla 

anlaşmıştı
21

. 

Kösem Sultan, Hadice Turhan Sultan’ın gücünü ortadan kaldırmak için, IV. Mehmed’i 

zehirletmeyi ve yerine İbrahim’in ikinci oğlu Süleyman’ı tahta çıkarmayı planlamaktaydı. 

Amacı bir çocuk hükümdarın yerine diğerini geçirmekten çok, Turhan’ın yerine daha uysal ve 

“vâlide sultanlık makamının otoritesini kullanmaya o kadar hevesli olmadığına” inandığı 

Süleyman’ın annesi Saliha Dilâşûb’u geçirmekti
22

. Bu planın gerçekleşmesi halinde meydan 

tamamen kendisine kalacaktı. Fakat Kösem’in hizmetkârlarından Melekî Hatun ona ihanet 

ederek komployu Turhan’a bildirdi
23

. Nitekim Hatice Turhan Sultan da bu plandan kendisini 

tutan saray ağalarını hemen haberdar etti. Özellikle Başlala Süleyman Ağa’nın gayretleriyle, 

Kösem Sultan, gece vakti odası basılarak öldürüldü. 2 Eylül 1651 gecesinde, Osmanlı 

hareminin gelmiş geçmiş en güçlü kadını Kösem’in katliyle sonuçlanan saray baskını, talihin 

Vâlide Turhan Sultan’a ikinci kez gülüşüdür. Ölümüne değin, 32 yıl sürecek asıl vâlide 

sultanlığı bu tarihte başlamıştır. Ertesi gün, oğlunun nâibeliğini resmen üstlenmiş, “Mazhar-ı 

lûtf-i Samed/Vâlide-i Sultan Mehmed” yazılı mührünü bastığı hükümnâmelerle yönetimde 

fiilen söz sahibi olmuştur
24

. 

Turhan Sultan tam kontrol edemediği güçlerce naiplik konumuna sürüklenmiş olsa 

bile, makamı sayesinde kendini hükümetin yönetiminde buldu. Çocuk sultanı temsil 

edebilecek tek kişi vâlide sultandı; ama muhtemelen ilk başlarda yandaşlarına, yani çok 

geçmeden Darü’s-sa‘ade ağalığına yükselen Süleyman Ağa ve hükümdarın hocası Hoca 

Reyhan Efendi’ye birçok konuda danışmıştı
25

. Nitekim Turhan ile ilk naiplik yıllarının 

sadrazamları arasında gidip gelen mektupların çokluğu, devlet görevlileri tarafından verilen 

kararları onaylayan, hatta zaman zaman yeni politikalar başlatanın kendisi olduğunun kanıtıdır. 

Ayrıca Turhan Sultan’ın İbrahim’in deliliklerinin tahribatından ve tahtta bir çocuk 

bulunmasından kaynaklanan bu zayıflamış merkezi hükümet döneminde ortaya çıkan hizip 

kavgalarının üstesinden gelecek kadar yetenekli ve sağlam bir sadrazam bulmaya uğraştığı 

anlaşılmaktadır
26

.  

Askerlerin 1656 Mart’ında birçok saray görevlisinin idamıyla sonuçlanan tehlikeli 

ayaklanması acil bir politik çözüm gerektirdiğini göstermekteydi
27

. Bu çözüm altı ay sonra 

Turhan Sultan’ın Köprülü Mehmed Paşa’yı sadrazam tayin etmesiyle bulundu. Nitekim 

Turhan Sultan, Köprülü Mehmed Paşa’nın görevi kabul etmeden önce öne sürdüğü koşulları 

kabul ederek oğlunun naibi sıfatıyla elinde tuttuğu yetkilerin büyük kısmını ona devretti
28

. 

Çünkü bundan sonra, Turhan Sultan’ın vâlide sultanlık rolünün vurgusu değişiktir. Açık politik 

                                                           
21

 Na’imâ, C. V, s. 107. 
22

 Na’imâ, C. V, s. 107. 
23

 Na’imâ, C. V, s. 108. 
24

 M. Çağatay Uluçay, age, s. 58. 
25

 Leslie P. Peirce, age, s. 336. 
26

 Leslie P. Peirce, age, s. 335-338.  
27

 Çınar vakası için bkz. Naima, C. VI, s. 144; İsmail Hami Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi 

Kronolojisi, C. III, İstanbul 1972, s. 420-421. 
28

 Mustafa Nuri Paşa, Netayicü’l-Vukuat Kurumları ve Örgütleriyle Osmanlı Tarihi, C. I-II, (Sad. Neşet 

Çağatay), Ankara 1992, s. 261; Mehmed Halife, Târih-i Gılmânî, (Haz. Kamil Su), İstanbul 1976, s. 

61; Kadircan Kaflı, “Turhan Sultan”, Yeni Tarih Dünyası, Yıl 1, S. 3, 15 Ekim 1953, s. 125.  
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uğraşısı azaldıkça, Turhan’ın tören ve yardım severlik rolleri önemli ölçüde arttı. IV. 

Mehmed’in saltanatından sonra da bir daha hiçbir vâlide sultan, oğluna naiplik edemedi
29

. 

Köprülü, vâlide sultanla genç padişahın, İstanbul’da kalmaları durumunda, 

müdahalelerin olabileceğini düşünerek onları payitahttan uzaklaştırmayı yeğledi. IV. 

Mehmed’i Istırancalar’da, Balkanlar’da avlanmaya, bunun için de askeri bir kamp işlevindeki 

atalarının başkenti Edirne’de oturmaya ikna etti. Turhan Sultan’ınsa, Köprülü’nün 

diktatörlüğünde siyasetle ilgilenmesi hepten olanaksızdı. Turhan Vâlide de çoğunlukla Edirne 

Sarayı’nda oturdu
30

. Bu yeni dönemde haslarından edindiği servetle hayır işlerine yöneldi
31

. 

Turhan Sultan, 23 Temmuz 1661’de, Köprülü Mehmed Paşa’nın teşviki ile temelini 

1598’de Safiye Sultan’ın attığı; Kösem Sultan’ın 1640’lardaki girişimine karşın yarım kalan 

Vâlide Külliyesi’ni bitirmeyi üstlendi
32

. Külliyede camiye ek olarak bir sıbyan mektebi, dârü’l-

kurâ, iki çeşme, türbe, denize nazır bir kasır ve bir çifte çarşı vardı
33

. Bu camiye “Yeni Vâlide 

Camii” denildi. Turhan Sultan’ın camii, bir kadın tarafından inşa edilip de selâtin camileri 

safına katılan ilk camii oldu
34

. 31 Ekim 1665 Cuma günü, Yeni Vâlide Camisi, padişahın, 

Vâlide Sultan’ın, Haseki Gülnûş Sultan’ın ve devlet erkânının katıldığı törenle ibadete açıldı
35

.  

Ayrıca Turhan Sultan, her yıl ramazan başında Üsküdar’ın yoksullarına pirinç, 

yemeklik yağ ve odun dağıtır, Mekke ve Medine’deki hacılara (65 deveyle) su sağlardı. 

Turhan Sultan birçok yerde Kur’an okunması için vakıflar da kurmuştur
36

 

Turhan Sultan, Çanakkale Boğazı’nı koruyan iki kalenin yeniden yapımını üstlendi. II. 

Mehmed’in iki yüzyıl önce yaptırdığı bu kaleler tümden onarıma muhtaçtı. Turhan Sultan, 

bunları yeniden inşa etmek için yaptığı ilk girişiminden bölge sakinlerinin itirazları üzerine 

vazgeçmiş; ancak Sadrazam Köprülü Mehmed Paşa, vâlideyi projeyi yeniden ele almaya ikna 

etmişti
37

. Kale-i Sultaniye ve Seddü’l-Bahr olarak bilenen ve Vâlide Sultan tarafından yeniden 

genişletilerek inşa edilen bu kalelerde birer cami, sıbyan mektebi, hamam, kalelerde görevli 

askerler için evler, dükkân ve çarşılar da vardı
38

. 

Vâlide Turhan Sultan, Edirne’de 10 Receb 1094/4 Ağustos 1683’te vefat etmiştir
39

. 

Vâlidenin vefatı üzerine Tarihçi Silahtar Mehmed Ağa, herkesin üzüldüğünü ve kederlendiğini 

“heyhat, devletin en güçlü direği gitti” diye feryat ettiğini belirtir
40

. İstanbul’daki türbesine 

gömülmesini vasiyet ettiğinden, cenaze namazı Edirne’de kılınmış olmasına karşılık cenazesi 

İstanbul’a getirilip Vâlide Camii (Yeni Camii) avlusundaki türbesine defnedilmiştir
41

.  

 

                                                           
29

 Leslie P. Peirce, age, s. 338. 
30

 Necdet Sakaoğlu, age, s. 250; Kadircan Kaflı, agm, s. 125.   
31

 Valide Hadice Turhan Sultan’ın vakıflar için bkz. VGMA (Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi), 

Vakfiye Defteri 744, sayfa 23, sıra 8,(27 Ramazân 1076/2 Nisan 1666); sayfa 31, sıra 9, (Cemâziye’l-

âhir 1079/6 Kasım-4 Aralık 1668); sayfa 35, sıra 10 (Rabîü’l-âhir l084/16 Temmuz-13 Ağustos 1673); 

sayfa 36, sıra 11, (22 Zi’l-ka‘de l084/28 Şubat 1674); sayfa 41, sıra 13 (Cemâziye’l-âhir 

1087/Ağustos-Eylül 1676); sayfa 112, sıra 29.( 27 Receb 1073/7 Mart 1663). 
32

 Silahdar Fındıklılı Mehmed Ağa, Silahdar Tarihi, C. I, İstanbul 1928, s. 218-19. 
33

 A. Saim Ülgen, Yeni Cami, Vakıflar Dergisi, Ankara 1942, C. II, s. 395, 396. 
34

 Lucienne Thys-Şenocak, age, s. 218-245. 
35

 Râşid Mehmed Efendi, Târih-i Râşid, C. I, İstanbul 1282, s. 108-109. 
36

 VGMA, Vakfiye Defteri 744, sayfa 112, sıra 29, (27 Receb l073/7 Mart 1663). 
37

 Na’imâ, C. VI, s. 409. 
38

 Lucienne Thys-Şenocak, age, s. 131-139. 
39

 Târih-i Râşid, C. I, s. 415; Silahdar Tarihi, C. II, s. 117. 
40

 Silahdar Tarihi, C. II, s. 116-117. 
41

 Kadircan Kaflı, agm, s. 125.    
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B-Günlük Hayatında Kullandığı Eşyalar 

Bu çalışmanın ana kaynağı, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Başbakanlık Osmanlı 

Arşivinde bulunan Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi Defterler Kataloğu’nda kayıtlı 27 numaralı 

muhallefât defterdir [=TS.MA. d]
42

. Defter, IV. Mehmed’in vâlidesi Hadice Turhan Sultan’a 

ait olup, onun vefatından sonra kullandığı eşyalar ile mücevherlerinin Enderun hazinesine 

teslim edilmek üzere hazırlanmıştır
43

. Defter deri ciltli olup 30 sayfadan ibarettir. Ancak varak 

usulüne göre sonradan numaralandırılmıştır. Numaralandırma günümüz rakamları ile ilk 

sayfadan 2 ile başlamış, 15’ten 17’ye geçilmiştir. 15. varakta bir sayfa boştur. Defter Vâlide 

Sultan’ın vefatından dört beş ay sonra yazılmıştır (Zi’l-ka‘de 1094/Ekim-Kasım 1683). 

Bu muhallefât defteri, XVII. yüzyılda yaşayan bir vâlidenin yani saraydaki bir padişah 

annesinin, oturduğu mekânın hangi eşyalarla nasıl tefriş edildiği, elbiseleri, mücevherleri, 

mutfak eşyaları ve diğer kullandığı eşyaları tespit etmemize yarayan bir kaynak niteliğindedir. 

Ancak defterde eşyaların özellikleri, menşeileri ve miktarları belirtilmiş, kıymetleri 

belirtilmemiştir. Bu çalışmada, eşyaların günlük hayattaki kullanımları ve adetleri belirtilmeye 

çalışılacaktır.  

 

1-Dairesi  
Haremde vâlide sultan dairesi padişaha ait mekânlardan sonra, en büyük ve en önemli 

mekândır. Daireye vâlide taşlığından bir bekleme odasından geçilerek girilirdi. Girişte nöbetçi 

cariyeler beklerdi. Daire yüksek kubbeli bir sofa, daha küçük bir yatak odası ve ibadet odası ile 

iç içe üç bölüm halindedir. Vâlide sultan ziyaretçilerini sofada ağırlar ve yemeklerini burada 

yerdi
44

. 

 

a- Oturma odası (Sofa) 

Sofada yer döşemesi olarak halı veya keçe kullanılmaktadır. Ancak metrukede halı 

kaydına rastlanılmamakta; sadece 18 Acem keçesi ile 3 Selanik keçesi
45

 bulunmaktadır. 

Kendisi ve misafirleri minderde oturmaktadır. 2 büyük 2 küçük minder kaydedilmiş; 

minderlerin yüzü atlas, hare ve telli hareden olup, içleri de pupla denilen ördek tüyüyle 

doldurulmuştur
46

. Ancak oturmak için minderden daha çok mak‘ad (oturacak yer, minder) 

tercih edilmiştir. Beyaz Acem dibası, atlas (parlak ipekli), sûzenî (iğne ile yapılan ince nakış), 

hâre (karışık çizgili), telli hare, telli kadife ve samurdan imal edilmiş 21 mak‘ad 

kullanılmaktadır
47

. Oda veya sofanın döşenmesi yastıklarla tamamlanmıştır. Burada çatma, 

sade kadife, telli kadife, serâser (sırma ve ipekle dokunmuş, baştanbaşa her tarafı altın ve 

gümüş telli), Lipe dibasından (diba dallı ve çiçekli motiflerle süslü ipekli), Acem dibası, telli 

                                                           
42

 Defter katalogda “Hazine-i Hümâyûn muhallefât defteri: 1094.Ş.10 tarihinde Edirne'de vefat eden IV. 

Mehmed’in validesi Hatice Turhan Sultan’ın eşya ve cevâhirinin adları ile evsafını hâvi defter” olarak 

kayıtlıdır. Ancak Turhan Sultan’ın ölümü ayı defterde Şaban olarak kaydedilmiş, aslında “B” Recep 

olması gerekirdi.  
43

 Defterin başlığı şöyledir: “Merhûme mağfûr lehâ Vâlide Sultân tâbe serâhâ hazretlerinin Sofya nâm 

menzilde hazînedâr musâhibi Ali Ağa yediyle gelûb sa‘âdetlu Dâr’ü’s-sa‘âdetü’ş-şerîfe Ağâsı 

hazretleri ma‘rifetiyle teslîm-i hazîne-i enderûn-i humâyûn olunan metrûkesidir ki bi-resmiha zikr 

olunur fî Zi’l-ka‘de sene 1094”, TS.MA. d, nr. 27, vrk. 2a. 
44

 M. Çağatay Uluçay, age, s. 64. 
45

 TS.MA. d, nr. 27, vrk. 11a. 
46

 TS.MA. d, nr. 27, vrk. 13a. 
47

 TS.MA. d, nr. 27, vrk. 7a, 8b, 10b, 11a, 112a.  
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hare, beyaz atlas ve taraklı atlas kumaştan imal edilmiş 61 yastık bulunmaktadır
48

. Bundan 

başka odanın veya sofanın pencere ve kapısına tutulmak üzere zerdûz (altın ve sırma ile 

işlenme) işleme al çuka, sırma ve kılabdan
49

 işlemeli al çuka, telli kadife, çuka, telli çiçekli 

kadife, sireng (ipekli kumaş), Acem dibası, yeşil kutnu, atlas, Mardin, münakkaş (işlenmiş) 

atlas, taraklı atlas, kırmızı çuka ve taraklı sandal (ipek pamuk karışımlı) kumaşlardan imal 

edilmiş 39 perde de zikredilmektedir
50

.  

Vâlide Sultan’ın dairesinin aydınlatılmasında kullanılan mumlar için 5 mum safrası 

(ağırlık) ve 15 adet de şamdanı
51

 vardır. Mum safralarının üçü gümüş pullu iken ikisi telâtin 

(Rusya’da yapılan bir tür sağlam yumuşak deri) sırmalıdır (zerdüz). Şamdanlar altın, gümüş, 

bakır ve pirinçten yapılmıştır. Mum ışığının rüzgârdan sönmemesi için cam fanustan 2’si 

küçük 2’si büyük olmak üzere 4 fanusu bulunmaktadır. İlaveten 1 gümüş kaplı meşin fanus 

iskemlesi de kaydedilmiştir
52

.  

Oda ve sofa Mısır süpürgesi ile temizlenmekte, süprüntüler gümüş ve bakırdan yapılan 

faraşlarla atılmaktadır
53

. 

Vâlide Sultan’ın dairesi ve sofasında ısınma amaçlı şömine şeklinde bir ocak 

bulunmaktadır. Ancak dairenin büyük ve yüksek olması ısıtmayı zorlaştırmaktadır. Bu nedenle 

dışarıda odunlar yakılıp közleri gümüş ve bakırdan mangallara (ateş-dân) alınarak odalar 

ısıtılmaktadır. Vâlide Sultan’ın bakır ve gümüşten yapılmış 10 ateş-dân ve 1 gümüş kaplı 

tandırı görülmektedir
54

. 

Odanın zarafet ve güzel görünümüne önem veren vâlidenin aynı zamanda özel 

yaşamını geçirdiği mekânın dört bir tarafının güzel kokularla tütsülenmesinden ayrı bir zevk 

aldığı anlaşılmaktadır. Nitekim çeşitli kokuların tütsülendiği 9 buhurdanı vardır
55

. Bunlar, 

gümüş çubuklu, yaldız bakırlı, taşlıca, gümüşlü ve mertabanidir
56

. Ayrıca 7 anber parçası (402 

dirhem) ve bunların tütsülendiği 1 küçük fağfuri (Çin’de yapılan değerli porselen; eski maden) 

ve 1 sevâd-kâri (Gümüş üzerine siyah işleme) 2 hurde (küçük) yakutlu altın anber-dânı da 

mevcuttu. Yine odanın güzel kokması ve görünmesi için çiçeklerden de faydalandığı 

görülmektedir. Nitekim günümüzün vazoları gibi orta ve büyük boylarda olmak üzere çiçek 

koymak için kullanılan gümüşten ve porselenden imal edilmiş 12 çiçekliği kaydedilmiştir
57

.  

Odasında mobilya olarak 2 çekmece zikredilmiştir. Bunlar sedef, bağa ve kemik ile 

işlenmelidir. Ayrıca altın, gümüş, bakır, kristal, bağa, kemik ve deriden imal edilmiş, üzerleri 

değerli taşlarla süslenmiş 61 kutusu kaydedilmiştir. Bunların 45’i yağ kutusudur. Bu yağ 

                                                           
48

 TS.MA. d, nr. 27, vrk. 11ab, 13a. 
49

 Kılabdan, gümüş, altın veya altın alaşımlı gümüş tel ile sarılmış ipek veya pamuk iplik. Bu işlem 

‘kılab’ veya ‘kulap’ (kullab) denen eğirme çarkı ile yapılır. Gümüş tel beyaz ipekle sarılınca gümüş 

kılabdan, sarı iplik etrafına sarılınca altın kılabdan görünüşü verir. Şemseddin Sami, Kamus-i Türkî, 

İstanbul 1317, s. 1077. 
50

 TS.MA. d, nr. 27, vrk. 6b, 7a, 8b, 9a, 10b, 11ab,  
51

 TS.MA. d, nr. 27, mum safrası vrk. 8b; şamdan, vrk. 8b, 9b, 10b, 13ab, 17a. 
52

 TS.MA. d, nr. 27, fanus vrk. 13a; iskemle vrk. 10a. 
53

 TS.MA. d, nr. 27, süpürge vrk. 12a; faraş vrk. 13a. 
54

 TS.MA. d, nr. 27, ateş-dan, vrk. 9b, 9b, 15; tandır, vrk 10b.  
55

 TS.MA. d, nr. 27, vrk. 9b, 13a, 15a, 17a. 
56

 Mertebanî, Burma’nın merteban limanından gemiye yüklendikleri için bu adla anılan “seladon” da 

denilen yeşil renkli Çin porselenidir. Mübahat S. Kütükoğlu, Osmanlılarda Narh Müessesesi ve 1640 

Tarihli Narh Defteri, İstanbul 1983, s. 355. 
57

 TS.MA. d, nr. 27, vrk. 8b, 11a, 12a. 
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kutusunun 32’si el yağı kutusudur. Bunlardan başka bakır ve minâ-kâriden yapılmış 3 şeker 

kutusu, 3 gül kutusu ve 1 de dürbün malzemesi konulan kutu belirtilmiştir
58

. 

Yaz sıcaklarında Vâlide Sultan serinlemek için yelpaze kullanmaktadır. 3 yelpazesi 

vardır
59

. Bunlar; bir tarafında bir büyük zümrüt, 9 orta, 2 küçük elmas, bir tarafında 48 hurde, 

küçük elmas ile süslü siyah balıkçın telli yelpaze; billur kabzalı, 2 yeşim paftalı, iş yakutlu ve 

zümrüt ile müzeyyen (süslü) kırmızı tüylü yelpaze; 500 incili, 8 lâllı (yakuta benzeyen, parlak 

kırmızı renkte değerli taş), 2 tahte büyük zümrütlü, yeşim kabzalı yelpaze kayda geçmiştir. 

Vâlide Sultan’ın elmas ve yeşim kabzalı tavus kuşu kuyruğundan yapılmış12 adet sinekliği 

kaydedilmiştir
60

.  

Turhan Sultan’ın sarayın avlusunda ve çeşitli seyahatlerinde etrafı gözlemek için 20 

dürbünü olduğu görülmektedir
61

. Bunların 8’i altın, 8’i mütenevvi (çeşitli), 2’si gümüş zarflı 

ve 1’i yeşim, hurde yakut ve zümrüt süslü küçük dürbündür. Bir diğeri ise ayakları gümüş 

kaplı hurde firuze, yakutluca altın kaplı, bir toplu ve top üzerine konulacak hurde elmas, 

yakutluca siyah ve yeşil mineli, altın kaplı çubuklu dürbündür.  

Hadice Sultan’ın 8 asası kaydedilmiştir
62

. Bunlar; kabzası ve dibi altın kaplı hezârân 

(bambu ağacı) asa (1adet), dibi ve kabzası kemikli hezârân asa (1adet), kabzası sedef-kâri 

münakkaş Geyvanoğlu işi asa (1adet), siyah boyama hindişi pıtraklı asa (1adet), kabzası ve 

dibi münakkaş boyama asa (1adet), kabzası kemik çevgen tarzı asa (1adet), sedef-kâri zarf 

içinde sedef-kâri asa (1adet) ve başları kemik siyah abanoz mükemmel sopadır (1adet). 

 

b- Yatak odası 

Vâlide Turhan Sultan’ın yatak odasında kullandığı eşyaları da metrukede 

zikredilmiştir. Ancak yattığı yatak/lar metrukesinde belirtilmemiştir. Yatarken üzerine örttüğü 

yorgan, yatağının altına serdiği çarşaf ve baş yastıkları kaydedilmiştir. Muhtemelen yün veya 

puple yatakta yatmaktadır. Yatarken giydiği hatayî ve sandal kumaşlardan yapılmış 14 gecelik 

entarisi vardır
63

. Yatağına serdiği bürüncek ve kenarlı 3 çarşafı varken yatağının altına serdiği 

çeşitli sandal ve boğası kumaşlara kılabdan işlemeli 18 yatak nihalisi mevcuttur
64

. Ayrıca 4 

adet yüz yastığı olup bunun 3’ü işlemelidir. Vâlide Sultan’ın 51 yorganı kaydedilmiştir
65

. 

Bunun 30’u yatarken üste örtülen cinstendir. Bunların 10’u Yemenî kumaştan, diğerlerinin 

yüzleri değerli kumaşlardan yapılmıştır. Bu kumaşlar, kılabdan işleme bürüncek, kılabdan 

işleme elvan bürüncek, kılabdan işleme sandal, kılabdan ile beyit yazılı sarı bürüncek, telli 

hatayî, telli çekme, kılabdanla beyit yazılı bürüncek idi. Diğer yorganları ise kışın nezle vb 

rahatsızlıklarda kullanılan 21 adet diz yorganıdır. Diz yorganları da diğer yorganları gibi özel 

işlemeli yüzlere sahipti. Ayrıca üzerine örttüğü battaniye niteliğinde 4 velençe 

zikredilmektedir
66

. 

                                                           
58

 TS.MA. d, nr. 27, çekmece vrk. 10b, 12b; yağ kutuları vrk, 10b, 12ab; gül kutusu vrk. 13a; şeker 

kutusu vrk. 13a. 
59

 TS.MA. d, nr. 27, vrk. 5b, 6a. 
60

 TS.MA. d, nr. 27, vrk. 6a, 9b, 10b, 12b. 
61

 TS.MA. d, nr. 27, vrk. 8a, 10, 12b. 
62

 TS.MA. d, nr. 27, vrk. 11a, 12a. 
63

 TS.MA. d, nr. 27, vrk. 7a. 
64

 TS.MA. d, nr. 27, çarşaf vrk. 11b, 13a, nihali 7a. 
65

 TS.MA. d, nr. 27, yastık vrk. 13a, yorgan vrk. 8b, 10b, 11b. 
66

 TS.MA. d, nr. 27, vrk. 11b. 
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Vâlide Sultan’ın yazın sivrisinekten ve başka böceklerden korunmak için yatağının 

üstüne ve yanlarına gerilen çadır biçiminde, münakkaş atlas, sade hatayî, beyaz acem 

bürünceği, kitresiz taraklı sandal, taraklı atlas ve İstanbul bürünceği kumaşlarından yapılmış 

11 cibinliği de kaydedilmiştir
67

.  

 

2-Kılık kıyafeti 

XVII. yüzyıl ortalarında haremde yaşayan diğer kadınlar gibi Turhan Sultan da iç 

mekân giysisinin en altına çeşitli kumaşlardan dikilmiş gömlekler giyiyordu ve bu hususta 

oldukça geniş bir koleksiyona sahipti: 169 gömlek
68

. Bunlar münakkaş ve sade yıkanmış 

gömlek (43 adet), peştûli gömlek (39 adet), münakkaş ve sade gömlek (72 adet / 9’u 

kılabdanlıdır), bürüncek gömlek (4 adet) ve pîşekli gömlektir (11 adet). Gömleğinin üzerine 

çeşitli değerli kumaşlardan saray terzisi tarafından dikilmiş entari giyen Vâlide Sultan’ın 81 

entarisi kaydedilmiştir
69

. Bu entariler, düğmeli veya düğmesiz oluşlarına ve kumaşlarına göre 

tasvir edilmiştir. Entarilerinin 16’sı düğmesizdir. Düğmeli olanlar ise genellikle 12, 13 ve 14 

düğmelidir. Düğme şekilleri ise küçük elmas, yakutlu ve panzehirli, sade altın, üstü minâ-kâri 

altın kaplı ve minelidir. Panzehir düğmeli entari sayısı 11 adettir. Entarilerin dikildiği 

kumaşları ise serâser, hatayî, atlas, şamî, Acem dibası ve sandaldır. En az entari ise sırma ve 

ipekle dokunmuş, baştanbaşa her tarafı altın ve gümüş tellerle işlenmiş kıymetli bir kumaş olan 

serâserdendir (5 adet). Ayrıca entarisinin üstüne uçları ve pervazı sırmalı uzun kollu uzun 

hırka giymekteydi (gürdi üstlük 5)
70

. Tablo 1 ve 2’de görüleceği üzere Vâlide Sultan’ın her 

türlü iç ve dış giyim eşyalarının dikiminde kullanılan kumaşlara ve düğme takımlarına da sahip 

olduğu görülmektedir. 

Entarisinin üstüne beline bağladığı çengelli çeşitli değerli taşlarla ve mücevherlerle 

süslenmiş 27 kuşağı vardır
71

. Bunlardan bazıları; göbek ortası 1 büyük (kebir) lâl ve lâl etrafı 8 

küçük (sagir) elmas ve göbek etrafı 8 orta (vasat) elmas ve 6’şar elmaslı 2 pafta
72

 ve 3’er 

elmaslı 2 pafta12 büyük ve 4 orta delikli laleli 119 Hürmüz incili çengel kuşak, bir diğeri 

zemini yeşil ve beyaz ve pervâzı siyah minâlı ve orta sürme paftası 3 güllü mavi minâlı 3 

sırada 32 elmas ve 24 hurde damla yakut uzun gülleri de 15 orta ve küçük hurde elmas ile 

süslü sürme kuşak, bir diğeri kırmızı ve çini-kâri ve yazma mine-kâri göbeği ile ortaları güllü 

11 paftalı meşin ve göbeği 25 elmaslı ve 10 paftası 23’er elmaslı kemer kuşaktır. Ayrıca 4 

kolanı olup bunların 3’ü serâser ve 1’i 4 sıra zincirli sade altındandır.  

Kuşağında silah niyetine ve taşıdığı çeşitli değerli taşlarla süslenmiş 3 adet bıçağı 

vardır
73

. Bunlar, panzehir yazma kabzalı, kabza tepesinde 1 orta ve 7 hurde elmas ağırlığı, 

deliği 7 elmaslı, 1 küçük habbe zümrütlü, altın zincirli altın bıçak; 4 sıra punta elmaslı, 2 sıra 

12 yakutlu, kabza tepesi yakut ve elmas ile süslü altın zincirli bıçak; yeşil, siyah ve çini-kâri 

mineli, kabza tepesinde yarım damla yakut, 24 küçük punta elmas, kınında 31 küçük elmas, üç 

yakut ile süslü bıçaktır. 
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 TS.MA. d, nr. 27, vrk. 9a, 11a. 
68

 TS.MA. d, nr. 27, vrk. 9a, 11a, 13a. 
69

 TS.MA. d, nr. 27, vrk. 6b, 7a. 
70

 TS.MA. d, nr. 27, vrk. 9b. 
71

 TS.MA. d, nr. 27, vrk. 3ab, 4a. 
72

 Pafta, deri ve kumaş kaplı çekmece, sandık, beşik gibi şeylere, at koşumlarının üzerine süs olarak 

dikilen ya da mıhlanan çeşitli şekillerde madeni süsler veya bezemeli iri başlı çivi. Celal Esat 

Arseven, Sanat Ansiklopedisi, C. III, İstanbul 1966, s. 1583. 
73

 TS.MA. d, nr. 27, vrk.4a. 
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Vâlide Sultan’ın elbisenin üzerine giydiği 115 kaftanı bulunmaktadır
74

. Bunlar da 

entari gibi düğmeli ve düğmesiz olarak ayrım yapılarak kaydedilmiştir. Düğmeleri entarisinde 

olduğu gibi yine elmaslı, panzehirli ve altındandır. Kaftanların dikildiği kumaşlar ise, entari 

dikiminde kullanılan kumaşların aynısıdır. Ayrıca kaftanlarda kullanılan kumaşların 

bazılarının telli oldukları görülmektedir. Bunlar telli bürüncek ve telli hatayîdir.  

Turhan Sultan soğuk havalarda entarisinin üzerine arka şalını örtmektedir. Çiçekli, 

kârhane işlemeli 126 arka şalı bulunmaktadır
75

. Şallarının biri kılabdan ile beyt işleme, 

bürüncek arka şalıdır. Vâlide Sultan, entarisinin altına bol ağlı, geniş üst donu olan şalvar 

giymektedir. Telli hatayî, alaca sandal ve telli keremsud cinsi (ipekli kumaş) kumaşlardan imal 

edilmiş, 30 şalvarı kaydedilmiştir
76

. Bu şalvarın belde durması için münakkaş uçkur 

kullanılmaktadır (95 adet)
77

.  

Vâlide Sultan bu kıyafetlerin üzerine, kışın soğuktan korunmak için kaliteli kumaşlarla 

kaplanmış kürkler giymektedir. Hadice Sultan’ın samur, vaşak ve kakım
78

 gibi tüyleri 

yumuşak hayvanlardan elde edilen ve çeşitli kumaşlarla kaplanmış 33 kürkü, 7 kabı, 19 tahte
79

 

samur ve 2 tahte kakım kürkü kayıta geçmiştir
80

. Bu kürkler kârhane ve çiçekli şal ile telli, 

sade hatayî, bürüncek kutnî (pamuklu) ve çekme gibi kumaşlarla kaplanmaktaydı.  

Vâlide Hadice Turhan Sultan, başına seraser kaplı samur kuyruğu kalpak (10 adet) 

giymekte ve bunun üzerini tülbent ile örtmektedir
81

. Tülbentlerinin kenarları telli veya 

kılabdan işlemelidir.  

Soğuk havalarda dizlerine örttüğü çeşitli kumaşlardan (telli bürüncek, Acem dibası) 

imal edilmiş 10 diz örtüsü vardır
82

. Ayrıca içine çamaşır, elbise vb. koyup sarılan dört köşe 

kumaştan 122 bohçası bulunmaktadır
83

. Bunlar çeşitli kumaşlardan yapılmıştır: Sırma işleme 

atlas, telli güldâri ve sade hatayî, telli hare, atlas zerdüz, Şam alacası. Ayrıca mektup 

keselerinin konulduğu (1 adet) bohça ve dest-mâl (el sileceği, yağlık) konulan 1 bohçası vardır. 

Vâlide Sultan’ın, kullanıldığı yere göre isim alan dikdörtgen şeklinde, iki ucu işli örtü 

anlamına gelen 712 makramesi kaydedilmiştir
84

. Bunlar; mütenevvia münakkaş bürüncek 

makrame (102 adet), müstamel Mardin makrame (4 adet), mahalle makramesi (2 adet), yemenî 

el makramesi (35 adet), bürüncek ve peştûli diz makramesi (3 adet), Acem tellisi köhne diz 

makramesi (1 adet), yemenî diz makramesi (1 adet), yıkanmış şeritli makrame (28 adet), koyun 

(göğüs) makramesi (39 adet), müstamel yemek bağ makramesi (8 adet), elvan şeritli münakkaş 

sade makrame (438 adet) ve telli münakkaş şeritli makrame (48 adet). Ayrıca telli kadifeden 3 

küçük mendil ve bürümcek telli hatayîden de 2 mendili vardır. 

                                                           
74

 TS.MA. d, nr. 27, vrk. 7a. 
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 TS.MA. d, nr. 27, vrk. 6b. 
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 TS.MA. d, nr. 27, vrk.11a. 
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 TS.MA. d, nr. 27, vrk. 12b,13a. 
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 Kakım, sansargiller familyasından Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika’da yaşayan 30 cm uzunluğunda 

bir hayvan, yazın esmer, kırmızı, kışın ak renkli olur, kuyruğunun ucu daime karadır. Reşad Ekrem 

Koçu, Türk Giyim, Kuşam ve Süslenme Sözlüğü, Ankara 1967, s. 140. 
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 Kürkün büyük, orta küçük parçaları bir araya toplanır, yatkıları aynı yönü muhafaza etmek üzere 

derilerinden birbirine gayet ince bir dikişle dikilir, eklenir ve eni boyu tespit edilmiş mozaik bir pafta 

teşkil eder, buna (kürkçülük ağzında «Tahta» denilir. Reşad Ekrem Koçu, age, s. 165. 
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 TS.MA. d, nr. 27, vrk. 7a, 8a, 9ab. 
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 TS.MA. d, nr. 27, kalpak vrk. 8a; baş tülbent vrk. 7b, 8ab. 
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Hanımlar aynaların yardımı ile giyinip süslendikleri gibi elbiselerinin arkadan 

duruşlarını gözden geçirmek için de aynaya ihtiyaç duyar. Bu sebeple Turhan Sultan’ın 

eşyaları arasında 12 aynası mevcuttur
85

. Bu aynaların çerçeveleri altın, ceviz, ağaç ve sedef-

kâridir. Aynalar küçük ve büyük boy olarak sınıflandırılmıştır. Aynalarından bazıları ise, 

ortasında 9’ar elmaslı 9 paftalı, pafta etrafında ve kenarında kırmızı mineli birer küçük elmaslı, 

44 paftalı altın kaplı ayna; yine ortasında resm-i mühr-i süleymanî güllü ve gülünde 90 küçük 

elmas ve 17 küçük yakutlu pervazında birer küçük elmas beyaz, mavi ve mineli 51küçük 

paftalı, altın taraklı aynadır. 

 

3- Mücevheratı ve saatleri  
Vâlide Hadice Sultan, çok değerli taş ve mücevherlerden oluşan bir takı 

kolleksiyonuna sahiptir. Bunların ilki 8 çift küpedir
86

. Bu küpeler elmas, yakut, zümrüt gibi 

değerli taşlardan meydana gelmektedir. Bunlardan bazıları, küpenin hazinesinde ve etrafında 

30 büyük elmas, askısında delikli 40 habbe elmas, kopçalarında 2 elmas, çubuklarında 96 

hurde punta elmas ile süslenmiş 1 çift elmas küpe; yine hazinesinde birer büyük damla yakut, 

inci başlarında birer delikli küçük habbe yakut, askılarında 36 orta, 44 küçük delikli habbe 

zümrütlü, kopça başları birer elmaslı 8 büyük armudî incili 1 çift küpe; bir diğeri kopçasıyla 8 

elmaslı, askılarında 80 Hürmüz incili, 2 büyük 4 orta lâllı 1 çift küpe; bunlardan başka 1 

tekinin hazinesinde 1 büyük lâl ve 1 diğerinin hazinesinde 1 büyük yakut, etraflarında 17’şer 

delikli yakut 1 çift küpedir.  

Ayrıca 11 çift bileziği zikredilmiştir
87

. Bu bilezikler altından olup elmas, yakut, zümrüt 

ve incilerle süslenmiştir. Bunlar, 1çift sade altın bilezik; yazma mînâ-kârî 20 büyük elmaslı ve 

33 küçük punta elmaslı 1 çift bilezik; bir diğeri 8 orta elmaslı, 24 armudî büyük incili 28 küçük 

habbe zümrütlüce 1 çift bilezik; birer küçük elmaslı yeşil, beyaz mînâ-kârî 24 pafta ve birer 

küçük elmaslı pervazı hurde yakutlu 24 paftalı bileziktir.  

Çeşitli değerli taşlarla süslenmiş 11 yüzüğü (hatem) vardır
88

. Bunlar, şeşhâne (altı 

köşeli) büyük sarı yakut yüzük (37,5 kırât
89

), şeşhâne büyük ateşî sarı yakut yüzük (24,5 kırât), 

bir yüzü şeşhâne ve bir yüzü tahte büyük elmas yüzük (kırât 30), şeşhâne müdevvir büyük 

elmas yüzük (36 kırât), müdevvir şeşhâne elmas yüzük (18 kırât), damla büyük zümrüt yüzük; 

damla büyük zümrüt yüzük (23 kırat), damla yâkût safîr yüzük (kırât 7), yâkûtî ‘aynü’l-hîr 

(kedigözü) yüzük (kırât 8,5) ve Firuze (Pirûze) yüzük (2)’tür. Ayrıca eklerde Tablo 3 ve 4’de 

görüleceği üzere takı yapımında kullanılan pek çok değerli taşlar ile paftalara da sahip olduğu 

görülmektedir. 

Vâlide Sultan’ın takındığı 15 adet süs iğnesi (broş) metruke defterine yazılmıştır
90

. 

Bunlar büyük elmaslı altın iğne (1adet), birer zümrütlü altın iğne (2 adet), tepesinde 1 küçük 

elmaslı 1 büyük incili altın iğne (1adet), küçük incili altın iğne (6 adet) ve topluca orta, küçük 

altın iğne (5 adet).  

Turhan Hadice Sultan’ın çeşitli değerli taşlarla süslenmiş altın ve gümüşten imal 

edilmiş 27 adet saati olduğu görülmektedir
91

. Bilindiği gibi saat zamanı, özellikle de 
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 TS.MA. d, nr. 27, vrk. 8ab. 
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 TS.MA. d, nr. 27, vrk. 4b. 
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Müslümanların beş vakit namaz vakitlerini tespit etmede ve öğrenmede kullanılan bir eşyadır. 

Bu saatleri iki kısma ayırabiliriz. Bunların 9’u akreb
92

 saat olarak kaydedilmiştir. Vâlide 

Sultan’ın akreb saatleri, serâpâ elmas ile süslü frenk işi akreb saat (tek altın zincirlidir), yine 

serâpâ zümrüt ile süslü akreb altın saat (tek altın zincirlidir), yeşil ve etrafı aşağı minâlı hurde 

elmas ile süslü akreb saat (tek altın zincirlidir), sarı mîne-kârî kapağı hurde elmaslıca akreb 

saat (altın tek zincirlidir), mavi ve beyaz yazma mînâ-kârî bakır akreb saat, yeşil ve pervâzi 

yazma mînâ-kârî gümüş akreb saat (altın zincirlidir), kapağı billur akreb saat, pirinç zarflı 

sallama rakslı, gümüş toplu küçük akreb saat ve billur zarflı etrafı hurde elmaslı akreb saat. 

Diğer 18 saat ise günümüz saatlerine benzer şekilde akreb ve yelkovanı olan saatlerdir. Bunlar, 

çârköşe (dörtköşe) kapağı zümrütlü, pervazı hurde elmas ile süslü, zinciri inci ve yakutlu altın 

saat (yakut adedi 41, inci adedi 49, küçük zümrüt adeti 3); serâpâ yeşil mînâ-kârî zinciri inci, 

yakutlu gayet küçük saat (inci adedi 18, yakut adedi 11), yeşil ve yazma mînâ-kârî çalar altın 

saat (altın zincirlidir), gümüş zarflı, cellâd gümüş toplu, küçük asma saat (yapımcısı İshak), 

pirinç zarflı 9, sûrî kubbeli 3 ayaklı cellâd küçük çekmece saati; gümüş zarflı, çetreleri pirinç 

vasat kubbe, köhne çekmeceli saat; ağaç zarflı, haftada bir kurulur, sallama rakslı, vasat 

çekmece saat (4 adet); gümüş kafesli, kirazlı, küçük kıtası gümüş toplu, cellât asma saat 

(yapımcısı Abdurrahman Yazır); mütenevvi‘a kalkan saat (7 adet) ve büyük ayna saattir.  

Ayrıca bu saatlere ait çeşitli aksesuarlar da kaydedilmiştir
93

. Bunlar, 1 yemenî saat 

zarfı, altın saat zinciri (4 adet), firuzeli altın saat zinciri, kırmızı mînâ-kârî hayyeli saat zinciri; 

2 elmaslı, 8 büyük incili ve 27 küçük zümrüt habbeli saat bağı, gümüş kaplı tahta saat asacağı 

(2 adet), yaldızlı gümüş kaplı saat kutusu, mor kadife üzerine altın paftalı ve her paftasında 

yakut ve zümrüt 3’er taşlı, kapağının ortası 7 elmaslı çârköşe saat kutusudur.  

 

4-Temizlik ve abdest 

a-Hamam 

Vâlide Sultan, dairesinin bitişiğindeki çinilerle bezenmiş hamamda yıkanırdı. Banyo 

eşyalarını koymak için iki adet zerdûz işlemeli atlas hamam bohçası vardı. İkisi havludan 4 

hamam döşemesi kaydedilmiştir. Yine yere serilen Acem zerbânî hamam nihalisi ve 3 hamam 

perdesi kayıtlıdır. Hamamda yıkanırken giydiği 3 gömleği ve banyo sonrası kurulandığı 2 

hamam peştamalı (futa) ile 5 şalı olduğu görülür. Ayrıca hamamda giyilen 3 çift nalını (na’lin) 

vardır. Bunlar, meşin kemik sırma tasmalı, sedef-kâri sırma tasmalı ve altın pullu sırma tasmalı 

ve cevizdendir. Hamamda yıkanırken su dökünmesi için kullandığı 4 yaldızlı bakırdan tası 

kayıtlıdır. 2 bakır hamam leğeni ve Acem tellisinden 1 de mak‘adı bulunmaktadır
94

. Sırtını 

kaşımak için 1 münakkaş yemenî kabzalı arka kaşağısı ve saçlarına sürmek için kullandığı 30 

şişe “sade baş yağı şerbeti” de metrukede kaydedilmiştir
95

.  

 

b-Abdest 

Hadice Sultan’ın, başta namaz olmak üzere diğer ibadetlerini yerine getirmek için 

abdest alması gerekirdi. Abdest almadan önce beline abdest futasını (ipekli peştamal) bağlardı. 

Abdest almak için kullandığı ikisi Bosna işi 6 bakır leğeni ve ibriği vardı. Abdestini alan 
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 Akreb saat; mekanik saatlerin yapımına Ortaçağın sonlarına doğru başlanmış olmasına rağmen, 1650-

55’lere kadar saatlerde tek ibre, yani sadece saat başlarını gösteren akreb bulunuyordu. Bundan dolayı 
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vâlide, elini ve yüzünü abdest havlusu (makrame) veya peşkiriyle kurulamaktadır. 61 peşkir ve 

makramesi zikredilmiştir
96

. Bunlar Sakız ve Bursa işi olup pek çoğu kılabdan işlemelidir.  

 

5-İbadet 

Turhan Sultan günde beş kez İslam dinin farz kıldığı namazı kılmak zorundaydı. 

Namaz için abdest alan vâlide sonra bir köşeye özel seccadesini sererek vakit namazını kılardı. 

Nitekim kullandığı 27 seccadesi metrukesine yazılmıştır
97

. Seccadeleri kılabdan işlemeli, sarı, 

yeşil ve beyaz şal, al, yeşil, nefti çuka ve beyaz softan yapılmıştır. Ayrıca 2 Acem elişi ve 

alaca seccadesi de bulunmaktadır. Namazdan sonra Allah’ı zikretmek için 6 tespihi vardı
98

. 

Bunların taneleri inci, yakut, akik, yemenî, billur (kristal) ve mercandandı. 2 tanesinin 

imameleri inci ve lâl olup bunların uçlarında asma zümrütleri vardır.  

 

6-Kozmetik 

Gül suyu serpmek için kullanılan dar ağızlı, uzun ve armut biçimi gövdeli, gümüş, 

kristal ve porselenden yapılmış 6 gülâbdan (gülsuyu şişesi) ile 1 adet iki kulplu gül suyu 

güğümü bulunmaktadır
99

. Nitekim Vâlide Sultan şişe şişe güzel kokular kullanmaktadır. 

Bunlar ıtr-ı şâhî (3 şişe), ıtr-ı sandal (4 şişe), karanfil yağı (2 şişe), zambak yağı (1şişe) ve 

sedef-kâri çekmece içinde misk göbeğidir (14 şişe). Ayrıca 2 gümüş ve 4 mukavva küçük 

sürme-dânı vardır. Vâlide Sultan elleri için de el yağı kullanmaktadır (32 kutu). 

 

7-Yemek ve mutfak eşyaları 

Sarayda, biri sabah ile kuşluk arasında, diğeri hava kararmadan önce olmak üzere 

günde iki kez yemek yenirdi. Yemekler saray mutfağında tencerelerde pişirilirdi. Metrukede 

32 küçük, orta ve büyük bakır tencere ile 16 bakır tencere kapağı kaydedilmiştir
100

. Vâlide 

Sultan yemeklerini kendi dairesinde yer, yemekten önce ve sonra ellerini ibrik-leğen takımı ile 

yıkar ve peşkirle kurulardı. Önce yere sofra örtüsü serilirdi. Sırma işleme atlas, beyaz atlas 

sırma işleme, münakkaş boğası, münakkaş ham bez ve münakkaş beyaz bezden 22 sofra bezi 

kullanılmaktadır
101

. Kullanılan sofra örtüsü üzerine sedef-kâri (2 adet) ve bakır düşürmeden 

(1adet) yapılmış sofra iskemlesi konulmakta, bunun üzerine bakır yemek sinisi (7 adet) 

yerleştirilmekteydi. Sininin üzerine konan kapların kaymaması için altlarına nihali konurdu. 

Ayrıca porselenden 5 adet de tuzluğu kayda geçmiştir
102

. Yemek sırasında makrame denilen ve 

peçete yerine geçen örtüler kullanılırdı.  

Vâlide Sultan’ın yemekleri bakır ve porselen kaplarla getirilirdi. Porselenden, 

gergedan boynuzundan ve bakırdan yapılan yekmerdî
103

 (tabak ve kapak ile bir arada geçiyor) 

denilen 117 yemek kabı kaydedilmiştir. Ayrıca 34 adet de bakırdan yapılmış kapaklı sahanı 

bulunmaktadır
104

. Bunların 24’ü altı köşeli ve kapaklıdır. Yemeğini yediği kaşıkları ceviz, 
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kaknus ve abanoz ağaçlarından, kemik, şir-mâhî ve boynuzdan yapılmıştır
105

. Yemeğin 

çeşidine uygun olarak kaşıkların biçim ve boyutları da farklılık gösterir. Yemek kaşığı (32 

adet), hoşaf kaşığı (18 adet), ucu ve tepesi altın kaplama abanoz yemek kaşığı (1 adet), uçları 

altın kaplı 3’er küçük yakut ve zümrütlü abanoz kaşığı (1adet), münakkaş kemik kabzalı 

yemek kaşığı (2 adet) ve münakkaş kemik kabzalı beyaz boynuz hoşaf kaşığıdır (5 adet). 

Yemekten sonra ya hoşaf içilir ya da tatlı yenilirdi. Çorba ve hoşafların konulduğu bakırdan 

yapılmış 33 tas kaydedilmiştir. Bunların 5’i birun, 10’u kapaklı, 2’si yoğurt, 5’i hoşaf tası ve 

9’u yemek tasıdır. Ayrıca porselenden yapılmış 12 kâse bulunmaktadır ki bunlardan ikisi hoşaf 

kâsesidir
106

. 

Turhan Sultan’ın metrukesinde bu sayılardan başka çeşitli mutfak eşyaları 

bulunmaktadır. Bunlar, bakırdan imal edilmiş 1 sürahi ile gümüşten, porselenden, kristalden ve 

ağaçtan yapılmış, çeşitli değerli taşlarla süslenmiş 11 su bardağıdır. Bardakları; gümüş Nemçe-

kâri küçük bardak (1adet), hurdayiş zümrüdî ve yakut ile müzeyyen fağfuri bardak (1adet), 

zümrüt ve yakutluca altın kapaklı beyaz fağfuri bardak (1adet), gümüş kapaklı fağfuri bardak 

(1adet), kulpsuz hacerü’l-hayy bardak (2 adet), kuplu ve kulpsuz hacerü’l- hayy bardak (2 

adet), kulpsuz ve boğazsız nahif bardak (1adet), kulpsuz billur bardak (1adet), sandal küçük 

bardakdır (1adet). Ayrıca 1’i bakırdan diğeri tepesi küçük bir zümrütlü olup altından yapılmış 

2 matara da zikredilmiştir
107

.Yine bakırdan imal edilmiş 4’ü büyük 3’ü orta büyüklükte, 23 

güğümü ile bakırdan ve gümüşten yapılmış 23 leğeni vardır. Bunlar, gümüş küçük leğen 

(1adet), Nemçe-kâri kabaralı gümüş leğen (1adet) ve gümüş çamaşır leğenidir (1adet). Diğer 

20 leğen bakırdan yapılmıştır. Bunların 2’si berber leğeni iken 14’ü çamaşır leğeni olarak 

kaydedilmiştir. Porselenden (6 adet), gümüşten (1adet) ve bakırdan (3 adet) yapılmış 10 ibriği. 

32’si bakır, 1’i gümüş ve 1’i de tunçtan 39 tepsisi, 5 tavası gümüş ve bakırdan imal edilmiş 

bakraç ya da kova anlamına gelen 6 adet satılı çeşitli nesneleri ezmek için 3 de havanı 

bulunmaktadır. Bunlar mermer, tunç ve gümüşten yapılmıştır. Bakırdan yapılmış 43 maşrapa 

(bu maşrapaların 7’si küçük ve 7’si de kapaklı) yine demirden yapılmış 7 sacayağı da 

kullandığı eşyalar arasındadır. Mutfakta kullanılan diğer eşyalar ise, bakır huni (2 adet), 

bakırdan yapılmış kavanoz (11adet), bakırdan yapılmış süzgü ve kefgir (6 adet), bakır bakraç 

(2 adet), kepçe (20 adet; bunun 15’i ağaçtan yapılmış aşure kepçesi iken 5’i de Acem 

kepçesidir) ile 2 gümüş bıçaktır
108

. 

Metrukesinde kahve ile ilgili pek çok malzeme kaydedilmiş olması Vâlide Hadice 

Turhan Sultan yemekten sonra kahve içme alışkanlığında olduğuna delalet etmektedir. Belki 

ziyaretçilerine de kahve ikram ediyordu. Kahve malzemelerinden ilki 34 adet kahve fincanı 

örtüsüdür
109

. Bunlar sırma işlemeli atlastan ve kılabdan işlemeli sandal kumaşlardan 

yapılmıştır. Ayrıca sırma işlemeli kırmızı çukadan yapılmış 1 fincan tepsisi zarfı vardır. 40 

kahve makramesi mevcut olup, bunlar, Acem mendilli, beyaz Sakız, beyaz Mardin, Sakız ve 

Mardin’dir. Kahvenin ikram edilmesi için kullanılan 18 adet de kahve tepsisi vardır. Bunların 

2’si altın diğerleri bakırdandır. Ayrıca bunlar büyük, orta ve küçük olarak vasıflandırılmıştır. 

Yine orta ve küçük olarak sınıflara ayrılmış ve bakırdan imal edilmiş 18 kahve ibriği, fağfuri 
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Çin porseleninden yapılmış 96 kahve fincanı diğer kahve malzemeleridir. Vâlide Sultan’ın 

kahve içtiği fincanlar ile misafire kahve ikram edilen fincanları farklıdır. Kahve fincanlarından 

bazıları şunlardır; hurde zümrüt ve yakut ile süslü fağfuri fincan (1adet), hacerü’l-hayy fincan 

ve tabak (1adet), küçük yakutlu üç güllü ve üç bayraklı beyaz fincan (1adet), kehribar tabaklı 

küçük fincan (1adet), unnabî (kırmızı) küçük fincan (1adet), yeni maden sakız fincan (1adet) 

ve yeni maden misafir fincanıdır (12 adet). 

 

8-Panzehir 

Vâlide Turhan Sultan, konumu gereği her an öldürülme riski ile karşı karşıya idi. 

Yaygın suikast metotlarından biri de zehirlemektir. Yemeğine, içtiği hoşaf veya suyuna zehir 

konabilirdi. Bu nedenle zehirlenmeye karşı panzehir kullanılmıştır. Yukarıda da belirttiğimiz 

gibi entari (21 adet) ve kaftan (17 adet) düğmelerine, tespih tanelerine panzehir konulmuştur. 

Ayrıca metrukede, 1 panzehir mührü, 172 adet panzehir, 2 adet büyük panzehir, 1 kavi (güçlü) 

panzehir, 1 palheng (ip, kement, kayış) panzehir, 3 panzehir düğme takım (her takım 14’er 

düğme) ve çeşitli panzehirler bulunan 1 torba da zikredilmiştir
110

.  

 

7-Diğerleri 

Kumaş vb. şeyleri kesmek için 7 makas, kılabdanlı bozma müstamel 1 çanta, mor 

kadife üzere zerdûz 1 cüzdan, iş incisinden 1 anahtar (miftah) kesesi, 1 gümüş terazi, kabzası 

altın kaplı 1 keser ve 2 fildişi zarflı gözlük kaydedilmiştir
111

.  

Vâlide Hadice Sultan’ın veziriazama ve diğer devlet görevlilerine emirnameler yazdığı 

bilinmektedir
112

. Metrukesinde kendisine ait yazı aletleri ile kâğıt olduğu görülür
113

. Mürekkep 

koymağa yarayan üzeri mercan ile süslenmiş 2 hokkası, altın kollu yeşim üzerine küçük 

yakutlar bulunan 1 diviti vardır. Ayrıca İstanbul tabağı denilen 27 adet kâğıt, 40 kalem ve 

bunları açmak için gümüş kabzalı 1 kalem tıraşı ve kâğıt kesmek için de 1 altın makası 

belirtilmiştir.  

Metrukede ayrıca 3 at koşum takımı kayıtlıdır
114

. Bunların 2’si gümüş (çerkezî kısrak 

koşum takımı) ve 1’i gümüş sevâd-kâridir. Ayrıca kırmızı kadifeden zerdüz işlemeli 3 eğer 

bulunmaktadır. Eğer için 2 çift üzengi (rikâb) kaydedilmiştir. Bunlardan 1’i gümüş yaldızlı 

diğeri yine gümüş yaldızlı olup elmas ve yakut ile süslüdür. Yine kırmızı beyaz çini-kâri ve 

mine-kâri 17 küçük elmas ile süslü siyah balıkçın telli 1 at sorgucu ve kırmızı kadife çukadan 

inci ve zümrütlü, gül işlemeli, uçları inci saçaklı ve gümüş pullu 5 de eğer örtüsü mevcuttur. 

Vâlide Sultan’ın nakit parası da kaydedilenler arasındadır
115

. Bunlar keselerin 

içerisinde 927.500 cedid (yeni) akçedir. Ayrıca Macarî ve Şerefî 572 altını ve 1067 kuruşu 

vardır. Ancak Valide Hadice Turhan Sultan’ın, kayın validesi Kösem Sultan’a göre daha 

mütevazi yaşadığını söyleyebiliriz. Nitekim Naima, Kösem Sultan’ın diğer vâlidelerden hariç 

5 hassı olduğunu ve bunlardan yılda 250.000 riyal geldiğini yine terekesinde, hepsinin kıymeti 

50.000 kuruşa ulaşan 2.700 şalı olduğu ve kendisi tarafından yaptırılan Vâlide Hanı’nda 20 

sandık florini, 50 seneden beri toplamış olduğu pek çok mücevheratı olduğunu belirtmiştir
116

. 
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Turhan Sultan’ın yukarıda da belirtildiği gibi nakit parasının fazla olmadığı görülmekte, 

parasını daha çok hayır işlerine sarf ettiği anlaşılmaktadır. 

 

Sonuç 

Osmanlı sosyo-ekonomik tarihine dair oldukça zengin veriler içeren metruke 

kayıtlarının Türk kültür tarihi için de ne denli önemli kaynaklar olduğunu bir kez daha 

vurgulamak gerekir.  

Bu defter, bize XVII. yüzyılda bir padişah annesinin yaşam standardı hakkında ipuçları 

vermektedir. Ortaya çıkan şudur ki aynı zamanda haremin en yetkili kadını olan vâlide, 

Osmanlı Devlet’inin güç ve kudretini yansıtan bir hayat sürmüştür.  

Vâlide Sultan günlük hayatının gereksinimi olan pek çok eşyayı kullanmaktadır. 

Oturma odası veya sofasında minderden çok mak’ad tercih etmiştir. Odanın döşemesi değerli 

kumaşlardan dikilmiş yastıklarla döşenmiş ve pencereleri de yine değerli kumaşlardan oluşan 

perdelerle kapatılmıştır. Odası mumla aydınlatılmakta, mangal veya tandır ile ısıtılmaktadır. 

Odanın güzel kokması için buhurdanlar ve canlı çiçekler kullanılmaktadır. Ayrıca odasında 

mobilya olarak çekmeceleri de bulunmaktadır. Yatarken yüzleri değerli kumaşlardan oluşan 

yorgan kullanmaktadır. Ayrıca yatarken de yine değerli kumaşlardan oluşan gecelik entarisi 

giymektedir.  

Kılık kıyafeti de normal bir insanın giyeceğinden çok fazladır. İç çamaşır olarak 

değerli kumaşlardan üretilmiş iç gömleği ve değerli kumaşlardan dikilmiş entari, kaftan ve 

şalvar giymektedir. Kışın soğuktan korunmak içinde dönemin modası olan kürk giymektedir.  

Her varlıklı kadın gibi Vâlide Sultan’ın da mücevher ve takıları olduğu görülür. Ancak 

mücevherlerinin diğer vâlide sultanlara göre çok fazla olmadığı söylenebilir. Bunlar, yüzük, 

küpe, bilezik ve değerli taşlarla süslenmiş kuşak ve broşlardır. Vâlide Sultan’ın yine değerli 

mücevherlerle süslenmiş saatleri vardır.  

Vâlide Hadice Turhan Sultan da her kadın gibi güzelliğine önem vermiştir. Gözlerine 

sürme çekmekte, ellerine el yağı kullanmakta ve güzel kokması için çeşitli değerli kokular 

sürünmektedir. 

Kayıtlı malzemelerden hareketle Vâlide Sultan’ın İslam dininin emirlerini yerine 

getiren biri olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Zira ibadet için abdest leğenleri ibrikleri, 

havluları ve namaz için seccadeleri ve dua için de tespihleri vardır.  

Yemeğini sofasında, yerde, sini üzerinde ve yekmerdî denilen genellikle Çin 

porseleninden yapılan tek kişilik kapaklı tabaklarda kaşık ile yemekte, yemekten sonra tatlı 

veya hoşaf içmektedir. Yemekten sonra hem kendisi kahve içmekte, hem de misafirlerine 

ikram etmektedir. Yine mutfak eşyalarının altın ve gümüşten imal edilmiş kap-kacak hemen 

hemen hiç yok denecek kadar az iken bunların çoğunun bakırdan mamul olduğu 

görülmektedir.  

Kullanılan eşyaların menşeine baktığımızda porselenlerin Çin’den, bakır işlerinin 

Bosna, gümüş işlerinin Nemçe (Avusturya), kumaşların Acem, Yemen ve Şam, Mardin, 

Londra, Sakız ve Bursa işi olduğu görülür.  

Vâlide Turhan Sultan, lüks yaşamına karşılık konumu gereği her an öldürülme korkusu 

içinde yaşamış ve muhtemel zehirlenmelere karşı üzerinde ve eşyalarında çeşit çeşit 

panzehirler bulundurmuştur. 
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Ekler:   
 Tablo 1: Kumaşları 

S.no Kumaşın Adı ve cinsi Top Adet 

1 Acem börünceği parça   2 

2 Al ve gül pembe ve sarı düz kadife donluk   3 

3 Beyaz boğası   7 

4 Beyaz sade hatayî parça   110 

5 Beyaz şeritî    

6 Boyalı şeritî  1  

7 Bursa hatmesi  1  

8 Çiçekli telli kadife  1 8 

9 Destar  1  

10 Diba-yı Acem ve şamî donluk   6 

11 Dülbend  1 4 

12 Elvan atlas donluk   14 

13 Elvan saye çuka donluk   11 

14 Elvanlı nedvine çuka donluk   15 

15 Entarilik diba-yı Acem ve şamî parça   66 

16 Entarilik sade hatayî parça   28 

17 Entarilik taraklı atlas parça   23 

18 Gömleklik kenarlı bez  1 7 

19 Gömleklik kenarlı bürüncek  1 12 

20 Ham bürüncek  1  

21 Kabaralı bürüncek  1 2 

22 Kârhane ve alaca ve sade donluk şal   33 

23 Ketreli ve kertesiz beyaz elvane taraklı atlas  1 16 

24 Kutni potedari   12 

25 Mahud ve londura çuka donluk   11 

26 Mısır ezrağı?  2  

27 Mor ve sade düz kadife    26 

28 Müteneviva‘ Yemeni  1 9 

29 Sade kutni    29 

30 Sade sehrenk  1  

31 Sırmalı şeritî  1 1 

32 Şam alacası  6  

33 Taraklı atlas sandal  1 12 

34 Taraklı atlas ve hatayî donluk  68 

35 Telli kermesud   17 

36 Telli destar   1 

37 Telli hare  1 4 

38 Telli hatayî donluk   72 

39 Telli hatayî parça    3 

40 Telli sehrenk  1  
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   Tablo 2: Düğme çeşitleri 

 
S.no Düğme çeşitleri Adet Takım 

1 Beher takımı 12’şer düğme olmak üzere mînâkârî altın düğme  91 1 

2 Beher takımı 13’er olmak üzere mînâkârî altın düğme   30 

3 Beher takımı 14’er olmak üzere mînâkârî altın düğme   77 

4 Beher takımı 15’er olmak üzere mînâkârî altın düğme   8 

5 Tepesi birer elmaslı beher takımı 14’er olmak üzere panzehir düğme    3 

6 Yedişer hurde yakutlu beher takımı 12’er olmak üzere mînâkârî düğme   3 

7 Beher takımı 11’er olmak üzere mînâkârî altın düğme   12 

8 Meşin ve sade altın düğme  112  

Toplam  203 134 

    Tablo 3: Değerli taşlar 

S.no Değerli taşlar Adet 

1 Küpelik delikli kebirce mevzûn lâl  1 

2 Küpelik delikli vasatça lâl  1 

3 Delikli sagirce lâl  14 

4 Delikli sagir yakut  5 

5 Delikli hurde yakut  4 

6 Sagir ve hurde yakut  326 

7 Sagir hurde elmas  166 

8 Gayet hurde zümrüt  9 

9 13 vasatça ve 74 sagir tespihlik habbe zümrüt  87 

10 İş incisi deste üç dizi çift  26 

11 Defa inci sitte bir dizi  23 

12 Sagir tespihlik inci  240 

13 Küpelik kebirce Hürmüz inci  4 

14 Dizilik Hürmüz inci  30 

15 Sagir iş incisi  522 

16 Tespihten bozma Hürmüz   44 

17 Tespih imameliği zümrüt  2 

18 Habbe zümrüt  1 

Toplam  1505 

 
     Tablo 4: Paftalar 

S.no Paftalar  Adet 

1 Bilezik başlığı sekiz sagir elmaslı pafta 2 

2 Üç sagir elmas paftalı 11 

3 Altışar yaftalı pafta sagir 2 

4 Dört yakutlu sagir pafta  1 

41 Top-ı sof   2 

42 Trabzon bezi  1 3 

43 Venedik derayisi donluk  11 34 

Toplam  36 671 
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5 Minasız bir elmaslı pafta  1 

6 Birer sagir elmaslı kırmızı mineli pafta  4 

7 Beyaz mînâkârî safir bir elmaslı pafta  1 

8 Birer elmaslı mavi mînâkârî sagir pafta  1 

9 Bir yakutlu pafta  1 

10 İkişer yakutlu pafta  8 

11 İkişer sagir ve hurde elmaslı bilezik arası paftası  31 

12 Üçer hurde elmaslı bilezik arası paftası  81 

Toplam  144 

 
 


