HÜRREM VE M~HRÜMAH SULTANLARIN
POLONYA KIRALI II. Z~GSMUND'A YAZDIKLARI
MEKTUPLAR
NEJAT R. UÇTUM
Var~ova Büyük Elçili~i Elçi Müste~ar~~

ÖNSÖZ
1976 — 1978 y~llar~nda Var~ova'da Elçi - Müste~ar olarak görev
yapt~~~m s~ralarda Polonya kitapl~klar~nda Osmanl~~- Türk tarihini
ilgilendiren belgeler üzerinde ara~t~rmalar yaparken ba~kentin AGAD
(Archivum Glowne AKT Dawnych - Eski belgeler ana ar~ivi) isimli
kurulu~unda, Osmanl~~ padi~ahlar~~ile devlet adamlar~n~n Polonya
k~rallarma yollad~klar~~ferman ve nameler aras~nda, Kanuni Sultan
Süleyman'~n nikahl~~ e~i Hürrem Sultan ile K~z~~Mihrümah Sultan'~n
Lehistan Hükümdar~~Zigsmund A-ugust'a yazd~klar~~ iki~er mektubun orijinallerinin mevcut oldu~unu mü~ahade ettim.
Onalt~nc~~yüzy~lda bir Osmanl~~Imparatorunun zevcesinin yabanc~~ bir k~ralla muhaberede bulunmas~n~n önemini ve Hürrem
Sultan'~n Osmanl~~Hanedan~n~n taht ananelerini de~i~tirebilecek
ve dolay~siyle Cihan Imparatorlu~unun kaderi üzerinde tesirli rol
oynayacak ölçüde kocas~~üzerinde etkili olmas~n~~gözönünde bulundurarak bu mektuplar~n orijinallerinden çekilmi~~fotokopilerini Türk
kamuoyunun bilgisine sunmakta büyük fayda mülahaze ettim.
Bu çal~~ma, bu arzunun bir mahsulüdür.
BiR~NC~~BÖLÜM

HÜRREM SULTAN
Kanuni Sultan Süleyman'~n en sevgili cariyesi, daha sonra da
nikahl~~kar~s~~ olan Hürrem Sultan'~n as~l ismi ile, milliyeti ve ne
~ekilde Osmanl~~saray~na geldi~i hususunda çe~itli söylentiler vard~r.

698

NEJAT R. UÇTUM

Baz~~rivayetlere göre as~l ad~~(Roxelane) olan, ancak bir k~s~m garp
eserlerinde (Rossa), (Roza), (Rozanna) 1 isimleriyle an~lan Hürrem
Sultan, Yavuz Sultan Selim devrinde K~r~m Türklerinin Ukrayna ve
Galiçya dolaylanna yapt~klar~~ak~nlar s~ras~nda esir al~nm~~~ve Osmanl~~saray~na getirilmi~~cariyeler aras~nda yer almakta idi. Saraydaki ilk y~llar~~hakk~nda fazla bilgi sahibi olmad~~~= bu cariyeye,
büyük bir ihtimalle daima ~en ve mütebessim olmas~ndan 2 dolay~~
Hürrem veya Ali'nin ifade etti~i gibi Hürrem ~ah 3 ismi verilmi~ ;
Roxelane, daha sonra zekas~, cazibesi ve cerbezesi ile Kanuni'nin birinci gözdesi mertebesine yükselmi~tir. Piotro Brogadino onun "güzel
de~il, fakat ~irin ve cazibeli" bir genç kad~n oldu~unu belirtir 4 a-b
~smail Hami Dani~mend'e göre de Hürrem, güzelli~inden ziyade
cazibesiyle Kanuni'nin gözüne girmi~tir 5a.
Roxelane Osmanl~~Saray~nda dikkati çekti~i s~ralarda Padi~ah~n
birinci gözdesi ~ehzade Mustafa'n~n annesi Gülbahar Hatun idi".
Hürrem ile Gülbahar aras~nda zamanla ~iddetli bir geçimsizlik yer
alm~~~ve iki kad~n birbirleriyle devaml~~ ~ekilde mücadeleye giri~mi~lerdir. Bir defas~nda Gülbahar Hürrem'e a~~r hakarette bulunmu~~
ve hatta kendisini tokatlayacak ve yüzünü t~rmalayacak kadar
tecavüzünü ileri götürmü~tü 8. Olaya k~smen tan~k olan Kanuni
bunun üzerine Gülbahar Hatun'u Sancak Beyi olan o~lu ~ehzade
Mustafa'mn yan~na Manisa'ya göndermi~~7, Hürrem Sultan' da,
büyük bir ihtimalle onun arzusu ve ~srarlar~~üzerine 8 nikah~~alt~na
alm~~t~~8. Avrupal~~yazarlar aras~nda bu olaya büyük önem veren
A~a~~da 31-33 - No. notlara bak~lmas~~
R. B. Merrimon - Soliman The Magnificent 520-1566 - Harward 1 944,
S. 183
8 Ali. Künh-ül-Ahbar - Univ Kutup. 5954/341
4 a) Pietro Brogadino - Marini Sanuto XLI "giovina non bella, ma grassiada"
b) Cazip ve zeki.... Y~lmaz öztuna - Türkiye Tarihi C. 6 S. 163
Sa ~smail Hami Dani~mend. Osmanl~~Tarihi Kronolojisi C. 2 S. 187
8b Enver Behr~an ~apolyo'ya göre Mihridevran Hatun - Osmanl~~Sultanlar~~
Tarihi s. 163
8 Ahmet Refik. Kad~nlar Saltanat~~ S. 51
7 E. Albieri - Relazione degli Ambassiatori veneti III Seri. ~ . S• 74
8 Arthur Thomas, Sieur d'Emby, Continnation de l'Histoire des Turcs, S. 616
9 Ali, Künhülahbar'da "Taht-1 nikah~~ Padi~ah~" ibaresini kullan~r Bk. 40 No.
Not, 41 No. Not-27 nolu not.
2
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Alman Büyükelçisi Ogier Ghislain Busbecq, Hürrem Sultan'~n Kanuni'ye büyü yapt~~~n~~iddia edecek kadar ileri gitmi~tir 10. Müellife
göre Kanuni bu kad~n~~o kadar seviyordu ki, ona me~ru bir zevce
payesi vermi~~ve cihaz yapm~~t~. Türkler aras~nda bu me~ru bir izdivaca alamettir 11.
Hürrem Sultan'~n Kanuni üzerinde büyük bir nüfuz ve hakimiyet kurmay~~ ba~ard~~~, ve Osmanl~~TrIükümdar~n~n bütün sevgisini
bu gözdesine tahsis etti~i bir gerçektir 12. Gülbahar ise, Kanuni
üzerinde büyük nüfuz sahibi olan Valide Hafsa Sultan'~n 4 Ramazan
940 (19 Mart 1534) tarihinde ölmesinden sonra 13 Hürrem'in ~srar~~
üzerine Istanbul'dan uzakla~t~r~lm~~t~r. Venedik Balyozlar~ndan
Daniello Ludovici 988'de (I580) Bursa'da ölen Gülbahar~n 1534 de
Manisa'da bulundu~unu teyit etmektedir 14. Hafsa Sultan'~"' ölümü
Osmanl~~saraylar~nda Kad~nlar Saltanat~mn ba~lang~c~~say~labilir 15.
Hürrem Sultan'~n bundan sonraki en büyük me~galesi, Gülbahar ~n o~lu olan ve Osmanl~~taht~~veliahtl~~~na en fazla hak kazanan ~ehzade Mustafa'y~~gözden dü~ürerek yerine kendi çocuklar~ndan birini namzed göstermek için elinden gelen bütün gayretleri
sarfa inhisar eylemi~tir. Bu arada ~ehzade Mustafa lehinde olan
Sadrazam Damat ~brahim Pa~a'n~n (makbul ve maktul) Kanuni'nin
Irakeyn seferinden dönü~ünde dü~ürülmesinde ve idammda büyük
rol oynam~~~16, daha sonra da k~z~~Mihrümah Sultan'~ n zevci, eski
Diyarbekir Beylerbeyi olup Had~m Süleyman Pa~a'n~n yerine sadarete getirilen, Busbecq'in ifadesiyle "son derece hasis ve eski bir domuz
çoban~" olan 17 Rüstem Pa~a ile birlikte hareket ederek, s~rf veliahtl~k
yolunu aç~k tutmak maksadiyle Gülbahar Hatun'un o~lu ~ehzade
Mustafa'n~ n öldürülmesinde döndürülen entrikalara da büyük ölçüde
10 Busbecq - Türk mektuplar~~ Hüseyin Cahit tercümesi S. 44. ve 103
11 Busbecq - Ayn~~eser. S. 42
12 E. Albieri - Ad~~geçen eser - III. Seri S. ici~~
13 a) I. H. "Dani~mend - Ad~~geçen eser C. 2 - S. 162
b) Peçevi - Cilt ~~ - S. 172
14 E. Albieri - Ad~~geçen eser I. Seri S. ~ o
13 I. H. Dani~mend - Ad~~geçen eser C. 2 S. 187
16 a) Hammer, Histoire de L'empire Ottoman, Türkçe tercüme V. 323
Itineraire de Jerome - Maurand Paris 190 ~~ S. 232
Jean Chesneau Le Voyage de Mons~ur d'Aramon Paris 1887
17 Busbecq - Ayn~~ eser S. 142
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kan~m~~t~r ". Bu olay ho~nutsuzlu~a sebep olmu~, Rüstem Pa~a sadaretten azledilerek yerine Veziri - Sâni Ahmet Pa~a getirilmi~,
Ahmet Pa~a iki sene sonra yine Hürrem Sultan'~n tesiri ile katledilerek sadaret tekrar damat Rüstem Pa~a'ya iade olunmu~tur 19 . Hürrem Sultan bu suretle bir ~ehzade ile iki sadrazam~n idamlar~nda en
etkin rolü oynam~~~bulunmaktad~r.
Hürrem Sultan'~n, Mehmed ( 52 ) Selim ( 524) Bayezid ( 525)
ve Cihangir (1531) isimli dört erkek 20, ayr~ca Mihrümah isimli bir
k~z evlad~~dünyaya gelmi~tir. Hürrem Sultan'~n Kanuni'den ilk çocu~u olan ~ehzade Mehmed'i Hükümdar~n tahta ç~kmas~ndan bir y~l
sonra dünyaya getirdi~i anla~~lmaktad~r. Ismail Hami Dani~mend bu
çocuklar~n Hürrem'den do~duklar~n~~bir rivayet olarak kaydeder 21 ,
ancak bunun rivayetlerin en kuvvetlisi oldu~unu da yaz~s~na ekler 22.
Kanuni'nin sevgili ^gözdesi Hürrem Sultan'a gönülden ve büyük
bir ba~l~l~~~~oldu~u ~üphe götürmez. Muhibbi mahlas~~ile yazd~~~~
a~a~~daki ~iir bunun en mükemmel kan~tlar~ ndan birini te~kil etmektedir:
Celis'i Halvetim, var~m, habibim, mâhi taban~m!
Enisi mahremim, var~m, güzeller ~ah~~sultamm!
Hayat~m, has~l-~~ömrüm, ~arab~~kevserim, admm!
Bahar~m, behçetim, ruzum, nigar~ m, vird-i handan~m!
Ne~at~m, i~retim, bezmim, çerag~m, neyyirim, ~em'im!
Turunc-u nar-ü narencim benim, ~em-i ~ebistarnm!
Nebat~m, sükkerim, gencim, cihan içinde bi rencim!
Azizim, Yusufum, var~m, gönül M~sr~ndaki Han~m!
Stanbulum, Karaman~m, diyar-~~ milket-i Rumum!
Bedeh~an ü K~pça~~m ü Ba~dad~m, Horasan~m!
Sahayif-ül - Ahbar III. 502
ad~~ geçen eser
20 Kanuninin üçüncü e~i Gülfem Hatun idi.
Hükümdar~n di~er çocuklar~~ ~unlard~r:
~ehzade Murad, ~ehzade Mahmud, ~ehzade Abdullah (Zuhuri Dan~~manOsmanl~~ Padi~ahlar~ ) serisi 10, 435)
21 I H. Dani~mend - ad~~ geçen eser C. 2-S. 187
22 I. H. Dani~mend - ad~~ geçen eser C. 2 - S. 361
18

18 Ali -
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Saç~~ var~m, ka~~~ yay~m, gözü pürfitne bimar~m!
Ölürsem boynuna kan~m, medet hey nâ müselman~m!
Kapunda çünkü meddah~m, seni methiderüm daim!
Yürek pür gam, gözüm pür nem, Muhibbiyim, ho~~halim!
Kanuni Macaristan'dan yollad~~~~bir mektupta Hürrem'e ~u
~ekilde hitap ediyor:
"Sana hasretim Hürrem. Rüyalar~mda sen, yaln~z sen vars~n"
diyor; mektubunu ~u m~sralarla süslüyordu:
Ba~~m~n artar suda~, çek elin benden tabib,
Haste-i a~k~m, müfit olmaz devalar ba~~ma,
Vereliden Ey Muhibbi bir saç~~Leylaya dil,
Olmu~um Mecnun s~fat, ku~lar yuvalar ba~~ma.
Hürrem Sultan ise bir taraftan Padi~ah~n en önemli muavini
olarak devlet i~lerine ko~arken, di~er yandan Osmanl~~Hükümdar~na
içten bir sevgi ile ba~lanm~~~ve Padi~ah~n sava~lar dolay~s~yle Istanbul'dan uzak bulundu~u devirlerde bu duygular~n~~kendisine yazd~~~~mektuplarda içten bir samimiyetle dile getirmi~tir.
Mohaç seferi s~ralar~nda yazd~~~~bir mektupta Hürrem Sultan
Kanuni'ye ~u cümlelerle hitap etmektedir: "Benim Sultan~m, Can-~~
gönülden sevgili ~ah~m ve ruhu revan~m", "Ben cariyenizi hâkdan
refi buyurdunuz" 23. Kanuni Sultan Süleyman Irakeyn Seferi s~ras~nda k~~~mevsimini Halep'de geçirirken Hürrem Sultan'dan ald~~~~
bir mektupta, a~k ve muhabbetinin teyit ve tasvir edildi~ini görmü~ ;
bütün zaman~n~n hüzün ve melâl içinde geçti~ini ö~renmi~~ve bu
hasretin "Ta Hak Tealâ bana mübarek cemalini göstersin" cümlesiyle
ifadesini buldu~unu tesbit eylemi~ti 24 .
Avlonya seferi s~ras~nda Padi~aha yollad~~~~mektupta ise Hürrem
Sultan ayn~~zamanda Hükümdar~n en mahrem mü~aviri oldu~unu
da kan~tlamakta, Istanbul'daki salg~n hastal~klar hakk~nda bilgi
vermekte, askeri duruma ait aç~klamalar geciktikçe ~ehirde türlü
~ayialar ç~kt~~~n~~bildirmekte, " .... ola ki gelmeye, âlem gulguleye
gelir, türlü türlü sözler söylenir" demekte ve arkas~ndan da "Ben
23
24

Topkap~~Saray Ar~ivi No. 5926
Topkap~~ Saray Ar~ivi No. 5038
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kendi nefsim için istiyorum sanmarmz” cümlesini ilave etmektedir.
Irakeyn Seferi s~ras~nda da Hürrem Sultan Padi~aha siyasi mahiyette,
devlet i~leri ile ilgili haberler göndermi~tir 25.
Haseki 2° Hürrem Sultan son y~llar~n~~hastal~klarla geçirmi~ ;
Padi~ahla beraber bulundu~u Edirne'de hastal~~~~artm~~, 965 y~l~~
Cemaziyelâhir ay~nda (1558 Nisan sonlar~) Istanbul'a döndükleri
vakit, Kanuninin bu gözde ve nikahl~ " zevcesi vefat etmi~~28 ve
Süleymaniye Camii yan~na defnedilmi~tir.
Hürrem Sultan hayat~n~n son y~llar~nda kendini hay~r i~lerine
vakfetmi~ ; sa~l~~~nda iken Haseki semtinde cami, ~ad~rvan, imaret,
medrese, darü~~ifa ve mektep yapt~rm~~ ; Kanuni de kendisi için Mekke
ve Medine de imarethaneler; Edirne de kervansaray, cami, imaret,
Topkap~~ Saray Ar~ivi No. 6036
Haseki Htikümdar~n hizmetine ayr~lm~~~ ki~ilere verilen genel isimdir.
Buradaki manas~, Hükümdar~n yata~~na kabul edilen kad~nlardan bir k~smma
verilen ünvanlardan biridir. Çocu~u olan Hünkâr Hasekisine Haseki Sultan ismi
de verilirdi. Osmanl~~Saray~na al~nan veya hediye edilen cariyeler ilkin (Acemi)
sonra (Kalfa) daha sonra (Hazinedar) olurlar; bu mertebelere geçme s~ras~nda
Padi~ahm teveccühüne mazhar olanlar (Haseki) ünvan~n~~ al~rlard~.
Hasekilerden alt~~veya yedi tanesi di~erlerinin üstünde gelirdi. Bunlara (Kad~n)
tabir edilir; maiyetlerine nedi~neler ve emirlerine daireler verilirdi. (Mehmet
Zeki Pakal~n. Osmanl~~Deyimleri ve Terimleri sözlü~ü C. ~~- S. 752/53)
27 Busbecq'e göre (ad~~geçen eser S. 42-43) Sultan I. Bayezid'in Timurlenge ma~lub oldu~u ~~402 Ankara Sava~~~sonunda Mogol Hakanuun Osmanl~~
Hükümdarm~n zevcesi S~rp Prensesi Maria Despina'n~n kocas~n~n gözleri önünde
"maruz kald~~~~tecavüzler kadar a~~r ve zillet verici hakaretlerden" sonra Saray'da
nikAh sistemi art~k bir usul olmaktan ç~km~~t~. Müellife göre Türkler cariye ve müstefre~elerden do~mu~~çocuklar~n~~nikâhl~~kad~nlardan do~mu~~çocuklardan ay~rmaz,
onlara da ayn~~miras hakk~m verirlerdi.
Nikâh'dan vazgeçilmesinin ba~ka bir sebebi de cariyelerin genellikle as~l ve
nesilleri malum olmayan güzel, fettan ve i~vebaz kad~nlardan müte~ekkil olmas~~
idi. Bunlar~n Hükümdara nikâh edilmesi bir bak~mdan da Saray~n gururuna ayk~r~~
görülüyordu. Valide Sultanlar bile nikâhs~zd~.
Hükümdarlar~n yerli ailelerden k~z almamak yolunu seçmelerinin di~er
bir sebebini de Saray esrar~n~n d~~ar~ya s~zmas~n~~önlemek arzusuna ba~lamak
mümkündür.
Ikinci Osman'la Sultan Ibrahim de nikâhla zevce alm~~larsa da bu Adet yerle~memi~, ikinci Abdülhamid'e kadar böyle devam etmi~tir.
Kad~n efendi ünvan~~ bu hükümdardan sonra nikâhl~~hasekilere verilen ünvand~r.
28 Tevarihi Al-i Osman (Rüstem Pa~a Tarihi) Üniversite Kütüphanesi T.Y.
No. 2438 S. 286
23
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çe~me; Cisir Mustafapa~ a'da kervansaray, cami, imaret in~a ettirmi~tir. Bu hayratm giderlerini kar~~ lamak üzere de Kanuni zevcesi
emrine çok zengin vak~flar ve temlikler de meydana getirmi~tir 29.
Kanuni, Hürrem Sultan'~ n ölümünden sonra da onun ruhuna
hay~ rlar yapmakta devam etti. 968 de M~s~ r hazinesinden Mekke ve
Medine fukara ve ulemas~na da~~t~lan 3000 alt~ n bunun en geçerli
bir kan~t~d~r 30. Haseki Sultan evkaf~~17. as~rda bile önemli zenginli~ini muhafaza etmekte idi.
*
*
16. yüzy~l Osmanl~~Imparatorlu~unun en önemli kad~n~~olan
Hürrem Sultan'~n milliyeti ve ismi hakk~ nda da çe~itli iddialar vard~r.
Bu iddialara göre Hürrem'in Italyan, Frans~z, Leh, Rus veya Çerkes
as~ll~~olmas~~ihtimal dahilindedir. Italyan, Frans~z ve Çerkes'lik
söylentileri ciddi bir esasa dayanmamakta ise de 31 Rus veya Leh
oldu~unu belirten köklü delillerin varl~~~~sözkonusu edilebilir.
Hürrem'in milliyetini ara~t~ ran baz~~tarihçilere göre as~l ismi
(Rossa - Roza) 32 veya (Rosanna) 33 veya sadece Rossa 34 olan Hürrem Rus ~rk~ndand~r 33. Bunlar, kendisine Avrupahlarca Rus kad~n~~
manas~ na gelen, belki de eskiden Rusya'da ya~ayan ayn~~isimdeki
kabileye telmihan Roxelane ad~n~ n verildi~ini ifade etmektedir 36.
Frans~z oldu~u iddias~n~n da bu isimden kan~tland~~~~zannedilmektedir 32a .
Hammer'e göre 31 /3 Hürrem, Galiçya'da Liba nehri üzerindeki
Rogatina (Rohatyn) kasabas~~ halk~ndand~ r ve fakir bir papaz~n
89 Tafsilat için bk. Topkap~~ Ar~ivi 765-7702
30 Ahmet Refik - Hürrem Sultan'~ n son seneleri - Yeni Mecmua - 1918.
Say~~ 32 S. 108
31 Ismail Hami Dani~mend - Izahl~~Osmanl~~Tarihi Kronolojisi C. 2 S. 187
32 Jerome Maurond S. 232
33 a) Busbecq - Vier Briefe aus der Turkei - Erlangen 1976 S. 81
b) /. H. Dani~mend. C. 2 S. 187 a. g. e.
34 Pietro Brogadino - Martin Sanuto XLI
35 a) Venedik Balyozu Danielle Ludovici'nin görü~ü. E. Albin a. g. e. III.
Seri I-28
Enver Behnan ~apolyo - Osmanl~~ Sultanlan Tarihi (Kanuni bölümü)
Theophile LavalMe - Histoire de l'Empire Ottoman Paris 1855 S. 242
Muraviadan naklen Jorga (GOR) II. S. 347
87 a) T. Lavall& a. g. e. S. 242
b) Hammer a. g. e. eser Türkçe terctimei V. 323
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k~z~d~r. T. Y~lmaz Oztuna ve Zuhuri Dan~~man'a göre as~l ismi
Alexandra Lisovska'd~r, Lehistan'~n Rutunya eyaletinde Rabatyn
~ehrinde do~mu~tur.
Oztuna, Hürrem'in Ukran ~rk~ndan oldu~unu iddia eder 38.
~smail Hami Dani~mend'e göre de Hürrem Sultan'~n Polor ya
as~ll~~olmas~~ihtimali daha kuvyetlidir. Ona göre Roxelane'in babas~~
Marsigli isimli bir piskopostur
M. J. M. Jouarrin et M. Jules Van Graver, Hürrem'in milliyetinden bahsetmez; sadece cariye oldu~undan, sonra gözde zevcelik
(epouse favorite) 40 payesine yükseldi~inden söz eder; ancak ~ehzade
Mustafa ile Vezir Ibrahim ve Ahmed Pa~alar~n ölümünden sorumlu
oldu~unu tebaruz ettirirler 41.
Konu ile ilgili di~er referans eserleri kitapl~klarda bulunabilir 42 .
~K~NC~~BÖLÜM '

MIHRUMAH SULTAN
Mihrümah Sultan Kanuni Sultan Süleyman'~n Haseki Hürrem
Sultan'dan olan yegâne k~z~d~ r; ayn~~zamanda Sadrazam Rüstem
Pa~a'n~n zevcesidir. ~smi baz~~tarihçilerce Mihrimah 43, baz~lar~nca
a) Z. Dan~~man - Osmanl~~ Padi~ahlan dizisi. 11-496
b) Y~lmaz oztuna Türkiye Tarihi C. 6 S. 182
39 ~. H. Dani~mend A. g. e. 2-187
40 Theophile Lavake (pouse legitime - me~ru
zevce) tabirni kullanm~~ t~r.
A. g. e. S. 242
41 L'Univers - Histoire et description de tous les peuples. C. 9 - La Turquie
S. 148
42 Ph. du Fresne - Canaye Le Voyage de Levant Paris 1897 - S. 312
— J. Chesneau Le Voyage de Mon. d'Aramon Paris 1887 - XIX - 59
Artur Thomas Continuation de l'Histoire des Turcs - Paris 1662
Ord. Prof. Enver Ziya Karal - Osmanl~~tarihi - Ankara, 1961
Ismail Hakk~~ Uzunçar~~l~. Osmanl~~ Tarihi Ank. 1951-1954 III. K~s. 1-2
— Ahmet Refik. Kad~nlar Saltanat~~ Ist. 1332 S. 65. ..78
— Çagatay Uluçay. Haremden mektuplar Ist. 1956
M. Tayyib Gökbilgin. Islam Ansiklopedisi Cilt 5/1 S. 593/596
43 a) Hammer - Histoire de l'Empire Ottoman VI
b) Ismail H. Dani~mend - A. g. e. C. 2 S. 107
38
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Mihrümah 44, di~erlerince ise Mihrmah 45 ~eklinde yaz~lmaktad~r.
Mihr güne~, Mah ise ay manas~na geldi~inden kan~m~zca en uygun
telaffuz ~ekli güne~~ve ay manas~na gelen Mihrümah tarz~~olmal~d~r.
Aksi telaffuzlar ismin kavram~n~~anlams~z hale getirebilir.
Mihrümah Sultan'~n do~um tarihi kesin olarak belli de~ildir.
Ancak 1539 da evlendi~i gözönünde tutulursa Kanuni'nin cülusundan
2 sene sonra do~du~u tahmin edilebilir. (1522)
Kanuni k~z~n~ , güzel olmamakla beraber dirayetli ve muktedir
bir kimse olan ve H~rvat as~ll~~olup Ba~~ ~mrahor'luktan Diyarbekir
Valili~ine atanan Rüstem Pa~ a" ile 1539 senesi ikinci te~rinin ii-16
günleri aras~nda evlendirmi~ ; ayn~~ tarihte Gülbahar'dan olan o~lu
~ehzade Mustafa ile Hürrem'den do~an çocuklar~~ ~ehzade Mehmet
ve ~ehzade Selim'i de sünnet ettirmi~tir.
Kanuni biricik k~z~n~~çok sever ve her iste~ini yerine getirirdi.
Hürrem Sultan kocas~n~n bu zay~f yan~n~~çok iyi de~erlendirir ve
Kanuni'den istedi~i ~eyleri yapt~rmak için ara s~ra k~z~n~n ismini
kullan~rd~. Mektuplar~ ndan birinde bir arzusunu yerine getirmek
için (Mihrümah'~ n yüzü suyuna) cümlesini kullanmas~~bu iddian~n
aç~k bir kan~t~d~r 48. Mihrümah Sultan~ n da Kanuni'nin ya~l~l~k
devrelerinde annesi Hürrem Sultan ile birlikte Hükümdar üzerinde
a) Ali - Künhülahbar - Ünv. Kitapl~~~~T. 5959 - S. 240
Kara Çelebi Zade Abdtilaziz. Ravzatülahrar - 443-458
Peçevi, Tarih I-40
45 a) Gerbach - Tage Buch - Frankfurt 16 74-5449
b) Zuhuri Dan~~man - a. g. e. C. ~~ o S. 435
48 a) Peçevi 1-26.
b) Zeki ve tesirli ~ahsiyet - Y~lmaz Oztuna a. g. e. C. 6 S. 182
t7 Rüstem Pa~a'n~n cüzzaml~~ oldu~u rivayetlerirtin ç~kmas~~üzerine Kanuni
konuyu ele~tirmi~~ve mutemetlerinden birini bu i~le görevlendirmi~ti. Mutemed,
Pa~an~n elbiseleri aras~nda bir bit bulunca o zaman~n inaru~lar~na göre, cüzzaml~da bite rastlanamayaca~~ ndan, Rüstem bu ithamdan kurtulmu~~ve Kanuniye
damad olmu~tur. Rüstem Pa~a'n~n iki defa Sadrazaml~~a getirildi~i bilinmektedir.
Kendisini sevmeyenler bit hadisesine telmihan a~a~~daki hiciv k~tasm~~ yazm~~lard~r:
Olacak bir ki~inin baht~~ kavi, talii yar,
Kehlesi dahi mahallinde an~n i~e yarar
Feridun Faz~l Tülbentçi
Hürrem Sultan S. 268
44

48

C. Uluçay - Osmanl~~Sultanlar~n~n A~k Mektuplar~~ 1st. 1956 S. 43
&lie:en C. XLIV, 45
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çok müessir oldu~u anla~~lmaktad~r. ~ehzade Mustafa'n~n idam
edilmesi ve kocas~~Rüstem Pa~a'n~n ikinci defa sedarete getirilmesi
bu faaliyetleri aras~nda say~labilir 49.
Mihrümah ~ehzade Bayezid'in veliahd olmas~n~~istiyordu. Ancak
Bayezid'le Selim aras~nda saltanat kavgalar~~olmu~, Bayezid yenilerek ~ah Tahmasb'~n yan~na Iran'a kaçm~~~ve orada Selim'in adamlar~~
taraf~ndan dört çocu~u ile birlikte idam ettirilmi~tir. Bu hadiseden
sonra Mihrümah'~n yeri biraz sars~lm~~sa da, kendi kesesinden kad~rgalar haz~rlayarak babas~n~~Malta Seferine te~vik etmekten de
geri kalmam~~t~r 50. Mihrümah, Bayezid'in veliahtl~~~n~~desteklemekle
beraber karde~i ~ehzade Selim ile de aras~n~~bozmam~~~; Selim tahta
ç~k~nca 51 derhal ziyaretine ko~arak, acil ihtiyaçlar~~için ona 50 . 000
alt~n borç vermi~tir 52a.
Mihrümah sultan~n ölüm tarihi de tarihçiler aras~nda anla~mazl~k konusu te~kil eder. Kara Çelebi Zade bu konuda Zilkade 948 52b
tarihini vermi~se de, Gerlach 25 Kânunusani 1578 gününü öne sürmektedir 53 .
Mihrümah Sultan Osmanl~~saray~nda saltanat mücadelelerinde
tats~z bir rol oynam~~t~r. Ancak devrin en muhte~em Imparatorunun sevgili k~z~~olman~n verdi~i mevkiini de her haliyle doldurarak
tarihe geçme~e hak kazanm~~~bir ~ahsiyeti vard~r. (Ali - Pecevi)
4 ° Solak Zade, Tarih S. 534
50 Hammer, Türkçe çevirisi VI- 101
51 Osmanl~~ taht~na ~~~~inci Padi~ah s~fatile oturan Ikinci Selim Imparatorluk
geleneklerinde yeni bir devir açm~~t~ r. O zamana kadar, O~uz Kanununun bir gelene~i olarak, Hakan olmak için mutlaka Tekin (babas~~Türk ~ehzade) babadan ve
Inal (anas~~Türk olan Hakan k~z~) anadan do~mu~~olmak gerekiyordu. Osmanl~lar da bu sistemi kabul etmi~ti. Hakan'~n anas~n~n ünvan,' (Hatun), lakab~~(Türkan)
idi. Ancak Kanuni Hürreme olan a~k~~yüzünden, bir ihanet neticesi suçlu gördü~ü
Inal Gülbahar Hatun'dan olan o~lu ~ehzade Mustafa'y~~bo~durtmu~; Roksalan'dan
do~ma o~lu Selim'i O~uzlardan beri gelen gelenekleri bozarak Veliaht ilan
etmi~ti. (Enver B. ~apolyo - a.g.e. S. 163) Kanuni'den Birinci Ahmed'e kadar
Padi~ah Kad~nlar~~ H~ristiyan Cariyelerden seçilir ve bunlara (Sultan) denilirdi.
Bu devirde büyük Padi~ah ç~kmam~~t~r. Birinci Ahmed'den sonra Padi~ahlar Müslüman Gürcü ve Çerkez k~zly~~alma~a ba~lad~lar. (Enver B. ~apolyo a.g.e. S. ~~~~- ~~2)
32 a) Selaniki - Tarih. S. 57
b) Ayn~~ eser S. 458
59 Ayn~~eser S. 449
55 Ad~~geçen eserler
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Gerlach, Sultan'~n çok zengin oldu~unu ve günlük gelirinin
2 . 000 dukay~~buldu~unu tahmin etmektedir 55. Sultan bu serveti
hay~r i~lerine tahsis etmi~tir. Istanbul'da Edirne kap~da tek minareli
bir camii, ayr~ca bir çe~mesi, medresesi, bir hamam~ ; Üsküdar'da iki
minareli bir camii, bir çe~ mesi, bir mihmansaray~~ vard~r. Bu misafirhanede üçer gün kalacak yolculara iki~er ö~ün yemek, mum ve
hayvan yemi verilirdi 56. Mekkede, Ayn Zübeyde su yollar~n~~ da
kendisi tamir ettirmi~tir. Bu su yollar~n~n in~a ettirilmemesi halinde
Mekke halk~n~n hicrete bile mecbur kalabilece~i söylenmektedir 57.
Mihrümah Sultan'~n Rüstem Pa~a'dan Hüma~ah Ay~e Han~m
Sultan isimli bir k~z~~ile 20 ve 30 ya~lar~nda ölen iki o~lu dünyaya
geldi 58. Hüma~ah Sultan Sadrazam Semiz Ahmet Pa~ a ile evlenmi~~
ve bu izdivaçtan üç çocuklar~~do~mu~tur: Osman, Mustafa, Abdurrahman 59. Sadrazam Mehmet Pa~ a Mihrümah'~n Abdurrahman
Bey'den gelen torunudur. Osmanl~~ tarihinde Mihrümah ismini
ta~~yan di~er sultanlar ~unlard~r:
Üçüncü Murad'~n k~z~~olup ~mrahor Ahmed Pa~a ile evlenen
sultan.
Ikinci Mustafa'n~n 1155 de do~up 1177 de ölen k~z~.
~ kinci Mahmud'un Bursal~~ Samet Pa~a ile evlenen k~z~ ".
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KANUNI DEVR~NDE
OSMANLI - POLONYA MÜNASEBETLERI
~~o. Osmanl~~Padi~ah~~Kanuni Sultan Süleyman 1520 senesinde
babas~~Yavuz Sultan Selim'in ölümü üzerine tahta oturmu~, zafer ve
muvaffak~ yetlerle dolu gerçekten muhte~ em bir hayat sürdükten, bu
Ad~~ geçen eser S. 266
Evliya Çelebi I. 475
67 Eyüp Sabri, Mir'at-el - Haremeyin Mir'at-El- Mekke Ist. 130 ~~ S. 748-756
68 Mehmed Süreyya, Sicilli Osman"' I-83
59 a) Mehmet Süreyya Sicilli Osmani 1-202
b) A. D. Alderson The Structure of the Ottomart Dynasty - Oxford 1956
Series XXX
6° a) Tafsilat için bk. yukar~daki fihrist
b) M. Cavid Baysun, Islam Ansiklopedisi Mihrümah Sultan maddesi.
C. 8 S. 307-308
58

66
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arada ba~ar~dan ba~ar~ya ko~up Türk Cihan Imparatorlu~-unu kurduktan sonra 1566 y~l~nda vefat etmi~tir.
Kanuni'nin Osmanl~~Hükümdar~~ oldu~u tarihte Polonya taht~ nda 1506 senesindenberi Kral birinci Zigsmund (Sigsmund le
vieux) oturmaktad~r. Birinci Zigsmund 1548 de vefat edince yerine
o~lu Zigsmund August geçmi~tir. Gerek Hürrem Sultan'~n, gerekse
k~z~~Mihrümah Sultamn dördüncü bölümde bahis konusu edilen
mektuplar~ ndan birer adedi Zigsmund - August'a tahta ç~k~~~~vesilesiyle gönderilmi~~tebriknamelerdir.
Kanuni devrinde Osmanl~~- Lehistan münasebetleri, imzalayanlar aras~nda Polonya'n~n da bulundu~u 1503 tarihli anla~ma gere~ince, s~n~ r boylarmdaki ufak çapl~~baz~~ çat~~malar d~~~nda, geni~~
kapsam~~ ile bar~~~içinde geçmi~ti.
16 inci yüzy~l boyunca art~k iki devlet birbirine muhtaç olduklar~n~n anlay~~~~içindedirler. Iyi geçinmek iki ülkenin de milli ç~karlarm~n temel bir icab~d~ r. Bir taraftan Lehistan, Ruslar ve Tatarlardan çekinmekte; öte yandan Osmanl~~Imparatorlu~u Polonya'n~n
kat~lmas~~halinde Germanya Devletinin tehlikeli derecede kuvvetlenebilece~i kaygusu içinde ya~amaktad~r. Kanuni daha ziyade
seferlerini Macaristan üzerine tevcih etmi~ ; Lehistan'a kar~~~bar~~ç~~
bir tutum tak~ narak bu devleti tarafs~z bir hale getirmek politikaum
takip eylemi~tir.
1525 de Kral Zigsmund ile eski mütareke alt~~ y~l için uzat~ld~ktan sonra iki devlet aras~nda çok canl~~ bir diplomasi trafi~i ba~lam~~~bulunuyor. Bu diplomasi faaliyetleri aradaki anla~ mazl~klar~n
k~sa zamanda çözülmesine zemin haz~rlam~~t~ r.
Kanuni döneminin ikinci yar~s~ nda Leh elçilerinin hemen her
y~l Istanbul'a geldikleri görülmektedir. Bunlar özellikle a~a~~daki
sorunlar~~çözüm yoluna ba~lamakta idiler:
Tutsaklar~n geri verilmesi,
Ak~nlar yüzünden kar~~l~kl~~ ~ikayetler,
S~n~r boylar~ndaki otlaklar sorunu,
Eski bar~~~anla~malar~n~ n yenilenmesi.
Kanuni'nin Polonya'ya kar~~~izledi~i bu politikada Hürrem
Sultan'~n büyük pay~~oldu~u ~üphesizdir 61 .
61 Prof. Bekir S~tk~~ Baykal, Tarih boyunca Türk - Polonya ili~kileri ba~l~kl~~
konferans
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Ancak burada ~u noktaya da i~aret etmenin faydal~~oldu~u
kanaat~m beslemekteyiz. Say~n Mehmet Kavala taraf~ndan Say~n
Nigâr Anafarta'ya haz~rlat~lan bir eserde 62 K~r~m Han~~Mehmet
Giray Han'~n Kanuni Sultan Süleyman'a yollad~~~~1521 tarihli bir
mektuptan söz edilmektedir. K~r~m Ham'n~n bu yaz~s~nda, "Engürüs
Seferine niyet edildi~inden kendisinin de Leh Kral~~üzerine yürümesinin emrolundu~una dair hükmü ~erifin al~nd~~~, kendisinin ve
çocuklar~n~n Padi~ah~n sad~k köleleri olduklar~, fakat evvelce Leh
K~rahn~n kendisine elçi yollad~~~~ve aralar~nda anla~ma yaparak
memleketlerine sald~rmamak ~artiyle her y~l onbe~bin filori cizye
verme~i taahhüt etti~i, esasen K~nm'da Kazaklar ve Mo~ollarla u~ra~makta olduklar~, e~er Lehistan'a hücum ederlerse hem Lehlilerin
vadettikleri vergiyi ödemeyecekleri, hem de dü~manl~klar~na f~rsat
verilece~i bildirilmekte ve bu sebeplerden seferden affolunmas~~rica
olunmaktad~r" 63.
Bu mektuptan anla~~ld~~~na göre Kanuni 1521 de Macaristan
üzerine yöneltti~i ~~ inci seferi hümayun s~ras~nda Polonya'ya da
K~r~m Hani Mehmet Giray Hani sald~rtmak istemi~ ; ancak Han'in
ikaz~~üzerine bu tasar~s~ ndan vazgeçmi~tir. Y~lmaz Öztuna Hürrem
Sultad~n Kanuni'nin tahta ç~ kmas~ndan 2 ay sonra Cihan Hükümdar~na takdim edildi~ini yazmaktad~r 64. Kanuni ise ilk seferi hümayununu tahta ç~kt~ktan 8 ay sonra tertipledi~ine göre 65 bu tarihlerde henüz Hürrem'in etkisi alt~nda bulunmamakta ve Lehistan'a
kar~~~dostluk politikas~~gütmemekte idi. Ancak daha sonra bir taraftan iki devletin de ç~karlar~, öte yandan Hürrem'in oynad~~~~yap~c~~
roller Kanuni devrinde Türkiye - Polonya münasebetlerinin mükemmel denilecek bir seviyede geçmesine zemin haz~rlam~~t~r.
Her ne kadar, Kanuni döneminin sonlar~na do~ru iki devlet
aras~ ndaki ili~kiler, Leh K~ral~mn Eflak ve Bu~dan'daki kar~~~kl~klar~~körüklemesi ~üphesinden dolay~~biraz gerginle~mi~se de, 1564
de Istanbul'a gelen Polonya Elçisi bahis konusu bölgelerdeki olaylarla kendi ülkesinin hiç bir ilgisi bulunmad~~~~hususunda Osmanl~~
Hükümdar~na teminat verdi ve hadise de bu ~ekilde kapanm~~~oldu.
62 Osmanl~~ Imparatorlu~u ile Lehistan (Polonya) aras~ndaki münasebetlerle
ilgili tarihi belgeler - ~stanbul
63 Topkap~~ Saray~~Arsivi No. E. 1308/1
84 T. Y~lmaz öztuna, A.g.e. C. 6 S. 182
65 T. Y~lmaz öztuna, A.g.e. C. 5 S. 147
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Var~ova'da AGAD (Archivum Glowne AKT Dawnych) kurulu~lar~nda Cihan Hükümdar~~Kanuni"nin Polonya K~rallar~ na yazd~~~~mektuplar~n orijinallerinde Osmanl~~Imparatorunun muhataplar~na kar~~~kulland~~~~ünvanlar, iki devlet aras~ndaki ili~kilerin rengine göre ayr~~ayr~~ifadelerini bulmaktad~r. Örnek olarak bu fermanlardan dördünü a~a~~da zikredece~iz :
~~Muharrem 932 (18 Ekim 1525) tarihli namenin ba~lang~ç
bölümü ~öyledir:
"Ben ki Sultanusselatin ve bürhanülhavakin, tac bah~-i hüsrevan-~~ ruy-~~zemin Z~llullah filarzeyn Akdenizin ve Karadenizin
ve Rumelinin ve Anadolunun ve Karaman'~ n ve Rumun ve Vilayet-i Zulkadriye'nin ve Diyarbekir'in ve Kürdistan'~n ve Azerbeycad~"' ve Acem'in ve ~am'~n ve Haleb'in ve M~s~r'~n Mekke'nin ve
Medine'nin ve Kudüs'ün ve külliyen Diyar-~~Arab~n ve Yemen'in
ve dahi nice memleketlerin ki âba-~~kiram ve ecdad-~~ ~zam~m enarellahu berahinuhum kuvveti kahireleriyle feth ettikleri ve cenab~~celatlemeab~m dahi tig-i ate~bar ve ~em~ir-i zafernigar~m ile fetheyledü~üm
nice diyar~n Sultan~~ve Padi~ah~~Sultan Bayezid Han o~lu Sultan
Selim Han o~lu Sultan Süleyman ~ah'~m sen ki Leh vildyetinin k~ralt
Singsmund' sun . . ~öyle malum ola ki
" 66 (Belge No. ~ )
Cemaziyelevvel 934 (12 - 21 ~ubat 1528) tarihli mektubun
hitap cümlesi ise ~öyledir:
"Sen ki Leh memleketinin K~ral" Sigsmund'sun
ol vech
üzre amel oluna ~öyle bilesün" 67 (Belge No. 2)
2/10 Cemaziyülevvel 940 (28 Kas~m 7 Aral~k 1533) tarihli
mektupta ise Kanuni, kendi ünvanlar~n~~sayd~ktan sonra muhatabina biraz daha hürmetkâr bir ~ekilde hitab eder:
"Ben ki
Sultam ve Padi~ah~~Sultan Selim ~ah Han
o~lu Sultan Süleyman ~ah'~m sen ki Leh'in ve ona tabi memleketlerin K~ral" iftihar-~~mülûk-ül - millet-ül - mesihiyye muhtar-~~ kübera-ül - taifet-ül ~seviyye Sigsmund'sun" 68 .
Zigsmund August'a yaz~lan 16 sefer 957 (6 mart 1550)
tarihli mektupta ~se Kanuni Leh hükümdar~na biraz daha itibar
göstermektedir:
AGAD - Var~ova - Türk Belgeleri No. 20/44
AGAD - Var~ova - Türk Belgeleri No. 22/49
68 AGAD - Var~ova - Türk Belgeleri No. 38/84
68
67
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"Ben ki.... Sultan Süleyman ~ah bin Sultan Selim ~ah Han ~m,
Sen ki Vilâyet-i Leh K~ral' iftihar~-1-ümera-ul-Izam-~l-iseviyye
muhtar-ul-kübera-ul-feham fi millet-il-mesihiyye muslih-i mesalihi
cemahir-il-firkat-ul-nasraniyye sahib-i ezyal-ül-ha~me vel-vekar sahib-i delayil-il mecd vel-iftihar Sigsmund K~ral's~n"
Var~ova'da ad~~geçen ar~ivlerde Kanuni Sultan Süleyman'in
Leh K~ral~~Birinci Zigsmund'a hitaben yaz~lm~~~ 53 adet, K~ral
Zigsmund August'a ise 48 adet tu~rah ferman~n~n orijinalleri mevcut bulunmaktad~r 7°.
Bundan ba~ka Osmanl~~Sadrazamlar~~(~brahim Pa~a, Ayaz Pa~a,
Rüstem Pa~a, Sokullu Mehmet Pa~a) ile Sancak Beyleri de do~ruca
Leh K~rallarma mektuplar yollam~~lard~r. Bunlar~n orijinalleri de
AGAD'da (Var~ova) da mevcuttur. Bugün için birer sanat eseri
say~labilecek bu tu~ral~~fermanlardan önemlilerinden bir kaç~=
fotokopisi ile Kanuni'nin kendi ünvanlar~n~~ s~ralayan ve muhataplar~na hitab edi~~tarz~n~~gösteren giri~~kumlar~n' ayr~~bir etüd halinde
yaymlama~~~dü~ünmekteyiz.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MEKTUPLAR
Bu bölümde gerek Hürrem Sultad~n gerek Mihrümah Sultan~n,
Polonya Kral~~ihtiyar Zigsmund'un ölümü üzerine yerine geçen
ikinci Zigsmund August'a yazd~klar~~taziye mektuplar~n~n ve daha
sonra, Kraldan ald~klar~~bir mektuba kar~~l~k olarak Hasan A~a
isimli bir ulakla Var~ova'ya yollad~klar~~namelerin fotokopilerini
okuyucular~n bilgisine sunmaktay~z.
Mektuplar~n as~llar~~Var~ova'da Archivum Glowne AKT Dawnych'de Türk belgeleri bölümünde mahfuz bulunmaktad~r.
Belgelerin arkas~nda da gönderenlerin mühürleri yer almaktad~r.
69 AGAD - Var~ova - Türk Belgeleri No. 12 ~~/235
70 Ayn~~ ar~ivde Sultan II. Beyaz~d'~n Zigsmund'a 2 adet, Yavuz'un ise sadece
3 mektubu vard~r. Muhaberat~n fazlal~k"! Kanuni ve Zigsmund'lar devrinde,
Osmanl~~ - Leh ili~kilerinin ne kadar hareketli oldu~unu gösteren kuvvetli bir
vesika mahiyetinde
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HÜRREM SULTAN'IN POLONYA KIRALINA
YOLLADI~I MEKTUP
K~ ral Hazretlerine ~öyle marufu ~erif ola ki pederiniz fevt olduktan sonra Padi~ah oldu~unuz istima olundu Mübarek olsun
Hazreti Hak alim allamd~r ki ~ad ve handan olup kalbimize nur ve
gönlümüze sürur has~ l oldu Emir Allah-u tealan~nd~ r Nitmek gerek
elhilkmü lillah ile âmil olas~z ve bu da mektubu müveddet-berle i~bu
bizum Hasan Agay~~hâkipay~~~erifinize irsal olundu Vusulü müyesser
oldukta eltaf~~mâlâ nihayenizden mercu ve mutazarr~'d~r ki mumaileyh-i mezbûr-u bendenuz huzur-u ~erifinizde her ne takrir ve tabir
ederse bu canipden bilinüp hüsnü itikad ile itimad buyurula Baki
ne demek laz~md~r ki sizlere mahfi olmaya 71.
Ez'af-ul - fakire
Haseki Sultan el hakire (Belge No. 3)
Mektubun arkas~ nda bir de mühür mevcuttur. Bu mühürde
Mehr-i Mühr ki dâr-~~devlet
dünya ve din
Bani ra Kuned nak~i nekin
Ibareleri okunmaktad~r. (Belge No. 4)
MIHROMAH SULTAN'IN POLONYA KIRALINA
YAZDI~I MEKTUP
K~ ral Hazretlerine malumu ~erif ola ki atanuzun fevt haberi istima olundu Emri takdirin innalillah ve inna ileyhi raciun ile âmil
olas~z Padi~ahl~~~ mz mübarek bâd âmin birabbilibad istima oldukda kalbimize behçet ve sürur has~l oldu ve Pa~a hazretlerinin
musahibi olan i~ bu rafii ruk'ai ubudiyyet bizüm Hasan Aga'y~~mektubu muhabbet berle hâki pay~~ ~erifinize irsal olundu Vusulü müyesser oldukta eltâf-~~mala nihayenizden mercu ve mutazarr~'d~ r
ki hâki pay~~ ~erifinize vard~ kda e~lendirmeyüp beru canibe gön71
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dermesine himmet ve inayet oluna Baki hemi~e ömr-ü devlet Kaim
ve daim bad Birabbilibad 12 .
Ez'af-ul-fakire
Han~ m Sultan el hakire (Belge No. 5)
Mektubun arkas~ndaki mühürde
~ud nekin mühr be-nam-~~hani
Tu ya rab bebah~~kam-~~hani
ibareleri okunmaktad~r. (Belge No. 6)
HÜRREM SULTAN'IN KIRAL'A YAZDI~I
CEVABI MEKTUP
Allah K~ ral Hazretlerinin ömrünü ziyade eylesün ve bir gününü
bin eylesün Maruza-i fakire budur ki muhabbetnameniz gelüp vusul
buldukda ~ol kadar ~ad ve handan olup haz ettim ki kabili tabir
de~ildir Mazmunu münifinde s~ hhat ve selâmetiniz ayan ve bu
muhibbei muhlisinize olan i~tiyak-~~muhabbetiniz ve Padi~ah~~âlempenah hazretlerine olan müveddetiniz beyan olunmu~~ki kabili tabir
de~ildir Müstedam~~ömr olup hemi~e dilnüvaz olmaktan hali olmayas~z ve mektubu ~erifinizde olan muhabbetleri ve Hasan kulum
takrir etti~ü dostluklar~~cana minnet bilüp Padi~ah Hazretlerine
arz ettikden sonra Padi~ah-~~âlempenah Hazretleri ~ol kader hazzetmi~~ki kabili tabir de~ildir Etmi~~ki koca k~ral bizim ile iki karde~~
gibi idi In~aallahurrahman bu k~ral ile Ata ile o~ul gibi olal~m demi~~
ve bu sürurdan hükmü ~erif emr edüb kulum Hasan'~~hâki pay~~ ~erifinize irsal eyledi ve K~ral Hazretleri malumu ~erif ola ki Padi~ah
yan~nda her ne husus için ki sizlerden fikr olunursa (~)un olkadar
sizleri hayrile zikretme~i cana minnet bilürüz Bu dostlu~a binaen
mektubu muhabbet tehi dest olmama'~~için iki çift don ve gönlek uçkuru ile ve alt~~dane destimal ve bir dane el yüz makramas~~gönderildi
Bohças~~ile mazur buyuras~z Zira sizlere lay~k esbab gönderilmedi
In~allahurrahman ~imdengeru kasd ile i~ledelüm Baki hemi~e ömr-ü
devlet müstedam bad Birabbilibad 73. (Belge No. 7)
Elfakire el-Hakire
Haseki Sultan
72
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MIHRUMAH SULTAN'IN POLONYA KIRALINA
YAZDI~I CEVAB~~MEKTUP
Allah-u teâla K~ ral Hazretlerinin ömrünü ve devletini ziyade
eylesün ve bir gününü bin eylesün Maruza-i fakire budur ki muhabbet ve müveddet nameniz vusul buldukda bi had hazzettik ki
dille takrire ve kalem ile tahrire kabil de~ildir ve maznunu münifinde
s~ hhat ve selâmetiniz ayan ve bu muhibbe-i muhlisinize olan i~tiyak-ü
muhabbetiniz ve Padi~ah-~~âlempenah Hazretlerine olan müveddetiniz beyan olunmu~~ki kabili tabir de~ildir Müstedam-~~ömr olup
hemi~e ~ad-u - handan olmaktan hali kalmayasuz Ve mektubu
~erifinizde olan muhabbetleri ve anam Haseki Sultan kulu Hasan
Bey takrir etti~i dostluklar~~cana minnet bilüp Padi~ah Hazretlerine
Zevcim Rüstem Pa~a Yessirullah Ma Ye~a Hazretlerine arzettikten
sonra Padi~ah-~~Alempenah Hazretleri ~ol kadar hazzetmi~~ki kabili
tabir de~ildir deyu zevcim Rüstem Pa~ a mektubunda böyle demi~~
ve Padi~ah Hazretlerinin telaffuzundan nakletmi~~ki Elçisi gelüp
~ol kadar dostluk haberini arz etti ki vasfa kabil de~ildir ve Hasan
Bey dahi dostluk ve muhabbet haberini nakletti Bildim ki Atas~~
ile iki karde~~gibi idik o~lu dahi benim ile dost oldu ~imden geru Ata
ile o~ul gibi olal~m demi~~ve hâki pay~n~za mezkûr Hasan Bey ile
emri ~erif irsal olundu ve K~ ral Hazretlerine arz~ hal budur ki Padi~ah
yan~ nda her ne husus vaki olsa ben dahi ve zevcim dahi minnet edüp
sizleri her zamanda Padi~ah yan~ nda hayr ile analar Bu dostlu~a
binaen iki don ve gönlek uçkur ile ve alt~~dane destimal ve bir dane
el yüz makramas~~gönderildi Bohças~~ile mazur buyuras~z E~er çi kim
Sultan~ma dahi lay~k de~ilse Baki hemi~e ömrü devlet müstedam
bad Birabbilibad 74. (Belge No. 8)
Elfakire Elhakire
Han~m Sultan
Mektuplarda kullan~ lan tabirler, özellikle 3 ve 4 numarada
say~lan iç çama~~r hediyeleri ve bilhassa ~~numarada ulak Hasan
Aga'ya verilen özel habercilik görevi dikkati çekmektedir. Her ne
kadar T. Y~ lmaz Öztuna, Hürrem Sultan'~n Lehistan K~ral~na "Karde~im" diye hitap eden mektuplar yollad~~~ ndan bahsetmekte ise
74
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de 75 ara~t~rmalar~m~zda Polonya Ar~ivlerinde bu çe~it belgelere rastlayamad~~~m~z~~burada belirtmek isteriz. Elimizdeki vesikalarda gerek
Hürrem, gerek Mihrümah Sultanlar Polonya Hükümdar~na (K~ral
Hazretleri) diye hitap etmektedirler. ~kinci Zigsmund ile Hürrem
Sultan aras~ndaki bu çe~it yaz~~malarda kullan~lan ifadeler Roxelan'~n,
do~um yerinin o zaman ba~l~~bulundu~u Leh Devletine intisap
suretiyle, kendisini Rus'dan ziyade Polonyal~~telâkki etti~i ve iç siyaset
entrikalar~~ yan~nda Osmanl~~ d~~~politikas~nda, özellikle Cihan Imparatorlu~u ile Polonya aras~ndaki ili~kilerde çok önemli ve tesirli
bir rol oynad~~~~kanaatine bizi sevketmektedir.
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