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Orijinal ad~~La Dame de Topkapi olan eser al~~~lm~~~n d~~~nda bir tarihi roman havas~ndad~r. Belgeleri, ekleri ve geni~~kaynak listesi ile eser bu farkl~~tarz~~kazanm~~t~r. Eserin geni~~kaynak listesinde M. Cavid Baysun'un uzun ve teferruath maddesi (~slan~~Ansiklopedisi, c. 6, s. 915923)'nin bulunmamas~~hiç ~üphesiz büyük bir ek.sildiktir. Asl~nda bu uzun kaynak listesinin tüzumsuz oldu~u dikkati çekiyor. Türk kaynaklar~nda Mah-Peyker Kösem Sultan olarak an~lan valide sultan, o~ullar~~IV. Murad ile ~brahim ve k~sa müddet torunu IV. Mehmed devirlerinde 30
y~l kadar, devlet i~lerinde çok defa söz sahibi idi. Bu yüzden tarihçilerin, romanalann ve senarisderin dikkatini çekerek filmlere ve sahne eserlerine konu olmu~tur. Onun Kösem lakab~n~n
özellikle "koyun sürüsünün önünde giden rehber koyun (koç)" manaundan geldi~i bilinmektedir. Eserde ise Kösem'in okçulann kulland~~~~oklarm ucu manasm~~ta~~d~~~~ifade edilmektedir. Ona bu lakab daha hasekili~i zaman~nda verilmi~tir. Güzelli~i ve iradesi ile I. Ahmed'i kendisine hayran b~rakm~~t~. I. Ahmed Kösem'e nikah luyd~ktan sonra onu "Birinci Ba~~Gözde" ilan
etti. Yazara göre ona bu s~rada Mah-Peyker ad~~da verilmi~tir. Bu ad ona muhtemelen güzelli~i
zerafeti ve câzibesi yüzünden uygun görühnii~tür. Ancak eserde dirayeti ve beceriklili~i daima
ön planda görülmektedir. Eserden Kösem Sultan'~n, IV. Murad'~n çocuklu~n~, ~brahim'in acz
içinde bulunt~~u ve çocuk padi~ah IV. Mehmed'in ve annesinin zamamndaki saltanat bo~lu~undan yararlanarak daima ön planda kalmay~~ba~arm~~~bir valide oldu~u anlat~l~yor. Ona güç kazand~ran bir husus da Murad, Süleyman, ~brahim ve Kas~m adh ~ehzadeler ile Ay~e ve Fatma sultanlan dünyaya getirmi~~olmas~d~r. Esere göre bu yüzden gururlu ve boyun e~meyen ancak
duygular~n~~gizleyebilen bir valide idi. Rus veya Rum as~ll~~olarak tahmin edilen Kösem Sultan,
yazara göre Rum as~ll~~olup bir papaz~n luz~d~r.
Kösem Harem hayat~~d~~~nda siyasi hadiselere de ilgi duymaya ba~lam~~t~. ~lk zamanlarda
dikkati çelunemek için siyasetle ilgilenmiyormu~~gibi davran~yordu. Yazara göre Kösem I. Ahmed'ten bilgiler almay~~da beceriyordu. Bir müddet sonra padi~ahm Kösem'e güveni artm~~~ve
onunla devlet i~lerini konu~ur olmu~tu. Kösem pe~pe~e dünyaya getirdi~i çocuklar~yla I. Ahmed'e iyice ba~land~~~~gibi imparatorlu~a da sahip ç~k~yordu. Bu yüzden ilk devirlerden itibaren
al~~t~~~~devlet i~leri ve Harem entrikalan ile ömrünün sonuna kadar ilgilenmeye devam etti. I.
Ahmed'in ölümünden sonra Kösem'e geleneklere göre Eski Saray'a gitmesi bildirilince, büyük
bir inada gitmeyece~ini söylemesi ve Topkap~~Saray~'nda kalmas~~onun ince k~vrak zekisma ba~lanmaktad~r. Esere göre Kösem bu hakk~~yoksullara yard~m etme vaadire elde etmi~tir. O bu i~i
uzun süre yapt~. Ba~kalar~na güvenmez, yard~mlar~~fakirlere ula~urmak için bizzat kendisi giderdi. öyle ki bazen yorgun olarak saraya döntiyordu. Eserde bunlar anlauhrken Kösem'in bu
tavr~n~n uleman~n ve saray a~alarnun ho~una gitmedi~ine de yer verilmi~tir. Halbuki Kösem'in
Topkap~~Saray~'nda kalmakta ~srar etmesinin gerçek sebebi, siyasi hadiseler içinde bulunma arzusudur. O devlet i~lerine IV. Murad'~n 1632'ye kadar süren çocukluk devresinde al~~m~~t~. Yazara göre Kösem'in menek~e gözlü olmas~ndan dolay~, bu on y~la "menek~e dönemi" denmi~tir
(2). Bu ah~kanl~~nm IV. Murad'~n ölümüne kadar k~smen devam ettirdi. Ancak devletin dizgin'erini Sultan ~brahim devrinde tamamen ele geçirdi. Kösem devlet i~lerinde çok defa tek seçici
olabiliyordu. Yazar Kösem'in kar~~t~~~~siyasi konular~~renkli tasvirlerle anlatmakta çok ba~anhd~r.
Ancak eserde hilaf-~~hakikat konular da vard~r: Mesela Kösem'in Cezayir'i Frans~zlara satma fikri
herhalde uydurrnad~r (s. 122). Bundan ba~ka Kösem'in M~s~r'a vali tayin edilen Bekta~~A~a'r,
Topkap~'dan uzakla~t~r~l~p M~s~r'a sürülen 4000 Harem A~as~~ile Araplardan para ile toplanacak
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6000 askerin ba~~na geçirerek Istanbul'da ihtilal yapmaya zorlamas~~ hiç bir gerçe~e uymayan
fantazidir (s. 202-205). Kösem'in pa~alarla evlendirdi~i cariyelerden kocalar~ n~~ihtilâle zorlamalar~~ için talepte bulunmas~~da keza tarihi gerçeklere uymaz (s. 226-227). Di~er bir gerçek d~~~~
haber ise, Kösem'in Ba~dad'~ n istirdad~~ üzerine ~stanbul cezaevlerindeki 40.000 Rum kürek
mahkumunu sal~vermi~~olmas~d~r (s. 161).
Kösem'in bir gün Gölcsu'ya giderken sandal~ n devrilmesi ve bo~ulmak üzere iken bir yeniçeri zabiti (yukar~~belirtilen Bekta~~A~a) taraf~ ndan kurtar~ lmas~ , sonra da onunla yak~n ili~kiye
girmesi ahlâk kurallar~ na uymarnaktad~ r (s. 186-187, 202 v.d., 262). Eser genel olarak fantazi
bilgiler a~~rl~ kl~ d~r. Harem hayat~ n~ n en ince teferruan verilmeye çal~~~ lm~~ur. Okuyucuda merak uyand~ racak magazin haberlerde bazen a~~r~l~~a kaç~lm~~t~ r. Yoksullara derin bir merhamet
besleyen Kösem, özellikle kad~nlar~ n muhabbetini kazanm~~t~. Devlet erkan~~ aras~ nda kazanamad~~~~sayg~y~~böyle telafi etmi~tir.
Yazara göre Kösem uzun boylu, soyluluk intiba~~uyand~ran, cesur, kurnaz ve gerekirse sözünü esirgemez bir valide imi~. Gür ve uzun saçlar~yla soylu bir yürüyü~ü varm~~. Saray'~~ han~ mlar onun bir tak~ m gizli güçlere sahip oldu~una inan~ rlarm~~.
Eserin Ahmed Refik'in Kad~nlar Saltanat~~ (~stanbul 1332) ile Samur Devri (~stanbul 1927)
adl~~ eserlerine rakip olmas~~ mümkün de~ildir.
MÜCTEBA ~ LGÜREL

