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boykotunda kadınlar aktif rol oynarlar. 
1906 anayasasının kabulüyle sonuçlanan 
ayaklanmada da bu rolünün kökleştiği 
görülür. Bunu takip eden otuz yıl boyun
ca kadın hareketi İran'da önemli bir yer 
işgal etmiştir. Encümen-i Azadi-i Zenan 
gibi derneklerin kurulması bu döneme 
rast! ar. 

Bu gelişmeler, İslam dünyasında iki ayrı 
istikamette bir kadın hareketinin başla
ması sonucunu doğurmuştur. Bunlardan 
biri. İslam kültürüne bağlılık endişesi ta
şımaksızın kadının ferdi ve sosyal konu
munu değiştirmeyi hedefleyen hareket 
olup hukuk alanında da köklü değişiklik
ler getirmiştir. Buna Türkiye, Tunus ve 
devrim öncesi İran örnek olarak gösteri
lebilir. Söz konusu ülkelerde bir taraftan 
kadının Batı tipi bir modernleşme süre
cinin gereklerine uyması teşvik edilir ve 
bazan zorunlu kılınırken diğer taraftan 
bunu destekleyen hukuki düzenlemeler 
yapılmıştır. İkincisi, İslam kültürüne bağ
lılık ilkesini korumakla birlikte gelenek ve 
kültürel etkilerle dinileştirilen bazı uygu
lama ve anlayışların terkedilmesi gerek
tiğini savunan, kadının sosyal ve hukuki 
konumunda yeni anlayış ve ihtiyaçlar ışı
ğında değişiklikler yapma gereğini duyan 
harekettir. Bu hareket XX. yüzyıl itiba
riyle Osmanlı Devleti'nde, Mısır. Ürdün, 
Pakistan. Irak, Suriye, Malezya gibi ülke
lerde etkili olmuştur. İkinci grup ülkeler
de XX. yüzyıldan itibaren başlayan kanun
Iaştırma hareketlerinde tek bir mezhebe 
bağlı kalma uygulaması terkedilmiş, gü
nümüzde yaygın olan bütün İslami mez
heplerin yorumlarından yararlanılmıştır. 
Bu eklektik anlayış özellikle evlenme eh
liyeti için belli bir yaş sınırının aranması, 
temyiz gücü olmayanların evlenmesine 
getirilen sınırlama, ikinci evliliğin birinci 
eşin veya mahkemenin iznine bağlanma
sı, boşanma ehliyetine getirilen kısıtla
ma, kadınların mahkeme kararıyla boşan
ma imkanlarının genişletilmesi konula
rında kendini göstermektedir. Her iki gö
rüş de halen birçok İslam ülkesinde ciddi 
bir taraftar kitlesine sahip bulunmakta 
ve kadınları ilgilendiren gelişmeleri ken
di düşünceleri istikametinde etkilerneyi 
sürdürmektedir. Afganistan, Suudi Ara
bistan ve kısmen devrim sonrasında İran 
gibi ülkelerde kadının hukuki ve sosyal 
statüsü konusunda klasikyorumlara bağ
h kalma ve bunu zorunlu olarak uygula
ma anlayışı sürdürülmektedir. 
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XVIII. yüzyılın başlarından itibaren 
Osmanlı padişah hanımiarına 

verilen unvan. 
_j 

İlk devirlerde Osmanlı padişah hanım
ları için kadın kelimesinin Arapçalaşmış 
şekli olan hatun unvanı kullanılırdı. Os
man Bey'in hanımı Mal Hatun, Yıldırım 
Bayezid'in hanımı Devlet Hatun, Fatih 
Sultan Mehmed'in hanımı Sitti Mükrime 
Hatun bu hususta örnek olarak zikredi
lebilir. Padişahlar Fatih dönemine kadar 
Bizans imparatorları, Anadolu beyleriyle 
Sırp ve Bulgar krallarının kızlarıyla evlen-



diler. Bu evlilik törenleri hayli görkemliy
di. Ancak Fatih'ten itibaren dışarıdan kız 
alma usulüne son verdiler ve hanımlarını 
saraydaki cariyelerden seçmeye başladı
lar. Bu usulün uygulandığı dönemlerde 
bile Kanuni Sultan Süleyman. ll. Osman 
ve Sultan İbrahim bağlandıkları kadınlar
la resmi ni kah yapmışlarsa da bu tür evli
likler saray çevresinde pek hoş karşılan
mamıştır (Alderson, s. I 53) . Söz konusu 
nikahların şekliyle ilgili en ayrıntılı bilgi I. 
Abdülhamid dönemine ait bir belgede bu
lunmaktadır. Belge, I. Abdülhamid'in be
şinci kadınıyla nikahlanmasına dair olup 
20 Ekim 177 4 tarihlidir. Buna görenikah 
töreni şu şekilde gerçekleşir: Nikah için 
eşref saat belirlenir ve Hırka-i Şerif Oda
sı önceden hazırlanır. Darüssaade ağası. 
hazine-i şehriyarl, hazine vekili. hazine 
kethüdası ve padişah imamı. kapı ve per
deleri kapatılmış olan Hırka-i Şerif Oda
sı ' nda kafes arkasında gizlice bir araya 
gelir ve mihr-i müecceli belirleyerek ni ka
hı kıyar. Belgede açıkça belirtilmemesine 
rağmen taraflar nikahta vekille temsil 
edilir. Nikahın ardından şerbetler içilir ve 
merasim sona erer (Sarıcaoğlu, s. 6). 

XVIII. yüzyıla kadar padişah hanımları
nı nitelernek için hatun dışında "haseki" . 

"sultan" ve nadiren de "hanım" (Akıl e Ha

nım , Şeyhülislam Hocazade Esad Efendi'
nin kı zı ve ll. Osman'ın hanımı) gibi un
vanlar kullanılmıştır. lll. Ahmed'den iti
baren ise kadın veya kadınefendi unvanı 
yaygınlık kazanmaya başladı. Bu dönem

den sonra sultan kelimesi daha ziyade 
padişah kızlarını niteler oldu. Öte yandan 
oğlu tahta geçen kadınefendiler de vali
de sultan olarak bu unvanı kullanmaya 
devam ettiler. 

Saraya yeni alınan ve "acemi" denilen 
cariyel er burada sıkı kurallara göre eğiti
lir, zamanla şakird, kalfa ve ustalığa yük
selirlerdi. Padişahın dikkatini çekip firaş- ı 

hümayuna dahil olanlar gözde veya ikbal 
olurlardı. İkbal uygulamasına ilk defa ll. 
Mustafa döneminde rastlanır. Daha son

raki devirlerde padişahların aldıkları ikbal 
sayısı bir ile altı arasında değişmiştir. Sa
yıları birden fazla olunca kendi araların
da başikbal. ikinci ikbal. üçüncü ikbal şek
linde sıralanırlardı. Padişaha çocuk veren 
ikballere kadınefendilerde olduğu gibi da
ire ve cariyeler tahsis edilirdi. Ancak eski 
dönemlerde Topkapı Sarayı'ndaki ikbal
ler dairesinin nerede olduğu bilinmemek
tedir. Sarayda mevcut Gözdeler {ikballer) 
Dairesi I. Abdülhamid tarafından yaptın!-

Hatice Turhan Valide Sultan vakfiyesinin ilk iki sayfası (Süleymaniye Ktp., Turhan Valide Sultan, nr. 150) 
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mıştır. Beşiktaş. Çırağan. Daimabahçe ve 
Yıldız saraylarında da ikbal dairesi mev
cuttu. İkballer için hanım veya hanıme
fendi unvanı kullanılırdı. 

Kadınefendiler kıdemlerine göre birin
ci, ikinci , üçüncü kadınefendi şeklinde sı
ral an ır. birinciye başkadınefendi de de
nirdi. Kadınlardan ölen olursa veya padi
şah birini boşarsa bir sonraki onun yerini 
alır ve başikbal de sonuncu kadınefendi
liğe yükseltilirdi. Böylece hepsinin silsile
si yürütülürdü. Söz konusu terfi işlemle
ri kızlar ağasının arzı ve padişahın uygun 
bulmasıyla gerçekleşir. kadınefendiye 

statüsünü belirten bir berat verilirdi. Ka
dınefendiliğe yükseltilen cariye başkadın 
tarafından sarnur kürklerle süslenip pa
dişahın dairesine götürülür, o da hüküm
ctarın eteğini öper. kendisine daire ve ca
riyeler tahsis edilirdi. Kadınefendi sayısı 
tesbit edilebildiği kadarıyla en fazla yedi
ye kadar çıkmıştır. Ancak Sultan Abdüla
ziz dahil olmak üzere daha sonra tahta 
çıkan padişahların kadınlarının sayısı dör
dü geçmemiştir. 

Bir padişah öldüğünde kadınları . kızları 

ve hareminin bütün mensupları Eski Sa
ray'a gönderilir. şehzadeleri ise Topkapı 
Sarayı'nda alıkonulurdu . Bu usul ilk defa 
lll. Murad ' ın haremine uygulandı. Eski 
Saray'da adeta münzevi bir hayat yaşa
yan kadınefendi, eğer oğlu padişah olur
sa validealayı denilen bir merasimle va
lide sultan olarak tekrar Topkapı Sarayı'na 
döner ve haremin en yetkili kişisi olurdu. 
Aksi takdirde ölünceye kadar buradaki in
ziva hayatı devam ederdi. Buna rağmen 
padişah ölümlerinden sonra kadınlarının 
başkalarıyla evlendirilmesi olayiarına da 
zaman zaman rastlanır. Bu konudaki ilk 
örneğin Fatih Sultan Mehmed dönemin
de görüldüğü ileri sürülür. Bunun yanın
da bazı padişahlar kadınla rını boşamış. 

hatta bizzat kendileri boşadıkları kadın
larını başkalarıyla evlendirmişlerdir. Ni
tekim ll. Abdülhamid ayrıldığı Nurefsun 
Kadınefendi'yi başkasına nikahlamıştır. 

Öte yandan suçlu görülen bazı kadınların 
öldürüldüğü münferit olaylar da mevcut
tur. 1826' da Eski Saray' ın seraskerliğe 

tahsis edilmesinden ve padişahların Top
kapı Sarayı'ndan taşınmasından sonra 
ölen padişahın kadınları ve mensupları 
Topkapı Sarayı'na veya Çifte Saraylar'a 
yerleştirilmeye başlanmıştır. 

Kadınefendilerin derecelerine göre ta
yinat ve tahsisatları vardı. Bunlar zaman 
içinde değişmekle beraber kumaş. kürk. 
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XVI. yüzyı la ait 
bir haseki 
sultan gravürü 
(Gürtuna, 
resim 29) 

mum. sabun. odun. kömür. şeker. kahve. 
et. yağ. kar. kaymak, ekmek. bal, yumuro 
ta. meyve ve sebze gibi ayni veya nakdi 
olabiliyordu. Ayrıca kendilerine haslar ve 
paşmaklıklar tahsis•edilirdi. ll. Mahmud 
döneminin sonlarından itibaren kadıne

fendilere diğer devlet memurları ve sa
ray mensupları gibi maaş bağ landı. Ma
aşları Hazine-i Hassa'dan ödenirdi. Bay
ram. düğün. doğum gibi vesilelerle dağı
tılan ayni ve nakdi hediye ve atıyyelerden 
de payları olurdu. Önceki devirlerde dağı
tılan hediye ve tahsisatlar kadınefendile
rio derecelerine göre farklıydı; yani baş
kadın daha fazla. diğerleri derecelerine 
nisbetıe · daha az alırdı. Ancak maaş tahsi
sinden sonra hepsinin maaşı eşit düzeye 
getirildi. Öldüklerinde maliarına ve mu
hallefatına hazine adına el konulurdu. 

Kadınefendiler kı lık kıyafetlerine dikkat 
eder ve sultanlar gibi giyinirlerdi. Elbise
lerinin düğmeleri elmastan olup yenleri 
dirseğe kadar dışından kürk kaplıydı. 
Başlarını ve omuzlarını şal ile örterlerdi. 
Başa hotoz giydiklerinde saçlarını hato
zun içinde toplarlardı. Il. Mahmud döne
mine kadar diğer saray kadınları gibi dı
şarıyla irtibatları çok sınırlıydı. Bu dönem
den sonra çarşaf ve ferace giymeye, yüz
lerine yaşmak örtmeye. daha dışa dönük 
bir hayat yaşamaya ve m esi re yerlerinde 
görünmeye başladılar. Sultan Abdülme
cid devrinden itibaren saray dışı gezintiler 
arttığı gibi giyim kuşam ve yaşama tarz
ları da Avrupa modasına göre şekillen
di. 

Padişah kadınları. büyük vakıflar kura
rak yüzyıllar boyunca pek çok sosyal hiz
metin görülmesini sağladılar. Bu hizmet
ler cami, sebil. kütüphane. hastahane. 
türbe. kale, darüşşifa. imaret değirmen. 
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ekmek fırını, köprü, su kanalı. çeşme gibi 
kurumların inşa , işletme ve onarımından 
hacca gidecek adayların eşyalarının taşın

ması için deve kiralanmasına. mevlid ve 
Kur'an okutulmasına, mektep çocukları
na para ve giyecek yardımı yapılmasına 

kadar uzanmaktaydı. Vakıf kuran padişah 
kadınları arasında Hatice Turhan, Gülnuş. 
Mihrişah, Ayşe Sineperver. Nakşıdil ve 
Bezmialem valid e sultanlarla Adilşah Ka
dın sayılabilir. Bu isimlerden de anlaşıla

cağı gibi kadınefendiler daha ziyade vali
de sultan olduktan sonra vakıflar tesis 
etmişlerdir. Kadınefendilik Osmanlı Dev
leti'nin sonuna kadar varlığını korumuş
tur. 
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(ö. 988/ 1580) 
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Osmanlı şeyhülislamı. 

_j 

918'de (151 2) doğdu. Babası Kanuni 

Sultan Süleyman devrinde Edirne kadısı 
olan Bedreddin Mahmud'dur. İlk öğreni
minden sonra Edirne'de darülhadis mü

derrisi Kılıççızade İshak Çelebi'nin dersle
rine katıldı. Üç Şerefeli müderrisi Çiviza
de Muhyiddin Mehmed Efendi'nin hizme-

tinde bulunup ondan faydalandı . Ardın

dan Sahn müderrisi Ebüssuud Efendi'nin 
derslerine devam etti. Ayrıca Sadi Efen
di'den ders gördü. Nihayet Kadri Çelebi '
nin talebesi iken mülazemet aldı. 

Eğitim mesleğiyle işe başlayıp 2S akçe 
tahsisatlı Bursa Perhadiye Medresesi'ne, 
ardından 30 akçe ile Veliyyüddin oğlu Ah
med Paşa Medresesi'ne müderris oldu. 
9SO'de (1543) Bursa Kaplıca Medresesi'
ne, 9S3'te (1546) Ali Paşa-i Atik Medrese
si'ne, iki yıl sonra Üç Şerefeli müderris
liğine, 9S7'de (1550) Sahn-ı Sernan'dan 
birine tayin edildi. 960 (1553) yılı başla

rında Süleymaniye'nin doğu tarafında ta
mamlanan iki medreseden biri kendisi
ne, diğeri Mimarzade'ye verildi. 

Müderrislikten kadılık mesleğine geçen 
Kadızade, Safer 963'te (Aralık 1555) Ha
lep kadısı oldu. Kendisiyle birlikte Halep'e 
giden talebesi şair Baki de burada kadı 
naibliği yaptı. Kadızade Zilkade 967'de 
(Ağustos 1560) 80 akçe ile emekliye ayrıl
dı. Semiz Ali Paşa 'nın sadrazamlığı sıra

sında kendisine verilen İstanbul teftişi 
görevini başarıyl a yerine getirdi ve Rebi
ülewel 971'de (Kasım 1563) Perviz Efen
di'nin yerine İstanbul kadısı oldu. Bu gö
revde iken. Kanuni Sultan Süleyman'ı Si
getvar'a uğurlayan ve ll. Selim'in cülusun
da ona biat eden devlet erkanı arasında 
yer aldı (Selanik!, s. 16, 43). Bu sırada her 
iki kazaskerin azli üzerine Çivizade Da
madı Hamid Efendi'den boşalan Rumeli 
kazaskerliğine getiriidiyse de (a.g .e., s. 
52) 974 Zilhiccesinde (Haziran 1567) Mu
aHim-i Sultani Ataullah Efendi ile anlaş
mazlığı sebebiyle görevinden alındı. Daha 
sonra 1 SO akçe yevmiye ile müderrislik 
yaparken Sadrazam Sokullu Mehmed 
Paşa ile aralarındaki kırgınlık yüzünden 
Edirne'ye taşınmak zorunda kaldı. Ken
disine Safer 981'de (Haziran 1573) 200 
akçe ile Edirne Darülhadisi verildi. 

lll. Murad'ın cülusunda yevmiyesi SO 
akçe arttırılan Kadızade, Safer 983'te 
(Mayıs 1575) Süleymaniye Darülhadisi'ne 
tayin edildi. aynı yılın reblülewelinde (Ha
ziran 1575) yeniden Rumeli kazaskeri ol
du. s Şaban 985'te (18 Ekim 1577) Hamid 
Efendi'nin yerine şeyhülislamlık maka
mına getirildi. İki buçuk yıldan fazla bu 
görevde kaldıktan sonra 1 O Rebiülahir 
988'de (25 Mayıs 1580) vefat etti. İstan 
bul'da Küçük Karaman'daki türbesine 
gömüldü. Kadızade'nin dürüst ve hakkı 
söylemekten çekinmeyen bir kişiliğe sa
hip olduğu belirtilir. 


