
KADlNEFENDi 

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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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. 



Kadızade kazaskerliği sırasında devlet 
protokolünde iki önemli değişiklik yap
mıştır. O zamana kadar kazaskerler teş
rifatta beylerbeyilerden sonra gelirken 
onun itirazıyla Rumeli ve Anadolu beyler

beyileri dışında kazaskerlerin diğer bey
lerbeyilerden önce gelmesi kanun olmuş
tur. İkinci olarak Divan-ı Hümayun'da ye
mekten sonra el yıkamak için vezirlere 
leğen ve ibrik getiriliyor, kazaskerlere ise 
ıslak havlu veriliyordu; Kadızade'nin giri
şimiyle kazaskerlere de leğen ve ibrik ve
rilmeye başlanmıştır. Kadızade'nin, şey
hülislamlığı sırasında istanbul Rasatha
nesi hakkında padişaha sunduğu raporla 
buranın yıkılmasına yol açtığı belirtilir. lll. 
Murad zamanında Takıyyüddin tarafın
dan kurulan rasathane hakkında, gökleri 
izlemenin uğursuzluk getirdiği ve her ne
rede bu gibi bir işe teşebbüs ediidiyse dev
letin zevaline sebep olduğu yolundaki ra
porunun ardından 988'de (1580) buranın 
yıkılınası emri verilmiştir. Bu konuda bir 
fetva çıktığından bahsedilmekteyse de 
bunun bir rapor olarak padişaha sunul
duğu anlaşılmaktadır. Aydın Sayılı rasat
hanenin 989 (1581) sonu veya 990 (1582) 
yılı başında yıktırıldığını belirtmektedir ki 

Kadızade Ahmed Semseddin'in imzasını ihtiva eden bir 
fetvası (ilmiyye Salmlmesl, s. 394) 

(İA, IX, 63 I) bu tarihlerde Kadızade vefat 
etmişti. Fatih Çırçır semtinde bir mescid 
(Ayvansarayl, I. 74). yanına da bir darül
kurra (I 577-1580) yaptıran Kadızade 

(Baltacı, s. 608) babasının Edirne'deki 

camisini tamir ettirerek genişletmiş ve 
gelirini arttırmıştır. 

Kaynaklarda, Kadızade'nin çeşitli kitap
lara yazdığı şerh ve haşiye tarzında birçok 
eser ve risalesinden bahsedilmektedir. 
Bunlardan Netô.'icü'l-efkô.r ii keşfi'r-ru
muz ve'l-esrô.r, Burhaneddin el-Mergi
nanl'nin Hanefi fıkhına dair el-Hidô.ye 
adlı eserinin İbnü'l-Hümam tarafından 
Fetf:ıu '1-]fadir adıyla yapılan şerhinin tek
milesi dir. İbnü'l- Hümam'ın vefatıyla ek
sik kalan şerh Kadızade tarafından "Kita
bü'l-Vekale"den itibaren tamamlanmış
tır (baskıları için b k. DİA , XVII, 4 72, 4 73: 

XX, 88). Bunun dışında eserlerinden ba
zıları şunlardır: Risdle ii J:ıa]f]fi'l-Muşta
fô. (İÜ Ktp., AY, nr. 147): Risô.le ii şalô.ti'l
J:ıô.'izi ve şavmihô. (İÜ Ktp., AY, nr. 694) : 

ŞerJ:ıu du'ô.'i'l-]funud (İÜ Ktp., AY, nr. 
6853): lfô.şiye 'alô. Envô.ri't-tenzil ve es
rô.ri't-te'vil (Beyazıt Devlet Ktp., nr. 732): 

lfô.şiye 'alô. şerf:ıi'l-Vi]fö.ye (Beyazıt Dev
let Ktp., nr. 2493): Şerf:ıu Miitô.J:ıi'l- 'ulUm 
fi'l-me'ô.ni ilô. ô.JJ.iri'l-fenni'ş-şô.ni (Be
yazıt Devlet Ktp., nr 2493, vr. 69b-177b): 

Red 'alô. Risô.le ii cevô.zi'r-ra]fş (Beyazıt 
Devlet Ktp., nr. 3 I 25): Tercüme-i Me'ô.

dinü'l-cevô.hir (Beyazıt Devlet Ktp., nr. 
1515, vr. 37b:76b)_ 
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Tokat'ta doğdu. Kadı Ömer Efendi'nin 
oğludur. İlk eğitimini babasından aldık
tan-sonra İstanbul'a gitti ve devrin tanın
mış alimlerinden ders görerek yetişti. 

KADlZADE MEHMED TAHiR 

RuGs imtihanına girip müderrislik rufısu
nu kazandı ve 1196'da ( 1782) müderris 
oldu. Ardından kadılık görevine geçti, 
Anadolu ve Rumeli'nin birçokyerinde ka
dılıkyaptı. Rumeli Kazaskeri Osmanpaşa
zade izzet Bey'in şeriatçılık memurluğun
da bulundu; mahrec mevleviyetini elde 
ederek Yenişehr-i Fenar kadılığına tayin 
edildi. Bir süre mazul kaldıktan sonra ön
ce Mekke payesini elde etti, 181 8' de de 
İstanbul kadılığına getirildi. 1824'te Ana
dolu kazaskeri oldu. 26 Kasım 182S'te 
Mekkizade Mustafa Asım Efendi'den bo
şalan şeyhülislamlık makamına tayin edil
di. Bu makama getirilmesinde ll. Mah
mud'un Yeniçeri Ocağı'nı kaldırma düşün
cesi etkili olmuştu. ll. Mahmud çok takdir 
ettiği, ancakyumuşaklığı sebebiyle aske
re karşı çıkamayacağını düşündüğü Asım 
Efendi'nin yerine kararlı gördüğü Kadı
zade'yi şeyhülislam yapmıştır. 

Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması arefesin
de sık sık toplanan meşveret meclislerin
de Kadızade Mehmed Efendi etkili rol oy
namıştır. 25 Mayıs 1826 tarihinde onun 
konağında yapılan. mülki ve askeri erkan
la ulemadan oluşan geniş bir kadronun 
katıldığı meşveret meclisinde Batı usu
lünde talim istemeyen yeniçerilere karşı 
savaş taliminin gerekliliğine şeyhülislam 
fetva vermiş ve eşkinci adıyla talimli bir 
askeri birliğin teşkili kararlaştırılmıştı. 
Bununla ilgili hüccet-i şer'iyye yazılarak 
ulemadan başka devlet erkanına ve hatta 
ocak ağalarına da imza ettirilmişti. Muh
temel olaylara karşı Topkapı Sarayı'nda 
sancak-ı şerif çıkarılmış , başta şeyhülis

lam olmak üzere bütün ulema, 3500 ta
lebe sancak altında toplanmış ve karşı çı
kacak asilerin tenkiline karar verilmişti. 
Şeyhülislam ocağın kaldırılmasına dair 
fetvayı padişaha sunmuş ve kendisine bir 
elmas yüzük hediye edilmişti. Kadızade 
ayrıca Nizam- ı Cedid askerine miğfer giy
dirilmesi konusunda da padişahı destek
lemiş ve kavukyerine miğfer giyilebilece
ğine dair fetva vermiştir. 1828 -1829 Os
manlı-Rus savaşında toplanan bir umu
mi meşveret meclisinde Relsülküttab 
Pertev Efendi'nin muhalefetine rağmen 
Ruslar'la barış yapılmasını teklif ederek 

bu yolda bir kararın çıkmasını da sağla

mıştır. 

Kadızade, iki buçukyıl kadar süren şey
hülislamlığının ardından 6 Mayıs 1828 ta
rihinde yaşlılığı dolayısıyla görevden ay
rıldı. Vefatında Eyüpsultan'da Bostan is
kelesi yakınında yaptırdığı mezarına def
nedildi. İlmiyye Salnô.mesi'nde yedi 
adet orüinal fetvası yer almıştır. Kadıza-
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