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TAKDİM
Dr. Adnan ERTEM
Vakıflar Genel Müdürü

Kadim medeniyetimize baktığımızda, günümüzden yüzlerce yıl önce 
kadının, toplumdaki yeri ve şahsiyetiyle sosyal hayatın içinde etkili şekilde 
varoluşunu görebiliriz.

Toplumumuzda kadın, anne, kardeş, eş olmanın yanında yapmış olduğu 
sosyal ve kültürel etkinliklerle öne çıkmaya, topluma faydalı çalışmalarda 
etkin olmaya devam etmektedir. Tarihimize baktığımızda; özellikle Osmanlı 
toplumunda kadınların kurmuş oldukları vakıflarla sosyal hayatın her alanında 
varlıklarını hissettirmiş olduklarını görmekteyiz. Padişah ve paşaların anneleri, 
eşleri, kız kardeşlerinin kurmuş oldukları vakıflar olduğu gibi bulundukları 
cemiyete katkı sağlayan nice kadın vâkıf; bir yanıyla hayır ve hasenat 
konusundaki duyarlılıklarını ortaya koyarken, diğer yandan da topluma 
sundukları fayda ile ekonomik ve sosyal güçlerini göstermişlerdir. Özellikle 
Osmanlı toplumunda kadınların kendi rızalarıyla, camiler, medreseler, hanlar, 
hamamlar, darüşşifalar yapmak yani vakıflar kurmak suretiyle topluma fayda 
sağlamak için yarıştıkları bir gerçektir. Kurmuş oldukları vakıf eserlerle 
şehirlerin mimarisini şekillendirmiş, mekânlara ruh katmışlar, kadın ruhunun 
tüm inceliğini eserlerine nakşettirmişlerdir.

Osmanlı toplumunda kadınlar tarafından kurulan vakıflara baktığımızda 
özellikle eğitim başta olmak üzere sağlığa, din ve kültüre yönelik olduğunu 
görürüz. Anne olarak çocuğu yetiştiren kadın, vakıf kurarken de bu duyarlılığını 
sürdürmüş, iyi ve sağlıklı insan yetiştirmeye yönelik çabalar içinde olmuştur. 

Anadolu başta olmak üzere Osmanlı ve ondan önceki İslam medeniyetlerinin 
hüküm sürdüğü şehirlerde kadınlar tarafından kurulan ve günümüze kadar 
ulaşan sayısız vakıflar vardır. Kurulan bu kadın vakıf eserlerini saymak bile 
başlı başına bir çaba gerektirmektedir. Özellikle Anadolu’da kurulan kadın 
vakıf eserlerine bakacak olursak, taşın şiirleştiği, mekânın metafiziğinin her 
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SUNUŞ
Prof. Dr. Fahameddin BAŞAR

Bir iyilik ve merhamet hareketi olan vakıf, İslâm devletlerinde toplum ve 
kültür hayatında önemli rol oynayan hayır müessesesidir. Sözlük anlamı ola-
rak “durmak, durdurmak, alıkoymak” olan vakıf (vakf) kelimesi terim olarak 
“bir malın mâliki tarafından dinî, içtimaî ve hayrî bir gayeye ebediyen tah-
sisi” şeklinde özetleyebileceğimiz hayır müessesesini ifade etmektedir. İslâm 
tarih ve medeniyetinde önemli bir hayır müessesesi olarak vakıflar 8. yüzyılın 
ortalarından 19. yüzyılın sonlarına kadar bütün İslâm ülkelerinin sosyal, 
ekonomik ve kültürel hayatında son derece etkili olmuşlardır. İslâm dinini 
kabul eden bütün milletler gibi Türkler de 11. yüzyıldan itibaren vakıf mü-
essesesini devletlerinin devamlılığı ve toplumlarının refahı için vazgeçilmez 
bir kurum olarak görmüşler ve sayısız vakıf kurmuşlardır. Bilhassa Selçuklu-
lar döneminden itibaren hâkim oldukları bölgelerde vakıf müessesesi olarak 
camiler, medreseler ve kervansaraylar inşa edilmiş ve bu hayır müesseseleri 
hizmetlerini asırlarca sürdürmüşlerdir. Sonraki dönemlerde özellikle hüküm-
darlar, hanım sultanlar, hükümdar çocukları ve birçok devlet adamı âdeta 
birbirleriyle yarışırcasına vakıf kurmaya devam etmişlerdir. Selçuklular döne-
minde Konya, İznik, Kayseri, Tokat, Erzurum, Diyarbakır, Erzincan, Malatya, 
Sivas ve diğer şehirlerimizde kurulan vakıf eserleri sayesinde Anadolu her ba-
kımdan gelişmiş, bu kültür sonraki dönemlerde de gelişerek devam etmiştir. 

Türkiye Selçukluları ile onların mirasçıları olan Anadolu Beylikleri ve Os-
manlılar döneminde beyler, hükümdarlar ve devlet adamları yanında padişah 
anaları, eşleri, kızları ve torunları da Anadolu’da ve devletin hâkim olduğu her 
yerde çeşitli konularda vakıflar kurmuşlar, bu yolla topluma hizmet etmişler-
dir. Hanım Sultan Vakıfları olarak adlandırılan, padişahların anneleri, eşleri ve 
kızlarının kurmuş olduğu bu vakıflar, mal varlıkları ve hizmet alanları bakı-
mından sadrazam ve vezir vakıflarıyla beraber padişah vakıflarından sonra en 
büyük vakıflar olarak dikkat çekmektedir. 

taşında kendini gösterdiği Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, Kayseri Gevher 
Nesibe Şifahanesi ve Hunat Hatun Külliyesi, Mardin Hatuniye Medresesi, 
Ankara’da Melike Hatun Cami ve Medresesi, İstanbul’da Hatice Turhan Sultan 
Külliyesi,  Mihrişah Valide Sultan Camii ve İmarethanesi, Hürrem Sultan 
Külliyesi, Bezmi Âlem Valide Sultan Camii ve Hastanesi, Pertevniyal Valide 
Sultan Camii ve Mektebi, Üsküdar’da Atik Valide Sultan Camii ve Külliyesi, 
Mihrimah Sultan Camii ilk akla gelenlerdir. Ayrıca Kudüs’te Hürrem Hatun 
İmarethanesi, Mekke - Medine ve Mısır’da Gülnuş Emetullah Camii, Çeşme 
ve Hastanesi, Üsküp’te Hümaşah Sultan Camii ve Mektebi, Elaldı Sultan 
Tekkesi, Romanya Mangalya’da İsmihan Sultan Camii kadınlarımızın kurmuş 
olduğu Anadolu coğrafyası dışında kalmış vakıf eserleridir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak 2018 yılını Vakıf Kuran Kadınlar 
başlığı altında kutlamış, bu bağlamda Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 
ve Bezmiâlem Vakıf Üniversitesinin katkılarıyla geniş katılımlı “Vakıf Kuran 
Kadınlar” başlıklı bir sempozyum yapılmıştır. Bu sempozyumda sunulan 
bildirilerin bir araya getirilmesinden oluşan “Vakıf Kuran Kadınlar” kitabına 
katkı sunan yazarlarımıza, kitabı hazırlayan Prof. Dr. Fahameddin Başar’a ve 
kitabın yayınlanmasına emeği geçenlere teşekkür ederim.
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8 VAKIF KURAN KADINLAR

Tarihî vakıflarımız, ecdadımızın bize miras bırakmış olduğu ve ebediyete 
kadar yaşayacak olan eserlerdir. Vakıf kültürü, medeniyetimizin gelişmesinde, 
toplumun huzur ve refaha kavuşmasında ve toplumsal dayanışmanın en üst 
seviyeye çıkmasında tarih boyunca önemli rol oynamış ve bu işlevini bugün 
de sürdürmektedir.

Tarihî vakıflarımız ile günümüz vakıflarını çatısı altında toplamış olan Va-
kıflar Genel Müdürlüğü, her yıl Mayıs ayının ikinci haftasında düzenlenen Va-
kıflar Haftası’nda vakıf kültürümüzü yaşatmak ve tarihî vakıflarımızı gelecek 
kuşaklara tanıtmak amacıyla bir dizi etkinlik yapmaktadır. Bu etkinliklerde, 
belirlenen ana tema çerçevesinde vakıf müessesesinin hizmet alanlarının çe-
şitli yönleriyle ele alındığı, tarihî vakıflarımızın vakfiye ve belgelerdeki bilgiler 
çerçevesinde incelendiği toplantı, panel ve sempozyumlar düzenlenmektedir. 
Mesela önceki yıllarda yapılan toplantılarda Vakıf ve Sanat, Vakıf ve Eğitim, 
Vakıf ve İktisat, Vakıf Medeniyeti ve Şehir, Vakıf ve Sivil Toplum ve Vakıf Me-
deniyeti ve Kudüs gibi konular ele alınmış ve ilgililere, meraklısına anlatılmıştı. 

2018 yılı Vakıf Haftası’nda ise Vakıf Kuran Kadınlar teması belirlenmiş 
ve bu cümleden olarak 7-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında yapılan Vakıf Haf-
tası’nda ülkemizin değişik yerlerinde etkinlikler yapılmıştı. Bu kapsamda Va-
kıflar Genel Müdürlüğü ile bu kurum tarafından kurulmuş olan ve kurucu 
vakıfları arasında kadınların kurmuş olduğu vakıfların da bulunduğu Bezmiâ-
lem Vakıf Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi işbirliği ile 
Vakıf Kuran Kadınlar Sempozyumu düzenlenmiş ve 12 Mayıs 2018 tarihinde 
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’nde gerçekleşmişti.  

Vakıf Kuran Kadınlar temasıyla 7-13 Mayıs 2018 tarihlerinde kutlanan 
Vakıf Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Vakıf Kuran Kadınlar Sem-
pozyumu, Vakıflar Genel Müdürü Dr. Adnan Ertem, Bezmiâlem Vakıf Üniver-
sitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Akça, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni-
versitesi Mütevelli Heyeti Başkanı İsmail Gerçek, Kadın ve Demokrasi Derneği 
(KADEM) Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Bezmiâlem Vakıf 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, Fatih Sultan Mehmet 
Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Duman ve ilgililerin katılımıyla 
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Dekanlık Konferans Salonu’nda gerçekleşmiş; 
sempozyum Bezmiâlem Valide Sultan hakkında sunulan bir Açılış Bildirisi’n-
den sonra üç oturum halinde devam etmişti. 
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Elinizdeki bu kitap, 2018 Vakıf Haftası etkinlikleri kapsamında düzen-
lenen Vakıf Kuran Kadınlar Sempozyumu’nda sunulan tebliğ metinlerinden 
oluşmaktadır. Sempozyumda tebliğ sunan bilim insanları, tebliğ metinlerini 
tamamlayıp göndermişler ve teslim edilen metinler tarafımızdan kontrol edi-
lerek yayına hazır hale getirilmiş ve bu eser ortaya çıkmıştır. 

Vakıf Kuran Kadınlar kitabımızdaki ilk makale “Haktan Aldığını Halkı-
na Dağıtan Örnek Vakıf İnsanı: Bezmiâlem Valide Sultan” başlığı ile Prof. Dr. 
Arzu Terzi’ye aittir. Bezmiâlem Valide Sultan (Timaş Yayınları, İstanbul 2018; 
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2018) adlı kitapların da yaza-
rı olan Arzu Terzi, II. Mahmud’un eşi ve Sultan Abdülmecid’in annesi olan ve 
Osmanlı tarihinde “en çok vakıf kuran valide sultan” olma vasfını da taşıyan 
Bezmiâlem Valide Sultan’ın hayatını ve vakıf eserlerini incelemiş, ömrünü va-
kıf hizmetlerine adamış olan bu hayırsever kadının kurmuş olduğu vakıfları 
için düzenlenmiş olan vakfiyesinin tahlilini yapmıştır. 

Sempozyumda Açılış Bildirisi olarak da sunulmuş olan bu ilk makaleden 
sonra gelen 5 bölüm Selçuklu dönemi Türkiye’sinde vakıf kurmuş olan kadın-
ların eserlerine aittir. Bunlardan ilki Prof. Dr. Aynur Durukan tarafından ka-
leme alınan “Anadolu Selçuklularında Vakıf Eserleri Yaptırmış Olan Kadınlar” 
başlıklı makaledir. Selçuklu Devleti’nde saray çevresinden ve dışından farklı 
konumlarda 28 kadın kurucunun 83 yapıya damgasını vurduğunu ifade etmiş 
olan yazar, Türkiye Selçukluları zamanında 6 sultan eşi, 10 sultan kızı, 3 sultan 
torunu, 1 saray mensubu kadın, 2 sahib/vezir kızı, 1 emir kızı, 1 kadı kızı, 1 
hacib kızı, 1 azatlı cariye ve konumu belirlenemeyen 3 kadın vakıf kurucusu 
olduğunu tespit etmiş, bunları örneklerle anlatmış; kadınların kurmuş olduğu 
bu vakıf eserlerinin cami, mescit, medrese, kütüphane, darülilm, darülhuffaz, 
darüşşifa, maristan, han, hamam, çeşme, imaret, hankâh, tekke, zaviye, saray, 
köşk, türbe, köprü ve kervansaray gibi yapılardan oluştuğunu belirtmiştir.

Prof. Dr. Hasan Hüseyin Çınar’ın makalesi ise “Ankara’da Hayırsever Bir 
Sultan: Melike Hatun” başlığını taşımaktadır. Çınar bu araştırmasında, ölüm 
tarihi 1390’lı yılların ortası olduğu tahmin edilen, hakkında bilinenlerin az 
olmasından dolayı, Ankara’nın tarihine gizemli bir öykü bırakan Melike Ha-
tun’un hayratı ve onlar için tahsis edilen vakıf köy ve mezrealarla, diğer vakıf 
akaratı hakkında, Osmanlı dönemi Ankara’sının vakıf tahrir defterleri, şerʻiye 
sicilleri ile vakıf kayıtlarından yola çıkarak bir değerlendirme yapmıştır. 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür ve Tescil Daire Başkan vekili Mevlüt 
Çam ise “Huant/Huvant (Hunat) Hatun Vakıfları” başlıklı makalesinde Tür-
kiye Selçuklu Sultanı I. Alâeddin Keykubad’ın eşi Mahperi Hatun (Huvand 
Hatun)’un Kayseri’de yaptırdığı vakıf eserlerini, vakfiyesini ve cami ve medre-
sesine ait tahrir belgelerini incelemiştir. 

Kırıkkale Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Ahmet Demir “Sel-
çuklu Dönemi Vakıflarında Kadınların Yeri: Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası 
Örneği” başlıklı makalesinde Anadolu Selçuklu Devleti’nin hâkimiyeti döne-
minde Mengücekoğulları tarafından Sivas-Divriği’de 1228-1243 yılları arasın-
da inşa edilen Ulu Camii ve Darüşşifa’nın vakıf müessesesi vasıtasıyla yüzyıl-
lar boyunca ayakta kalabilme başarısını incelemiş; bâni ve vâkıflarını vakfiye, 
berat, muhasebe ve tamir kaydı gibi belgeler ışığında tespit etmiştir. Makalede 
Divriği Ulucami’in bânileri Mengücek emiri Süleyman Şah oğlu Ahmed Şah 
ile annesi Fatma Hatun ve 1228 yılında yapılan Divriği Darüşşifa’sını yaptıran 
Ahmed Şah’ın eşi Turan Melek Hatun hakkında bilgi verilmiştir. 

Anadolu Türk mimarisinin şaheserlerinden olan Divriği Darüşşifası hak-
kında bir makale de Necdet Sakaoğlu tarafından kaleme alınmıştır. “Kadın Vâ-
kıfın Görkemli Mirası Melike ve Dârüşşifası” başlıklı çalışmada Anadolu Sel-
çuklu Devleti ile çağdaş Anadolu Türk beyliklerinden Mengücekoğulları’nın 
Divriği kolu merkezinde, Ahmed Şah’ın eşi Melike Turan Melek tarafından 
inşa ettirilmiş olan ve vakıf kuran kadın eserleri sıralamasında tarihsellik, ya-
pılış amacı ve işlevi, mimarlık ve sanat değeri bakımından başta yer alan Div-
riği Darüşşifası ve özellikleri incelenmiştir. 

Kitabımızın bundan sonraki makaleleri Osmanlı dönemi kadın vakıfları 
ve kurucularına aittir. Bunlardan birincisi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniver-
sitesi öğretim üyelerinden Eyüp Sabri Kala’ya ait olup “Osmanlı Dönemi Ha-
nım Sultan Vakıfları ve Sosyal Politika Uygulamaları” başlığını taşımaktadır. 
Makalenin başında “Hanım Sultan” kavramı hakkında da bilgi veren yazar, 
Orhan Bey’den II. Abdülhamid dönemine kadar vakıf kurmuş olan 47 hanım 
ve vakıf eserleri hakkında bilgi vermiş, bunların sosyal politika alanındaki hiz-
metlerini belirtmiştir.

Benzer bir makale de Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi 
Doç. Dr. Saadet Maydaer tarafından kaleme alınmıştır. “Osmanlı Toplumunda 
Vakıf Kuran Kadınlar ve Mal Varlıklarının Kaynakları” araştırmasında yazar, 
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Osmanlılar döneminde vakıf kurmuş olan kadınların mal varlıklarının kay-
naklarını tespit etmeye çalışmış; vâkıfelerin miras, hibe, mehir, çeyiz, maaş 
veya ulûfe alma yoluyla servet sahibi olduklarını belirtmiştir. 

İdris Akarçeşme ise “Mihrişah Valide Sultan ve Vakfı” başlıklı araştırmasında 
Sultan III. Mustafa’nın kadın efendilerinden olan ve şaheser niteliğinde vakıf 
müesseseleri kurarak eğitim, dinî ve sosyal hizmetler alanlarında vakıf faaliyet-
lerini yoğunlaştırmış olan Mihrişah Valide Sultan’ın (vefatı 1805) kurmuş oldu-
ğu vakıfları Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi’nde yer alan vakfiyeleri üzerinden 
incelemiş, vakfın hayır müesseseleri, vakıf dışındaki hayır şartları, vakfın de-
vamlılığı için vakfedilen akarlar ve işletme şartlarını tespit etmiştir.  

Bartın Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Hasan Hüseyin Güneş tarafından 
kaleme alınmış olan “Kudüs ve Şam’da Kadın Hayırseverler” başlıklı makalede 
Kudüs ve Şam şehirlerinin vakıf şebekesinde, kurucularının kadınlar olduğu 
bazı vakıfları gün yüzüne çıkarmış ve bu kadın vâkıfeler hakkında bilgi ver-
miştir. Şam vakıfları için 602 numaralı Şam Evkaf ve Emlak Tahrir Defteri’n-
den yararlanılmış, Şam merkez sancağında hem Müslüman ve hem de gay-
rimüslim kadınların hayırseverlik yolunda yapmış oldukları çalışmalar tespit 
edilmiştir. Aynı şekilde Kudüs’te mevcut olan vakıflar incelenmiş, bunlardan 
kadın kurucular incelenmiştir. 

Bezmialem Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nuran Yıldırım’ın 
makalesi ise “Bezmialem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi” başlığını taşı-
makta olup ilk vakıf hastanesi olan ve günümüzde vakıf hastanesi olarak hiz-
met veren Vakıf Gureba Hastanesi’nin yapılışı, mimari özellikleri, hastanenin 
12 Mart 1847 tarihinde açılışı, hastaneye vakfedilen mülkler ve gelirler, has-
tane yönetimi ve çalışanlar, hasta kabulü, ilk kadın hastalar, hastanenin yeni 
binalarla genişlemesi, hastane için kullanılan isimler ve Vakıf Gureba Hasta-
nesi’nin Türk tıbbına katkıları incelenmiştir. 

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç. 
Dr. Nurdan Şafak’ın kaleme aldığı makale “17. Yüzyılda Bir Valide Sultan: 
Hatice Turhan Sultan ve Vakıfları” konusunda olup, çalışmada Fatih Sultan 
Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin kurucu vâkıfları arasında olan Hatice Turhan 
Sultan’ın (vefatı 1683) hayatı ve kurmuş olduğu vakıflar incelenmiştir. Hayırse-
ver Bir Osmanlı Valide Sultanı: Hatice Turhan Sultan ve Vakıfları (Fatih Sultan 
Mehmet Vakıf Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2017) adlı kitabın da müellifi 
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olan Nurdan Şafak, Sultan İbrahim’in baş hasekisi ve IV. Mehmed’in annesi 
olan Hatice Turhan Sultan’ın Çanakkale ve İstanbul’da kurmuş olduğu vakıflar 
ve hizmetlerini incelemiştir. 

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyelerin-
den Doç. Dr. Fatma Kaytaz da mensubu olduğu üniversitenin kurucu vakıfla-
rından olan Nurbanu Valide Sultan’ın (vefatı 1583) hayatı ve şahsiyeti üzerinde 
durmuştur. Makalede, Kanuni Sultan Süleyman’ın oğlu II. Selim’in hasekisi ve 
III. Murad’ın annesi olan ve Üsküdar’da bir külliye inşa ettiren Nurbanu Vali-
de Sultan’ın hayatı, Osmanlı kültür tarihindeki yeri hakkında bilgi verilmiş ve 
hayır hizmetleri ortaya konulmuştur. 

Vakıf Kuran Kadınlar kitabımızdaki son makale vakıf uzmanı Ramazan 
Pantık tarafından kaleme alınmış olup Nurbanu Valide Sultan’ın Mimar Sinan’a 
inşa ettirmiş olduğu Atik Valide Sultan Külliyesi hakkındadır. “Atik Valide Sul-
tan Külliyesinde İdari ve Mali Yapı (1590-1830)” başlıklı makalede Nurbanu 
Valide Sultan’ın 1582’de Üsküdar’da kurduğu Atik Valide Sultan Külliyesine ait 
muhasebe defterleri esas alınarak vakfın yönetim ve denetim organizasyonu-
nun idarî ve malî işleyiş pratikleri üzerinde durulmuştur.  

Yukarıda başlıklarını ve ana hatlarıyla muhtevalarını vermeğe çalıştığımız 
tebliğ metinlerini, yazarlarının düzeltme ve ilavelerinden sonra neşre hazır 
hale getirdik. Böylece 14 makaleyi ihtiva eden yazılı bir eser olarak literatürü-
müze kazandırılan bu kitabın, Vakıf kültürümüz ile Selçuklu ve Osmanlı dö-
neminde Anadolu’da topluma hizmet etmiş olan binlerce vakıftan kadınların 
kurmuş olduğu vakıf eserlerinin hiç olmazsa bir kısmını tanıyıp anlamamıza 
katkı sağlaması en büyük arzumuzdur.  

Vakıf Kuran Kadınlar adlı bu eserde makaleleri bulunan bilim insanlarına 
çalışmaları için teşekkür ediyor, kitabın tasarımını yapan Zeynep Küçüker’e ve 
eserin basılmasını sağlayan Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkililerine şükranla-
rımı sunuyorum.

HAKTAN ALDIĞINI HALKINA DAĞITAN ÖRNEK 
VAKIF İNSANI: BEZMİÂLEM VALİDE SULTAN

Arzu TERZİ*

Bezmiâlem Valide Sultan 19. asrın başlarından 1839’a kadar hükümdarlık 
yapan önemli reformların padişahı Sultan II. Mahmud’un eşidir. Osmanlı ta-
rihinde Tanzimat padişahı olarak bilinen Sultan Abdülmecid’in ise annesidir. 
Oğlu Sultan Abdülmecid’in cülûsuyla valide sultanlık makamına yükselir ve 
1853 yılındaki vefatına kadar örnek bir valide sultan hayatı yaşar. 

Bezmiâlem Valide Sultan’ın hayatı incelendiğinde akıllı, tedbirli, şefkatli 
ve cömert bir kadın, dünyevî hırs ve gösterişlerden kendini alıkoymaya muvaf-
fak olmuş seçkin bir insanla karşılaşılır. O, Sultan II. Mahmud adına pek çok 
vakıf kuran vefalı bir eş, oğlu Sultan Abdülmecid’e karşı müşfik ve sevgi dolu 
bir annedir. Sultan Abdülmecid dönemi hareminin israf ve gösteriş merakına 
bir ölçüde engel olabilen, gerektiğinde devlet işlerinde padişahın yardımcısı, 
aldığı kararlarının destekçisi; fakat mevkiini hiçbir zaman kötüye kullanma-
yan bir valide sultandır.

Osmanlı tarihinde “en çok vakıf kuran valide sultan” olma vasfını taşıyan 
Bezmiâlem Valide Sultan’ın, gelirlerini hayır işlerine harcayan, kurduğu vakıf-
larıyla haktan aldığını halka dağıtabilen manevî dünyaya sahip bir idarecidir. 

“İnsanoğlu öldüğü zaman bütün âmellerinin sevâbı da sona erer. Şu üç 
şey bundan müstesnadır. Sadakâ-i câriye, istifâde edilen ilim, kendisine 
duâ eden hayırlı evlâd”1

* Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Osmanlı Müesseseleri ve Me-
deniyeti Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.

1 Riyâzü’s-sâlihîn ve Tercümesi, cilt III, Diyânet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 1979, s. 5, hadis 
numarası 1412. 

Prof. Dr. Fahameddin BAŞAR
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Arzu TERZİ*
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Bezmiâlem Valide Sultan’ın, gelirlerini hayır işlerine harcayan, kurduğu vakıf-
larıyla haktan aldığını halka dağıtabilen manevî dünyaya sahip bir idarecidir. 
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* Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Osmanlı Müesseseleri ve Me-
deniyeti Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.

1 Riyâzü’s-sâlihîn ve Tercümesi, cilt III, Diyânet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 1979, s. 5, hadis 
numarası 1412. 
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İşte Bezmiâlem Valide Sultan’ın hayatının en önemli özelliği insanın ölü-
münden sonra amel defterinin kapanmayacağı sadaka-i cariyeden biri olan 
vakıf kurmada gösterdiği yarıştır.

Bezmiâlem Valide Sultan’ın kurmuş olduğu vakıfları için düzenlenmiş 
vakfiyesi Ankara Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, Kasa nr. 11, defter nr. 
1464’de bulunmaktadır. Vakfiyyeler, 1256-1267 (1840-1851) yılları arasında 
yazılmıştır. Biri asıl on üç tanesi zeyl olmak üzere toplam on dört vakfiyeden 
meydana gelen valide sultan vakıfları ciltli bir halde toplam 399 sayfadan, va-
rak hesabıyla 200 varaktan meydana gelir. Sayfa numaraları, sonradan kurşun 
kalemle ve sayfa altlarına atılmıştır. Bundan sonra bir miktar boş sayfa yer alır 
ve ardından Bezmialem Valide Sultan’ın kurduğu vakıf kütüphane için vakfet-
tiği kitap isimlerinin yazılmış olduğu 56 sayfa (28 varak) bulunur.

Vakfiyenin eb’adı cild kapağı dâhil dıştan, 25 x 33.5 x 3.7 cm’dir. Kâğıdı 
aharlı ve nohudî renktedir. Sayfalarda, kopma veya yırtılma ya da eksiklik bu-
lunmamaktadır.

Vakfiyenin cildi yeşil deriden imâl edilmiştir. Sağlam olmakla beraber, yer 
yer soyulmalara maruz kalmıştır. Şîrâzesi yoktur. Şemse, köşebend ve zenci-
rekler yaldızlıdır. Zencirek, münavebeli olarak iki sıra kaim ve iki sıra ince ol-
mak üzere dört sıra hâlinde cild kapağını çevreler. Orta şemse ile köşebendlere 
güneş huzmeleri şekli verilmiştir. Miklebin dış yüzü yaldızla süslüdür ve sertâb 
kısmının iç yüzeyinde ise yine yaldızla yapılmış bitki motifleri yer alır. Cildin 
arka kapağı ile yine aynı cins ve renkte îmâl edilmiş kılıfının ön ve arka yüzleri, 
süsleme yönünden ön kapaktaki bütün hususîyetlere sahiptir.

Hat ve tezyinat özelliklerine gelince; harekeli güzel bir nesih yazı ile ka-
leme alınmıştır. Giriş ve duâ kısmı ile her vakfıyyenin son kısımları hareke-
siz talik ve bazı sayfalarda yer alan hamişler ise siyâkat ile yazılmıştır.  Sayfa 
cedvelleri üç sıra halinde altın yaldız ile çizilmiş olup sarı rengin üç ayrı tonu 
kullanılmıştır. En dıştan ise mavi mürekkeble çevrelenmiştir. Metin kısmı 
siyah mürekkeble yazılmıştır. Arada geçen ayet-i kerîmeler ise altın suyu ile 
tahrîr olunmuştur. İlk dört sayfa serâpâ altın yaldızlı şekillerle süslü olup 
ilk iki sayfanın kenarları rengârenk yaprak motifleri, sonraki iki sayfanın 
kenarları ise renkli geometrik şekillerle ve altın yaldız üzerinde birbirine bi-
tişik muhtelif renkde rokoko tarzında bitki motifleri (çiçek, dal, yaprak) ile 
süslenmiştir.
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İlk sayfada yazı olarak sadece tek satır halinde rık’a bir hatla Sultan Abdül-
mecid’in: “Mûcebince amel olunup hilâfından hazer ve mücânebet oluna” 
şeklindeki hatt-ı hümâyunu mevcuttur. Talik hattı ile yazılan dua ve giriş say-
fası (s. 2) 14 satır, diğer sayfalar 11’er satır hâlinde kaleme alınmıştır.

Vakfın hayrât ve akarât olmak üzere iki önemli unsuru vardır. İlki doğ-
rudan halka hizmet sunan vakıf bina ve kuruluşlardır. Bunlara hayrât adı ve-
rilir. Bunların umumi masraflarını karşılayarak topluma hizmet sunmalarını 
sağlamak ve özellikle oralarda çalışanların ücretlerini ödemek için vakfedilen 
bina, arazi, çarşı ve hanlar, nakit para vs. gibi menkul veya gayrimenkul gelir 
kaynaklarının teşkil ettiği vakıflara ise akarât adı verilir. Bu iki tür vakıf birbi-
rini tamamlamaktadır2.

Bezmiâlem Valide Sultan’ın vakfiyelerine göre gelirlerini, kurduğu veya 
kuracağı vakıf eserlerinde harcamak üzere vakfettiği gelir kaynakları yani 
akarat vakıfları, İstanbul içinde özellikle Beykoz, Riva, Göksu, Anadolu-
hisarı, Kanlıca, İncirliköy, Üsküdar, Beşiktaş, İstanbul’un Sur içi dediğimiz 
semtleri, Bakırköy ve Silivri’de yer almaktadır. İstanbul dışında ise Gemlik, 
Ayvacık, Edremid, Kemer Edremid, İzmir, Furni Adası, Selanik ve Varna 
şehirlerinde bulunur. Özellikle Ayvacık, Edremid, Kemer Edremid ve Furni 
Adası’nda oldukça çok sayıda zeytin ağaçları, zeytin mengeneleri ve zeytin 
mağazaları bulunmaktadır. Gelir getiren vakıflarının türleri ev, dükkân, fırın, 
mağaza, taş ve su değirmenleri, kıymetli arsalar, gümrük binaları, kireç oca-
ğı, samanlık, han, mandıra, çömlekhane, Boğaziçinde sahilhaneler, çiftlik, 
tarla, bağ, bahçe, bostan, koru, mer’a, zeytin ağaçları, zeytin mengeneleri vs. 
gibi çeşitlilik gösterir3.

Bezmiâlem Valide Sultan kurduğu tüm hayrat ve akarat vakıflarını, kendi-
sine bizzat tahsis edilen gelirlerinden satın almış ve böylece gelir kaynaklarının 
çok büyük kısmını vakıf kurmada harcamıştır.

Bezmiâlem Valide Sultan’ın vakfettiği bütün bu gelir kaynakları ile kur-
duğu ve ilelebet halka ücretsiz hizmet etmeye devam etmelerini şart koyduğu 
hayır kurumlarının sayısı ise oldukça fazladır. Bunların başında İstanbul’da 

2 Tafsilat için bkz. Bahaeddin Yediyıldız, “Vakıf ”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), 
cilt 42,  s. 479-486.

3 Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi (VGMA), Bezmiâlem Valide Sultan Vakfiyesi, Kasa nr. 11, Def-
ter nr. 1464. 
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3 Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi (VGMA), Bezmiâlem Valide Sultan Vakfiyesi, Kasa nr. 11, Def-
ter nr. 1464. 
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hususi bir hayrat olarak kimsesiz ve yoksul hastaların ücretsiz tedavileri için 
kurduğu vakıf Gureba-yı Müslimin Hastahanesi gelmektedir. Sultan Abdül-
mecid’in İstanbul’da bir hususî hayrat olarak yoksul ve kimsesizlerin tedavi 
edileceği bir hastahanenin inşasına dair hatt-ı hümâyununun4 uygulayıcısı 
Bezmiâlem Valide Sultan olmuştur. Valide sultan Osmanlı Devletinde fakir 
ve kimsesizlerin tedavisi için vakıf statüsünde yaptırılan bu ilk hastahanenin 
inşa sürecini padişahın onayıyla başlatmıştır5. İnşaatı tamamlanan hastahane, 
çeşme ve camii 31 Ekim 1845 Cuma günü padişah ve devlet erkânının katıldı-
ğı bir törenle duâlar eşliğinde padişah tarafından teftiş edilmiştir. Bezmiâlem 
Valide Sultan bu törenden bir gün sonra yani 1 Kasım 1845 Cumartesi günü 
beraberinde Valide Kethüdası Tahir Bey ve Dârüssaade Ağası Tayfur Ağa ile 
birlikte inşaatı tamamlanan Gurebâ Hastahanesi ve camiini ziyâret eder.

Vakıf Gurebâ Hastahanesi maalesef görülen bazı eksiklikler nedeniyle 
belirtilen tarihte hizmete geçememiş ve hasta sevkiyatı yapılamamıştır. Zira 
hastahane binasında rutubet olduğu fark edilmiş ve rutubetin giderilmesi için 
gerekli işlemler başlatılmıştır. Diğer yandan da hastahanenin malî finansmanı 
için düzenlemeler yapılmış ve yönetimi için gerekli nizamnamesi hazırlanmış-
tır6. Eksikleri tamamlanan hastahane Sultan Abdülmecid tarafından 12 Mart 
1847 Cuma günü resmen açılmıştır7. Hastahaneye ertesi gün hasta nakledil-
meye başlanmış, böylece Osmanlı Tıp Tarihi açısından ayrı bir öneme sahip 
bu hastahane faaliyete geçmiştir8. Ayrıca Mekke’de de bir Gureba Hastanesi’nin 
temellerini attırmıştır. Vefatından sonra torunu Sultan Abdülhamid tarafın-
dan bu hastahane tamamlanacaktır.

Valide sultanın vakıf olarak inşa ettirdiği camiler manevî yönünü en iyi 
yansıtan iki mühim eserdir. Bunlardan biri valide sultanın kimsesiz ve yoksul 
hastaların tedavi görmesi için yaptırdığı Vakıf Gureba Hastahanesi’nin yerleş-
kesi içine, hastahane çalışanlarının ve yatan hastaların dinî vecibelerini yerine 

4 BOA, HAT, nr. 1641/30.
5 BOA, İ-MSM, nr. 25/655.
6 Takvim-i Vekayi, nr. 321, 27 Safer 1261, s. 1.
7 BOA, İ-DH, nr. 138/7116.
8 Günümüzde İstanbul’un Fatih İlçesi’nde bulunan Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi ve Hastahane-

si’nin hizmet verdiği bu kurumun, kuruluşundan şimdiki döneme kadar tarihi hakkında taf-
silâtlı bilgi için bkz. Nuran Yıldırım, Gureba Hastanesi’nden Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’ne, 
From The Charity Hospital To The Bezmiâlem Foundation University, Bezmiâlem Vakıf Üniver-
sitesi, İstanbul 2013.
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getirmeleri için inşa ettirdiği camidir. Bezmiâlem Valide Sultan’a ait vakfiye-
nin camiye ayrılan kısmından anlaşıldığı üzere, burada görevli imamına, ölüm 
halindeki hastalara kelime-i şahadet getirtmeleri ve ölenlerin cenazelerinin 
İslâmî usullere uygun biçimde kaldırılmalarını sağlamak vazifesini vermesi, 
Bezmiâlem Sultan’ın vakıf kurarken en ince dinî ayrıntıyı düşündüğünü gözler 
önüne serer.

Valide sultanın bina ettirdiği bir diğer cami ise hayattayken inşasına baş-
lanan vefatından sonra oğlu Sultan Abdülmecid tarafından tamamlanan Dol-
mabahçe Câmii’dir. Bezmiâlem Camii olarak da bilinen bu cami aslında Sultan 
Abdülmecid ve annesi Bezmiâlem Valide Sultan’ın birlikte hayatlarını sürdür-
mek üzere tasarlanan ancak validenin vefatıyla nasip olmayan Dolmabahçe 
Sarayı’nın yanında, saray hayatının dinî yönünü tamamlayan bir ibadethane 
olarak Bezmiâlem tarafından inşa ettirilmiştir9.

Bezmiâlem Valide Sultan ilimle uğraşanlara ve ilim tahsil edenlere yaptığı 
ihsanlarla, kurduğu vakıf kütüphane ve eğitim kurumlarıyla dinî yönünü ilim-
le taçlandıran bir valide olma özelliğini gösterir. Kurduğu eğitim kurumların-
dan biri Sultan II. Mahmud Türbesi’nin arkasında yaptırdığı rüşdiye mektebi-
dir. Hemen bitişiğine ise buraya öğrenci yetiştirmek üzere Yeşil Mektep adıyla 
yine validenin vakıflarıyla desteklenen bir sıbyan mektebi kurulmuştur. Valide 
sultana ait vakfiyede Valide Rüşdiyesi/Darülmaarif ve Yeşil Mektep’te verilecek 
dersler, hocaları ve okulun diğer çalışanlarıyla mektepteki eğitim hakkında de-
taylı bilgi yer alır. Validenin 1844 yılında Edirnekapı Molla Aşki Mahallesi’nde 
Bezmiâlem Sıbyan Mektebi’ni de inşa ettirdiği bilinmektedir.

Bezmiâlem Valide Sultan’ın dinî ve ilmî dünyasının yansıması kurmuş ol-
duğu kütüphanede karşılığını bulur. Validenin dinî, tarihî, astronomi, astroloji, 
tıp, dilbilim, lugat ve farklı alanlardaki mecmualardan oluşan hususî bir kütüp-
hanesi vardır. Kütüphanesinde yer alan eserlerin büyük çoğunluğu el yazma-
sıdır,  sanatsal değerleri yüksektir. Bunlardan 439 ciltlik bir külliyatı kurduğu 
Darülmaarif Mektebi’nde bir kütüphane yaptırarak buraya vakfetmiştir10.

9 Arzu Terzi, Bezmiâlem Valide Sultan, İstanbul 2018, Timaş Yay.,  s. 243-244.
10 Bezmiâlem Valide Sultan’ın vakıf kütüphanesi hakkında tafsilatlı bilgi için bkz. A. Terzi, “Bez-

miâlem Valide Sultan’ın Vakıf Kütüphanesi”, Journal of Turkish Studies, Festschrift in Honor of 
the Millet Library’s 100th Year and Its Founder Alî Emîrî Efendi Part II, Harvard University, 
Volume 47, vol. 2, pp. 261-296, 2017.
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9 Arzu Terzi, Bezmiâlem Valide Sultan, İstanbul 2018, Timaş Yay.,  s. 243-244.
10 Bezmiâlem Valide Sultan’ın vakıf kütüphanesi hakkında tafsilatlı bilgi için bkz. A. Terzi, “Bez-

miâlem Valide Sultan’ın Vakıf Kütüphanesi”, Journal of Turkish Studies, Festschrift in Honor of 
the Millet Library’s 100th Year and Its Founder Alî Emîrî Efendi Part II, Harvard University, 
Volume 47, vol. 2, pp. 261-296, 2017.
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Bezmiâlem Valide Sultan’ın yaptırdığı veya tamirden geçirtip yeniden ihyâ 
ettirdiği çeşme ve sebiller, geç devir Osmanlı hayır eserleri arasında önemli 
bir yer tutar.  Bunlardan çeşmeler İstanbul’da, validenin yaptırdığı üç sebilin 
de ikisi Medine’de, birisi Kerbelâ’dadır. Beşiktaş-Maçka’daki Valide Çeşmesi, 
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liyalara hediye edilecekti. Ardından duada Sultan Abdülmecid’in ömrünün ve 
saltanatının hayır ve sağlıkla uzun senelerce devamı ve kendisine (Bezmiâlem 
Valide Sultan’a) hayırlı ömür ve afiyeti için dua yapılacaktı12.

Bezmiâlem Valide Sultan, ölünceye kadar kendisinin Osmanlı Devleti’n-
de bir kadının gelebileceği en yüksek mevkiye ulaşmasına vesile olan padişah 
Sultan II. Mahmud’un ruhu için ihsanlarda bulunur ve kurduğu vakıflarda 
muhakkak zevci Sultan II. Mahmud’a yapılacak dualara yer verirdi. Mesela 
Valide Sultan, Sultan Mahmud’un vefatından sonra inşa edilen türbesine bir 
duacı, on cüzhandan oluşan on bir görevli tayin ettirir. Bunlar hergün Kur’an-ı 
Kerîm’den bir kısım okuyarak haftada bir hatim tamamlayacaklardır. Valide, 
perşembe günleri öğleden sonra bu hatimi bitirmelerini, perşembe gecesi 
dualarla Sultan II. Mahmud’un ruhuna hediye etmelerini vakfiyesinde şart 
koşmuştur13.

11 Valide Sultan’ın yaptırdığı diğer çeşme ve sebiller hakkında bilgi için bkz. Terzi, Bezmiâlem Va-
lide Sultan, s. 244-247.

12 VGMA, Bezmiâlem Valide Sultan Vakfiyesi, s. 94-101.
13 VGMA, Bezmiâlem Valide Sultan Vakfiyesi, nr. 44, s. 103.
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Vakfiyelerinde eşi Sultan Mahmud’un ruhu için yaptığı hayırlar ve okut-
tuğu Kur’an-ı Kerim’ler ve salavât-ı şerîfler de vardı. Meselâ Beşiktaş Yahya 
Efendi Dergâhı’ndaki hatip, imam, devirhan, birinci, ikinci müezzinler ve 
kayyumdan oluşan altı kişinin, her gün Kur’ân-ı Kerim’den bir kısım tilavet 
etmeleri vakfiyede yer alan bir maddeydi. Buna göre adı geçen görevliler her 
yirmi günde bir hatim bitirerek hâsıl olan sevabı, önce Peygamber Efendimiz 
ve Ashâb-ı Kirâmın, ardından geçmişte sultanlık yapmış Osmanlı padişahla-
rının ve bilhassa zevci Sultan II. Mahmud’un ruhuna hediye etmeleri valide 
tarafından vakıf şartı olarak belirtilmişti. Yaptıkları bu vazife için adı geçen 
görevlilere vakfiyesinden belirli bir ücret tahsis edilmişti14. Bu durum aynı za-
manda cariyelikten valide sultanlığa gelmiş bir kadının vakfiyesinde, Âlî Os-
man’da padişahlık etmiş olanlara sürekli dualar gönderilmesini vakfetmesinin, 
onun Osmanlı kimliğini benimsediğini ve kendisini hânedandan biri olarak 
görerek, ecdadı için hayır yaptığını gösterir.

Medine-i Münevvere’de Ravza-i Mutahhara’daki mahfel-i şerifde “şimdiye 
kadar Kur’an-ı Kerîm okunması tahsis olunmadığından dolayı”15 Allah rıza-
sı için sabah namazından sonra Yasin Suresi, öğle namazından sonra Nebe 
Suresi, ikindi namazından sonra Fetih Suresi, akşam namazından sonra İhlas 
Suresi ve yatsı namazından sonra Tebâreke Suresi okunmasını valide sultan 
vakfiyesine dâhil ettirmiştir. Bu sureler okunduktan sonra her akşam yapılan 
duada sevabının önce Hz. Muhammed ve Ashâb-ı Kirâm’a, ardındansa Sultan 
II. Mahmud’un ruhuna hediye edilmesi ve Bezmiâlem Valide Sultan’ın ömrü-
nün devamını hayırla ve sağlıkla geçirmesinin dilenmesi vakfiyede şart koşul-
muştu. Bunun için Şeyhü’l-harem vasıtasıyla bir vazifeli görevlendirilmesi ve 
kendisine belirli bir ücret tahsisi, vakfiyede yer alan diğer hususlardandı16.

Bezmiâlem Valide Sultan, Kerbelâ’da Hz. Hüseyin’in türbesi avlusunda 
zevci Sultan II. Mahmud’un ruhunu şâd etmek üzere bir de sebil yaptırmıştı. 
1847 (1263) yılında inşa edilen bu Bezmiâlem Sebili dışında Valide sultan eşi 
Sultan II. Mahmud’un ruhu için İstanbul’da da, biri Topkapı’da diğeri Alibey-
köyü’nde bulunan iki çeşme bina ettirmişti17.

14 7 Rebiülahır 1257/ Üçüncü Zeyl Vakfiye, VGMA, Bezmilalem Valide Sultan Vakfiyesi, s. 89-91.
15 Bu ifade aynı şekilde vakfiyede geçmektedir.
16 VGMA, Bezmiâlem Valide Sultan Vakfiyesi, s. 198-202.
17 Terzi, Bezmiâlem Valide Sultan, s. 257-258.
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Hayatını vakıf kurmaya adayan Bezmiâlem Valide Sultan’ın son vakfı ise 
kendisi ve oğlu içindi. Bu, ölümünden sonra ücretleri kendi vakıf gelirlerin-
den karşılanmak üzere bir duacı ve on hatim okuyan görevliden oluşan on 
bir kişinin her gün kabri başında Kur’ân-ı Kerim tilâvet etmeleriydi. Böylece 
her pazartesi akşamı bitirilen bir hatimin, yapılan dualarla önce Peygamber 
Efendimiz ve Ashâbına, ardından kendisinin (Bezmiâlem Valide Sultan) ruhû-
na hediye edilmesini şart koşuyordu. Bu nihaî vakfına eklediği son madde ise 
“Nûru Aynı oğlu Sultan Abdülmecid’in ömrünün ve saltanatının hayırla de-
vamının”, yapılan duâda zikredilmesiydi. Bir annenin evlâdı için yaptığı dua 
böylece kurduğu bu vakıfla ebedileşiyordu.

Dünya durdukça halkına hizmet vermesi için kurduğu hastanesi, açtığı 
ibadethaneleri, mektepleri, çeşme ve sebilleriyle, hayatı boyunca ihtiyaç sahip-
lerine yardımları ve ihsanlarıyla devletin başındaki bir validenin aynı zaman-
da halkının da anası olduğunu gösteren Bezmiâlem Valide Sultan,  Osmanlı 
Vakıf Kültürünü anlamada muhteşem bir örnektir.

ANADOLU SELÇUKLULARINDA VAKIF ESERLERİ
YAPTIRMIŞ KADINLAR

Aynur DURUKAN*

Anadolu Selçukluları kültür yaşamına kadınların katkılarını konu alan 
yazımıza başlamadan önce, Selçukluların siyasal ve kültürel gelişimine kısaca 
değinmek uygun olacaktır.

Anadolu Selçuklu Devleti’nin Kısa Tarihçesi

Anadolu’nun çeşitli kesimlerinde karşımıza çıkan ve yaklaşık yarısından 
çoğunun günümüze gelememiş olduğu mimarlık örneklerinin yanı sıra, kita-
beler ve vakfiyeler ile diğer dönem kaynakları ışığında Selçukluların yükseliş 
döneminin Sultan I. İzzeddin Mesud’un saltanatının (1116-1155) ikinci yarı-
sında başladığı anlaşılmaktadır. Sultan II. İzzeddin Kılıç Arslan (1155-1192), I. 
Gıyâseddin Keyhüsrev (1192-1196 ve 1205-1211) ve II. Rükneddin Süleyman 
Şah (s. 1196-1204) bu dönemin daha da gelişerek sürmesini sağlamışlardır. 
Selçuklu Devleti’nin siyasal, sosyal ve sanatsal açıdan en parlak dönemleri ise 
I. İzzeddin Keykâvus (1211-1220) ile kardeşi I. Alâeddin Keykubad (1220-
1237) zamanlarında yaşanmıştır. Ülkenin çeşitli kesimlerinde 1100’ü aşkın, 
önemli bir bölümü anıtsal ölçekte yapıyla sonraki gelişmelere de kaynaklık 
eden Selçukluların “altın çağ” olarak nitelendirilebilecek bu parlak dönemi, 
Selçuklular zamanında en çok yapıya (50) ve onarıma (21) damgasını vurmuş 
Sultan I. Alâeddin Keykubad’ın zehirlenerek öldürülmesiyle sona ermiştir.

Keykubad’ın vasiyetine karşı gelinerek, Emir Celâleddin Karatay (ö. 1254) 
ve kimi emirler tarafından 15-16 yaşlarındaki büyük oğlu II. Gıyaseddin 
Keyhüsrev (1237-1246) tahta çıkarılmış ve naipliği annesi Mahperi Hatun’a 

* Prof. Dr. Hacettepe Üniversitesi. Emekli Öğretim Üyesi.
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* Prof. Dr. Hacettepe Üniversitesi. Emekli Öğretim Üyesi.
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Anadolu Selçukluları
(Türk Dünyası Kültür Atlası: Selçuklu Dönemi, C. 2, İstanbul 1997)
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(ö. 1254 sonrası) bırakılmıştır. Böylelikle Selçuklu Devleti’nde valide sultan 
dönemi başlamıştır. Selçukluların parlak döneminin silik izlerinin varlığını 
kısmen sürdürdüğü Sultan II. Keyhüsrev zamanı, Selçuklu Devleti’nin geri-
leme ve çöküşünü hazırlayacak sürecin ilk evresi ve Duraklama Dönemi’nin 
başlangıcıdır. 1231 yılında Celâleddin Harzemşah’ın öldürülmesi sonucunda 
tampon devlet konumundaki Harzemşahların ortadan kalkmasıyla Moğollara 
Anadolu’nun kapıları açılmıştı. Bu yeni gelişmeye karşın babasının Moğollarla 
uzlaşma politikası yerine onlarla savaşmaya karar veren Sultan’ın 1243 yılın-
daki Kösedağ Savaşı’nda büyük bir yenilgiye uğraması üzerine başta Erzurum 
ve çevresi olmak üzere Doğu Anadolu Moğolların denetimi altına girmeye 
başlamıştır. 1246 yılında II. Keyhüsrev’in ölümünden sonra Moğolların des-
tekledikleri Şemseddin Isfahanî (ö. 1249), Süleyman Pervane (ö. 1277-78), 
Fahreddin Ali’nin (ö. 1285) sahiblik (vezirlik) makamına çıkmaları ve Moğol-
lara biat eden emirler, valiler ile din adamları devlet yönetiminde etkili olmaya 
başlamışlardır. Kısacası bu süreç sonun başlangıcının göstergesidir.

Anadolu Selçuklu Devleti’nin Gelişiminde Vakıf Eserleri ile Etkili Olan
Kadınlar

Selçuklu Devleti’nde saray çevresinden ve dışından kadın kurucuların ya-
pım etkinliklerine, etkileyici süslemeleriyle dikkati çeken birçoğu anıtsal eser-
lerle damgalarını vurdukları bilinmektedir.

Selçuklular zamanında vakıf eserleri ile etkili olan kadınlar konusunda ne 
yazık ki çok sınırlı yayın bulunmaktadır. Selçuklu kadın kurucuları konusun-
da üç yayın ve dört Yüksek Lisans Tezi’nden söz edilebilir. Bates’in 1978 tarihli 
İngilizce makalesinde, kimi kadın kurucular yaptırdıkları eserlerle birlikte ele 
alınmıştır. Cunbur’un 1996 tarihli makalesinde, Büyük Selçuklu ve Anadolu 
Selçuklu dönemi kadın kurucuları yapıları eşliğinde tanıtılmıştır. Bu konuda 
bir yayın da tarafımızdan yapılmıştır. Yüksek Lisans Tezleri’nde ise kadınların 
konumları ve mimari etkinlikleri üzerinde durulmuştur1.

1 Ülkü Ülküsal Bates, “Women as Patrons of Architecture in Turkey”, Women in the Muslim Wor-
ld, yay. L. Beck ve N. Keddie, Harvard 1978, s. 245-260; Müjgân Cunbur, “Selçuklu Dönemi 
Kadın Hayratı”, Erdem. Aydın Sayılı Özel Sayısı-II, 9/26 (1996), s. 585-619, bil. s. 595-619; Ay-
nur Durukan, “Anadolu Selçuklu Sanatında Kadın Baniler”, Vakıflar Dergisi, XXVII (1998), s. 
15-36; Sevim Can, Selçuklular Döneminde Kadın (1040-1308), Yayınlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 1997; Sedat Biçak, Türkiye Selçuklu 
Toplumunda Kadın (XI-XIV. yy.), Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Ya-
yınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2007; Sinan As,  Gender, Identity and Patronage: The 
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kısmen sürdürdüğü Sultan II. Keyhüsrev zamanı, Selçuklu Devleti’nin geri-
leme ve çöküşünü hazırlayacak sürecin ilk evresi ve Duraklama Dönemi’nin 
başlangıcıdır. 1231 yılında Celâleddin Harzemşah’ın öldürülmesi sonucunda 
tampon devlet konumundaki Harzemşahların ortadan kalkmasıyla Moğollara 
Anadolu’nun kapıları açılmıştı. Bu yeni gelişmeye karşın babasının Moğollarla 
uzlaşma politikası yerine onlarla savaşmaya karar veren Sultan’ın 1243 yılın-
daki Kösedağ Savaşı’nda büyük bir yenilgiye uğraması üzerine başta Erzurum 
ve çevresi olmak üzere Doğu Anadolu Moğolların denetimi altına girmeye 
başlamıştır. 1246 yılında II. Keyhüsrev’in ölümünden sonra Moğolların des-
tekledikleri Şemseddin Isfahanî (ö. 1249), Süleyman Pervane (ö. 1277-78), 
Fahreddin Ali’nin (ö. 1285) sahiblik (vezirlik) makamına çıkmaları ve Moğol-
lara biat eden emirler, valiler ile din adamları devlet yönetiminde etkili olmaya 
başlamışlardır. Kısacası bu süreç sonun başlangıcının göstergesidir.

Anadolu Selçuklu Devleti’nin Gelişiminde Vakıf Eserleri ile Etkili Olan
Kadınlar

Selçuklu Devleti’nde saray çevresinden ve dışından kadın kurucuların ya-
pım etkinliklerine, etkileyici süslemeleriyle dikkati çeken birçoğu anıtsal eser-
lerle damgalarını vurdukları bilinmektedir.

Selçuklular zamanında vakıf eserleri ile etkili olan kadınlar konusunda ne 
yazık ki çok sınırlı yayın bulunmaktadır. Selçuklu kadın kurucuları konusun-
da üç yayın ve dört Yüksek Lisans Tezi’nden söz edilebilir. Bates’in 1978 tarihli 
İngilizce makalesinde, kimi kadın kurucular yaptırdıkları eserlerle birlikte ele 
alınmıştır. Cunbur’un 1996 tarihli makalesinde, Büyük Selçuklu ve Anadolu 
Selçuklu dönemi kadın kurucuları yapıları eşliğinde tanıtılmıştır. Bu konuda 
bir yayın da tarafımızdan yapılmıştır. Yüksek Lisans Tezleri’nde ise kadınların 
konumları ve mimari etkinlikleri üzerinde durulmuştur1.

1 Ülkü Ülküsal Bates, “Women as Patrons of Architecture in Turkey”, Women in the Muslim Wor-
ld, yay. L. Beck ve N. Keddie, Harvard 1978, s. 245-260; Müjgân Cunbur, “Selçuklu Dönemi 
Kadın Hayratı”, Erdem. Aydın Sayılı Özel Sayısı-II, 9/26 (1996), s. 585-619, bil. s. 595-619; Ay-
nur Durukan, “Anadolu Selçuklu Sanatında Kadın Baniler”, Vakıflar Dergisi, XXVII (1998), s. 
15-36; Sevim Can, Selçuklular Döneminde Kadın (1040-1308), Yayınlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 1997; Sedat Biçak, Türkiye Selçuklu 
Toplumunda Kadın (XI-XIV. yy.), Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Ya-
yınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2007; Sinan As,  Gender, Identity and Patronage: The 
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Selçuklularda farklı konumlarda 28 kadın kurucu 83 yapıya damgasını 
vurmuş, 1 kadın da önemli bir yapı onarımını gerçekleştirmiştir. Selçuklu-
lardan 6 sultan eşi 38, 10 sultan kızı 20, 3 sultan torunu 9, 1 saray mensubu 
kadın 1, 2 sahib/vezir kızı 2, 1 emir kızı 1, 1 kadı kızı 2, 1 hacip kızı 2, 1 azatlı 
cariye 3 ve konumu belirlenemeyen 3 kadın 5 yapı yaptırmıştır. Yapı türleri 
oldukça ilginçtir: Cami (8), Mescit (4), Medrese (7), Kütüphane (1), Darülilm 
(1),  Darülhuffaz (2), Darüşşifa (2), Maristan (1), Han (3), Hamam (5), Çeşme 
(4), İmaret (1), Hankâh (3), Tekke (1), Zaviye (2), Saray (3), Köşk (2), Türbe 
(18), Köprü (4) ve Kervansaray (11). Çeşitlemeden de anlaşılabileceği gibi, bu 
yapıların çoğu oldukça anıtsal örneklerdir, ayrıca önemli bir bölümü süsleme-
leriyle de dikkat çekicidir.

Çoğu Selçuklulara bağımlı Beyliklerde ise, 10 kadın kurucu 26 yapı inşa 
ettirmiş, 1 kadın ise 9 köprü ile 1 burç onarımı yaptırmıştır. 1 melike 6, 1 me-
lik eşi 6, 5 melik kızı 10, 1 saray mensubu 2, 1 emir eşi 1, 1 emir kızı 1 yapıya 
damgalarını vurmuşlardır. Yapı türleri; Cami (2), Mescit (1), Medrese (3), Da-
rüşşifa (2), Hamam (2), Çeşme (1), Han (3), Zaviye (1), Türbe (6), Burç (1), 
Köprü (1) ve Kervansaray (1)’dır. İlhanlılardan ise 5 kadın kurucu 1 Medrese, 
1 Hamam, 1 Hankâh, 1 Zaviye, 1 Saray ve 4 Türbe olmak üzere dokuz yapı 
yaptırmışlardır. İlhanlılarda 2 han eşi 5 ve konumu belirlenemeyen 3 kadın 4 
yapının kuruculuğunu üstlenmişlerdir. Böylelikle Selçuklu döneminde vakıf 
yaptıran kadınlar 43’e, yapı sayısı ise 118’e yükselmektedir.

Selçuklu döneminde kadının konumu, en veciz biçimde dönemin ünlü 
mutasavvıfı Mevlânâ Celâleddin’in (1207-1273) dizelerinde kendini gösterir. 
“Kadın, Hâk nûrudur, sevgili değil… Sanki yaratıcıdır, yaratılmış değil…”2.

Role of Women in the Urban Transformation of Medieval Anatolia (1200-1350), Boğaziçi Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2016; Ayşegül 
Bekmez, Anadolu Selçuklu Döneminde Kadınların Mimari Etkinlikleri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Van 2016. Selçukluların kimi ka-
dın kurucuları için ayrıca bkz. Patricia Blessing, “Women Patrons in Medieval Anatolia and a 
Discussion of Māhbari Khātun’s Mosque Complex in Kayseri”, Belleten, LXXVIII/282 (Ağustos 
2014), s. 475-526. 

2 Bkz. Mevlânâ, Mesnevî, C. I, çev. V. İzbudak, yay. A. Gölpınarlı, İstanbul 1995, s. 195. Mev-
lânâ’nın kadın konusundaki görüşleri için bkz. Celâleddin B. Çelebi, “Hz. Mevlânâ’nın Eserle-
rinde Kadın Konusuna Kısa Bir Bakış”, II. Milletlerarası Mevlânâ Kongresi/Second International 
Mevlânâ Congress, 3-5 Mayıs/May 1990, Tebliğler/Papers, Konya 1991, s. 103-107; Müjgân Cun-
bur, Türk Kadını İçin, Ankara 1997, s. 23-28.
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Bu kısa bildiride Selçuklu döneminin tüm kadın kurucularına değinmek 
olanaksızdır. Eserleri, vakfiyeleri ve hayır işleriyle ön plana çıkan kimi kadın-
lar üzerinde durulacaktır. Beylikler ve İlhanlı kadın kurucularını ele almak da 
mümkün olamayacaktır3.

Belirlenebilen ilk Selçuklu kadın kurucu Ümmühan/Selçuk/Sultan Ha-
tun’dur. Bizans tekfuru Kaloyan’ın eşi Despina’nın kız kardeşi olan Ümmühan 
Hatun, Sultan II. İzzeddin Kılıç Arslan’ın eşi ve I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in 
annesidir. Seyitgazi’deki yenilenmiş Seyyid Battal Gazi (ö. 740) Türbesi’nin, 
güneyindeki yine yenilenmiş Cami’nin, karşısında batıdaki kendi Türbesi’nin, 
güneyindeki yenilenmiş Medrese’nin ve yıkık durumdaki Deve Hanı’nın ku-
rucusudur. Yapılar, Mescit kitabesine göre 1207-1208 tarihlidir. Aslında açık 
avlulu ve üç eyvanlı olan Medrese Osmanlı döneminde 1511-1517 yıllarındaki 
onarımda biri küçük üç kubbe ile örtülerek hankâha dönüştürülmüştür. Med-
resenin güneyindeki eyvan tipi türbe iki katlıdır ve ikinci katı medresenin tü-
müyle dışa taşkın ana eyvanını oluşturur. Türbeye doğudan bitişik dikdörtgen 
planlı ve sivri tonozla örtülü yapı, Ümmühan Hatun’un nedimesi Kadıncık/
Aynî Ana’nın Türbesi’dir.

Kadın Hanı, doğuya bakış

3 Beylikler ve İlhanlı kadın kurucularının bir bölümü için bkz. A. Durukan, a.g.m., s. 19-20, 22-23; 
Aynı yazar, “Anadolu Selçuklu Dönemi Kaynakları Çerçevesinde Baniler”, Sanat Tarihi Defterleri, 
5 (2001), s. 43-132, bil. s. 70-71, 90, 96, 98, 109. Eretnaoğulları Beyliği’ne ait Kayseri’deki 1349 
tarihli Şah Kutluğ Hatun Türbesi ve hatalı tarihi için oldukça gecikmeli özrümüzün kabulünü 
dileriz. Bkz. s. 72 ve 109, no. 273. Kadın kurucular için ayrıca bkz. Aynı yazar, “Banîler”, Anadolu 
Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı, C. 2, yay. A. U. Peker ve K. Bilici, Ankara 2006, s. 137-
171, bil. s. 154-155; Aynı yazar, “Anadolu Selçuklu Dönemi Kurucu ve Sanatçıları”; Doğan Kuban 
Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı, 2. Baskı, İstanbul 2008, s. 39-59, bil. s. 51.
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3 Beylikler ve İlhanlı kadın kurucularının bir bölümü için bkz. A. Durukan, a.g.m., s. 19-20, 22-23; 
Aynı yazar, “Anadolu Selçuklu Dönemi Kaynakları Çerçevesinde Baniler”, Sanat Tarihi Defterleri, 
5 (2001), s. 43-132, bil. s. 70-71, 90, 96, 98, 109. Eretnaoğulları Beyliği’ne ait Kayseri’deki 1349 
tarihli Şah Kutluğ Hatun Türbesi ve hatalı tarihi için oldukça gecikmeli özrümüzün kabulünü 
dileriz. Bkz. s. 72 ve 109, no. 273. Kadın kurucular için ayrıca bkz. Aynı yazar, “Banîler”, Anadolu 
Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı, C. 2, yay. A. U. Peker ve K. Bilici, Ankara 2006, s. 137-
171, bil. s. 154-155; Aynı yazar, “Anadolu Selçuklu Dönemi Kurucu ve Sanatçıları”; Doğan Kuban 
Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı, 2. Baskı, İstanbul 2008, s. 39-59, bil. s. 51.
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Seyitgazi Ümmühan Hatun Medresesi ve Türbesi ile Kadıncık Ana Türbesi

Selçuklu döneminin ikinci ünlü kadın kurucusu, Sultan I. Gıyaseddin 
Keyhüsrev’in ya da I. İzzeddin Keykâvus’un eşi olan4, 1213-14 ve Ağustos-Ey-
lül 1224 tarihli iki vakfiyesinde “Devlet Hatun” unvanıyla tanıtılan Raziyye 
Hatun’dur5. Konya’daki 1213-14 tarihli Hatuniye Mescidi, Konya’da 1 Med-
rese, Han ve Saray’ın, 1223 tarihli Afyonkarahisar’ın Kadınhanı ilçesindeki 
Kervansaray’ın kurucusudur. Yenilenmiş Hatuniye Mescidi’nin günümüze 
yalnız çini ve sırlı tuğla bezemeli çift şerefeli minaresi tek şerefiyle özgün ola-
rak gelebilmiş, Medresesi ile Sarayı ise tümüyle ortadan kalkmıştır. Avlusu 
yıkılmış olan Kervansaray, karma tipte (avlu ve kapalı bölümden oluşmuş) 
hanların anıtsal örneklerinden biridir ve yoğun devşirme malzemesiyle ünlü-
dür. Hanın kitabesinde kurucusu için belirtilen “hanın sahibesi” ibaresi dikkat 
çekicidir. Vakfiyelerinde, “kişilik ve cevher, kutsallık, hayır ve hasenat, bağış, 
şefkat, şeref ve soyluluk sahibi, Devlet Hatun adıyla tanınan … hayırlar sahibi, 
iffetin tâcı” olarak nitelendirilmektedir. Raziyye Hatun, Selçuklu döneminden 
vakfiyeleri günümüze gelebilmiş üç kadın kurucudan ilki olmasıyla özel bir 
konuma sahiptir. Vakfiyesi bilinen diğer iki kadın kurucu, 6 yapısıyla tanınan 
Sultan II. İzzeddin Keykâvus’un (1246-1249; ortak saltanat, IV. Rükneddin 
Kılıç Arslan ve II. Alâeddin Keykubad ile birlikte, 1249-1254; müstakil ve IV. 
Kılıç Arslan ile birlikte, 1254-1262) kızı Fatma Hatun ile kurucusu olduğu 
İncesu Şeyh Turasan Zaviyesi için bir vakfiye düzenlettiren Sultan I. Alâeddin 
Keykubad’ın eşi Mahperi Hatun’dur. Ayrıca, Selçuklularda Kütüphane yap-

4 Krş. İbrahim Hakkı Konyalı, Abideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, Konya 1964, s. 385; Meh-
met Ali Hacıgökmen, “Selçuklu-Danişmendli İlişkileri Çerçevesinde Kadın Hanı’na Adını Ve-
ren Raziye Devlet Hatun”, Vakıflar Dergisi, 44 (2015), s. 37-47, bil. s. 39.

5 Devlet Hatun’un vakfiyeleri için bkz. İ.H. Konyalı, a.g.e., s. 382-383.
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tırmış tek kadın olan Kadı Sıraceddin Urmevî (1198-?) soyundan Bedreddin 
Mahmud’un eşi Kutlu Melek Hatun, Konya’daki günümüze gelememiş Darül-
huffazı için Şeyhu’r-Reis Ebu Ali Sina’nın Kitabü’n Nebâtât min Kitabü’ş-Şifa 
isimli eserini vakfetmiştir6.

Hiç kuşkusuz, sultan eşleri arasında en ünlüsü 12 ya da 17 yapısıyla ilk 
sırayı alan Mahperi Hatun’dur7 (ö. 1254 sonrası). Sultan I. Alâeddin Keyku-
bad’ın eşi ve Sultan II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in annesidir. Alanya derebeyi 
Kyr Vard’ın (1198-1221?) kızı olan Mahperi Hatun, I. Keykubad’ın 1237 yılın-
da zehirlenerek öldürülmesinden sonra, eşinin vasiyetine karşı gelerek 15-16 
yaşlarındaki oğlu II. Keyhüsrev’i emirleri etkileyerek tahta çıkarmış, oğlunun 
saltanat naipliğini üstlenmiş ve Selçuklu tarihinde “valide sultan dönemi”ni 
başlatmıştır. Eşinin sağlığında Hıristiyan dinine bağlı kaldığı anlaşılan me-
likenin tarihi belirlenebilen tüm yapıları, oğlunun tahta geçmesiyle Müslü-
manlığı kabul etmesinden sonra yapılmıştır. Kuruculuğunda çifte kimliğinin 
(Hıristiyan ve Müslüman) etkili olduğu öne sürülmektedir8. Ancak yaptırdığı 
eserler ne işlevsel olarak, ne de mimari ve süsleme özellikleriyle bu görüşü 
desteklemektedir. Yapılarının çoğu önceki makalemizde ele alındığından 
burada yinelenmeyecektir. En önemli eseri Kayseri’deki Hamam (1226’lar), 
Medrese (1226 sonrası), Cami (1238) ve Türbe’den (1254 öncesi) oluşmuş 
Huand Hatun Külliyesi’dir. Selçukluların en büyük programlı külliyelerinden 
biri olan ve Kayseri kentinin 13. yüzyılın 2. çeyreğinde sur dışına taşmasında 
büyük katkısı bulunan yapı topluğunun yöneticisi ve sanatçısı bilinmemekte-
dir. Cami kitabesinde “büyük melike, âlime, zâhide ve hayırlar fatihi” olarak 
nitelendirilmektedir. İranlı tarihçi ve şair Esterâbâdî (14. yüzyılın 2. yarısı-15. 

6 M. Mesud Koman, “Konya’da Kutlu Melik Hatun Darülhüffazına Dair Bir Vakfiye ve Şeyh Sira-
cüddin Ürmevi Hakkında Birkaç Söz”, Konya, 51 (1943), s. 50-53, bil.s. 51; M. Cunbur, a.g.m. 
(1996), s. 614.

7 Mahperi Hatun hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. A. Durukan, a.g.m., s. 16-18; Antony East-
mond, “Gender and Patronage between Christianity and Islam in the Thirteenth Century”, I. 
Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu/First International Byzantine Stu-
dies Symposium, Bildiriler/Proceedings, İstanbul, 25-28 Haziran 2007/Istanbul, 25-28 June 2007, 
İstanbul 2010, s. 78-88; P. Blessing, a.g.m., s. 475, 477-478, 480-500, 502-503;  Suzan Yalman, 
“The ‘Dual Identity’ of Mahperi Khatun: Piety, Patronage and Marriage across Frontiers in Sel-
juk Anatolia”, Architecture and Landscape in Medieval Anatolia, 1100-1500, yay. P. Blessing ve 
R. Goshgarian, Edinburgh 2017, s. 224-252; ayrıca bkz. Demet Turgut, Mahperi Huand Hatun 
ve Yaptırdığı Yapılar, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, Eskişehir 2015.

8 S. Yalman, a.g.m., s. 226, 231, 236-237, 240-241, 245-246.
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büyük katkısı bulunan yapı topluğunun yöneticisi ve sanatçısı bilinmemekte-
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nitelendirilmektedir. İranlı tarihçi ve şair Esterâbâdî (14. yüzyılın 2. yarısı-15. 

6 M. Mesud Koman, “Konya’da Kutlu Melik Hatun Darülhüffazına Dair Bir Vakfiye ve Şeyh Sira-
cüddin Ürmevi Hakkında Birkaç Söz”, Konya, 51 (1943), s. 50-53, bil.s. 51; M. Cunbur, a.g.m. 
(1996), s. 614.

7 Mahperi Hatun hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. A. Durukan, a.g.m., s. 16-18; Antony East-
mond, “Gender and Patronage between Christianity and Islam in the Thirteenth Century”, I. 
Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu/First International Byzantine Stu-
dies Symposium, Bildiriler/Proceedings, İstanbul, 25-28 Haziran 2007/Istanbul, 25-28 June 2007, 
İstanbul 2010, s. 78-88; P. Blessing, a.g.m., s. 475, 477-478, 480-500, 502-503;  Suzan Yalman, 
“The ‘Dual Identity’ of Mahperi Khatun: Piety, Patronage and Marriage across Frontiers in Sel-
juk Anatolia”, Architecture and Landscape in Medieval Anatolia, 1100-1500, yay. P. Blessing ve 
R. Goshgarian, Edinburgh 2017, s. 224-252; ayrıca bkz. Demet Turgut, Mahperi Huand Hatun 
ve Yaptırdığı Yapılar, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, Eskişehir 2015.

8 S. Yalman, a.g.m., s. 226, 231, 236-237, 240-241, 245-246.
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yüzyıl başları) Mahperi Hatun hakkında şu övücü sözleri yazmıştır: “… Hand 
Hatun, Rum asıllı olup güzel ve soylu bir kadındı. Onun değerinin üstünlüğü, 
yaptığı iyilikler ve hayırlar, Anadolu’nun çeşitli yerlerinde yaptırdığı medreseler, 
mescitler, zaviyeler, tekkeler, kervansaraylar, çeşmeler, aşevleri ve daha pek çok 
eserlerde açıkça görülür ve bugün bu eserler varlığını sürdürmektedir…”9.

     Pazar Hatun Hanı taç kapısından ayrıntı  İncesu Şeyh Turasan Zaviyesi
 (Bülent İşler 2014)   Planı (Çayırdağ 1980, Lev. I) 

Mahperi Hatun, 1238-39 yıllarında Tokat-Zile yolunda Pazar’da yenilen-
miş karma tipteki restoran işleviyle kullanılan Hatun ile Akmağdeni-Yozgat 
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besinde “âdil melike, sultanlar sultanı valide” yazısı yer alır. Erdmann, bilinen 
kervansarayları ile aynı yol güzergâhında bulunan tümü harap durumdaki 
Çekereksu (1239-40), Tahtoba (Sivas-Tokat), Çiftlik (Sivas-Amasya) ve İbib-
se (Pazar-Tokat) ile yenilenmiş Ezinepazarı (Turhal-Amasya) hanlarının da 
Mahperi Hatun tarafından yaptırılmış olması gerektiğini öne sürer10. Mahperi 
Hatun’un ayrıca 3 Köprü (Pazar, Kelkit Çayı üzerinde Talazan ve Çekereksu) 
ile 2 Çeşme (Pazar ve Kayseri) yaptırdığı bilinmektedir. İncesu’daki (Kayseri) 
Sultan II. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında 1242-1243 yılında yapılmış Şeyh 

9 Aziz b. Erdeşir-i Esterâbâdî, Bezm u Rezm (Eğlence ve Savaş), çev. Mürsel Öztürk, Ankara 2014, s. 55.
10 Kurt Erdmann, Das anatolische Karawansaray des 13. Jahrhunderts, I, Berlin 1961, s. 57-58, 

157,160 ve 192.
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Turasan Zaviyesi son eseridir11. “Tekke Dağı” olarak anılan sarp tepe üzerin-
deki zaviye, güney batısındaki mescit çıkıntısı dışında kuzey-güney yönünde 
dikdörtgen planlıdır.  Zaviyenin doğu cephesindeki basık kemerli kapıdan do-
ğu-batı yönünde dikdörtgen planlı bir sofaya girilir. Sofanın kuzeyinde iki oda 
ile bir eyvan, güneyinde ise mescit ve türbe yer alır. Odalardan biri mutfak 
işleviyle kullanılmıştır. Kuzeyden odalara bitişik doğu-batı yönünde dikdört-
gen planlı bir han bulunur. Tüm mekânlar dikdörtgen planlı ve beşik tonoz-
larla örtülüdür. Zaviyenin bir de vakfiyesi bulunmaktadır. Mahperi Hatun ta-
rafından düzenlettirilen vakfiyede zaviyenin giderlerinin Mahperi Hatun’un 
mallarından karşılanması, vakfiyenin yönetiminin Şeyh Turasan ve evlatları 
ile torunları tarafından yürütülmesi yazılıdır12. Mahperi Hatun’un hiçbir yapı-
sında yönetici ve sanatçı kitabelerine rastlanmaması ilginçtir. Bu denli anıtsal 
ve büyük programlı yapıların saray örgütlenmesi dışında biçimlendiğini dü-
şünmek mümkün değildir.

Keykubad’ın Kırım’a (1224) kadar uzanmasının ana nedenini oluşturan 
ekonomik kaygılar, zehirlenerek 1237 yılında genç denilebilecek bir yaşta öl-
dürülmesiyle meyvelerini tam olarak toplayamadığı siyasetinin, ölümünden 
sonra oğlu II. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde Sultanın kendisi ve özellikle 
annesi Mahperi Hatun tarafından yaptırılan han yapılarıyla devam ettirilmesi, 
Selçukluların devlet politikası haline getirdikleri ticaret politikalarının ne den-
li köklü olduğunun göstergeleridir. II. Gıyâseddin Keyhüsrev, babasının daha 
çok Orta ve Doğu Anadolu’da inşa ettirdiği kervansaraylar geleneğini sürdüre-
rek, zamanın önemli ticaret yollarından olan Burdur/Isparta-Antalya/Alanya 
güzergâhındaki hanlara damgasını vurmuştur. Mahperi Hatun da, Orta Ana-
dolu’yu Karadeniz’e bağlayan ticaret yolu üzerinde Tokat’tan başlayarak yedi 
kervansaray yaptırmıştır.

Erzurum meliki Tuğrul Şah’ın (1202-1225) oğlu David’in ve Gürcü pren-
sesi Rosudan’ın (s. 1223-1245) kızı, Sultan II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in ve ölü-
münden sonra Vezir Muineddin Süleyman Pervane’nin eşi, Sultan II. Alâeddin 
Keykubad’ın annesi Gürcü Hatun (Thamar) sanat koruyucusu olarak tanınırdı. 
Eşine çok düşkün olan Gıyaseddin Keyhüsrev, bastırttığı paralar üzerinde ken-

11 Yapı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Mehmet Çayırdağ, “Kayseri’nin İncesu İlçesinde Şeyh 
Turesan Zaviyesi”, Belleten, XLIV (1980), s. 271-278.

12 Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi’ndeki 732 no.lu defterin 168. sayfasında kayıtlı 1489 yılında 
aslından kopya edildiği anlaşılan vakfiye metni.
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disini aslan ve eşini de kadın yüzlü doğan bir güneş resmi ile tasvir ettirmişti. 
Gürcü Hatun’un 1273 yılı öncesinde Konya’da günümüze gelememiş bir Saray 
yaptırdığı bilinmektedir13. Bilim adamları ve tasavvuf çevresiyle yakın ilişkileri 
bulunan ve Mevlânâ’nın müridesi olan Gürcü Hatun, Aynüddevle adlı Rum 
asıllı ressama Mevlânâ’nın çok sayıda portresini yaptırmasıyla da tanınır14. 
Ayrıca, ikinci eşi vezir Muineddin Süleyman Pervane ile birlikte Konya’daki 
Mevlânâ Türbesi’nin yapımına (1274) büyük maddi katkıda (80.000 dirhem-i 
sultanî) bulunmuştur15.

Diğer kurucu, Sultan IV. Rükneddin Kılıç Arslan’ın (1249-1254, üç sultanın 
ortak; 1257-1262, Sultan II. Keykâvus’la ortak; 1262-1266, müstakil saltanatı) 
eşi ve Sultan III. Gıyaseddin Keyhüsrev’in (1266-1284) annesi, Mevlâna’nın 
müridesi olan Gömeç Hatun’dur. Konya’da, 1248 yılı öncesinde yapıldığını 
Kemaleddin Oğulbeğ vakfiyesinden öğrendiğimiz Medresesi16, Darüşşifası ve 
Hamamı günümüze gelememiştir17. Konya’da Musalla Mezarlığı’ndaki kitabesi 
bulunmayan eyvan tipi Türbesi ile ilgili 1476-1477 tarihli Karaman İl Yazıcı 
Defteri’ndeki “Vakf-ı Gurhane-i Gömeç Hatun” kaydı, kurucusunun Gömeç 
Hatun olduğunu kanıtlamaktadır18. Sultan eşlerinden hiç birisinin yapısında 
yönetici ve sanatçı adı ile karşılaşılmaması düşündürücüdür. 

Sorunlu olduğunu düşündüğümüz bir kadın kurucudan da söz etmek ge-
rekir. Selçukluların en önemli kaynağı olan İbn Bibi’nin ünlü eserinde hiç sözü 
edilmemesine karşın19, Süryani tarihçi Abû’l-Farac, Alâeddin Keykubad’ın 
yeğeni ve damadı Erzurum meliki Rükneddin Cihan Şah’ın (1225-1230) kız 
kardeşi ile Harezmşahlara karşı kazandığı Yassı Çimen Savaşı’nı (1230) izle-
yen Erzurum fethi sırasında evlendiğini belirtmektedir. Ancak kısa süre sonra, 

13 Ahmet Eflaki, Ariflerin Menkıbeleri, çev. T. Yazıcı, C. II, İstanbul 1973, s. 157.
14 Aynı eser, C. I, s. 400-401.
15 Aynı eser, C II, s. 203-204. Subaşı-mimar Alameddin Kayser’in başvurusu üzerine.
16 Ayrıca medrese ve saray için bkz. Feridun bin Ahmed-i Sipehsalar, Mevlana ve Etrafındakiler. 

Risale, çev. T. Yazıcı, İstanbul 1977, s. 93. 
17 Kemaleddin Oğulbey vakfiyesi için bkz. İ.H. Konyalı, a.g.e., s. 921-923.
18 M. Ferit Uğur, “Gömeçhane”, Konya Dergisi, 1939, s. 566,570; İ.H. Konyalı, a.g.e., s. 602; Hakkı 

Önkal, Anadolu Selçuklu Türbeleri, Ankara 1996, s. 340-341.
19 İbn Bibi, El-Evâmirü’l-´Alâ’iyye fi’l-Umûri’l-´Alâ’iyye (Tıpkı Basım), haz. A.S. Erzi, Ankara 

1965; Aynı yazar, Anadolu Selçukî Devleti Tarihi, çev. M. N. Gencosman, Ankara 1941; Aynı 
yazar, El Evamirü’l-Ala’iye fi’l-Umuri’l-Ala’iye (Selçuk name), çev. Mürsel Öztürk, 2 Cilt, An-
kara 1996.
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Selçuklulara ihanet ederek Harezmşahları desteklemesi nedeniyle esir alınan 
ağabeyi Cihan Şah’ın serbest bırakılmasını istediği için Sultanı kızdırarak öl-
dürüldüğünü ve Cihan Şah’ın da boğdurulduğunu öne sürmektedir20. Nesevî 
de Yassı Çimen Savaşı’nda esir alınan Harezmşah emirleri ile birlikte Erzurum 
hükümdarının boynunun vurulduğunu, İbn Vasıl ise Erzurum’da hapsedildi-
ğini ve öldürüldüğünü öne sürmektedir21. Abû’l-Farac’ın verdiği bilgiler bağla-
mında, Sultan I. Alâeddin Keykubad’ın eşi olan Sultan II. Kılıç Arslan’ın oğlu 
Tuğrul Şah’ın (1202-1225) kızının 1230 ya da en geç 1231 yılında öldürüldü-
ğünü kabul etmek gerekmektedir. Bu verilerden ikincisini, Keykubad’ın eşi-
ni evlendikten kısa bir süre sonra öldürttüğü bilgisini göz ardı eden Redford, 
Uluborlu’daki Alâeddin Camisi’ni kendi parasıyla Recep 629/1232 Mayıs’ında 
yaptıran “ismet ed-dünya ve’d-dîn (din ve dünyanın ismeti)” lakabını taşıyan 
Tuğrul Şah’ın kızının Keykubad’ın üçüncü eşi olduğunu öne sürmektedir22. 
Ancak Abû’l-Farac’ın verdiği bilgiler çerçevesinde, kitabede adı belirtilmeyen, 
yalnızca unvanıyla yetinilen Tuğrul Şah’ın kızını, Keykubad’ın eşi değil, ola-
sılıkla Keykubad’ın hışmından kurtulmak için servetiyle birlikte Uluborlu’ya 
kaçan Cihan Şah’ın diğer kız kardeşi olarak öngörmek gerekmektedir. Redford, 
kitabesinde kurucusunun aynı lakabı taşıması ve Tuğrul Şah’ın kızı olması ne-
deniyle Kırkgöz Hanı’nı ve ayrıca kitabesinde kurucusunun lakabı ile adı yazılı 
olmayan ve tarih içermeyen Derebucak-Beyşehir yolunun 3. km.sindeki ha-

20 Bar Hebraeus, The Chronography of Gregory Abû’l-Faraj, çev. E.A.W. Budge, C. I, London 1932, 
s. 395-396; Gregory Abû’l-Farac, Abû’l-Farac Tarihi, çev. E.A.W. Budge ve Ö.R. Doğrul, 2. Baskı, 
C. II, Ankara 1987, s. 528-529.    

21 al-Nasawi, Sirat al-Sultān Jalāl al-Dīn Mankubartī, yay. O. Houdas, Paris 1894, s. 206-207 ve 
Necip Asım, Celâlüttin Harezemşah, İstanbul 1934, s. 132; Ibn Wasil, Mufarrij al-kurūb fi akhbār 
bani Ayyūb, yay. Jamal al-Din al-Shayyāl and Hasanayn Muhammad Rabī, C. IV, Cairo 1953-75, 
s. 300. Erdoğan Merçil, Müslüman-Türk Devletleri Tarihi, 3. Baskı, Ankara 1997 (1991), s. 145’de 
de, bir rivayete göre Cihan Şah’ın öldürüldüğü belirtilmektedir.

22 Scott Redford, “Paper, Stone, Scissors: ʻAlā’ al-Dīn Kayqubād, ʻIṣmat al-Dunyā wa’l-Dīn, 
and the Writing of Seljuk History”, yay. A.C.S. Peacock ve S.N. Yıldız, The Seljuks of Anato-
lia: Court and Society in the Medieval Middle East, London 2013, s. 151-170, bil.s. 151-158, 
164-165. Kimi yazarlar da aynı görüşü paylaşmaktadır. Bkz. A. Eastmond, a.g.m., s. 78-79; 
P. Blessing, a.g.m., s. 478-479; S. Yalman, a.g.m., s. 233-236. Söz konusu yayınlardan önce 
Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye Tarihi, 2. Baskı, İstanbul 1984 (1971), s. 373, 
dipnot 78’de, İbn Bibi’de Tuğrul Şah’ın kızı ile evlenmek istediği, fakat kardeşi Cihan Şah’ın 
buna engel olduğunun yazılı olduğunu belirtir. Erzurum fethinden sonra bu izdivacın vuku 
bulduğunun “gözüktüğünü”, zira Uluborlu Ulu Camii’nin kapısı üstündeki 629 tarihli kita-
benin bu hatunun ismini taşıdığını öne sürer. Ancak yayında, bu görüşü destekleyecek bir 
veriye yer verilmemiştir.
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20 Bar Hebraeus, The Chronography of Gregory Abû’l-Faraj, çev. E.A.W. Budge, C. I, London 1932, 
s. 395-396; Gregory Abû’l-Farac, Abû’l-Farac Tarihi, çev. E.A.W. Budge ve Ö.R. Doğrul, 2. Baskı, 
C. II, Ankara 1987, s. 528-529.    

21 al-Nasawi, Sirat al-Sultān Jalāl al-Dīn Mankubartī, yay. O. Houdas, Paris 1894, s. 206-207 ve 
Necip Asım, Celâlüttin Harezemşah, İstanbul 1934, s. 132; Ibn Wasil, Mufarrij al-kurūb fi akhbār 
bani Ayyūb, yay. Jamal al-Din al-Shayyāl and Hasanayn Muhammad Rabī, C. IV, Cairo 1953-75, 
s. 300. Erdoğan Merçil, Müslüman-Türk Devletleri Tarihi, 3. Baskı, Ankara 1997 (1991), s. 145’de 
de, bir rivayete göre Cihan Şah’ın öldürüldüğü belirtilmektedir.

22 Scott Redford, “Paper, Stone, Scissors: ʻAlā’ al-Dīn Kayqubād, ʻIṣmat al-Dunyā wa’l-Dīn, 
and the Writing of Seljuk History”, yay. A.C.S. Peacock ve S.N. Yıldız, The Seljuks of Anato-
lia: Court and Society in the Medieval Middle East, London 2013, s. 151-170, bil.s. 151-158, 
164-165. Kimi yazarlar da aynı görüşü paylaşmaktadır. Bkz. A. Eastmond, a.g.m., s. 78-79; 
P. Blessing, a.g.m., s. 478-479; S. Yalman, a.g.m., s. 233-236. Söz konusu yayınlardan önce 
Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye Tarihi, 2. Baskı, İstanbul 1984 (1971), s. 373, 
dipnot 78’de, İbn Bibi’de Tuğrul Şah’ın kızı ile evlenmek istediği, fakat kardeşi Cihan Şah’ın 
buna engel olduğunun yazılı olduğunu belirtir. Erzurum fethinden sonra bu izdivacın vuku 
bulduğunun “gözüktüğünü”, zira Uluborlu Ulu Camii’nin kapısı üstündeki 629 tarihli kita-
benin bu hatunun ismini taşıdığını öne sürer. Ancak yayında, bu görüşü destekleyecek bir 
veriye yer verilmemiştir.
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rap durumda bulunan Derebucak Tol Hanı’nı da aynı kişiye mal etmektedir23. 
Derebucak Tol Hanı’nın Tuğrul Şah’ın kızı tarafından yaptırılmış olması da 
tartışmaya açıktır. Sonuç olarak, Tuğrul Şah’ın Keykubad’ın eşi olmadığını dü-
şündüğümüz kızının saray ailesine mensup, Sultan II. Kılıç Arslan’ın torunu 
olması nedeniyle “ismet ed-dünya ve’d-dîn” lakabını iki kitabesinde de kullan-
mış olması çok doğaldır.

Sultan I. Keykubad’ın ikinci eşi24 Melike Adile’nin kızları Kayseri’deki 
1247-48 tarihli Melike Adile Türbesi’ni, “amel-i” ününü taşıyan Yusuf ’a yap-
tırmışlardır. Sekizgen prizma gövdeli iki katlı türbe sekizgen piramit külâh-
la örtülüdür. Dikdörtgen planlı alt katı sivri tonozla, içten de sekizgen planlı 
olan üst katı sekiz dilimli kubbe ile örtülüdür. Ön yüzü ile kapısı geometrik 
ve bitkisel motiflerle süslüdür. Şehzade IV. İzzeddin Kılıç Arslan’ın anne-
si olan Melike Adile, eşinin vasiyetine karşı gelinerek II. Gıyaseddin Key-
hüsrev’in tahta çıkarılmasından kısa bir süre sonra (1237-1238) Ankara’da 
öldürülmüştür25. Sultanın hışmından korkan kızları, annelerinin türbesini 
ancak Keyhüsrev’in ölümünden sonra yaptırabilmişlerdir26. Kapının sivri 
kemeri üzerindeki beş satırlık mermer kitabede Melike Adile, “melike, sai-
de, şehide, âlime, zâhide, din ve dünyanın ismetlisi, islâm ve müslümanların 
saf kadını, âlemde kadınların efendisi, iyi hasletler sahibi, dünya ve âhiretin 
hanımefendisi, melikelerin melikesi, iyilik ve bereketin kaynağı” olarak nite-
lendirilmektedir.

23 Kırkgöz Hanı kitabesi için bkz. Scott Redford, “The Inscription of the Kırkgöz Hanı and the 
Problem of  Textual Transmission in Seljuk Anatolia”, Adalya, XII (2009), s. 347-360, bil. s. 
352-354. Derebucak Tol Hanı  için bkz. Osman Kunduracı, “Kubadabad-Alanya Arasındaki 
Selçuklu Kervanyolu Üzerine Yeni Araştırmalar-I”, I. Uluslar Arası Selçuklu Kültür ve Mede-
niyeti Kongresi Bildirileri, 11-13 Ekim 2000 Konya, yay. haz. O. Eravşar, C. II, Konya 2001, s. 
53-59, bil.s. 55-56; Aynı yazar, “Kubadabad-Alanya Arasındaki Selçuklu Kervanyolu Üzerine 
Yeni Araştırmalar-II”, VI. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Sempozyumu 
(08-10 Nisan 2002), Bildiriler, yay. haz. M. Denktaş, Y. Özbek ve A. Sağıroğlu Arslan, Kayseri 
2002, s. 537-550, bil. s. 539 ve dipnot 16; S. Redford, a.g.m. (2009), s. 350 ile 351 ve dipnot 8, 
354-357; Aynı yazar, a.g.m. (2013), s. 156-157.

24 A. Eastmond, a.g.m., s. 81’de, hatalı olarak Keykubad’ın üçüncü eşi olduğu öne sürülür .
25 Melike Adile’nin öldürülmesi için bkz. İbn Bibi, a.g.e. (1941), s. 192.
26 Ahmet Akşit, “Melike-i Adiliye Kümbetinde Selçuklu Devri Saltanat Mücadelesine Dair İzler”, 

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 11 (Bahar 2002), s. 239-245.
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 Kayseri Melike Adile Türbesi  Kayseri Melike Adile Türbesi, 
       batı cephe 

Sultan II. İzzeddin Keykâvus’un kızı Fatma Hatun, Selçuklularda Mah-
peri Hatun’dan sonra Ümmühan Hatun ve Raziyye Hatun ile birlikte en çok 
yapıya damgasını vurmuş kadın kurucudur. Konya’da 2 köşk, 1 cami, 1 da-
rülhuffaz ve 1 türbe yaptırmıştır. Köşkleri ve darülhuffazı ortadan kalkmıştır. 
Konya’daki Süt Tekkesi Camisi’ni sütannesi ile birlikte 1300-1301 yılında inşa 
ettirmiştir.

Sultan II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in ve eşi Gürcü Hatun’un kızı Aynü’l 
Hayat’ın Erzurum’daki günümüze gelememiş Sarayı’nın tarihi kesin olarak 
bilinmemekle birlikte, kaynak verisinden 13. yüzyıl sonlarına ait olduğu 
anlaşılmaktadır. “Dünya melikesi” olarak nitelendirilen Aynü’l-Hayat Arif 
Çelebi’nin muhibelerindendi27. Sultan II. Gıyaseddin Mesud’un (1284-
96/1302-10) kızı Hundi Hatun ise Amasya’daki yenilenmiş Kuş Köprüsü’nü 
yaptırmıştır.

Saray çevresinden altı kişinin de dönemin yapım etkinliklerine katıldığı 
belirlenebilmektedir. Sahib Fahreddin Ali’nin kızı Melike Hatun’un Konya’daki 

27 Ahmet Eflâki, a.g.e., c. II, s. 287, 8/61.
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yıkılmış Türbesi 1273 tarihlidir. Konyalı Emir Bersulu’nun kızı Demre Hatun 
ise, Konya’da 1201-1202 öncesine ait günümüze gelememiş bir Han yaptırmış-
tır. Hacip Ramazan’ın kızı Gülümsen Hatun’un kurucuğunu üstlendiği 1233-
1234 tarihli yenilenmiş Yoncalı Hamam Kütahya’nın batısında yer almaktadır. 
Yapısının kitabesinde “büyük ve üstün hatun” olarak nitelendirilmiştir. Yakı-
nındaki Cami de Gülümsen Hatun tarafından yaptırılmış olabilir28.

Sultan II. Kılıç Arslan’ın azatlı cariyesi Sanevber Atika, Beykonak kö-
yündeki (Ilgın-Konya) Kasım 1180 tarihli, Sultan II. Kılıç Arslan zamanın-
da yapılmış Dediği Sultan Camisi ve Tekkesi’nin kurucusudur. Kitabesinde, 
“âlime, dindar, din ve dünyaya boyun eğen, dünyanın şerefli kadını” olarak 
nitelendirilmiştir. Yapı topluluğu, “mimar” ününü kullanan ve kitabede 
“Hatun’un kölesi” olduğu belirtilen Emineddin Mürgun’un yöneticiliğinde 
yapılmıştır.

Sultan III. Gıyaseddin Keyhüsrev’in (1266-1284) emriyle yapılmış De-
veli Ulu Camisi, mimari özellikleri, özellikle mihrabı, kabartma tekniğin-
deki bitkisel ve geometrik süslemeleriyle Selçuklu döneminin önde gelen 
yapıları arasında yer alır. 1281-1282 tarihli yapının iki kurucusundan (Gö-
çer Arslan oğlu Nasrullah) biri olan Sa’d kızı Sıvasi/Sıvasti Hatun’un kimliği 
hakkında, Nasrullah’ın eşi olması dışında bir bilgi edinilememiştir. Kitabe-
sinde, “Allah’ın rahmeti ve rızasına muhtaç aciz cariye” olarak nitelendiril-
miştir. Yapı, boylamasına çok destekli, enine vurgulu ve mihrap önü kubbe-
li tiptedir. Yapının taklit kündekâri (çakma) tekniğindeki ceviz ağacından 
yapılmış orijinal minberinin parçaları Kayseri Etnoğrafya Müzesi’nde bu-
lunmaktadır29.

              

         

28 Bkz. Müjgân Cunbur, “Selçuklu ve Osmanlı Devirlerinde Kadınların Kurdukları Şifahaneler”, 
Erdem, 3/8 (Mayıs 1987), s. 341-348, bil. s. 343. 

29 Caminin minberi için bkz. Mehmet Çayırdağ, “Develi Ulu Camii Minberi”, Vakıflar Dergisi, XIV 
(1982), s. 139-146.

35ANADOLU SELÇUKLULARINDA VAKIF ESERLERİ YAPTIRMIŞ KADINLAR / Aynur DURUKAN

Develi Ulu Camisi Mihrabı (Sultan Topçu 2017)

Sonuç olarak; kadınların yaptırdıkları vakıf eserlerle Selçuklu kültür orta-
mına önemli katkıda bulundukları anlaşılmaktadır. Yaptırdıkları eserlerin ya-
rıdan fazlası günümüze gelemese de, ayakta olan yapıların küçümsenmeyecek 
bölümü anıtsallıkları, mimari kurguları ve yoğun süslemeleriyle dönemlerine 
damgalarını vurmuşlardır. Selçuklu döneminde, 28’i Selçuklu ortamından 43 
kadın, 83’ü Selçuklulara ait olmak üzere 118 yapının kuruculuğunu üstlenmiş-
lerdir. Özellikle camiler, medreseler ve kervansaraylar anıtsallıklarıyla ön pla-
na çıkar. Eserlerin hemen her türü etkileyici süslemeleriyle de dikkat çekicidir. 
Süsleme çeşitliliği ve yoğunluğunda kadın kurucuların estetik beğenileri göz 
ardı edilemez. Ayrıca, en anıtsalı Selçuklulara ait Kayseri’deki Huand Hatun 
Külliyesi olmakla birlikte, azımsanmayacak ölçüde yapı toplulukları da karşı-
mıza çıkar.
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MELİKE HÂTUN

Hüseyin ÇINAR*

Vakıflar, İslâm devlet ve toplumlarında geçmişten günümüze sosyal, ikti-
sadî, dinî ve kültürel alanlarda pek çok hizmetin yerine getirilmesinde öncü rol 
oynamışlardır. Bu vakıfların kurucuları arasında erkekler gibi kadınlar da yer 
almış ve isimlerinin yaşamasını sağlayan hayır eserleri yaptırmışlardır. Osmanlı 
döneminde ve önceki dönemlerde kadınlar, Ankara’da da sosyal, kültürel ve dinî 
hayatın kurumları üzerinden halka hizmet sunmak için çeşitli vakıflar kurmuş-
lardır. Bu vakıf kurucularından biri de 14. yüzyılda Ankara’da yaptırdığı eserler 
ve onlara tahsis edilen vakıf akarlarıyla kendisinden yüzyıllarca bahsedilmesini 
sağlayan Melike Hâtun’dur. Her ne kadar onun yaptırdığı hayratın cismi/mad-
di yapısı günümüze ulaşmasa da en azından ismi, tarihî kayıtlardan günümüze 
kadar ulaşmıştır. Melike Hâtun’un adı en son, mezarına da yakın bir yerde, An-
kara’nın merkezinde, daha önceki adı İtfaiye Meydanı, son olarak da Necmettin 
Erbakan Meydanı olan mahalde yapılan büyük bir camiye isim olmuştur.   

Yaşadığı dönemde Sultan Hâtun diye de meşhur olan Melike Hâtun, An-
kara’nın Kirişçiyan/Kirişçiler Mahallesi’nde yaptırdığı mescid/cami ile bura-
nın adının zaman içinde değişip kendi lakabına nisbetle Hâtun ve Hâtuniye 
olarak anılmasını sağlamıştır. Dönemin kaynaklarında sadece kendi adına yer 
verilen Melike Hâtun’un hayatına ve ailesine ait  nerdeyse hiç bir bilgi bulun-
mamaktadır. Melike Hâtun’un babasının adının geçtiği şu ana kadarki tek ka-
yıt, Ankara şerʻiye sicilinde Medrese-i Cedîde/Yeni Medrese ile ilgili Ramazan 
1027/Ağustos-Eylül 1618 tarihli bir emri şeriftir. Bu belgeden Melike Hâtun’un 
babasının kim olduğu hakkında bir ip ucu bulmaktayız. 
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Ankara şerʻiye sicilinde yer alan bu kayıtta, Melike Hâtun’un yaptırdığı 
medresenin ismi, incelediğimiz belgelerde ilk defa Medrese-i Cedîde/Cedîd 
Medrese/Yeni Medrese1 adıyla yer almaktadır. Bu kayıttan yaklaşık bir asır son-
raya, 1731 yılına ait bir başka kayıtta; Ankara’da Medrese-i Cedîde olarak bili-
nen Melike Hâtun’un yaptırdığı ve Koca Bey’in tamir ettirdiği medrese ifadesi 
yer almaktadır. 2 Bu ifade bize Medrese-i Cedîde olarak adlandırılan medrese-
nin, Melike Hâtun tarafından yaptırılan, daha sonra muhtemelen 16. yüzyılın 
sonlarında veya 17. yüzyılın başlarında Koca Bey3 tarafından tamir ettirilen 
medrese olduğuna işaret etmektedir. Medrese-i Cedîde ile ilgili bu belgede, Me-
like Hâtun’un babasının adının Sultan Alâeddin olduğu yer almaktadır.  

Melike Hâtun’un babasının adının yer aldığı bu kayıtta, bu medresenin 
vakfının tevliyetine haksız olarak müdahale edildiği, Ankara’dan payitaht 
İstanbul’a gönderilen bir mektuba konu olmuş; bunun üzerine Ankara ka-

1 Ankara’ya ait Fatih Sultan Mehmed, Kanuni Sultan Süleyman ve II. Selim dönemlerine ait va-
kıf tahrir defterlerinde Medrese-i Cedîde adına ve ona ait vakıflara rastlanmamaktadır. Özer 
Ergenç, Ankara’da 16-17. yüzyıllarda bânisi hakkında bilgi olmayan Medrese-i Cedîde (Yeni 
Medrese) adında bir medrese bulunduğunu belirtmektedir.  Bkz. “XVII. Yüzyılın Başlarında 
Ankara’nın Yerleşim Durumu Üzerine Bazı Bilgiler”, Osmanlı Araştırmaları, I, İstanbul 1980, 
s.102.

2 VGM Arşivi’ndeki Hurûfat Defterleri’nden Ankara kazası ile ilgili kısımda yer alan Zilkade 
1143/Mayıs-Haziran 1731 tarihli kayıtta; “Ankara’da Medrese-i Cedîde demekle maʻrûf Melike 
Hâtun binâ idüb Koca Bey’in taʻmîr eylediği medresede Hasan ve Ali müşterek mutasarrıflar iken 
Hasan fevtinden hissesi Şaban Halife’ye tevcîh olunub mezbûr Ali ile iştirak hasbî tevliyet muta-
sarrıflar olub bir akçe tecdîd” ifadesi yer almaktadır. VGMA, Hurûfat Defteri 1068,  s.133, sr. 1. 
20 Kânûn-ı evvel 1319 tarihli bir tahriratta (yazıda) yer alan “Ankara sancağında Zir kasabasın-
da Koca Bey nâm-ı diğer Melike Hâtun Medresesi” ifadesi de Medrese-i Cedîde, Melike Hâtun 
ve Koca Bey medreselerinin aynı medreseye verilen ad olduğunu ortaya koymaktadır. VGMA, 
Defter No: 2465, s. 49.

3 Koca Bey’in kim olduğu ve Melike Hâtun Medresesi’ni ne zaman tamir ettirdiği hakkında eli-
mizde doğrudan bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Ankara’daki vakıf kayıtları arasında Koca-
beyzâde lakabı ile meşhur olan Seyyid Abdülhâdi Efendi adına düzenlenmiş 10 Şaban 1133/6 
Haziran 1731 tarihli bir vakfiye bulunmaktadır. Bu vakfiyede Seyyid Abdülhâdi Efendi’nin 
babasının adı Seyyid Mehmed Efendi olarak verilmiştir. Seyyid Abdülhâdi Efendi Ankara’nın 
Koyunpazarı denilen mevkiinde Abadülhâdi/Adliyye/İlm-i Kalem/Samanpazarı olarak isim-
lendirilen bir cami, medrese, musluk gibi hayrat yaptırmıştır. Anadolu Beylerbeyi Karaca Bey’in 
torunlarından olduğu ve soy olarak Ankara’da vakıf hayratı bulunan bu aileden olduğu görüşü 
hakimdir. Yukarıda Melike Hâtun Medresesi’ni tamir ettiren zâtın, Seyyid Abdülhâdi Bey’in 
babası Seyyid Mehmed Efendi’nin olması ihtimal dahilindedir. Seyyid Abdülhâdi Efendi’nin 
vakfiyesi için bk. VGMA, Defter No: 736,  s. 220, sr. 101. Hayratı için ayrıca bk. İsmail Hakkı 
Konyalı, Ankara Camileri, Ankara 1978, s. 3-4; Abdülkerim Erdoğan, Unutulan Şehir Ankara, 
Akçağ Yay., Ankara 2004, s. 389-392.
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dısına, sancakbeyine ve Murtazaâbâd (Kahramankazan ve Yenikent çevre-
si) kadısına bir emr-i şerif gönderilmiştir. 1618 tarihli bu padişah emrinde; 
“Ankara’da merhûm Sultan Alâeddin kızı merhûme Melike Hâtun binâ itdüği 
Cedîde nâm Medrese’nin…..”  ibaresi yer almaktadır.4 Daha önceki yıllara ait 
vakıf kayıtlarda Melike Hâtun’un babasının ismi yer almazken, bu kayıtta ba-
basının ismi Sultan Alâeddin olarak verilmiştir. Yaşadığı dönemden yaklaşık 
iki asır sonraya ait bir kayıttan, Melike Hâtun’un babasının adı ve kendisinin 
Selçuklu hanedan ailesine mensup bir sultan olabileceği sonucuna ulaşıyoruz. 
Kendisine bazı kayıtlarda Sultan Hâtun denilmesi, muhtemelen Selçuklular-
la olan bu bağlantısından kaynaklanıyor olabilir. Melike Hâtun’un babasının 
adının Sultan Alâeddin olması, bize bu Alâeddin’in kim olduğu sorusunu 
sordurmaktadır. Acaba burada adı geçen Sultan Alâeddin, Anadolu Selçuklu 
sultanlarından I. Alâeddin Keykubad (ö.1237) mı? Veya II. Gıyâseddin Key-
husrev’in oğlu II. Alâeddin Keybukad (saltanatı: 1249-1254) mı? Ya da II. İz-
zeddin Keykâvus’un torunu, Ferâmurz’un oğlu olan III. Alâeddin Keykubad 
(saltanatı:1298-1302) mı? Yoksa şehzadelerden adı Alâeddin olan bir başka 
Selçuklu hanedan mensubu mu? Bunlar akla ilk gelen Anadolu Selçuklu hü-
kümdarlarından ihtimal dahilindeki adı Alâeddin olan sultanlardır. Bu konu-
ya aşağıda yeniden değinilecektir.  

Yukarıda bahsedilen, Melike Hâtun Medresesi de denilen Medrese-i Ce-
dîde vakfı ile ilgili emr-i şerifin Murtazaâbâd Kazası’na da gönderilmesi, aşağı-
da da değinileceği üzere bu medreseye ait bu kazada (Girindos/Fethiye Köyü5) 
vakıf gelirin bulunmasından kaynaklandığı, bilgilendirme yapmak için gönde-
rildiği ihtimalini ortaya koymaktadır.   

4 Koca Bey ile ilgili Ankara şerʻiye sicilinde yer alan kayıt şu şekildedir: “Ankara Kazâsı’nda nâib-i 
şerʻ olan Ali Dergâh-ı Muʻallâm’a mektub gönderüb Ankara’da merhûm Sultan Alâeddîn kızı 
merhûme Melike Hâtun binâ itdüği Cedîde nâm Medrese’nin şart-ı vâkıfda ve defter-i Hâkânî’de 
tevliyeti olmaduğından gayri hâriç pâyesi ve âhardan bi’l-iftâ ile müderris olan dârende-i fer-
mân-ı hümâyûn iftihârü’l-ulemâi’l-muhakkıkîn Mevlânâ Ahmed zîde fazluhu icrâ-i hizmet idüb 
ve mahsûlât-ı medrese şey’-i kalîl olub elliye bâliğ olmaz iken Mehmed nâm kimesne hilâf-ı şart-ı 
vâkıf tevliyet ihdâs idüb mevlânâ-yı mezbûra izrâr kasd itmegin tevliyeti râfiʻ olunmak bâbında 
emr-i şerîf ricâsına iʻlâm eyledügi ecilden vech-i meşrûh üzere tevliyet refʻ olunmak emr idüb 
buyurdum ki emr-i şerîfim vardıkda hilâf-ı şart-ı vâkıf ve muğayir-i defter-i Hâkânî ihdâs olunan 
tevliyeti refʻ idüb mahsûlât-ı vakıfdan bir akçe ve bir habbe virdirmeyesiz menʻ ve defʻ idesiz …..”. 
Bk. Ankara Şerʻiye Sicili, 703.0016. A.991. Bu belgeden bizi haberdar eden Abdülkerim Erdoğan 
Bey’e çok teşekkür ederim.  

5 Eski adı Girindos olan bu köy, günümüzde Ankara’nın Kahramankazan ilçesine bağlı Fethiye 
Köyü’dür.
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Melike Hâtun’un Ankara vakıf tahrir defterlerinde yer alan bilgilere göre, 
Ankara’da mescidi (camii), medresesi, kervansarayı, çeşmesi ve mezarının da 
içinde bulunduğu bir bahçesi bulunmaktaydı.6 Melike Hâtun’un vakıf hayra-
tından, kervansaray dışındakiler Ankara’nın merkezindeydi. Ankara’daki hay-
ratından mescidi/camii, önce Kirişçiyan/Kirişçiler, sonra Hâtuniye7 ve Hacı-
doğan, günümüzde de Doğanbey olarak bilinen mahallesindeydi. Günümüzde 
mezarı, aynı mahalde Eyne Bey Hamamı’nın kuzey cephesi yakınında, Taşçılar 
sokakta, demir korkuluklarla çevrili açık bir mekânda bulunmaktadır.8 Os-
manlı döneminden günümüze Melike Hâtun’un hayratının bulunduğu mahal-
lin yakınındaki meydana Sultan Meydanı,9 Hergelen (Hergele) Meydanı, İtfa-
iye Meydanı, yukarıda değinildiği üzere en son Necmettin Erbakan Meydanı 
gibi isimler verilmiştir. Günümüzde Eyne Bey Hamamı, Gazi Lisesi, 2017’de 
ibadete açılan Melike Hâtun Camii gibi yapılar, bu çevrede bulunmaktadır. 

6 Kâmil Şahin, “Ankara’da Melike Hatun Vakıfları”, Vakıflar Dergisi (VD), XXII/1991, s.77-78. 
Özer Ergenç, XVI. Yüzyılda Ankara ve Konya, Ankara 1995, s. 25, 169 dn.82-83; Rifat Özdemir, 
XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1998, s. 79-80.

7 Tahrir defterlerindeki bilgiye göre Kirişçiler veya Hâtun ya da Hâtuniye Mahallesi, Yeğenbey 
Camii’nin altında İmam Yusuf ve Kebkebur-i Müslimîn mahallelerine bitişikti. Bugüne göre 
ise Denizciler Caddesi’nin güney tarafına, Gazi Lisesi civarına denk gelmektedir. Bk. Ergenç, 
“XVII. Yüzyılın Başlarında Ankara’nın Yerleşim Durumu Üzerine Bazı Bilgiler”, s.100. 

8 Şehr-i Kadîm Ankara, Haz. Güray Kırpık - Abdülkerim Erdoğan - Mevlüt Çam vd, C. 3, Ankara 
Büyükşehir Belediyesi (ABB) Yay. Ankara 2016, s.425. 

9 Anadolu Selçuklu hükümdarı Sultan I. İzzeddin Keykâvus 2011 yılında tahta çıktığında; o ta-
rihte Tokat meliki olan kardeşi Alâeddin (I.) Keykubad isyan etmiş ve Ankara Kalesi’ne sığın-
mıştır. Sultan I. İzzeddin Keykâvus, daha sonra Ankara’ya Kızılbey Camii ve Medresesi’ni de 
yaptıracak olan Seyfettin Kızıl Bey’in de aralarında olduğu komutanları ile 1212 yılının ilkba-
harından başlayarak yaklaşık bir yıl kaleyi ve şehri kuşatma altında tutmuştur. Ankaralılarla 
birlikte Alâeddin Keykubad şehri Anadolu Selçuklu ordusuna karşı yaklaşık bir yıl savunmuş; 
sonunda Ankara’nın önde gelenlerinin araya girmesi ile iki kardeş anlaşmış, Alâeddin teslim 
olmuştur. I. İzzeddin Keykâvus bu kuşatma sırasında, yaklaşık bir yıl Ankara’nın günümüzde 
İtfaiye/Necmettin Erbakan Meydanı olarak da isimlendirilen Melike Hâtun Camii’nin yapıldığı 
mahalde ordusunu konuşlandırmış ve kuşatmayı o bölgeden idare etmiştir. I. İzzeddin Key-
kâvus bu çevreye askerlerinin ikameti için barakalar yaptırdığı; hatta şehir teslim edilirse, bu 
mahalde geniş vakıfları olan bir medrese yapılmasını istediği rivayet edilmiştir. 15-16. yüzyıl 
Ankara tahrir defterlerinde bazı yer tanımlarında “Sultan Meydanı yakınında” gibi ifadelerin 
yer alması, bize buraya Osmanlı döneminde, I. İzzeddin Keykâvus’un otağ kurmasından dolayı 
bu ismin verildiği gibi bir sonuca götürmektedir. Hatta bazı rivayetlerde I. İzzeddin Keykâvus 
daha sonra buraya medrese yaptırdığı; ancak Alâeddin Keykubad’ın hükümdar olduktan sonra, 
eski günlerin hatırasını yok etmek için bu medreseyi yıktırdığı ileri sürülmektedir. Bu meydana, 
bu olay üzerine sonraları Sultan Meydanı denilmiş olma ihtimali oldukça fazladır. Bu konu için 
bk. Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye Tarihi, Nakışlar Yayınevi, İstanbul 1984, s. 
300-302; Şehr-i Kadîm Ankara, Haz. Güray Kırpık - Abdülkerim Erdoğan - Hasan Akyol - Ali 
Kılcı - Mevlüt Çam, C. 1, Ankara Büyükşehir Belediyesi Yay. Ankara 2016, s.215-220.  
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Melike Hâtun’un vakıf ve hayratına geçmeden önce yaşadığı dönem ve ölüm 
tarihi hakkındaki görüşleri burada aktarmak yerinde olacaktır. Melike Hâtun’un 
Doğanbey mahallesindeki mezarı, Kamil Şahin’in belirttiğine göre, hayır sahi-
bi bazı kimseler tarafından yeniden yaptırılmak için açıldığında, burada bir 
mezartaşı bulunmuş ve bu mezartaşı toprağın içerisinden çıkarılarak mezarın 
baş tarafına dikilmiştir. Sekiz köşeli olan bu mezartaşında üç kartuş içerisinde 
Arapça bir kitabe bulunmaktadır. Bu kitabenin son satırında; “Allâhümme’l-hak-
kı li-mevtihi târih ve kīle felehu selâmün min Rabbi’r-Rahîm” yazılıdır.10 

Kâmil Şahin, mezartaşındaki kitabenin son satırında yer alan “Selâmün 
min rabbi rahîm” ibaresini, Melike Hâtun’un ölüm tarihinin ebced hesabıy-
la yazılmış hali olduğunu belirtip, bu yazıyı tarihe çevirmiş ve ölüm tarihini 
Hicri (H.) 682/Miladi (M.) 1283 olarak tespit etmiştir. Sultan I. Alâeddin’in 
Melike Hâtun adında bir kızının olması; II. Gıyâseddin Keyhüsrev’in (1237-
1246) babasının yerine tahta çıktıktan sonra bir taraftan Halep hükümdarı 
Melik Nâsır’ın kızı ile evlenmesi, diğer taraftan da kardeşi Melike Hâtun’u da 
Melik Nâsır ile evlendirmesi tarihî olaylar silsilesinde dikkati çekmektedir.11 
Sultan Alâeddin ve Melike Hâtun ismi, baba kız olarak ilk defa bir tarihî olay-
da burada karşımıza çıkmaktadır. Bu tarihleme ile I. Alâeddin Keykubad’ın, 
aşağıda belirtilen Melike Hâtun isminde 13. yüzyılda yaşamış olan kızına bir 
gönderme yapılabilir. Ancak bunun pek ihtimal dahilinde olmadığı ve pek çok 
yerde karşımıza çıkan I. Murad dönemi (1362-1389) ile ilgili arşiv kayıtlarıyla 
örtüşmemektedir.

Aynı mezartaşının son satırındaki; “Felehu selâmün min Rabbi’r-Rahîm” 
ibaresinden yola çıkan Abdülkerim Erdoğan da (Şahin’e göre ibare tam ve-
rilmiş) Melike Hâtun’un ölüm tarihinin ebced hesabıyla H.795/M.1393 oldu-
ğunu belirtmiştir.12 Aynı ibare, “Rabbi’deki ‘be’ harfi şeddeli hesapladığında” 
Melike Hâtun’un ölüm tarihinin H.797/M.1394-1395 olduğu gibi bir sonuca 
ulaşmak mümkündür.13 Bu hesaplamalara göre Melike Hâtun’un 1393-1395 
yılları arasında vefat ettiği gibi bir sonuca ulaşılmaktadır.  

10 Şahin, “Ankara’da Melike Hatun Vakıfları”, s. 78. Ayrıca bk. Şehr-i Kadîm Ankara, C.3, s.425. 
11 Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, s.406.
12 Erdoğan, Unutulan Şehir Ankara, s. 145; ayrıca bk. Şehr-i Kadîm Ankara, C. 3, s. 425. 
  ,ســلم 130=40+30+60 ,مــن 90=50+40 ,رب 204=2+2+200 ,رحيــم 258=200+8+10+40 13

 Tarih hesaplamasında yardımcı olan değerli .797=115+130+90+204+258 :فلــه 115=80+30+5
meslektaşım Prof. Dr. Mustafa Erdoğan’a teşekkür ederim.  
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gönderme yapılabilir. Ancak bunun pek ihtimal dahilinde olmadığı ve pek çok 
yerde karşımıza çıkan I. Murad dönemi (1362-1389) ile ilgili arşiv kayıtlarıyla 
örtüşmemektedir.

Aynı mezartaşının son satırındaki; “Felehu selâmün min Rabbi’r-Rahîm” 
ibaresinden yola çıkan Abdülkerim Erdoğan da (Şahin’e göre ibare tam ve-
rilmiş) Melike Hâtun’un ölüm tarihinin ebced hesabıyla H.795/M.1393 oldu-
ğunu belirtmiştir.12 Aynı ibare, “Rabbi’deki ‘be’ harfi şeddeli hesapladığında” 
Melike Hâtun’un ölüm tarihinin H.797/M.1394-1395 olduğu gibi bir sonuca 
ulaşmak mümkündür.13 Bu hesaplamalara göre Melike Hâtun’un 1393-1395 
yılları arasında vefat ettiği gibi bir sonuca ulaşılmaktadır.  

10 Şahin, “Ankara’da Melike Hatun Vakıfları”, s. 78. Ayrıca bk. Şehr-i Kadîm Ankara, C.3, s.425. 
11 Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, s.406.
12 Erdoğan, Unutulan Şehir Ankara, s. 145; ayrıca bk. Şehr-i Kadîm Ankara, C. 3, s. 425. 
  ,ســلم 130=40+30+60 ,مــن 90=50+40 ,رب 204=2+2+200 ,رحيــم 258=200+8+10+40 13

 Tarih hesaplamasında yardımcı olan değerli .797=115+130+90+204+258 :فلــه 115=80+30+5
meslektaşım Prof. Dr. Mustafa Erdoğan’a teşekkür ederim.  
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Ölümüyle ilgili yukarıda aktarılan bilgiler bize Melike Hâtun’un en azın-
dan 14. yüzyılda yaşadığı, yukarıda belirtilen belgede yer alan “Sultan Alâed-
din’in kızı” olduğuna dair ibareden de soyunun Selçuklu hanedanına dayandı-
ğı söylenebilir. Melike Hâtun’un babasının II. Gıyâseddin Keyhusrev’in 1239’da 
doğan, 1249’da Anadolu Selçuklu tahtına oturan ve 1254’te de ölen Sultan II. 
Alâeddin Keykubad olması uzak ihtimaldir.14 Melike Hâtun’un babası olması 
ihtimal dahilindeki bir başka sultan, 1298-1302 yılları arasında Anadolu Sel-
çuklu tahtında oturan III. Alâeddin Keykubad’dır. Anadolu Selçuklu tahtından 
1302 yılında indirilen III. Alâeddin Keykubad, İsfahan’a sürgüne gönderilmiş 
ve orada ölmüştür. İlhanlı hükümdarı Gazan Han’ın kızı ile de evli olan III. 
Alâeddin Keykubad zamanında Ankara’ya, Germiyanoğlu Yakup Şah’ın idare-
sinden dolayı “Yakub İli” denilmekteydi. Ayrıca o, Osman Gazi’ye beylik veren 
hükümdar olarak da bilinmektedir.15 Melike Hâtun, acaba bu III. Alâeddin’in 
kızı olabilir mi? Yoksa Melike Hâtun, Osman Turan’ın Anonim Selçuknâme’den 
aktardığı16 ve H.765/M.1365 yılında şehid olduğunu belirttiği, Anadolu Sel-
çuklu Devleti yıkıldıktan sonra uçlarda beylik süren Selçuklu şehzadelerinden 
“Sultan Alâeddin bin Süleyman-şah bin Melik Rükneddin bin Sultan Gıyased-
din bin Sultan Alâeddin Keykubad”ın kızı mı idi? Melike Hâtun’nun yaşadığı 
düşünülen dönemle, burada belirtilen şehzade Alâeddin nerdeyse çağdaştır. 
Ancak hem III. Alâeddin’in hem de şehzade Alâeddin’in Melike adında bir 
kızının olup olmadığı hakkında elimizde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 
Bu sorulara elimizdeki mevcut bilgilerle cevap vermek şimdilik pek mümkün 
gözükmemektedir. Ancak onun babasının Sultan Alâeddin olduğu ve kendisi-
nin Selçuklu hanedanına mensup bir sultan olduğu söylenebilir.

Melike Hâtun’un adının arşiv kayıtlarında geçtiği ilk yerlerden biri, kendi 
mülkü olan Ankara Sancağı’nın Binâri İli’ne bağlı Çardak Köyü’ndeki, Çırak 
Fakih’in elindeki mezraayı (yeri), I. Murad Hüdavendigâr zamanında vakfet-
mesiyle ilgili kayıttır. Bu mezraa sonraki yıllara ait kayıtlarda Melike Hâtun’un 
vakıf gelirleri arasında yer almamış; Çırak Fakih’in oğullarının tasarrufunda 

14 Faruk Sümer, “Keykubad II”, DİA, C. 25, 2002, s. 359-360.
15 “Kızılbey Camii minberinin 699/1299 tarihli bir tamir kitâbesinden Germiyanlılar’ın XIII. yüz-

yılda hâkimiyet sahalarını Ankara’ya kadar uzattıkları, ancak ismen Selçuklu Sultanı III. Alâed-
din Keykubad’a tâbi oldukları anlaşılmaktadır ki, bu dönemde Ankara’dan Kırşehir’e kadar uza-
nan bölgeye Yakub-ili deniliyordu”. Bk. Abdülkerim Aydın, “Ankara/İslami Dönem”, DİA, C. 3, 
1991, s. 204 (203-204). Ayrıca bk. Faruk Sümer, “Keykubad III”, DİA, C. 25, 2002, s. 361.

16 Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye Tarihi, s. 645.
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gösterilmiştir. Yıllık 400 akçe vergi geliri olan bu mezraanın, herhangi bir hay-
rata değil de Çırak Fakih isimli şahsa ve onun evladına vakfedilmesi, bu şahsın 
Melike Hâtun ile bir yakınlığının olup olmadığı sorusunu akla getirmektedir. 
Ancak bu konuda elimizde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bu mezraa 
vakfı ile ilgili kayıt, bize Melike Hâtun’un I. Murad döneminde hayatta oldu-
ğuna/yaşadığına işaret etmektedir.17 

Melike Hâtun ile ilgili I. Murad dönemine giden bir başka kayıt, 1463 
tarihli Ankara’ya ait Maliyeden Müdevver Defterler serisi içindeki tahrir def-
terinde yer almaktadır. Burada, Bil-Ömer (Bel-Ömer) Köyü18 Ankara Sanca-
ğı’nın has geliri içinde Süleyman’ın tımarı olduğu belirtildikten sonra, I. Murad 
Hüdavendigar zamanında burasının Melike Hâtun’un tasarrufunda olduğu, o 
zaman Melike Hâtun tarafından alınıp, öşrünün vakfedildiği, geri kalan gelirin 
has olarak tasarruf olunduğu ifade edilmiştir. Bil-Ömer (Bel-Ömer) Köyü’nün 
öşür vergisi, sonraki yıllarda da Melike Hâtun’un Ankara’da yaptırdığı mescide 
vakıf geliri olarak gitmiştir.19 

17 “Mezraa, Çardak köyünde tâbi‘-i Binâri İli, kadîmî mülk-i issî Melike Hâtun Çırak Fakih elinde-
ki beş müdlük yeri vakfeylemiş. Gazi Hüdâvendigar zamanından beru vakfiyyet üzere tasarruf 
olunurmuş, andan sonra vakf-ı mezkûrı Çırak Fakih oğlu Yusuf ve Müslim mutasarrıflardır….. 
Hâsıl 400”. Bk. Devlet Arşivleri Başkanlığı (BOA), Maliyeden Müdevver Defterler (MAD.d), 9, 
867/1463 Tarihli Ankara Livâsı Tahrir Defteri, varak (v.) 233a;  İBB Atatürk Kitaplığı, Muallim 
Cevdet, 928/1522 Tarihli Ankara Vakıf Tahrir Defteri, 116-05, v. 83a. 

 Melike Hatun’un Çardak Köyü’ndeki vakıf mezraası ile ilgili 1571 yılındaki kayıtta, daha önceki 
ifadeleri tekrar eden şu bilgiler yer almaktadır: “Mezraa Çardak Köyü’nde tâbiʻ-i Binâri İli ka-
dîmden mülk-i ıssi Melike Hâtun Çırak Fakih elindeki beş müdlük yeri vakf eylemiş. Gazi Hüda-
vendigar zamanından beru vakfiyyet üzere tasarruf olunurmuş andan sonra vakf-ı mezkûrı Çırak 
Fakih oğlu Yusuf ve Müslim mutasarrıflardır elinde Sultan Murad Han nişânı vardır deyu kayd 
olunmuş der defter-i akdem el-hâletü hazihi mezkûr Yusuf ve Müslim mutasarrıflardır. Ellerinde 
Padişahımız nişânı var deyu defter-i köhnede mastur. El-ân berât-ı hâkâniyle Pîrî bin Müslim’e 
virilmişdir. Baʻdehu Hacı Bayram’a virilmiş deyu mukayyed der defter-i atîk. Hâliyâ Pâdişahımız 
berâtıyla Muhammed nâm kimesne mutasarrıf olmağın defter-i cedîde kayd olundu.

 Zemîn-i Mehmed veled-i Seydi dönüm 5. Bağ 300 (akçe). Hâsıl ani’l-galle ve gayruhu 400 (akçe)”. 
Bk. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivi (TKGMA), 979/1571 Tarihli Defter-i Evkâf-ı Livâ-i 
Ankara, Defter No: 558 v. 76a.

18 Bu köyün ismi Osmanlı kayıtlarından çeşitli şekillerde okunmuştur; Bil-Ömer/Bel-Ömer, 
Bey-Ömer gibi. Abdülkerim Erdoğan’ın hazırladığı Mamak ile ilgili çalışmada bu köy, 1530 
yılı tahririne dayanılarak; “Bel/Bil Ömer (Karapürçek yakınlarında); 24 hane, 9 mücerred, hasıl 
649 akçe” şeklinde yer almıştır. Bk. Mamak Tarih ve Kültür Atlası, 1, Haz. Abülkerim Erdoğan, 
Mamak Belediyesi Yay., Ankara 2015, s. 253.

19 “Karye-i Bil-Ömer (Bel-Ömer) Hâssa-i Sancak, Timar-ı Süleyman Beg Hüdâvendigar zama-
nında Melike Hâtun yermiş zamân-ı mezkûrdan Melike Hâtun alıb öşrin vakf itmiş bâkî bidʻa-
tin hâssa tasarruf olunur ol vakitden tâ bu vakte gelince”. Bk. MAD,9, 1b. 1571’de aynı köyün 
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867/1463 Tarihli Ankara Livâsı Tahrir Defteri, varak (v.) 233a;  İBB Atatürk Kitaplığı, Muallim 
Cevdet, 928/1522 Tarihli Ankara Vakıf Tahrir Defteri, 116-05, v. 83a. 
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ifadeleri tekrar eden şu bilgiler yer almaktadır: “Mezraa Çardak Köyü’nde tâbiʻ-i Binâri İli ka-
dîmden mülk-i ıssi Melike Hâtun Çırak Fakih elindeki beş müdlük yeri vakf eylemiş. Gazi Hüda-
vendigar zamanından beru vakfiyyet üzere tasarruf olunurmuş andan sonra vakf-ı mezkûrı Çırak 
Fakih oğlu Yusuf ve Müslim mutasarrıflardır elinde Sultan Murad Han nişânı vardır deyu kayd 
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 Zemîn-i Mehmed veled-i Seydi dönüm 5. Bağ 300 (akçe). Hâsıl ani’l-galle ve gayruhu 400 (akçe)”. 
Bk. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivi (TKGMA), 979/1571 Tarihli Defter-i Evkâf-ı Livâ-i 
Ankara, Defter No: 558 v. 76a.

18 Bu köyün ismi Osmanlı kayıtlarından çeşitli şekillerde okunmuştur; Bil-Ömer/Bel-Ömer, 
Bey-Ömer gibi. Abdülkerim Erdoğan’ın hazırladığı Mamak ile ilgili çalışmada bu köy, 1530 
yılı tahririne dayanılarak; “Bel/Bil Ömer (Karapürçek yakınlarında); 24 hane, 9 mücerred, hasıl 
649 akçe” şeklinde yer almıştır. Bk. Mamak Tarih ve Kültür Atlası, 1, Haz. Abülkerim Erdoğan, 
Mamak Belediyesi Yay., Ankara 2015, s. 253.

19 “Karye-i Bil-Ömer (Bel-Ömer) Hâssa-i Sancak, Timar-ı Süleyman Beg Hüdâvendigar zama-
nında Melike Hâtun yermiş zamân-ı mezkûrdan Melike Hâtun alıb öşrin vakf itmiş bâkî bidʻa-
tin hâssa tasarruf olunur ol vakitden tâ bu vakte gelince”. Bk. MAD,9, 1b. 1571’de aynı köyün 
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Bu iki vakıf kaydı, en azından bizlere Melike Hâtun’un 14. yüzyılda yaşa-
dığını, bilhassa vakıf ve toprak tasarruf ilişkilerine ait kayıtlarda da görüldüğü 
üzere Ankara’da yaşayan nüfuzlu ve önde gelen bir aileye mensup bir kimse 
olduğunu ortaya koymaktadır.

Melike Hâtun’un babasının kim olabileceği hakkında yukarıda bazı görüş-
ler ileri sürülmüştür. Ancak onun eşi ve çocukları var mıydı? Varsa bunların 
isimleri ne idi? Bu konuda da elimizde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 
Ancak 1463 yılına ait yukarıda bahsedilen tahrir defterinde Melike Hâtun’un 
vakıf köylerinin mutasarrıfları olarak Necib oğlu Edhem, Mustafa, Hüseyin 
ve Hızır’ın adı yer alırken, evvelden de Ali, Hamza ve Ulu Beg (Ulubeğ/Ulu 
Bey)’in tasarruf ettikleri kaydedilmiştir.20 Bu kişilerin Melike Hâtun’la yakın-
lık dereceleri acaba ne idi? Bu konuda da kayıtlarda herhangi açıklayıcı bilgi 
bulunmamaktadır. Ancak Melike Hâtun Medresesi’nin tevliyet işlerinin Hacı 
Bayram-ı Velî soyundan gelenlerce yürütüldüğü bilinmektedir.  

Melike Hâtun’un Ankara’daki Vakıf Hayratı ve Akarları

Melike Hâtun’un Ankara’nın merkezinde mescidi/camii, medresesi, çeş-
mesi ve mezarının da içinde olduğu bahçesi ile Çubuk’ta bir kervansarayı bu-
lunmaktaydı. Ancak onun hayratı içinde en fazla öne çıkanı Ankara’nın manevi 
mimarlarından, büyük mutasavvıf Hacı Bayram-ı Veli’nin de bir ara müderris-
lik yaptığı Kara/Sevdâviye/Sevâdiye ya da en meşhur adıyla Melike Hâtun ola-
rak bilinen medresesidir. Ayrıca onun Sultan I. Murad’ın subaşılarından Eyne 
Bey’in Ankara’da yaptırdığı ve daha sonra Eyne Bey Hamamı olarak da bilinen 
hamamın yapımına yaptığı maddi katkı ve bu hamamın gelirinden başta Meli-
ke Hâtun’un mescidi olmak üzere çeşitli hayrî hizmetlere yapılan tahsisatlardır. 
Melike Hâtun hayır ve hayratıyla Osmanlı döneminde Ankara’nın sosyal ve 
dinî hayatına önemli katkılar sağlamıştır. Ankaralı pek çok hayırsever de farklı 
zamanlarda Melike Hâtun’un vakıflarına, yeni vakıflarla destek olmuşlar; bu 
hayır eserlerini ayağa kaldırmak, sürekliliğini ve devamlılığını sağlamak için 
maddi ve manevi çaba sarfetmişlerdir. 

öşür vergisinin mescide vakfının devam ettiğini; “An-Karye-i Bel-Ömer, öşr-i şerʻiyyesi vakf-ı 
mescid (ve) mezar el-mezbûr” ifadesinden öğrenmekteyiz. Bk. Defter-i Evkâf-ı Livâ-i Ankara, 
558,  v.5.  

20 MAD, 9, v. 29a-b.
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Hakkında bilinenlerin az olmasından dolayı, Ankara’nın tarihine gizemli 
bir öykü bırakan Melike Hâtun’un hayratı ve onlar için tahsis edilen vakıf köy 
ve mezraalarla, diğer vakıf akaratı şunlardır: 

Melike Hâtun’un Mescidi/Camii ve Vakıfları

15-16. yüzyıllara ait vakıf defterlerinde “Vakf-ı Mescid-i Melike Hâtûn” baş-
lığı altında kayıt altına alınan Melike Hâtun Mescidi, bu isminin dışında Hâtu-
niye ve Öğle Camii21 gibi isimlerle de anılmıştır. Nitekim H.1153/M.1740-1741 
yılına ait Ankara Hurufat Defteri’nde, “Ankara’da Hâtuniye Mahlallesi’nde Ki-
rişçiyan Mescidi dimekle maʻrûf Melike Hâtun taʻmir eylediği câmide…”22 şek-
linde bir ifadenin yer alması ve bu türde ifadelere vakıf kayıtlarında sıkça rast-
lanması, Melike Hâtun’un, muhtemelen 15. yüzyılın ortalarından sonraki bir 
tarihte, Ankara’nın Kirişçiler/Kirişciyan olarak bilinen mahallesindeki mes-
cidi tamir ettirdiği, bundan dolayı bu mescide sonraki yıllarda onun adının 
verildiği anlaşılmaktadır. Bu mahallenin adı da zamanla Kirişçiler yerine Me-
like Hâtun’un isminden dolayı Hâtuniye olarak anılmaya başlamış; mescit de 
camiye dönüştürüldüğünde, bu camiye de Hâtuniye ve az ilerisinde bulunan 
Eyne Bey Hamamı’na Öğle Hamamı da denilmesinden dolayı, halk arasında 
bu camiye Öğle Camii de denilmiştir.   

İsmail Hakkı Konyalı Ankara Camileri isimli eserinde, Melike Hâtun Ca-
mii’nin yıkılmadan önceki durumu hakkında şu bilgileri vermektedir: 

“Mabet, Ankara’da Doğanbey Mahallesi’nde Taşçılar Sokağı’ndadır. 
Mahallenin eski adı da Hâtuniye idi. Mabedin sağında Pala Sokağı var-
dır. Mabet duvarlarının alt kısmı taş, üst kısmı kerpiçtir. Sağ kısmında 
alttan üç, üstten dört penceresi vardır. Sağında son cemaat yerinden çı-
kılan kısa ve şerefesiz çıkılan bir minaresi vardır. Son cemaat yerini ve 
antresini altı adi tahta sütunun ve iki yan duvarının tuttuğu bir saçak 
örter. Vakıflar Arşivi’nde 224 numaralı Ankara 2/1 esasının 937 ve 1594 
sıra numaralarında Hâtuniye Camii’nin vakfı kayıtlıdır.23

21 İsmail Hakkı Konyalı, Öğle Camii’nin Sabunî Mahallesi’ndeki Karanlık Camii’nin bir diğer ismi 
olarak vermektedir. Hâtuniye Camii ile ilgili kısımda Öğle Camii ismine yer vermemektedir. Bk. 
Ankara Camileri, s. 52, 63-64. Bazı araştırmalarda da Öğle Camii, Hâtûniye Camii’nin bir diğer 
ismi olarak geçmektedir. Bk. Erdoğan, Unutulan Şehir Ankara, s. 146; Ankara Vakıf Eserleri, 
2015, Haz. Hamza Duygun ve Heyet, Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara 2015, s. 310.  

22 VGM, Hurûfat Defteri 1068, s. 78 (149), sr. 13.
23 Konyalı, Ankara Camileri, s. 52.



- 45 -

ANKARA’DA HAYIRSEVER BİR SULTAN: MELİKE HÂTUN / Hüseyin ÇINAR 45ANKARA’DA HAYIRSEVER BİR SULTAN: MELİKE HÂTUN / Hüseyin ÇINAR

Hakkında bilinenlerin az olmasından dolayı, Ankara’nın tarihine gizemli 
bir öykü bırakan Melike Hâtun’un hayratı ve onlar için tahsis edilen vakıf köy 
ve mezraalarla, diğer vakıf akaratı şunlardır: 

Melike Hâtun’un Mescidi/Camii ve Vakıfları

15-16. yüzyıllara ait vakıf defterlerinde “Vakf-ı Mescid-i Melike Hâtûn” baş-
lığı altında kayıt altına alınan Melike Hâtun Mescidi, bu isminin dışında Hâtu-
niye ve Öğle Camii21 gibi isimlerle de anılmıştır. Nitekim H.1153/M.1740-1741 
yılına ait Ankara Hurufat Defteri’nde, “Ankara’da Hâtuniye Mahlallesi’nde Ki-
rişçiyan Mescidi dimekle maʻrûf Melike Hâtun taʻmir eylediği câmide…”22 şek-
linde bir ifadenin yer alması ve bu türde ifadelere vakıf kayıtlarında sıkça rast-
lanması, Melike Hâtun’un, muhtemelen 15. yüzyılın ortalarından sonraki bir 
tarihte, Ankara’nın Kirişçiler/Kirişciyan olarak bilinen mahallesindeki mes-
cidi tamir ettirdiği, bundan dolayı bu mescide sonraki yıllarda onun adının 
verildiği anlaşılmaktadır. Bu mahallenin adı da zamanla Kirişçiler yerine Me-
like Hâtun’un isminden dolayı Hâtuniye olarak anılmaya başlamış; mescit de 
camiye dönüştürüldüğünde, bu camiye de Hâtuniye ve az ilerisinde bulunan 
Eyne Bey Hamamı’na Öğle Hamamı da denilmesinden dolayı, halk arasında 
bu camiye Öğle Camii de denilmiştir.   

İsmail Hakkı Konyalı Ankara Camileri isimli eserinde, Melike Hâtun Ca-
mii’nin yıkılmadan önceki durumu hakkında şu bilgileri vermektedir: 

“Mabet, Ankara’da Doğanbey Mahallesi’nde Taşçılar Sokağı’ndadır. 
Mahallenin eski adı da Hâtuniye idi. Mabedin sağında Pala Sokağı var-
dır. Mabet duvarlarının alt kısmı taş, üst kısmı kerpiçtir. Sağ kısmında 
alttan üç, üstten dört penceresi vardır. Sağında son cemaat yerinden çı-
kılan kısa ve şerefesiz çıkılan bir minaresi vardır. Son cemaat yerini ve 
antresini altı adi tahta sütunun ve iki yan duvarının tuttuğu bir saçak 
örter. Vakıflar Arşivi’nde 224 numaralı Ankara 2/1 esasının 937 ve 1594 
sıra numaralarında Hâtuniye Camii’nin vakfı kayıtlıdır.23

21 İsmail Hakkı Konyalı, Öğle Camii’nin Sabunî Mahallesi’ndeki Karanlık Camii’nin bir diğer ismi 
olarak vermektedir. Hâtuniye Camii ile ilgili kısımda Öğle Camii ismine yer vermemektedir. Bk. 
Ankara Camileri, s. 52, 63-64. Bazı araştırmalarda da Öğle Camii, Hâtûniye Camii’nin bir diğer 
ismi olarak geçmektedir. Bk. Erdoğan, Unutulan Şehir Ankara, s. 146; Ankara Vakıf Eserleri, 
2015, Haz. Hamza Duygun ve Heyet, Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara 2015, s. 310.  

22 VGM, Hurûfat Defteri 1068, s. 78 (149), sr. 13.
23 Konyalı, Ankara Camileri, s. 52.
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Melike Hâtun Mescidi’nin vakıfları ile ilgili Ankara’nın günümüze ulaşan 
867/1463 tarihli ilk tahrir defterinde; şehirdeki Saka Değirmeni’nin, burada 
kendisi için sultan unvanı da kullanılan Melike Hâtun tarafından mescidi için 
vakfedildiği, 1463 yılında bu değirmenin senelik gelirinin 3.600 akçe olduğu, 
bu gelirin de mescitteki hâfızların tasarrfuna bıraklıdığı, vakfın tevliyetinin 
de Karaca Bey oğlanları üzerinde olduğu yer almıştır. Bu vakıf kaydı, eski 
deftere yapılan atıfla daha önceye gitmektedir.24 Aynı yıla ait bir başka vakıf 
kaydında, Ankara’nın Kasaba Nahiyesi’nde Bil-Ömer (Bel-Ömer) Köyü’nün 
öşür vergisi (öşr-i şerʻiyyesi) de Melike Hâtun’un mescidine vakfedildiği yer 
almıştır.25 1522-1530 yıllarındaki kayıtlarda, mescidin vakıf geliri, Eyne Bey 
Hamamı’ndan gelen günde 4 akçe ile Bil-Ömer Köyü’nün yıllık 1.710 akçe öşür 
vergisidir. Mescidin vakfının bir yıldaki toplam geliri bu yıllarda 3.150 akçe-
dir.26 979/1571 tarihli Ankara sancağı vakıf tahrir defterinde Melike Hâtun’un 
mescidine, yukarıda bahsedilen hamam geliri ve öşür vergisi dışında, 24 ayrı 
kişi tarafından yeni vakıflar ilave edilmiştir. Bu yeni vakıflarla vakfedilen men-
kul ve gayrimenkuller, mescitteki görevlilerle, cüz okuma, aydınlatma giderleri 
gibi hizmetlere tahsis edilmiştir.27 Bu dönemde Melike Hâtun’un mescit vakfı-
na, kurdukları vakıflarla katkı sağlayanlardan 11’i (%39) kadındır. 1571 yılında 
mescidin vakıf geliri yılda 5.785 akçe olarak kaydedilmiştir. Bu durumda yak-
laşık 40 yıl önceye göre bu mescidin vakfının geliri %84 artmıştır. Bu artışın 
büyük oranda nedeni vakfedilen paralardan elde edilen gelirdir.28 

24 “Şehirde Saka Değirmeni Melike Hâtun Sultan mescidine vakfetmiş, hâsılın hâfızlar tasarruf ider-
miş, mütevellî Karaca Bey oğlanlarıdır. Eski defterde bu vech üzere yazılmışdır. Mahsûl 3.600”. Bk. 
MAD 9, v. 214b. 

25 “Karye-i Bil-Ömer (Bel-Ömer) Hâssa-i Sancak, Timar-ı Süleyman Beg Hüdâvendigar zamanında 
Melike Hâtun yermiş zamân-ı mezkûrdan Melike Hâtun alıb öşrin vakf itmiş bâkî bidʻatin hâssa 
tasarruf olunur ol vakitden tâ bu vakte gelince”. Bk. MAD,9, v. 1b. 

26 1522 yılına ait Ankara sancağının vakıf defterinde, Melike Hâtun’un mescidi için Eyne Bey Hama-
mı’ndan yapılan  tahsisat şu şekilde yer almıştır: “Vakf-ı Melike Hâtun merhûm Eyne Beğ Subaşı-
sı Hamâmı’ndan kendüye taʻyîn olunan on yedi akçeden kendünün mescidine 4 akçesin vakf edüb 
ta‘yîn itmiş…”. Bk. 928/1522 Tarihli Ankara Vakıf Defteri, v. 18a-b. 1530 yılına ait vakıf kayıtları 
arasında da; “Vakf-ı Mescid-i Melike Hâtun der-Mahalle-i Kirişciyan” başlığı altında “An-Karye-i 
Bil-Ömer, öşr-i şerʻiyye vakf-ı mescid-i mezbûr hâsıl-ı hisse 1.710, An-Hammam-ı Eyne Beg yevm 4, 
fî sene 1.440, Yekûn 3.150” şeklinde yer almıştır. Bk. 438 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu 
Defteri (937/1530), I, Dizin ve Tıpkı Basım, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayı-
nı, Ankara 1993, s. 360 (bundan sonra bu defter, 438 MVAD şeklinde kullanılacaktır). 1522 yılı 
kayıtları için ayrıca bk. Emine Erdoğan, Ankara’nın Bütüncül Tarihi Çerçevesinde Ankara Tahrir 
Defterlerinin Analizi, GÜ SBE Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara 2004, s. 190.

27 Defter-i Evkâf-ı Livâ-i Ankara, 558, v. 5a-b.
28 1571 yılına ait Ankara Evkaf Deferi’nde (Defter-i Evkâf-ı Livâ-i Ankara) Melike Hâtun Mescidi 

Vakfı’na ait şu kayıtlar yer almaktadır:  
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Melike Hâtun Mescidi’nin 1571 yılı vakıf kayıtları arasında, Melike 
Hâtun’un mezarında Kur’an-ı Kerim okunması ile ilgili vakıf şartları da yer 
almaktadır. Burada okunacak Kur’an-ı Kerim, mescidin imamı ve bu hizmet 
için görevlendirilen hâfızların tasarrufuna bırakılmış, ücretleri de Bil-Ömer 
Köyü’nün öşür vergisinden tayin edilmiştir. Ayrıca Eyne Bey Hamamı’ndan 

Vakf-ı Mescid-i Melike Hâtûn
Der-Mahalle-i Kirişciyan ve vakf-ı mezâr el-mezbûr, berây-ı kırâat-ı Kur’an, be-hükm-i Pâdişâhî 
mukarrer şod der-tasarruf-ı imâm-ı mescid ve huff ’âz-ı mezar el-mezbûr der-defter-i atîk hâliyâ 
yine mukarrer. 
An-Karye-i Bil-Ömer öşr-i şerʻiyye vakf-ı mescid-i mezar el-mezbûr. Hâsıl…
Vakf-ı diğer-i mezkûre Melike Hâtun merhûm Eyne Beg Subaşısı Hammâmı’ndan kendüye taʻyîn 
olunan on yedi akçeden kendünin mescidine dört akçesin vakfa taʻyîn itmiş, be-hükm-i Pâdişahî 
mukarrer deyu mukayyed der-defter-i atîk. 
İmâm fî yevm 3, müezzin fî yevm 1, fi sene 1.440.
Yekûn 3.550.
Vakf-ı Hacı Mahmud, 3.000, imâm yevmî (günde) bir cüz okuya.
Vakf-ı el-mezbûr, 1.500, müezzin bir Yâsin okuya.
Vakf-ı Fâtıma Hâtûn, 3.000, imâm yevmi bir cüz okuya.
Vakf-ı el-mezbûr, 500, berây-ı sirâc (mum ve kandille aydınlatma için).
Vakf-ı Hantaş Hâtûn, 1.000, imâm yılda bir hatim okuya.
Vakf-ı Ulu Beg, 1.100, iki günde bir cüz okuya.
Vakf-ı Bula Hâtûn, 500, imâm yılda iki hatim okuya.
Vakf-ı Hasan, 500, imâm yılda bir hatim okuya.
Vakf-ı Şerbetçi Halil, 350, imâm yılda bir hatim okuya.
Vakf-ı Naʻâl Sinan, 1.500, imâm 50, müezzin 50, sirâc (kandil) 50.
Vakf-ı Rumili Hacı, 1.500, imâm 50, müezzin 50, sirâc 50.
Vakf-ı Sabuncu Selman, 1.400, imâm 50, müezzin 50, sirâc 40.
Vakf-ı Müebbed Hoca, 500, berây-ı sirâc (aydınlatma için)
Vakf-ı Adil Han, 400, berây-ı sirâc.
Vakf-ı Saryar Kızı, 500, berây-ı sirâc.
Vakf-ı Şah Dâne Hâtûn, 500, berây-ı sirâc.
Vakf-ı Girâkioğlu, 500, berây-ı sirâc.
Vakf-ı Mustafa Ayasî, 1.000, berây-ı sirâc 2.
Vakf-ı Han Bula Hâtûn, 500, berây-ı sirâc.
Vakf-ı Hacı İlyas, 300, berây-ı sirâc.
Vakf-ı Ayşe Hâtûn, 300, berây-ı sirâc. 
Vakf-ı Latif Şah, 180, berây-ı sirâc.
Vakf-ı Emine Hâtûn, 300, berây-ı sirâc.
Vakf-ı Sayyad Okkası (Odası), fî sene 20, der-Mahalle-i Yenişehir, der-yed-i Seydi Ahmed. 
Dükkân-ı Demirci Hüseyin, der-Bazâr-ı Haddâd, fî sene 36, der-yed-i Hacı Mehmed.
Vakf-ı Sabuncu Mustafa, fî sene 36, der-yed-i Hacı Mehmed.
Vakf-ı Hâne-i Selime Hâtûn, an-Mahalle-i Melike Hâtûn, fi sene 60, der-yed-i Hamdi Çelebi.

 Vakf-ı Fâtıma Hâtûn, 500, berây-ı şemʻ (mum için). Bk. Defter-i Evkâf-ı Livâ-i Ankara, 558, 
v.5ab; İbrahim Köse, Ankara Evkâf Defteri (1571), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Tarih Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 1998, s.18.
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Melike Hâtun Mescidi’nin 1571 yılı vakıf kayıtları arasında, Melike 
Hâtun’un mezarında Kur’an-ı Kerim okunması ile ilgili vakıf şartları da yer 
almaktadır. Burada okunacak Kur’an-ı Kerim, mescidin imamı ve bu hizmet 
için görevlendirilen hâfızların tasarrufuna bırakılmış, ücretleri de Bil-Ömer 
Köyü’nün öşür vergisinden tayin edilmiştir. Ayrıca Eyne Bey Hamamı’ndan 

Vakf-ı Mescid-i Melike Hâtûn
Der-Mahalle-i Kirişciyan ve vakf-ı mezâr el-mezbûr, berây-ı kırâat-ı Kur’an, be-hükm-i Pâdişâhî 
mukarrer şod der-tasarruf-ı imâm-ı mescid ve huff ’âz-ı mezar el-mezbûr der-defter-i atîk hâliyâ 
yine mukarrer. 
An-Karye-i Bil-Ömer öşr-i şerʻiyye vakf-ı mescid-i mezar el-mezbûr. Hâsıl…
Vakf-ı diğer-i mezkûre Melike Hâtun merhûm Eyne Beg Subaşısı Hammâmı’ndan kendüye taʻyîn 
olunan on yedi akçeden kendünin mescidine dört akçesin vakfa taʻyîn itmiş, be-hükm-i Pâdişahî 
mukarrer deyu mukayyed der-defter-i atîk. 
İmâm fî yevm 3, müezzin fî yevm 1, fi sene 1.440.
Yekûn 3.550.
Vakf-ı Hacı Mahmud, 3.000, imâm yevmî (günde) bir cüz okuya.
Vakf-ı el-mezbûr, 1.500, müezzin bir Yâsin okuya.
Vakf-ı Fâtıma Hâtûn, 3.000, imâm yevmi bir cüz okuya.
Vakf-ı el-mezbûr, 500, berây-ı sirâc (mum ve kandille aydınlatma için).
Vakf-ı Hantaş Hâtûn, 1.000, imâm yılda bir hatim okuya.
Vakf-ı Ulu Beg, 1.100, iki günde bir cüz okuya.
Vakf-ı Bula Hâtûn, 500, imâm yılda iki hatim okuya.
Vakf-ı Hasan, 500, imâm yılda bir hatim okuya.
Vakf-ı Şerbetçi Halil, 350, imâm yılda bir hatim okuya.
Vakf-ı Naʻâl Sinan, 1.500, imâm 50, müezzin 50, sirâc (kandil) 50.
Vakf-ı Rumili Hacı, 1.500, imâm 50, müezzin 50, sirâc 50.
Vakf-ı Sabuncu Selman, 1.400, imâm 50, müezzin 50, sirâc 40.
Vakf-ı Müebbed Hoca, 500, berây-ı sirâc (aydınlatma için)
Vakf-ı Adil Han, 400, berây-ı sirâc.
Vakf-ı Saryar Kızı, 500, berây-ı sirâc.
Vakf-ı Şah Dâne Hâtûn, 500, berây-ı sirâc.
Vakf-ı Girâkioğlu, 500, berây-ı sirâc.
Vakf-ı Mustafa Ayasî, 1.000, berây-ı sirâc 2.
Vakf-ı Han Bula Hâtûn, 500, berây-ı sirâc.
Vakf-ı Hacı İlyas, 300, berây-ı sirâc.
Vakf-ı Ayşe Hâtûn, 300, berây-ı sirâc. 
Vakf-ı Latif Şah, 180, berây-ı sirâc.
Vakf-ı Emine Hâtûn, 300, berây-ı sirâc.
Vakf-ı Sayyad Okkası (Odası), fî sene 20, der-Mahalle-i Yenişehir, der-yed-i Seydi Ahmed. 
Dükkân-ı Demirci Hüseyin, der-Bazâr-ı Haddâd, fî sene 36, der-yed-i Hacı Mehmed.
Vakf-ı Sabuncu Mustafa, fî sene 36, der-yed-i Hacı Mehmed.
Vakf-ı Hâne-i Selime Hâtûn, an-Mahalle-i Melike Hâtûn, fi sene 60, der-yed-i Hamdi Çelebi.

 Vakf-ı Fâtıma Hâtûn, 500, berây-ı şemʻ (mum için). Bk. Defter-i Evkâf-ı Livâ-i Ankara, 558, 
v.5ab; İbrahim Köse, Ankara Evkâf Defteri (1571), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Tarih Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 1998, s.18.
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gelen günlük 4 akçenin 3 akçesi mescidin imamına, 1 akçesi de müezzine tah-
sis edilmiştir. Bu kayıtlarda yer aldığı üzere mescidin imam ve müezzine yılda 
3.350 akçe vazife ücreti tayin edilmiştir.29

1153/1740 yılına ait bir kayıtta, Melike Hâtun/Hâtuniye Camii’nin imamı 
için Ankara’nın Kasaba Nahiyesi’ne bağlı olan Bil-Ömer’in öşür vergisinden se-
nede 8 keyl/kile (yaklaşık 208 kg) buğday ücret verildiği yer almaktadır. Bu yılda 
camide imam olarak da Seyyid Musa oğlu Seyyid Mehmed görev yapmaktadır.30  

20. yüzyılın başlarında, Ankara kadılığı tarafından vakfın tevliyeti ile il-
gili bir dava dolayısıyla verilen hüccette, caminin adı Bey Ömer diğer adı ile 
Hâtuniye olarak yer almıştır. Bu hüccette, Koyun Pazarı Çarşısı’nda bir bak-
kal dükkânı, aynı yerde Börekçiler içinde bir çilingir dükkânı, yine aynı yerde 
Dellallar Çarşısı’nda bir çancı dükkânı ile Esb (At) Pazarı’nda bir aşcı dükkânı 
olmak üzere toplam dört dükkânın kira bedelinin Hâtuniye Camii’ne vakfe-
dildiği bilgisine yer verilmiştir.31 Bu hüccette, vakfa ait herhangi bir vakfiyenin 
sicillerde bulunmadığı, yukarıda belirtilen dükkânların mütevelliler tarafın-
dan kiraya verildiği ve elde edilen gelirle Hâtuniye Camii yanındaki çeşme ile 
At Pazarı’nda Palacılar Çarşı’sındaki musluğun masraflarının karşılandığını 
belirtilmiştir. Bu yıllarda, bu vakıf dükkânlara, vakfın ihtiyacı kalmadı denile-
rek hazine tarafından el konulmuş; mütevellinin mahkemeye itirazı üzerine de 
dükkânlar yeniden vakfa iade edilmiştir.

Önceleri beş vakit namaz kılınan mahalle mescidi, daha sonra Cuma 
namazları kılınmasından dolayı da cami olan Melike Hâtun/Hâtuniye Camii 
birçok tamirat geçirmiştir. Bilinen tamirlerinden biri 1251/1835 yılında, bir 
diğeri de 1328/1910 yılında gerçekleşmiştir.32  

29 “Vakf-ı Melike Hâtun der-Mahalle-i Kirişciyan ve vakf-ı mezar el-mezbûr berây-ı kırâat-ı Kur’an 
be-hükm-i Padişâhî mukarrer şod der-tasarruf-ı imâm-ı mescid ve huffâz-ı mezar el-mezbûr der 
defter-i atîk hâliyâ yine mukarrer. 
An-Karye-i Bil-Ömer öşr-i şer‘iyye vakf-ı mescid-i mezar el-mezbûr. Hâsıl:

 Vakf-ı diğer-i mezkûre Melike Hâtun merhûm Eyne Bey Subaşı Hammâmı’ndan kendüye taʻyîn 
olunan on yedi akçeden kendünün mescidine dört akçesin vakfa tayin etmiş be-hükm-i Padişahî 
mukarrer deyu mukayyed der-defter-i atîk. İmam yevmî 3, fî sene 1.440, müezzin yevmî 1. Yekûn: 
3.550”. Bk. Defter-i Evkâf-ı Livâ-i Ankara, 558, v. 5a-b. 

30 VGMA, Hurûfat Defteri 1068, s. 78 (149), sr. 13.
31 VGMA, Defter No: 607, s. 265, sr. 395. Hüccet 29 Zilkade 1326/23 Aralık 1908 tarihlidir. 
32 Şahin, “Ankara’da Melike Hatun Vakıfları”, s. 78. Devir ile ilgili kayıt için bk. VGMA, Defter No: 

224, s. 86-87, sr. 937-938.
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Ankara’daki vakıflarla ilgili VGMA Esas Defteri’nde, “Hâtuniye Mahalle-
si’nde bulunan Evkâf-ı Hümâyun’a mülhak evkâfdan Ankara’da Hâtûniye Ma-
hallesi’nde bulunan Hâtûniye Câmiʻ-i şerifi demekle maʻrûf câmiʻ-i şerif vakfı” 
başlığı altında, camideki hitabet görevinin Gurre-i Şaban 1264/ 3 Temmuz 
1848 tarihinde Seyyid Lütfullah oğlu Seyyid Mehmed Daniş Efendi’nin uhde-
sinde olduğu belirtilmiştir. Aynı yerde evkât-ı hamsede yani beş vakit namaz-
da imamet görevinin 17 Zilhicce 1327/30 Aralık 1909 tarihinde Mehmed oğlu 
Hafız İbrahim Efendi’ye tevcih edildiği yer almıştır. Bu tarihlerde hitabet ve 
imamet hizmetlerinin daha önce 500 akçe olan vazife ücretine 500 daha zam 
yapılıp 1.000 akçeye çıkartılmıştır. Caminin hitabet görevi Seyyid Mehmed 
Daniş Efendi’nin ölümüyle, onun bilâ-veled (çocuğu olmamasından) olmasın-
dan dolayı, 6 Zilhicce 1300/8 Ekim 1883 tarihinde Osman Efendi’ye, onun azli 
ile de yukarıda imamet görevine getirildiği belirtilen Hafız İbrahim Efendi’ye 
9 Muharrem 1329/10 Ocak 1911 tarihinde tevich edilmiş; böylece her iki görev 
bu tarihten sonra bu şahsın uhdesinde toplanmıştır. Caminin vakfı ile burada-
ki kayıtta ayrıca; “Câmi-i şerîf-i mezkûru taʻmir etmiş olan Melike Hâtun Vakfı” 
ibaresi yer almıştır. Burada yer alan son kayıt ise, Melike Hâtun Camii’nin, 
Umûr-ı Şerʻiyye ve Evkâf Vekâleti’nin 21 Kânûn-ı sânî 1340/21 Ocak 1924 
tarih ve 3021 sayılı yazısıyla mazbut vakıflar arasına alınarak Vakıflar Genel 
(Umum) Müdürlüğü’nün idaresine geçtiği yönündedir. Daha sonra kadro ha-
rici bırakılan bu cami zamanla yıkılmış, arsası kiraya verilmiştir. Günümüze 
bu camiden, yapımı ve tamiri ile ilgili herhangi bir kitabe kalmamıştır. Halen 
caminin yerinde bir dükkân bulunmaktadır.33 

Melike Hâtun Medresesi

Melike Hâtun’un Ankara’nın merkezindeki vakıf hayratı arasında ken-
di adı ile de anılan bir medresesi vardı.34 Bu medrese vakıf kayıtlarından da 
anlaşıldığı üzere 14. yüzyılın ikinci yarısında, I. Murad Hüdavendigar zama-
nında eğitim faaliyetini sürdürüyordu. Ankara’daki ilk Osmanlı yapılarından 

33 Devir ile ilgili kayıt için bk. VGM, Defter No 224, s. 45/86-87, sr. 937-938. Şahin, “Ankara’da 
Melike Hatun Vakıfları”, s.78. Ankara Etnografya Müzesi’nde Öğle Camii kapısı diye teşhir 
edilen cevizden yapılmış kapı kanadı bulunmaktadır. Melike Hâtun Camii’ne Öğle Camii de 
denildiğinden, bu kapının bu camiye ait olduğu görüşü hakimdir. Bu konu için bk. Ali Kılcı, 
“Hacı Bayram-ı Velî Döneminden Ankara’da Ak Medrese Ve Kara Medrese”, Uluslararası Hacı 
Bayram-I Velî Sempozyumu (25-26 Mayıs 2016) Bildiriler Kitabı, ed. Ahmet Cahid Haksever, s. 
142, dn. 41. http://www.kalem.org.tr/media/file/teblig1.pdf/ (ulaşım tarihi: 05.07.2018).   

34 Ergenç, Ankara ve Konya, s. 25; Özdemir, XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Ankara, s. 79-80.
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Ankara’daki vakıflarla ilgili VGMA Esas Defteri’nde, “Hâtuniye Mahalle-
si’nde bulunan Evkâf-ı Hümâyun’a mülhak evkâfdan Ankara’da Hâtûniye Ma-
hallesi’nde bulunan Hâtûniye Câmiʻ-i şerifi demekle maʻrûf câmiʻ-i şerif vakfı” 
başlığı altında, camideki hitabet görevinin Gurre-i Şaban 1264/ 3 Temmuz 
1848 tarihinde Seyyid Lütfullah oğlu Seyyid Mehmed Daniş Efendi’nin uhde-
sinde olduğu belirtilmiştir. Aynı yerde evkât-ı hamsede yani beş vakit namaz-
da imamet görevinin 17 Zilhicce 1327/30 Aralık 1909 tarihinde Mehmed oğlu 
Hafız İbrahim Efendi’ye tevcih edildiği yer almıştır. Bu tarihlerde hitabet ve 
imamet hizmetlerinin daha önce 500 akçe olan vazife ücretine 500 daha zam 
yapılıp 1.000 akçeye çıkartılmıştır. Caminin hitabet görevi Seyyid Mehmed 
Daniş Efendi’nin ölümüyle, onun bilâ-veled (çocuğu olmamasından) olmasın-
dan dolayı, 6 Zilhicce 1300/8 Ekim 1883 tarihinde Osman Efendi’ye, onun azli 
ile de yukarıda imamet görevine getirildiği belirtilen Hafız İbrahim Efendi’ye 
9 Muharrem 1329/10 Ocak 1911 tarihinde tevich edilmiş; böylece her iki görev 
bu tarihten sonra bu şahsın uhdesinde toplanmıştır. Caminin vakfı ile burada-
ki kayıtta ayrıca; “Câmi-i şerîf-i mezkûru taʻmir etmiş olan Melike Hâtun Vakfı” 
ibaresi yer almıştır. Burada yer alan son kayıt ise, Melike Hâtun Camii’nin, 
Umûr-ı Şerʻiyye ve Evkâf Vekâleti’nin 21 Kânûn-ı sânî 1340/21 Ocak 1924 
tarih ve 3021 sayılı yazısıyla mazbut vakıflar arasına alınarak Vakıflar Genel 
(Umum) Müdürlüğü’nün idaresine geçtiği yönündedir. Daha sonra kadro ha-
rici bırakılan bu cami zamanla yıkılmış, arsası kiraya verilmiştir. Günümüze 
bu camiden, yapımı ve tamiri ile ilgili herhangi bir kitabe kalmamıştır. Halen 
caminin yerinde bir dükkân bulunmaktadır.33 

Melike Hâtun Medresesi

Melike Hâtun’un Ankara’nın merkezindeki vakıf hayratı arasında ken-
di adı ile de anılan bir medresesi vardı.34 Bu medrese vakıf kayıtlarından da 
anlaşıldığı üzere 14. yüzyılın ikinci yarısında, I. Murad Hüdavendigar zama-
nında eğitim faaliyetini sürdürüyordu. Ankara’daki ilk Osmanlı yapılarından 

33 Devir ile ilgili kayıt için bk. VGM, Defter No 224, s. 45/86-87, sr. 937-938. Şahin, “Ankara’da 
Melike Hatun Vakıfları”, s.78. Ankara Etnografya Müzesi’nde Öğle Camii kapısı diye teşhir 
edilen cevizden yapılmış kapı kanadı bulunmaktadır. Melike Hâtun Camii’ne Öğle Camii de 
denildiğinden, bu kapının bu camiye ait olduğu görüşü hakimdir. Bu konu için bk. Ali Kılcı, 
“Hacı Bayram-ı Velî Döneminden Ankara’da Ak Medrese Ve Kara Medrese”, Uluslararası Hacı 
Bayram-I Velî Sempozyumu (25-26 Mayıs 2016) Bildiriler Kitabı, ed. Ahmet Cahid Haksever, s. 
142, dn. 41. http://www.kalem.org.tr/media/file/teblig1.pdf/ (ulaşım tarihi: 05.07.2018).   

34 Ergenç, Ankara ve Konya, s. 25; Özdemir, XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Ankara, s. 79-80.
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olan bu medresede,35 Hacı Bayram-ı Velî (ö.1430)36 1392’ye kadar müderrislik 
yapmıştır.37 Gerek vakıf kayıtları gerekse Hacı Bayram-ı Velî’nin bu medre-
sede müderrislik yapması, medrresenin yapılma tarihi hakkındaki görüşü te-
yit etmektedir. Ankara’nın manevî mimarlarından Hacı Bayram-ı Velî’nin bu 
medresede müderrislik yapması, haliyle sonraki yıllarda bu medresenin ünü-
nü artırmıştır.38 

Melike Hâtun tarafından yaptırılan bu medrese, Ankara’nın siyah taşı ile 
yapılmasından dolayı Kara Medrese ya da Sevdâiye39 (Sevdâviye), Sevdâî, Sevdâ, 
Koca Bey ve Melike Hâtun gibi isimlerle arşiv belgelerinde yer almıştır. Ancak 
bunlar içinde Melike Hâtun ve Kara Medrese en yaygın kullanılan isimleridir. 
Melike Hâtun Medresesi, Ankara’nın Doğanbey Mahallesi’nde, Taşcılar ve Pala 
sokakların kesiştiği yerde mescit ölçüsündeki Melike Hâtun Camii ile bir bütün 
teşkil ediyordu. Ali Kılcı’nın aktardığına göre bu medrese, tapuda 30 pafta, 226 
ada, 8 parseldeki Melike Hâtun Camii’nin yanında idi. Bu parselin bitişiğindeki 
7 parsel, evkâf hazinesi adına 107 m2 alanlı, ahşap iki hane şeklinde kayıtlara 
geçmiştir. Cumhuriyet’in ilk yıllarında mektep ve medreseler hazineye devre-
dildiğinde bu medresenin yeri de haliyle hazineye geçmiştir. Burası, tapuda 
hazineye ait 308 m2 ahşap hane ve arsa vasıflı 6 nolu parsel, Kara Medrese’nin 
bulunduğu yer olarak tanımlanıyor. Aynı yerde, günümüzde yerinde baraka 
şeklinde bir dükkân bulunan Melike Hâtun/Hâtuniye Camii, burada belirtilen 
parselinin karşı köşesinde Hâtuniye Çeşmesi, arkasında Melike Hâtun’un me-
zarı, caminin ve mezarın biraz ilerisinde de Melike Hâtun’un yapımına maddi 

35 Ergenç, Ankara ve Konya, s. 25.
36 Hacı Bayram-ı Veli’nin doğum tarihi hakkında kesin bir bilgi olmamakla birlikte Orhan Gazi 

döneminde doğduğu görüşü hakimdir. Doğum tarihi için 1352 yılını veren araştırmacılar var-
dır.  Bk. Nihat Azamat, “Hacı Bayram-ı Veli”, DİA, C. 14, s. 443. 

37 Mecdî, Lamiî ve Taşköprizade’deki bilgilere göre, Hacı Bayram-ı Velî Ankara’da Melike Hatun’un 
yaptırdığı Kara Medrese’de müderris iken burayı terkedip Samuncu Baba’ya intisap etmiştir. Bk. 
Azamat, “Hacı Bayram-ı Veli”, s.443; Mahmut Dündar, “Hacı Bayramı Veli’nin Tasavvufi Eğitim 
Anlayışı”, II. Uluslararası Hacı Bayram-ı Velî Sempozyumu Bildiriler Kitabı-1, 03-04 Mayıs 2017, 
ed. Ethem Cebecioğlu vd., Kalem Neşriyat Yay., Ankara 2017, s. 89.

38 Ergenç, Ankara ve Konya, s. 25; Şahin, “Melike Hatun Vakıfları”, s. 78-79.
39 Sevda’ kelimesisinin Arapça’daki bir anlamı da “mizaç, merak, en kara, en siyah”tır. Halk ara-

sında “Kara” olarak bilinen bu medrese için bazı kayıtlarda Arapça “Sevdâ’î” kelimesi de isim 
olmuştur. Yine “sevad” kelimesinin bir anlamı da kara ve siyahtır. Bk. İsmail Parlatır, Osmanlı 
Türkçesi Sözlüğü, Yargı Yayınevi, Ankara 2006, s. 1497-1498. Medreseye verilen Türkçe ve Arap-
ça isimler, kara anlamına gelmektedir.
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katkıda bulunduğu Eyne Bey’in Hamamı bulunmaktaydı.40 Melike Hâtun’un 
buradaki medresesinden de geriye herhangi bir eser kalmamıştır.   

Melike Hâtun’un mescidi, mezarı ve çeşmesi dışında, medresesi için de 
Ankara’nın Kasaba Nahiyesi ile Çubuk ve Murtazaâbâd kazalarındaki bazı 
köylerin vergi gelirleri vakıf olarak tahsis edilmiştir. Melike Hâtun’un yap-
tırdığı bu medrese, 1463, 1522, 1530 ve 1571 yılı tahrir defterlerinde; “Vakf-ı 
Medrese-i Melike Hâtun/Melike Hâtun Medresesi Vakfı” başlığı altında kayıtlara 
geçmiştir.  

Melike Hâtun Medresesi’nin 1463 yılındaki vakıf köyleri arasında; An-
kara’nın Kasaba nahiyesine bağlı Solfâzl/Solfâzıl (Solfasıl/Solfasl)41 köyü, yine 
Ankara’nın Murtazâbâd (Kazan ve Mürtedovası) kazasına bağlı, yılda 8.130 
akçe vergi geliri olan Girendos (Girindos/Fethiye) köyü,42 Çubuk kazasına 
bağlı Busaklar (Pursaklar) köyünün yarı hissesi,43 Ravlı (Akyurt)44 ve Beycü-
ğez45 köyleri ile Kilisacuk (Kilisecük) mezraasıdır.46 Bu köylerin ve mezraanın 
Murad Hüdavendigar zamanından beri Melike Hâtun Medresesi’nin vakfı ol-
duğu 1463 yılı kayıtlarında yer almaktadır. Aynı yerde Melike Hâtun’un va-
kıflarından Solfasıl köyünün “sülâtü’l-muhakkikîn” olarak tanımlanan Baba 
veled-i Şeyh Bayram’ın;  Busaklar köyünün yarı hissesi ile Ravlı köyünün “sülâ-

40 Kılcı, “Ankara’da Ak Medrese Ve Kara Medrese”, s. 141.   
41 1522, 1530 ve 1571’deki tahrir defterlerinde Solfasıl (Solfasl) olarak kaydedilen bu köy, 1463’te 

Solfâzl/Solfâzıl olarak kaydedilmiştir. “Karye-i Solfâzl, vakf-ı Medrese-i Melike Hâtun el-hâletü 
hazihi sülâtü’l-muhakkikîn Bâbâ veled-i Şeyh Bayram nevverallahu kabrehu mutasarrıfdır. Elinde 
pâdişahımız hükmi vardır.” Bk. MAD 9, v. 214a-b.  

42 “Karye-i Girendos, Melike Hâtun Medresesi’nün vakfıdır. Kadîmü’z-zamandan vakfiyyet üzre ta-
sarruf olunurmuş. Şimdiki cihetde medrese-i mezkûrın müderrisi Mevlânâ Emir Çelebi mutasar-
rıfdır”. Bk. MAD 9, v. 216a-b, 217a.  

43 “Karye-i Busaklar, tâbiʻ-i Çubuk, hisse Melike (Melikiye) Medresesi’nün vakfıdır. Hüdâvendigar 
zamânından beru vakfiyyet üzere tasarruf olıgelmiş el-hâletü hâzihi sülâletü’l-ârifîn Şeyh Baba 
mutasarrıdır. Elinde pâdişahımız hazretleri hükmi vardır”. Bk. MAD 9, v. 220b.

44 “Karye-i Ravlı, Melike (Melikiye) Hâtun Medresesi’nün vakfıdır. Hüdâvendigar zamânından beru 
vakfiyyet üzere tasarruf olıgelmiş el-hâletü hazihi sülâletü’l-ârifîn Şeyh Baba mutasarrıfdır. Elinde 
pâdişahımız hazretleri hükmi vardır. Mahsûl 3.080”. Bk. MAD 9, v. 220a-b. 

45 “Karye-i Beycüğez (Begcügez), Melike (Melikiye) Hâtun Medresesi’nün vakfıdır. Hüdâvendigar 
zamânında Mevlânâ Feridüddîn tasarruf idermiş el-hâletü hazihi Şeyh Baba mezkûr vakfiyyet 
üzere mutasarrıfdır. Elinde pâdişahımız hükmi vardır”. Bk. MAD 9, v. 220a-b.

46 “Mezraa-i Kilisacuk, Melike (Melikiye) Medresesi’nün vakfıdır. Hüdâvendigar zamânında Mev-
lânâ Feridüddîn tasarruf idermiş el-hâletü hazihi Şeyh Baba mezkûr vakfiyyet üzere mutasarrıf-
dır. Elinde pâdişahımız hükmi vardır. Mahsûl 830”. Bk. MAD 9, v. 221a.
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katkıda bulunduğu Eyne Bey’in Hamamı bulunmaktaydı.40 Melike Hâtun’un 
buradaki medresesinden de geriye herhangi bir eser kalmamıştır.   

Melike Hâtun’un mescidi, mezarı ve çeşmesi dışında, medresesi için de 
Ankara’nın Kasaba Nahiyesi ile Çubuk ve Murtazaâbâd kazalarındaki bazı 
köylerin vergi gelirleri vakıf olarak tahsis edilmiştir. Melike Hâtun’un yap-
tırdığı bu medrese, 1463, 1522, 1530 ve 1571 yılı tahrir defterlerinde; “Vakf-ı 
Medrese-i Melike Hâtun/Melike Hâtun Medresesi Vakfı” başlığı altında kayıtlara 
geçmiştir.  

Melike Hâtun Medresesi’nin 1463 yılındaki vakıf köyleri arasında; An-
kara’nın Kasaba nahiyesine bağlı Solfâzl/Solfâzıl (Solfasıl/Solfasl)41 köyü, yine 
Ankara’nın Murtazâbâd (Kazan ve Mürtedovası) kazasına bağlı, yılda 8.130 
akçe vergi geliri olan Girendos (Girindos/Fethiye) köyü,42 Çubuk kazasına 
bağlı Busaklar (Pursaklar) köyünün yarı hissesi,43 Ravlı (Akyurt)44 ve Beycü-
ğez45 köyleri ile Kilisacuk (Kilisecük) mezraasıdır.46 Bu köylerin ve mezraanın 
Murad Hüdavendigar zamanından beri Melike Hâtun Medresesi’nin vakfı ol-
duğu 1463 yılı kayıtlarında yer almaktadır. Aynı yerde Melike Hâtun’un va-
kıflarından Solfasıl köyünün “sülâtü’l-muhakkikîn” olarak tanımlanan Baba 
veled-i Şeyh Bayram’ın;  Busaklar köyünün yarı hissesi ile Ravlı köyünün “sülâ-

40 Kılcı, “Ankara’da Ak Medrese Ve Kara Medrese”, s. 141.   
41 1522, 1530 ve 1571’deki tahrir defterlerinde Solfasıl (Solfasl) olarak kaydedilen bu köy, 1463’te 

Solfâzl/Solfâzıl olarak kaydedilmiştir. “Karye-i Solfâzl, vakf-ı Medrese-i Melike Hâtun el-hâletü 
hazihi sülâtü’l-muhakkikîn Bâbâ veled-i Şeyh Bayram nevverallahu kabrehu mutasarrıfdır. Elinde 
pâdişahımız hükmi vardır.” Bk. MAD 9, v. 214a-b.  

42 “Karye-i Girendos, Melike Hâtun Medresesi’nün vakfıdır. Kadîmü’z-zamandan vakfiyyet üzre ta-
sarruf olunurmuş. Şimdiki cihetde medrese-i mezkûrın müderrisi Mevlânâ Emir Çelebi mutasar-
rıfdır”. Bk. MAD 9, v. 216a-b, 217a.  

43 “Karye-i Busaklar, tâbiʻ-i Çubuk, hisse Melike (Melikiye) Medresesi’nün vakfıdır. Hüdâvendigar 
zamânından beru vakfiyyet üzere tasarruf olıgelmiş el-hâletü hâzihi sülâletü’l-ârifîn Şeyh Baba 
mutasarrıdır. Elinde pâdişahımız hazretleri hükmi vardır”. Bk. MAD 9, v. 220b.

44 “Karye-i Ravlı, Melike (Melikiye) Hâtun Medresesi’nün vakfıdır. Hüdâvendigar zamânından beru 
vakfiyyet üzere tasarruf olıgelmiş el-hâletü hazihi sülâletü’l-ârifîn Şeyh Baba mutasarrıfdır. Elinde 
pâdişahımız hazretleri hükmi vardır. Mahsûl 3.080”. Bk. MAD 9, v. 220a-b. 

45 “Karye-i Beycüğez (Begcügez), Melike (Melikiye) Hâtun Medresesi’nün vakfıdır. Hüdâvendigar 
zamânında Mevlânâ Feridüddîn tasarruf idermiş el-hâletü hazihi Şeyh Baba mezkûr vakfiyyet 
üzere mutasarrıfdır. Elinde pâdişahımız hükmi vardır”. Bk. MAD 9, v. 220a-b.

46 “Mezraa-i Kilisacuk, Melike (Melikiye) Medresesi’nün vakfıdır. Hüdâvendigar zamânında Mev-
lânâ Feridüddîn tasarruf idermiş el-hâletü hazihi Şeyh Baba mezkûr vakfiyyet üzere mutasarrıf-
dır. Elinde pâdişahımız hükmi vardır. Mahsûl 830”. Bk. MAD 9, v. 221a.
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le-i arifîn” veya diğer bir ifade ile “sülâle-i evliya” olarak tanımlanan Şeyh Baba 
veled-i Şeyh Hacı Paşa’nın; Beycüğez köyü ile Kilisacük mezraasının I. Murad 
zamanında Mevlânâ Feridüddin’in, 1463’te de Şeyh Baba’nın tasarrufundadır. 
Burada Baba veya Şeyh Baba olarak ismi geçen kişi Ahî Baba, Şeyh Hacı Paşa 
gibi isim ve unvanları da kullanan Hacı Bayram-ı Velî’nin beş oğlundan biridir. 
Melike Hâtun Medresesi’nin burada isimleri geçen vakıf köylerinin ve mezra-
asının mutasarrıfı, Hacı Bayram-ı Velî’nin evladıdır.47 Murtazaâbâd kazasının 
Girendos köyünün mutasarrıfı ise Melike Hâtun Medresesi’nin müderrisidir. 
Bu köyden elde edilen gelirden günde 8 akçe medresedeki talebeye, geri ka-
lan kısmı da müderrise tayin edilmiştir. 1463’te medresenin müderrisi ve bu 
köyün vakıf mutasarrıfı Mevlânâ Emre Çelebi’dir. 1463 yılı vakıf kayıtlarında 
Solfasıl köyünün bir yıllık vergi geliri yılda 1.590 akçe; Çubuk’a bağlı Busak-
lar (yarı hisse), Ravlı ve Beycüğez köyleri ile Kilisacük mezraasının bir yıllık 
toplam vergi geliri 5.550 akçedir.48 Bu durumda 1463 yılı tahrir defterindeki 
verilere göre Melike Hâtun Medresesi’nin bir yıllık toplam vakıf geliri 13.680 
akçedir. Bunun 5.550 akçesi Hacı Bayram-ı Velî’nin oğlu Şeyh Baba’nın tasar-
rufundaki vakıf geliridir.

1522 yılına ait Ankara sancağının vakıf tahrir defterinde Melike Hâtun 
Medresesi’nin vakıf köyleri arasında; Kasaba nahiyesine bağlı Solfasıl (Solfa-
sol) köyü,49 Çubuk kazasına bağlı Ravlı, Beycüğez, Kilisacük50 ve yarı hissesi 
timar olan Busaklar köyleri51 ile Murtazaâbâd kazasına bağlı Girendos (Girin-

47 Ahî Baba, Hacı Paşa gibi isimleri ve unvanları da kullanan Hacı Bayram-ı Velî’nin ismi bi-
linen çocukları; Hayrünnisa Hanım, Ahmed Baba, Ethem Baba, Baba Sultan, İbrahim ve 
Ali’dir. Bk. Muhammed Ali Yıldız, “Hacı Bayram Velî Ve En Meşhur Halifesi Akşemseddin”, 
Uluslararası Hacı Bayram-I Velî Sempozyumu (25-26 Mayıs 2016) Bildiriler Kitabı, ed. Ahmet 
Cahid Haksever, s. 485-486 http://www.kalem.org.tr/media/file/teblig1.pdf/ (ulaşım tarihi: 
05.07.2018).

48 MAD 9, vr. 221b-222b.
49 “Evkâf-ı Medrese-i Melike Hâtun der-nefs-i Ankara karye-i Solfasıl. Hâsıl 4.831”. Bk. 928/1522 

Tarihli Ankara Vakıf Defteri, v.18b-19a; Semiha Nurdan, XV ve XVI. Yüzyıllarda Ankara Şehri 
Vakıfları, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, An-
kara 2012, s. 40.

50 Mezraa-i Kilisacük Melike (Melikiyye) Medresesi’nün vakfıdır. Hüdâvendigar zamanında 
Mevlânâ Feridüddîn tasarruf idermiş. El-Hâletü hazihi Şeyh Baba mezkûr vakfiyyet üzere mu-
tasarrıfdır. Elinde pâdişahımız hükmi vardır. Mahsûl: 830”. MAD 9, v. 221a. 1522’de Karye-i 
Kilisacik, tâbiʻ-i m. vakf-ı medrese-i mezkure. Hâsıl?. Bk. 928/1522 Tarihli Ankara Vakıf Defte-
ri, v. 87b.

51 “Karye-i Ravlı Vakf-ı Medrese-i Melike Hâtun der-Nefs-i Ankara”. Hâsıl 3.863”. “Karye-i Beg-
cügez, vakf-ı medrese-i mezkûre”. Hâsıl 2.169”. “Karye-i Kilisacük, vakf-ı medrese-i mezkûre. 
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dos/Fethiye) köyü yer almaktadır.52 1530 yılı tahrir tahrir defterinde de Me-
like Hâtun Medresesi vakfına ait 7 kayıt bulunmaktadır: Bunlar, Ankara’nın 
Kasaba nahiyesine bağlı 4.831 akçe geliri ile Solfasıl köyü; 1463, 1522 ve 1571 
yılı tahrir defterlerinde yarı hissesi tımar, yarı hissesi de Ahi Şerefeddin Camii 
vakfı kaydedilen, 2.078 akçe geliri ile Balgat köyünün yarı hissesi;53 Ankara’nın 
Çubuk kazasına bağlı 828 akçe geliri ile Kuzpınar köyü;54  2.169 akçe geliri 
ile Begcügez (Beycüğez) köyü; 994 akçe geliri ile Kilisacık (Kilisecik) köyü; 
1.406 akçe geliri ile Busaklar köyünün yarı hissesi; 4.677 akçe geliri ile Anka-
ra’nın Murtazaâbâd kazasına bağlı Girendos (Girindos/Fethiye) köyüdür. Bu 
durumda 1530 yılında Melike Hâtun Medresesi,  Ankara’nın Kasaba’ya bağ-
lı iki köyünden 6.909 akçe (%40,7), Çubuk’taki vakıf köylerinden 5.397 akçe 
(%31,8), Murtazaâbâd’daki vakıf köyünden de 4.677 akçe (%27,5) olmak üzere 
yılda toplam 16.983 akçe gelire sahipti.55 Önceki ve sonraki dönemlere ait vakıf 
kayıtlarında Melike Hâtun Medresesi vakıfları arasında yer alan Ravlı (Akyurt) 
köyü, 1530’daki kayıtlarda yer almazken, diğerlerinde olmayan Balgat köyü 
burada yer almıştır.   

Ankara sancağının 1571 tarihli vakıf tahrir defterinde Melike Hâtun Med-
resesi’nin vakıfları arasında Balgat köyü56 yer almazken, Ravlı köyü 1463 ve 

Hane 1. Çiftlik, der-tasarruf-ı Edhem Baba”. “Karye-i Busaklar, nısfı vakf-ı medrese-i mezkûre 
ve nısf-ı âharı timar. Hâsıl 1.456”. Bk. 928/1522 Tarihli Ankara Vakıf Defteri,  v. 87a, 87b, 88a.

52 “Karye-i Girendos vakf-ı medrese-i Melike Hâtun kadîmü’z-zamandan vakfiyyet üzre tasarruf 
olunurmuş Mevlânâ Emre Çelebi mutasarrıfdır deyu kayd olmuş der defter-i köhne. El-Hâletü 
hazihi müderris Mevlânâ Muhyiddin mutasarrıfdır elinde padişahımız berâtı  var ve karye-i  
mezkûrenin mahsûlâtı tevziʻ olunub yevmî iki akçe cihet-i talebe  bâkî mahsûlât  müderrise 
taʻyîn olunub deyu defter-i köhnede mestûr hâliyâ padişahımız berâtıyla Mevlânâ Muhyiddin’e 
verilmiş. Hâsıl 4.677”. Bk. 928/1522 Tarihli Ankara Vakıf Defteri, v. 139a-140a.

53 1463’te; “Karye-i nısf-ı Balgat, timâr-ı İskender. Hüdâvendigar zamanında tamam[ını] Yazıcı İs-
kender yermiş”. Bk. MAD 9, v. 53a. “Karye-i nısf-ı Balgat, Hüdâvendigar zamanında yazıcı İsken-
der yermiş. Timur gelince sonra karındaşı Hacı yimiş. Merhum Sultan Mehmed, Musa Çelebi’yi 
basınca ol vakit yarusın Ahî Paşa’ya virmiş, ziyâde Ahî Şerefeddin Zâviyesi’nin vakfıymış. Mahsûl: 
810”. Bk. MAD 9, v. 65a. 1522’de; Melike Hâtun Medresesi vakfı arasında yer alan Balgat ile ilgili 
şu kayıt yer almaktadır: “Karye-i Balgat, nısfı timar defterinde timar kayd olunub ve bir nısf-ı 
âharı vakf-ı Câmiʻ-i Şerefeddin” kaydedilmiştir. Hâsıl 2078”. Bk. MAD 9, v.  19a.

54 “Mezraa-i Kuzpınar, timâr-ı İvaz. Hüdâvendigar zamanında İvaz atası ve dedesi vekfetmiş. Ki-
mesneye karşı gelmedik. Şimdiki halde mukarrer vakıf tutuldı deyu eski defterde yazılmış. Hâ-
sıl:780”. Bk. MAD 9, v. 17b.

55 438 MVAD, s. 364, 390, 378. 
56 “Karye-i Balgat, nısfı timar defterinde timar kayd olunub ve bir nısf-ı âharı vakf-ı Câmiʻ-i Şere-

feddin deyu mukayyed der-defter-i atîk. Yine kemâkân mukarrer. Hâsıl 2.278”. Defter-i Evkâf-ı 
Livâ-i Ankara, 558, v. 31a.
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55 438 MVAD, s. 364, 390, 378. 
56 “Karye-i Balgat, nısfı timar defterinde timar kayd olunub ve bir nısf-ı âharı vakf-ı Câmiʻ-i Şere-
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1522’de olduğu gibi  yeniden bu vakfın geliri olarak yer almıştır. Burada 1530 
yılı kayıtlarında acaba bir yanlışlık mı var sorusunu akla getirmektedir. 1571 
yılında Melike Hâtun Medresesi’nin vakıfları arasında 4.831 akçe geliri ile An-
kara’nın Kasaba’ya bağlı Solfasıl köyü;  Çubuk kazasına bağlı 3.863 akçe geliri 
ile Ravlı köyü; 2.169 akçe geliri ile Begcügez (Beycüğez)  köyü;  1.004 akçe 
geliri ile Kilisacık köyü; 1.456 akçe geliri ile yarı hissesi timar olan Busaklar 
köyü; Ankara’nın Murtazaâbâd kazasına bağlı 8.677 akçe geliri ile Girendos 
köyü yer almaktadır.57 1571 yılı vakıf kayıtlarında Melike Hâtun Medresesi’nin 
Çubuk’taki vakıflarının gelirinin toplamı 8.492 akçedir.58 Girendos Köyü’nden 
elde edilen vakıf gelirden günde 8 akçe talebeye, geriye kalanı ise müderrisin 
ücretine tahsis edilmiştir. 1571’de medresenin müderrisi ve vakıf gelirin mu-
tasarrıfı Mevlânâ Muhyiddin’dir.59 Melike Hâtun Medresesi’nin vakıf gelirleri 
1463 yılında 13.680 akçe iken, 1571’de de 22.000 akçeye ulaşmıştır. Yüz yılı 
aşkın bir zamanda medrresenin vakıf geliri yaklaşık %62 artmıştır. 

Tablo 1
Melike Hâtun Medresesi’nin 15 ve 16. Yüzyıllarda Vakıf Gelirleri60

Vakıf Akar/Bulunduğu Yer Vakfedilen Hayrat

Vakfın Geliri
Yıl / Akçe 

1463 1522 1571

1 Girendos (Girindos/Fethiye) Köyü Melike Hâtun Medresesi 8.130 4.677 8.677

2 Solfasıl (Solfasol) Köyü Melike Hâtun Medresesi 4.832 4.831

57 “Karye-i Busaklar nısfı vakf-ı medrese-i mezkûre ve nısf-ı âhârı timar, tâbiʻ-i Çubuk. Hâsıl 
1.456”. Defter-i Evkâf-ı Livâ-i Ankara, 558, v. 80a. Defter-i Evkâf-ı Livâ-i Ankara, 558, v. 30b-31a, 
79a-80a, 106b-108b. Köse, a.g.t., s.24-26. 

58 Melike Hâtun Medresesi’nin Çubuk’taki vakıfları arasında, Ravlı ve Beycüğez köylerinin tama-
mı ile Busaklar köyünün yarı hissesi ve Kilisecük mezraası yer almaktadır. Bk. Evkâf-ı Livâ-i 
Ankara 558, vr. 79a-80a.

59 “Karye-i Girendos Vakf-ı Medrese-i Melike Hatun, kadîmü’z-zamandan vakfiyet üzere tasarruf 
olunurmuş.  Mevlânâ Emre Çelebi mutasarrıfdır deyu kayd olmuş der-defter-i köhne. El-hâletü 
hazihi Müderris Mevlânâ Muhyiddin mutasarrıfdır. Elinde Padişahımız berâtı var ve karye-i 
mezkûrenin mahsûlâtı tevziʻ olunub yevmî sekiz akçe cihet-i talebe, bâkî mahsûlâtı müderri-
se taʻyîn olundu deyu defter-i köhnede mastur. Hâliya Padişahımız beratıyla Mevlânâ Muh-
yiddin’e virilmiş deyu mastur der-defter-i atîk. Hâsıl 8.677”. Bk. Evkâf-ı Livâ-i Ankara 558, v. 
106b-107b.

60 “Cemʻan mahsûl-i evkâf-ı Melike (Melikiye) ki, der-tasarrfu-ı (Şeyh) Bâbâ: 5.550” (Bu hâsıl, Sol-
fâzıl, Busaklar’ın hisse, Ravlı, Begcügez (Beycüğez) köyleri ile Kilisâcük mezraasından Melike 
Hâtun Medresesi’nin Şeyh Baba’nın tasarrufundaki kısmının geliridir.) Bk. MAD 9, v.221a.
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3 Ravlı  (Akyurt) Köyü Melike Hâtun Medresesi 3.863 3.863

4 Busaklar (Pursaklar) Köyü Melike Hâtun Medresesi 1.456 1.456

5 Begcügez (Beycüğez) Köyü Melike Hâtun Medresesi 5.55060 2.169 2.169

6 Kilisacük (Kilisecik) Köyü Melike Hâtun Medresesi 994 1.004

7 Kuzpınar Köyü Melike Hâtun Medresesi 828

Toplam/Akçe 13.680 18.819 22.000

Melike Hâtun Medresesi’nin vakıf gelirlerine ehl-i örfün müdahale ettiği, 
vakfın mütevellisi Hafız Mehmed’in şikayeti üzerine 1747 yılında Ankara ve 
Çubuk kazaları kadılarına gönderilen bir emr-i şerife konu olmuştur. Burada 
medresenin vakfı olan köylerden Ankara Sancağı’nın Kasaba Nahiyesi’nin Sol-
fasıl ve Çubuk Nahiyesi’nin Ravlı ve Beycüğez köylerinin tamamının, yine Çu-
buk Nahiyesi’ne bağlı Busaklar köyünün de yarı hissesinin Melike Hâtun Med-
resesi’nin diğer yarısının da timar toprağı olduğu belirtilmiştir.61 18. yüzyılın 
ortalarında medresenin vakıf köylerinin stastüsünü koruduğu görülemektedir. 

Melike Hâtun Medresesi’nin bir diğer adı da yaptığı tamirle Medrese-i 
Cedîde/Yeni Medrese ismini almasını sağlayan Koca Bey’dir. 1904 yılının baş-
larına ait bir belgede, Koca Bey nâm-ı diğer (diğer adı) Melike Hâtun Mede-
resesi’nin mamur halde olduğu ve içinde talebelerin bulunduğu, öşür gelirle-
rini alan müderrislerin binanın tamirini de yaptıkları yer almaktadır.62 Melike 

61 Evâsıt-ı Ramazan 1160/16-25 Eylül 1747 tarihli emri şerifte; “Vakıf mütevellisinin şikayeti bu 
vakıf köylerin “bâd-ı hevâ türü vergiler içindeki cürm sâbit olan re‘âyâ tâifesinin vâki‘ olan cerî-
melerine mîr-i mîrân ve mîrlivâ ve mütesellim ve voyvoda ve sâir ehl-i örf tâifesi taraflarından 
müdahale edilmemesi yönündedir. Bu müdahale ile vakıf mala zarar verildiği belirtilmiştir. Bu 
talep üzerine Defterhane’deki kayıtlara bakılmış ve Solfasıl köyünün 4.831 akçe,  Ravlı köyünün 
3.863 akçe Beycügez köyünün 2.169 akçe,  Busaklar köyünün  yarısı vakıf yarısı timar olmak 
üzere 1.456 akçe hasılı olduğu görülmüştür. Gönderilen emr-i şerifte, yukarıda isimleri belirti-
len vakıf köylerin bâd-ı hevâ vergilerinin açık bir şekilde vakıf üzerine kaydedildiği belirtilmiş, 
ehl-i örfün müdahale etmesinin engellenmesi istenmiştir.  Bk. Ankara Şerʻiye Sicili, 817, s. 289.

62 Maliye Nezareti’nce tanzim edilen 20 Kânun-ı evvel 1319/2 Ocak 1904 tarihli yazıda; Ankara 
Sancağı’da Zir Kasabası’nda Koca Bey nâm-ı diğer Melike Hâtun Medresesi ve Melike Hâtun 
Camii’nin başka vakıflar olup bunlara ilişkin olarak sülüsân (üçte iki) bedellerinin ayrı ayrı 
alındığı anlaşılmış olup, Melike Hâtun Medresesi’nin mevcud ve maʻmûr olduğu içerisinde ta-
lebe-i ulûmun bulunduğu ve öşür gelirlerinin teâmülen müderris olanlara verilmekte olduğu, 
tamiratın ise yine müderrisler tarafından yapıldığı ve bu vakfa ait vakfiye kaydının olmadığı 
anlaşıldığından, vakfiyesinin Sicil-i Mahkeme’de kayıtlı olup olmadığı kayıtlı ise suretinin gön-
derilmesi, Melike Hâtun Camii’ne Mal Sandığı’nca şimdiye kadar verilen meblağların senesi ve 
miktarının mazbata ile bildirilmesi istenmiştir. Bk. VGMA, Defter No: 2465, s. 49.
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müdahale edilmemesi yönündedir. Bu müdahale ile vakıf mala zarar verildiği belirtilmiştir. Bu 
talep üzerine Defterhane’deki kayıtlara bakılmış ve Solfasıl köyünün 4.831 akçe,  Ravlı köyünün 
3.863 akçe Beycügez köyünün 2.169 akçe,  Busaklar köyünün  yarısı vakıf yarısı timar olmak 
üzere 1.456 akçe hasılı olduğu görülmüştür. Gönderilen emr-i şerifte, yukarıda isimleri belirti-
len vakıf köylerin bâd-ı hevâ vergilerinin açık bir şekilde vakıf üzerine kaydedildiği belirtilmiş, 
ehl-i örfün müdahale etmesinin engellenmesi istenmiştir.  Bk. Ankara Şerʻiye Sicili, 817, s. 289.

62 Maliye Nezareti’nce tanzim edilen 20 Kânun-ı evvel 1319/2 Ocak 1904 tarihli yazıda; Ankara 
Sancağı’da Zir Kasabası’nda Koca Bey nâm-ı diğer Melike Hâtun Medresesi ve Melike Hâtun 
Camii’nin başka vakıflar olup bunlara ilişkin olarak sülüsân (üçte iki) bedellerinin ayrı ayrı 
alındığı anlaşılmış olup, Melike Hâtun Medresesi’nin mevcud ve maʻmûr olduğu içerisinde ta-
lebe-i ulûmun bulunduğu ve öşür gelirlerinin teâmülen müderris olanlara verilmekte olduğu, 
tamiratın ise yine müderrisler tarafından yapıldığı ve bu vakfa ait vakfiye kaydının olmadığı 
anlaşıldığından, vakfiyesinin Sicil-i Mahkeme’de kayıtlı olup olmadığı kayıtlı ise suretinin gön-
derilmesi, Melike Hâtun Camii’ne Mal Sandığı’nca şimdiye kadar verilen meblağların senesi ve 
miktarının mazbata ile bildirilmesi istenmiştir. Bk. VGMA, Defter No: 2465, s. 49.
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Hâtun Medresesi zaman zaman tamire muhtaç hale gelmiştir. Bunlardan biri 
de 26 Ağustos 1329 / 8 Eylül 1913 tarihinde düzenlenen bir belgeye konu ol-
muştur. Burada, birinci keşif cetvelinin yapılan incelemede usulüne uygun ola-
rak düzenlenmediği, medreseye ait mufassal harita, kullanılacak malzemenin 
cinsi ve miktarının bildirilmesi gerektiği yer almıştır.63

Osmanlı Devleti’nin son yıllarında Seyyid Mehmed Tevfik Efendi, Ah-
med Refiʻ Efendi ve oğulları, Osman ve Halid Efendiler, Abdülahlim Efendi ve 
kardeşleri Ahmed ve Osman Efendiler, Hoca Kara Salih Efendi, Ahmed Tevfik 
Efendi, Hacı İsmail Hakkı Efendi ve Zeynel Abidin Efendi gibi gibi şahıslar, 
Melike Hâtun Medresesi’nin kimi zaman yarı kimi zaman da üç hisseye taksim 
edilen müderrislik vazifesini uhdelerinde bulundurmuşlardır. Medresenin son 
müderrisi 8 Şubat 1933’te vefat eden Zeynel Abidin Efendi’dir.64 

Melike Hâtun Kervansarayı

Melike Hâtun’un vakıfları arasında, sadece 1463 yılına ait kayıtlarda, “Me-
like Hâtun Karbansarayı” adıyla anılan bir kervansaray yer almaktadır.65 Bu 
kervansarayın Çubuk’a bağlı, eski adı Deliviran (Deliören) yeni adı Mutlu olan 
köyün yakınında olduğu, halen o çevrede yaşan bazı kimseler tarafından da 
dile getirilmektedir.66 Bu kervansaray, muhtemelen Ankara’nın merkezi ile 
Anadolu’daki sol kolu birbirine bağlayan yol güzergahı üzerindeydi. Bir baş-
ka ifade ile Ankara’dan da geçen orta kolu, sol kola, Çankırı ve Osmancık’a 
bağlayan yol güzergâhındaydı. Çubuk’ta eski adı Aybek (İybek), günümüzdeki 
adı Yiğitli olan köy ile Aşağıobruk köyleri arasında kalan ve köylülerce ker-
vancı köprüsü ve kervancı deresi denilen  bir köprü ile derenin bulunması, bu 
çevreden kervanların geçtiğine işaret etmektedir.  Burada bahsedilen köprü 
2014 yılında arkeolojik SİT alanı olarak tescillenmiştir. Bu bilgiler, bu çevrede 
kervanların takip ettiği bir yol ve konakladıkları bir kervansaray olduğuna da 
işaret etmektedir.67

63 Kılcı, “Ankara’da Ak Medrese Ve Kara Medrese”, s.144-145.
64 VGMA, Defter No: 224.151, s.298-299; Defter 224.151, s.298-299. 
65 Hüseyin Çınar - Osman Gümüşçü, Osmanlıdan Cumhuriyete Çubuk Kazası, Bilge Yay. Ankara 

2002, s. 681.
66 Deliviran (Deliören) köyündeki kervansaray hakkındaki bilgileri bizimle paylaşan İsmal Bal 

Beyefendi’ye çok teşekkür ederim.
67 https://archive.org/stream/AnkaraubukTarihiVeArkeolojisi/Ankara%20-%C3%87ubuk%20Ta-

rihi%20ve%20Arkeolojisi_djvu.txt/ (Erişim tarihi: 10.05.2018).
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Günümüze herhangi bir yapısı ulaşmayan bu kervansarayın ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere 15. yüzyılda Çubuk Kazası’nın Deliviran (Deliören),68 Oyu-
miğde (Eyümigde),69 Kapaklu,70 Kışla,71 Ayvaluca,72 Karakeçilü73 ve Yavsal74 
köyleriyle, Yağmurlu75 mezraasının vergi gelirleri vakıf olarak tahsis edilmişti. 
1463 yılı vakıf kayıtlarında bu köylerden Kapaklu köyünün daha önce Melike 
Hâtun Kervansarayı vakfı olduğu, ancak bu yılda timar olarak tasarruf olundu-
ğu yer almıştır. Aynı yılda, Deliviran, Oyumiğde, Kışla, Ayvaluca, Karakeçilü 
ve Yavsal köyleriyle Yağmurlu mezraası Melike Hâtun vakfı olarak kaydedilir-
ken, evvelden bu köylerin tasarrufunun Ali, Hamza ve Ulubey (Ulubeg)’in ta-
sarrufunda olduğu, 1463 yılındaki kayıtta ise Necib oğulları Edhem, Mustafa, 
Hüseyin ve Hızır’ın tasarrufunda olduğu belirtilmiştir. Önceki mutasarrıfları 
ile Necib oğullarının hangi nedenlerden dolayı bu vakıf gelire tasarruf ettikleri 
hakkında elimizde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.  

16. yüzyıl tahrir defterlerinde bu kervansarayın adına ve yukarıda belirti-
len köyler ve mezraanın gelirleri vakıf olarak değil, timar olarak kaydedilmiş-
tir. Bu da bize Melike Hâtun Kervansarayı’nın ya işlevini yitirdiğini ya da vakıf 
statüsünden çıkarıldığını göstermektedir.  

68 1463’te; “Karye-i Delüvirân, Melike (Melikiye) Hâtun Kârbânsarayı’nun vakfıdur. Şimdiki halde 
mezkûr Necib oğlanları Edhem ve Mustafa ve Hüseyin ve Hızır yirler. Sultan zamânında Ali ve 
Hamza ve Ulubeg yirler imiş”. Hâsıl 1.570”. Bk. MAD 9, v. 29a-b. 

69 1463’te; “Karye-i Oyumiğde ki, Melike (Melikiye) Hâtun vakfıdır. El-Hâletü hazihi Necib oğlı Ed-
hem ve Mustafa ve Hüseyin ve Hızır mutasarrıflardır. Evvelden Ali ve Hamza ve Ulubeg yirler 
imiş. Hâsıl 1.905”. Bk. MAD 9, v. 29a-b. 

70 1463’te Kapaklu köyü ile ilgili şu bilgi yer almaktadır: “Karye-i Kapaklu, kadîmden Melike Hâtun 
Karbânsarayı’nın vakfı imiş, timar idüb yirlermiş. Sonra timar itdükleriçün Muhammedî’ye ve 
Turâ’ya virilmiş kim yılda bir eşkünci vireler. Şimdiki halde Muhammedî her yıl eşer imiş. Mahsûl 
1.000”. Bk. MAD 9, v. 36b.  

71 1463’te; “Karye-i Kışla, Melike Karbânsarayı’nun vakfıdır. Şimdi mezkûr Necib oğlanları yirler. 
Evvelden Ali ve Hamza ve Ulubeg yirlermiş, koyun kılasıymış”. Bk. MAD 9, v. 29b. 

72 1463’te; “Karye-i Ayvaluca, Melike Hâtun vakfıdır. Karbânsarayı’nun vakfıdır. Şimdi Necib oğ-
lanları mutasarrıflardır. Koyun kılasıdır, dört çiftlik yerdir”. Bk. MAD 9, v. 29b. Ayvaluca köyü 
ile ilgili aynı yerde; “Karye-i Ayvaluca, tımar-ı evlâd-ı Necib. Vakf-ı Karbânsaray-ı Melike 
Hâtûn. Evvelden Ali ve Hamza ve Ulubeg  yirlermiş, üç çiftlik yerdir, taşradan ekilür”. Bk. MAD 
9, v.29b. 

73 1463’te; “Karye-i Karakeçilü, Melike Hâtun vakfıdır. Koyun kılasıdır?”. Bk. MAD 9,  v. 29b.
74 1463’te; “Karye-i Yavsal, Melike Hâtun vakfıdır. Koyun kılasıdır”. Bk. MAD 9, v. 29b.
75 1463’te; “Mezraa-i Yağmurlu, el-hâletü hazihi Necib oğlanları mutasarrıflardır”. Bk. MAD 9, v. 

29b.
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miğde (Eyümigde),69 Kapaklu,70 Kışla,71 Ayvaluca,72 Karakeçilü73 ve Yavsal74 
köyleriyle, Yağmurlu75 mezraasının vergi gelirleri vakıf olarak tahsis edilmişti. 
1463 yılı vakıf kayıtlarında bu köylerden Kapaklu köyünün daha önce Melike 
Hâtun Kervansarayı vakfı olduğu, ancak bu yılda timar olarak tasarruf olundu-
ğu yer almıştır. Aynı yılda, Deliviran, Oyumiğde, Kışla, Ayvaluca, Karakeçilü 
ve Yavsal köyleriyle Yağmurlu mezraası Melike Hâtun vakfı olarak kaydedilir-
ken, evvelden bu köylerin tasarrufunun Ali, Hamza ve Ulubey (Ulubeg)’in ta-
sarrufunda olduğu, 1463 yılındaki kayıtta ise Necib oğulları Edhem, Mustafa, 
Hüseyin ve Hızır’ın tasarrufunda olduğu belirtilmiştir. Önceki mutasarrıfları 
ile Necib oğullarının hangi nedenlerden dolayı bu vakıf gelire tasarruf ettikleri 
hakkında elimizde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.  

16. yüzyıl tahrir defterlerinde bu kervansarayın adına ve yukarıda belirti-
len köyler ve mezraanın gelirleri vakıf olarak değil, timar olarak kaydedilmiş-
tir. Bu da bize Melike Hâtun Kervansarayı’nın ya işlevini yitirdiğini ya da vakıf 
statüsünden çıkarıldığını göstermektedir.  

68 1463’te; “Karye-i Delüvirân, Melike (Melikiye) Hâtun Kârbânsarayı’nun vakfıdur. Şimdiki halde 
mezkûr Necib oğlanları Edhem ve Mustafa ve Hüseyin ve Hızır yirler. Sultan zamânında Ali ve 
Hamza ve Ulubeg yirler imiş”. Hâsıl 1.570”. Bk. MAD 9, v. 29a-b. 

69 1463’te; “Karye-i Oyumiğde ki, Melike (Melikiye) Hâtun vakfıdır. El-Hâletü hazihi Necib oğlı Ed-
hem ve Mustafa ve Hüseyin ve Hızır mutasarrıflardır. Evvelden Ali ve Hamza ve Ulubeg yirler 
imiş. Hâsıl 1.905”. Bk. MAD 9, v. 29a-b. 

70 1463’te Kapaklu köyü ile ilgili şu bilgi yer almaktadır: “Karye-i Kapaklu, kadîmden Melike Hâtun 
Karbânsarayı’nın vakfı imiş, timar idüb yirlermiş. Sonra timar itdükleriçün Muhammedî’ye ve 
Turâ’ya virilmiş kim yılda bir eşkünci vireler. Şimdiki halde Muhammedî her yıl eşer imiş. Mahsûl 
1.000”. Bk. MAD 9, v. 36b.  

71 1463’te; “Karye-i Kışla, Melike Karbânsarayı’nun vakfıdır. Şimdi mezkûr Necib oğlanları yirler. 
Evvelden Ali ve Hamza ve Ulubeg yirlermiş, koyun kılasıymış”. Bk. MAD 9, v. 29b. 

72 1463’te; “Karye-i Ayvaluca, Melike Hâtun vakfıdır. Karbânsarayı’nun vakfıdır. Şimdi Necib oğ-
lanları mutasarrıflardır. Koyun kılasıdır, dört çiftlik yerdir”. Bk. MAD 9, v. 29b. Ayvaluca köyü 
ile ilgili aynı yerde; “Karye-i Ayvaluca, tımar-ı evlâd-ı Necib. Vakf-ı Karbânsaray-ı Melike 
Hâtûn. Evvelden Ali ve Hamza ve Ulubeg  yirlermiş, üç çiftlik yerdir, taşradan ekilür”. Bk. MAD 
9, v.29b. 

73 1463’te; “Karye-i Karakeçilü, Melike Hâtun vakfıdır. Koyun kılasıdır?”. Bk. MAD 9,  v. 29b.
74 1463’te; “Karye-i Yavsal, Melike Hâtun vakfıdır. Koyun kılasıdır”. Bk. MAD 9, v. 29b.
75 1463’te; “Mezraa-i Yağmurlu, el-hâletü hazihi Necib oğlanları mutasarrıflardır”. Bk. MAD 9, v. 

29b.
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Tablo 2
Melike Hâtun Kervansarayının Çubuk Kazası’ndaki Vakıf Gelirleri767778

Vakıf Akarın Bulunduğu Yer Vakfedilen Hayrat

Vakıf Tımar

1463 Yılı/
Akçe

1522 Yılı/
Akçe

1 Deliviran Köyü Melike Hâtun Kervansarayı 1.570 3.000

2 Oyumiğde Köyü Melike Hâtun Vakfı77 1.905 2.000

3 Kapaklu Köyü78 Melike Hâtun Kervansarayı 1.000 4.500

4 Kışla Köyü Melike Hâtun Kervansarayı

4.890

200

5 Ayvaluca Köyü Melike Hâtun Kervansarayı 1.192

6 Karakeçilü Köyü Melike Hâtun Kervansarayı 200

7 Yavsal Köyü Melike Hâtun Kervansarayı

8 Yağmurlu Mezraası Melike Hâtun Kervansarayı 1.255

Toplam/Akçe 9.365 12.347

Melike Hâtun’un Çeşmesi, Bahçesi ve Mezarı

Melike Hâtun’un Ankara’nın merkezindeki bir diğer hayratı mezarına bi-
tişik yaptırdığı çeşmesidir. Çeşme, Melike Hâtun’un diğer hayratının da bu-
lunduğu Ankara’nın Doğanbey mahallesindedir. Abdülkerim Erdoğan’ın ak-
tardığına göre, Taşçılar sokağı ile Pala sokağının kesiştiği yerde, yaklaşık 3x3 
m. ebadında olan bu çeşme, yerli taştan yapıldığı için, kitabesi zamanla aşın-
mış ve okunamayacak derecede bozulmuştur. Çeşme tek kurnalı olup, önün-
de 62x128 cm. ebadında bir oluk vardır. Çeşmenin alt ve üst köşesinde birer 

76 Çınar - Gümüşçü, Osmanlıdan Cumhuriyete Çubuk Kazası, s. 226-227, 202-209. 1522, 1530 
ve 1571’de buradaki köyler timar olarak kaydedilmiştir. 1522 yılı sütünunda bu köylerin timar 
gelirleri verilmiştir.

77 Oyumiğde, Deliviran, Kapaklu, Kışla, Akçain, Ayvaluca, Karakeçilü ve Yavsal köyleriyle Yağ-
murlu mezraası Melike Hatun’un kervansarayının vakfıdır. 1463 yılında bu köyler ve mezraa, 
Melike Hâtun vakfı olduğu belirtildikten sonra Necib oğullarının tasarrufunda olduğu belirtil-
miştir. Melike Hatun’un bu vakıf gelirlerine 1530 ve 1571 yılları vakıfları arasında rastlamakta-
yız. Bu vakıf gelirleri timar kaydedilmiştir.

78 Kapaklu köyü, 1463 öncesi Melike Hâtun vakfı geliri iken, 1463’te timar olarak kaydedilmiştir. 
Burada daha önceye yapılan atıftan dolayı bu köyün ismine yer verilmiştir.
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rozet bulunmaktadır. Sanat tarihçilerinin ifadesine göre bu rozetler Selçuklu 
üslûbunda olmayıp Osmanlı’nın son devrine, muhtemelen 20. yüzyıl başlarına 
aittir.79 Kitabesi olmayan bu çeşme çeşitli zamanlarda yenilenmiştir. Çeşmenin 
son tamirlerinden biri 21 Safer 1320 / 30 Mayıs 1902 tarihli belgeye göre 4.329 
kuruşa yeniden yapılmıştır.80 Yukarıda Melike Hâtun Camii ile ilgili kısımda 
da belirtildiği üzere 1908 yılına ait bir belgede, vakfın geliri olan dört dükka-
nın gelirinin harcandığı yerler arasında Hâtuniye Camii yanındaki çeşme ile 
At Pazarı’nda Palacılar Çarşı’sındaki musluğun masraflarının karşılandığı yer 
almaktadır.81 Günümüzde bu çeşme bakımsız haldedir.

Melike Hâtun’un mezarı, yukarıda da bahsedildiği üzere medrese,  cami 
ve çeşmesinin bulunduğu Ankara’nın Hacı Doğan Mahallesi’nde, Eyne Bey 
Hamamı’nın kuzey cephesindeki sokağın solunda, yaşlı bir ağacın altında, de-
mir korkuluklarla çevrilidir.  Mezarın üstü açık, etrafı taş duvarlarla çevrilidir. 
Sadece baş ve ayak taşları mevcuttur. Mezarın başına sekiz köşeli mermer bir 
sütun konmuştur. Bu sütunda üç satırlık Arapça bir kitâbe vardır. Kamil Şa-
hin’in aktardığına göre bu kitabede şunlar yazıldır:82 

“Küllü şey’in hâlikün illâ vechehu lehü’l-hükmü ve ileyhi turceʻûn 
Ğaferallahu lehu bi-rahmetihi ve lehu rûhı cennetu naʻîm 
Allahümme’l-hakka’l-mevtihi târihi ve kîle felehu selamün min rabbi rahîm”.

Melike Hâtun’un Ankara’nın merkezindeki vakıfları arasında bir de bah-
çesi bulunmaktadır. Bu bahçeden elde edilen gelir, Melike Hâtun’un ruhu için 
aynı yerde bulunan mezarının yanındaki mescitte, günde Kur’an-ı Kerim’den 
bir cüz okunması için vakfedilmiştir. 1463 yılı vakıf kayıtlarında; yılda 1.400 
akçe geliri olan bahçe için “şehirde Melike yeri diye maʻrûf bir bağçe Melike 
Hâtun türbesinün vakfıdır” ibaresi yer almaktadır.83 1522 yılı vakıf tahrir def-
terinde yılda 1.500 akçe gelir kaydedilen bu bahçe ile ilgili vakıf kaydında, 

79 Erdoğan, “Ankara’da Melike Hatun Vakıfları”, s. 79. 
80 Kılcı, “Ankara’da Ak Medrese Ve Kara Medrese”, s. 142. 
81 VGMA, Defter No: 607, s. 265, sr. 395. Hüccet 29 Zilkade 1326/23 Aralık 1908 tarihlidir. 
82 “O’ndan başka herşey yok olacaktır; hüküm O’nundur; O’na döndürüleceksiniz.” (Kasas Suresi, 

88); Allah rahmetiyle O’nun günahlarını bağışlasın. Rahatlık, hoşluk ve nimet cenneti onundur”. 
“O’nun ölüm tarihini Cenâb-ı Hâk bana ilham etti ve onun için denildi ki: “Merhametli olan Rab 
katından onlara selam vardır.” Yukarıdaki metin ve tercümesi için bk. Şahin, “Ankara’da Melike 
Hatun Vakıfları”, s. 78. Meazar için ayrıca bk. Erdoğan, Unutulan Şehir Ankara, s. 145. 

83 MAD 9, v. 217a.
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Hamamı’nın kuzey cephesindeki sokağın solunda, yaşlı bir ağacın altında, de-
mir korkuluklarla çevrilidir.  Mezarın üstü açık, etrafı taş duvarlarla çevrilidir. 
Sadece baş ve ayak taşları mevcuttur. Mezarın başına sekiz köşeli mermer bir 
sütun konmuştur. Bu sütunda üç satırlık Arapça bir kitâbe vardır. Kamil Şa-
hin’in aktardığına göre bu kitabede şunlar yazıldır:82 

“Küllü şey’in hâlikün illâ vechehu lehü’l-hükmü ve ileyhi turceʻûn 
Ğaferallahu lehu bi-rahmetihi ve lehu rûhı cennetu naʻîm 
Allahümme’l-hakka’l-mevtihi târihi ve kîle felehu selamün min rabbi rahîm”.

Melike Hâtun’un Ankara’nın merkezindeki vakıfları arasında bir de bah-
çesi bulunmaktadır. Bu bahçeden elde edilen gelir, Melike Hâtun’un ruhu için 
aynı yerde bulunan mezarının yanındaki mescitte, günde Kur’an-ı Kerim’den 
bir cüz okunması için vakfedilmiştir. 1463 yılı vakıf kayıtlarında; yılda 1.400 
akçe geliri olan bahçe için “şehirde Melike yeri diye maʻrûf bir bağçe Melike 
Hâtun türbesinün vakfıdır” ibaresi yer almaktadır.83 1522 yılı vakıf tahrir def-
terinde yılda 1.500 akçe gelir kaydedilen bu bahçe ile ilgili vakıf kaydında, 

79 Erdoğan, “Ankara’da Melike Hatun Vakıfları”, s. 79. 
80 Kılcı, “Ankara’da Ak Medrese Ve Kara Medrese”, s. 142. 
81 VGMA, Defter No: 607, s. 265, sr. 395. Hüccet 29 Zilkade 1326/23 Aralık 1908 tarihlidir. 
82 “O’ndan başka herşey yok olacaktır; hüküm O’nundur; O’na döndürüleceksiniz.” (Kasas Suresi, 

88); Allah rahmetiyle O’nun günahlarını bağışlasın. Rahatlık, hoşluk ve nimet cenneti onundur”. 
“O’nun ölüm tarihini Cenâb-ı Hâk bana ilham etti ve onun için denildi ki: “Merhametli olan Rab 
katından onlara selam vardır.” Yukarıdaki metin ve tercümesi için bk. Şahin, “Ankara’da Melike 
Hatun Vakıfları”, s. 78. Meazar için ayrıca bk. Erdoğan, Unutulan Şehir Ankara, s. 145. 

83 MAD 9, v. 217a.
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yukarıda mescidi/camii ile ilgili kısımda da belirtildiği üzere, mescidin yanın-
da mezarı bulunan Melike Hâtun’un ruhu için günde bir cüz Kur’an-ı Kerim 
okunması şartı yer almıştır. Bu yıllarda bu vazife beratla Muhyiddin Fakih’in 
tasarrufundadır.84 1530’da ve 1571 yılında da Melike Hâtun’un mezarı için vak-
fedilen bu bahçeninin geliri yılda 1.500 akçedir.85 

Melike Hâtun’un mezarı ile ilgili vakıf tahrir defterlerinde yer alan bir baş-
ka vakıf kaydı, Yusuf kızı Bula Hâtun’un Ankara’nın Busal Köyü’ndeki haraçlı 
mülk değirmenidir. Bula Hâtun vakıf şartında, Busal köyündeki mülk değir-
meninden elde edilen geliri, Melike Hâtun’un mezarı yanındaki mescitte, ken-
di ruhu için her yıl Ramazan ayında iki hatim okunması, vakfettiği değirmenin 
haracı ödendikten sonra geri kalan paranın hatim okuyan bu kişilere verilmesi 
şeklinde yer almıştır.86 Bu vakıf doğrudan Melike Hâtun’un vakfı olmasa da 
onun mescidinde bir hizmet olarak dikkati çekmektedir.   

1698 tarihli bir fermanda, Melike Hâtun’un mezarı için türbesi ifadesi 
kullanılmıştır. Burada Ankara’nın Kasaba nahiyesinin Bil-Ömer mezraasının 
gelirleri arasında yer alan öşür vergisinden günde beş akçenin Melike Hâtun 
Türbesi’nde eczâ-yı şerife (cüz-i şerif) okunmak üzere vakf olunduğu yer al-
mış; türbede beratla cüzhan olan Muhammed Dede, Ali, Abdülkadir ve Musa 
Halife’nin bu hizmeti ortak olarak yerine getirdikleri belirtimiştir.87

84 “Bağçe-i Melike Hâtun vakf-ı mezâr-ı mezkûredir nefs-i Ankara yevmî bir cüz kırâat oluna el’ân 
der-tasarruf-ı Muhiddin Fakîh bâ-berât-ı hümâyûn”. Bk. 928/1522 Tarihli Ankara Vakıf Defteri, 
v. 19a.

85 “An-Bağçe-i Melike Hâtun vakf-ı mezar-ı mezkûredir. Nefs-i Ankara’da yevmî bir cüz kıraat oluna 
el-ân der tasarrufu Muhyiddin bin Dede bâ-berât-ı hümâyun. Hâsıl 1.500”. Bk. Evkâf-ı Livâ-i 
Ankara 558, 30a.

86 “An-Bağçe-i Melike Hâtun vakf-ı mezar-ı mezkûre der-nefs-i Ankara’da yevmî bir cüz’ kıraat 
oluna el-ân der tasarruf-ı Muhyiddin bin Dede bâ-berât-ı hümâyûn. Hâsıl 1500”. Bk. 928/1522 
Tarihli Ankara Vakıf Defteri, v. 18a. “Bula Hâtun binti Yusuf, karye-i Busal’da bir haraçlu mülk 
değirmenini mezar-ı mezbûr mescidinde kendü ruhu içün her yıl Ramazan’da iki hatim-i Kelâ-
mullah okunmak içün…”. Bk. 928/1522 Tarihli Ankara Vakıf Defteri, v. 18a; Defter-i Evkâf-ı Li-
vâ-i Ankara, 558,  v. 30b.

87 Ankara Nâibine 20 Rebîülâhir 1110/26 Ekim 1698 tarihinde gönderilen fermanda; Ankara’nın 
Kasaba nahiyesinde Bil-Ömer mezraası vakfının mütevellisi Musa Halife’nin arzuhalinde yer 
bulan ifadede, üzerindeki mezraanın Melike Hâtun Türbesi’ne eczâ-yı şerife okunmak üzere 
vakf olunduğu, türbede beratla cüzhan olan Muhammed Dede, Ali, Abdülkadir ve Musa Hali-
fe’nin hizmetlerini yerine getirdikleri ve bundan dolayı da kendilerine mezraanın gelirleri ara-
sında yer alan öşür vergisinden, beratlarında hisselerine tevdi edilen ücretin ödendiği belirtil-
miştir. Ancak Melike Hâtun’un Kirişçiyan Mahallesi’nde yaptırdığı mescidin imamı, müezzini 
ve diğer mürtezikalarının üzerlerinde vazifelerine muadil vakıf gelileri varken, cüzhanların bu 
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Eyne Bey Hamamı 

Melike Hâtun’un doğrudan kendisinin yaptırmayıp, ancak yapımına kat-
kı sağladığı Ankara’daki önemli bir eser de I. Murad’ın subaşılarından Eyne 
Bey’in88 Ankara’nın Hâtuniye mahallesinde yaptırdığı hamamdır. Eyne Bey 
Hamamı, Eski Hamam ve Öğle Hamamı adlarıyla da anılan bu hamam, Eyne 
Bey’in Balıkesir’deki zaviyesine gelir getirmek üzere yaptırılmıştır. Melike 
Hâtun, 14. yüzyılın ikinci yarısında yapıldığı tahmin edilen bu hamamın ya-
pımına 1.000 eşrefî altın yardımda bulunmuş; Subaşı Eyne Bey de hamamın 
gelirinden günde 17 akçeyi Melike Hâtun’a tahsis etmiştir.89 Melike Hâtun 
da hamamdan kendine ayrılan hisseden günlük olmak üzere 4 akçeyi kendi 
yaptırdığı Kirişçiler mahallesindeki mescide, 2 akçeyi Seyyid Sinan’a, 2 akçeyi 
Seyyid Mahmud’a ve 2 akçeyi de Kale’deki caminin imamına verilmek üzere 
vakfetmiştir.90 Melike Hâtun’a, Eyne Bey Hamamı’ndan gelen gelirden sadece 
kendi mescidine değil; Seyyid Sinan ve Seyyid Mahmud mescitleri ile Kale’deki 
caminin (adı belirtilmese de bu cami Alâeddin Camii olmalı) imamına da tah-
sisat ayrılmıştır. Hamamdan gelen gelir, bu ibadet mahallerine vakfedilmiştir. 
Hamamın toplam gelirinden senede 7.560 akçe Melike Hâtun’a, günde iki akçe 
hamamın meremmetine yani tamiratına, günde 3 akçe de nezaretine yani de-
netimine tayin edilmiştir.91 

gelirine müdahale edip, engel oldukları ifade edilmiştir. Şikayet konusu Hazine-i Amire’deki 
muhasebe defterlerinde incelendiğinde yukarıda adı geçen cüz okuyucularının, ortak olarak 
günde 4 akçe ile bu göreve tayin edildikleri görülmüş; bahsedilen müdahaleden mescitteki gö-
revlilerin men edilmesi istenmiştir. Bk. Devlet Arşivleri Osmanlı Arşivi (BOA). Cevdet Evkâf 
(C. EV). 624/31458.

88 I. Murad’ın subaşısı olan Eyne Bey’in Kosova’dan Ankara savaşına kadar çeşitli savaşlarda bu-
lunduğu, Ankara savaşından sonra Süleyman Çelebi ile Edirne’ye firar ettiği ve oradan İsa Çe-
lebi’nin yanına geçtiği ve onunla yapılan savaş sonrasında öldüğü bilinmektedir. Melike Hatun, 
Eyne Bey Subaşı’nın çağdaşıdır. Bk. Ergenç, Ankara ve Konya, s. 169.

89 928/1522 Tarihli Ankara Vakıf Defteri, v. 38a; Defter-i Evkâf-ı Livâ-i Ankara, 558,  v. 183; Ergenç, 
Ankara ve Konya, s. 27, 169, dn. 82. Şahin, “Melike Hatun Vakıfları”, s. 27; Erdoğan, Unutulan 
Şehir Ankara, s. 146-147; Kılcı, “Ankara’da Ak Medrese Ve Kara Medrese”, s. 141-142.

90 “Nefs-i Ankara’da merhûm Eyne Bey Subaşı binâ itdüği hamamın Melike Hâtun’a bin eşrefî muka-
belesinde verdiği on yedi akçeden gayri ki vakf etmişdir. Merhum Eyne Bey Subaşısı Hamamı’ndan 
kendüye tayin olunan on yedi akçeden kendünün mescidine 4 akçesin vakf edüp tayin etmiş. 2 
akçesin Seyyid Sinan’a, 2 akçesin Seyyid Mahmud ve 2 akçesin Kal‘a’da (Ankara Kalesi’nde) olan 
câmi‘in imâmına taʻyîn olunmuş”. Bk. 438 MVAD, s. 364; 928/1522 Tarihli Ankara Vakıf Defteri, 
v. 18a-b; Defter-i Evkâf-ı Livâ-i Ankara, 558,  v. 30b.

91 “Nefs-i Ankara’da merhûm Eyne Beg Subaşı kendü binâ itdüğü hamâmın Melike Hâtun’a bin eşrefî 
mukâbelesinde virdüğü on yedi akçeden gayri ki vakfetmişdir deyu mukayyed der defter-i atîk.

 Cihet-i meremmet, fî yevm 2.
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Eyne Bey Hamamı 

Melike Hâtun’un doğrudan kendisinin yaptırmayıp, ancak yapımına kat-
kı sağladığı Ankara’daki önemli bir eser de I. Murad’ın subaşılarından Eyne 
Bey’in88 Ankara’nın Hâtuniye mahallesinde yaptırdığı hamamdır. Eyne Bey 
Hamamı, Eski Hamam ve Öğle Hamamı adlarıyla da anılan bu hamam, Eyne 
Bey’in Balıkesir’deki zaviyesine gelir getirmek üzere yaptırılmıştır. Melike 
Hâtun, 14. yüzyılın ikinci yarısında yapıldığı tahmin edilen bu hamamın ya-
pımına 1.000 eşrefî altın yardımda bulunmuş; Subaşı Eyne Bey de hamamın 
gelirinden günde 17 akçeyi Melike Hâtun’a tahsis etmiştir.89 Melike Hâtun 
da hamamdan kendine ayrılan hisseden günlük olmak üzere 4 akçeyi kendi 
yaptırdığı Kirişçiler mahallesindeki mescide, 2 akçeyi Seyyid Sinan’a, 2 akçeyi 
Seyyid Mahmud’a ve 2 akçeyi de Kale’deki caminin imamına verilmek üzere 
vakfetmiştir.90 Melike Hâtun’a, Eyne Bey Hamamı’ndan gelen gelirden sadece 
kendi mescidine değil; Seyyid Sinan ve Seyyid Mahmud mescitleri ile Kale’deki 
caminin (adı belirtilmese de bu cami Alâeddin Camii olmalı) imamına da tah-
sisat ayrılmıştır. Hamamdan gelen gelir, bu ibadet mahallerine vakfedilmiştir. 
Hamamın toplam gelirinden senede 7.560 akçe Melike Hâtun’a, günde iki akçe 
hamamın meremmetine yani tamiratına, günde 3 akçe de nezaretine yani de-
netimine tayin edilmiştir.91 

gelirine müdahale edip, engel oldukları ifade edilmiştir. Şikayet konusu Hazine-i Amire’deki 
muhasebe defterlerinde incelendiğinde yukarıda adı geçen cüz okuyucularının, ortak olarak 
günde 4 akçe ile bu göreve tayin edildikleri görülmüş; bahsedilen müdahaleden mescitteki gö-
revlilerin men edilmesi istenmiştir. Bk. Devlet Arşivleri Osmanlı Arşivi (BOA). Cevdet Evkâf 
(C. EV). 624/31458.

88 I. Murad’ın subaşısı olan Eyne Bey’in Kosova’dan Ankara savaşına kadar çeşitli savaşlarda bu-
lunduğu, Ankara savaşından sonra Süleyman Çelebi ile Edirne’ye firar ettiği ve oradan İsa Çe-
lebi’nin yanına geçtiği ve onunla yapılan savaş sonrasında öldüğü bilinmektedir. Melike Hatun, 
Eyne Bey Subaşı’nın çağdaşıdır. Bk. Ergenç, Ankara ve Konya, s. 169.

89 928/1522 Tarihli Ankara Vakıf Defteri, v. 38a; Defter-i Evkâf-ı Livâ-i Ankara, 558,  v. 183; Ergenç, 
Ankara ve Konya, s. 27, 169, dn. 82. Şahin, “Melike Hatun Vakıfları”, s. 27; Erdoğan, Unutulan 
Şehir Ankara, s. 146-147; Kılcı, “Ankara’da Ak Medrese Ve Kara Medrese”, s. 141-142.

90 “Nefs-i Ankara’da merhûm Eyne Bey Subaşı binâ itdüği hamamın Melike Hâtun’a bin eşrefî muka-
belesinde verdiği on yedi akçeden gayri ki vakf etmişdir. Merhum Eyne Bey Subaşısı Hamamı’ndan 
kendüye tayin olunan on yedi akçeden kendünün mescidine 4 akçesin vakf edüp tayin etmiş. 2 
akçesin Seyyid Sinan’a, 2 akçesin Seyyid Mahmud ve 2 akçesin Kal‘a’da (Ankara Kalesi’nde) olan 
câmi‘in imâmına taʻyîn olunmuş”. Bk. 438 MVAD, s. 364; 928/1522 Tarihli Ankara Vakıf Defteri, 
v. 18a-b; Defter-i Evkâf-ı Livâ-i Ankara, 558,  v. 30b.

91 “Nefs-i Ankara’da merhûm Eyne Beg Subaşı kendü binâ itdüğü hamâmın Melike Hâtun’a bin eşrefî 
mukâbelesinde virdüğü on yedi akçeden gayri ki vakfetmişdir deyu mukayyed der defter-i atîk.

 Cihet-i meremmet, fî yevm 2.
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1571 yılı vakıf kaydında, Melike Hâtun’a ayrılan günlük 17 akçeden 4 ak-
çenin mescidine vakıf olarak tayin edildiği; bunun 3 akçesinin mescidin ima-
mına, 1 akçesinin de müezzinine tayin edildiği yer almıştır. Bu yılda Eyne Bey 
Hamamı’ndan Melike Hâtun Mescidi’ne vakıf olarak tayin edilen bir senelik 
meblağ 1.440 akçedir.92 16. yüzyılda Eyne Bey Hamamı’ndan Melike Hâtun 
Vakfı’na gelen hisse senede 7.560 akçedir.93 

16. yüzyıl vakıf kayıtları arasında Melike Hâtun’un, Eyne Bey Hamamı 
hissesinden günde 3 akçe olmak üzere senede toplam 1.080 akçe de Ankara’da-
ki Baba Mansur Kalenderhane Vakfı’na  (Evkâf-ı Kalenderhâne-i Baba Man-
sur) tayin edilmiştir.94 

Eyne Bey Hamamı’nın Melike Hâtun hissesinden vakıf olarak yapılan bir 
başka tahsisat da Ahî Evran Zaviyesi Vakfı’na yapılmıştır. 1530 ve 1571 yılı 
vakıf kayıtlarında Ahî Evran Zaviyesi’nin bir senelik toplam geliri 1.482 akçe-
dir. Bunun 820 akçesi, Melike Hâtun’un Eyne Bey Hamamı hissesinden vakıf 
olarak tayin edilmiştir.95 

Cumhuriyet döneminde, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına tescil edilen 
Eyne Bey Hamamı, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce devralınmış ve 1992 yılında 
onarılarak kullanıma açılmıştır.96 

Sonuç Yerine

Selçuklu hanedanına mensup bir aileden geldiği ve 14. yüzyılda yaşadığı 
tarihî kayıtlardan anlaşılan Melike Hâtun/Sultan Hâtun, Osmanlı dönemin-
de Ankara’da çeşitli vakıf hayrat tesis etmiştir. O, Ankara’da yaptırdığı mescit/

 Fî sene cüz’-i hisse-i Melike Hâtun, 7.560.
 Cihet-i nezâret, fi yevm 3”. Bk. Defter-i Evkâf-ı Livâ-i Ankara, 558, v. 50a.
92 “Vakf-ı diğer, mezkûre Melike Hâtun merhûm Eyne Beg Subaşısı Hamâmı’ndan kendüye taʻyîn 

olunan on yedi akçeden kendünün mescidine dört akçesin vakfa taʻyîn itmiş, be-hükm-i Pâdişahî 
mukarrer deyü mukayyed der defter-i atîk. İmâm yevmî 3, fi sene 1.440, müezzin yevmî 1”. Bk. 
Defter-i Evkâf-ı Livâ-i Ankara, 558, v. 5b.

93 928/1522 Tarihli Ankara Vakıf Defteri, v. 38a; Defter-i Evkâf-ı Livâ-i Ankara, 558,  v. 50a.
94 “An-Hammâm-ı Eyne Bey Subaşı an-hisse-i Melike Hatun, fî yevm 3, fî 1080”. Bk. 928/1522 Ta-

rihli Ankara Vakıf Defteri, v. 30a; Defter-i Evkâf-ı Livâ-i Ankara, 558, v. 42b.
95 “An-mahsûl-i Hamâm-ı Eyne Bey Subaşı an-hisse-i Melike Hâtun, fî sene 820”. Vakf-ı Zâviye-i 

Ahî Evran der-nefs-i Ankara” başlığı altında toplanan akarın senelik toplam geliri 1.482 akçedir. 
Bk. 928/1522 Tarihli Ankara Vakıf Defteri, v.23a; Defter-i Evkâf-ı Livâ-i Ankara, 558, v. 36a.  

96 Kılcı, “Ankara’da Ak Medrese Ve Kara Medrese”, s. 141-142.
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cami, medrese, çeşme ve mezarının yer aldığı bahçesi ile yapımına maddi katkı 
sağladığı Eyne Bey Hamamı ve şehir dışında (Çubuk’un Deliviran köyünde) 
yaptırdığı kervansaray ile yaşadığı dönemin hayırseverler kervanına bir bâcı-
yan olarak katılmış; geniş bir alanda hizmet sunan vakıfları ile toplumda öncü 
rol üstlenmiştir.  

Melike Hâtun’un vakıf hayratı içinde medresesi ayrı bir yere sahip olmuş; 
dönemin ve Ankara’nın manevî mimarlarından Hacı Bayram-ı Velî’nin burada 
ders vermesi, hiç şüphesiz bu medresenin itibarını epeyce artırmıştır. Melike 
Hâtun’un topluma sunduğu hayır hizmetleri yanında dinî-tasavvufî yönü ile 
de Ankara’da dönemin önde gelen şahsiyetleri arasında yer aldığını söylemek 
herhalde abartı olmasa gerektir. Yine günümüzde, mezarının yakınında halen 
ayakta bulunan Eyne Bey Hamamı’nın yapılmasına 1.000 eşrefî para (altın) ile 
maddi katkı sağlaması; bu hamamın gelirinden kendisine ayrılan hisseden de 
gerek kendisinin mescidine gerekse Ankara’daki bazı ibadethaneler ile zaviye-
lere vakıf olarak tahsisatlarda bulunması, onu müteşebbis bir hayırsever kadın 
olarak da öne çıkarmaktadır. 

Melike Hâtun’un hayratı arasında yer alan mescit/cami, medrese, hamam, 
çeşme, bahçe ve kervansaraydan oluşan vakıf hayratından, günümüze sadece 
bir mezar ile harabe haldeki bir çeşme ve yapımına katkı sağladığı bir hamam 
kalmıştır.   

Döneminin Ankara’sını kurduğu vakıf hayratlarla maʻmur hale getirmeye 
çalışan Melike Hâtun, öldüğünde kendisinin defnedileceği açık bir alanı/me-
zarı, bahçesinin içi olarak belirlemiştir. Üstü kapalı olmayan bu mezar, zaman 
içinde harabe hale gelmiş, etrafı yağmalanmış ve işgal edilmiştir. Ancak yakın 
zamanda burası yeniden ele alınmaya başlamıştır. 

Melike Hâtun yaşadığı dönemin Ankara’sına sağladığı maddî ve manevî 
katkılarla, münevver bir hayırsever hanımsultan olarak adını ebedileştirmiş; 
ölümünden yaklaşık altı asır sonra adı, yeniden mezarının yakınındaki bir 
ibadethaneye, camiye verilmiştir. İnşası yaklaşık dört yıl süren Ankara’nın 
merkezindeki bu cami, Melike Hâtun Camii adıyla 27 Ekim 2017’de ibadete 
açılmıştır. Melike Hâtun yeniden Ankara’nın ve Ankaralıların günlük hayatına 
girmiştir. Melike Hâtun ve onun gibi hayır yapanlar/hayır sahipleri, geçmişte 
olduğu gibi günümüzde de hayırla yâd edilmiş/edilmektedir. Yapılan her sa-
daka-i câriye, asırlar geçse de unutulmuyor, yaşamaya devam ediyor. İsimleri 
hayırla yâd ediliyor, yeni eserlerde yaşıyor/yaşatılıyor. 
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yan olarak katılmış; geniş bir alanda hizmet sunan vakıfları ile toplumda öncü 
rol üstlenmiştir.  
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merkezindeki bu cami, Melike Hâtun Camii adıyla 27 Ekim 2017’de ibadete 
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girmiştir. Melike Hâtun ve onun gibi hayır yapanlar/hayır sahipleri, geçmişte 
olduğu gibi günümüzde de hayırla yâd edilmiş/edilmektedir. Yapılan her sa-
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Ankara Melike Hâtun Camii Açılışı (27 Ekim 2017)

Ankara Melike Hâtun Camii Açılışı (27 Ekim 2017)
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Melike Hâtun Camii

Melike Hâtun Camii
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Melike Hatun’un Mezarı

Melike Hâtun Çeşmesi’nin Günümüzdeki Görünümü
(Kaynak: http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?t=32317&start=10/ Erişim 

Tarihi 12.07.2018)
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Melike Hatun’un Mezarı

Melike Hâtun Çeşmesi’nin Günümüzdeki Görünümü
(Kaynak: http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?t=32317&start=10/ Erişim 

Tarihi 12.07.2018)
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Eyne Bey Hamamı’ndan Bir Görünüm

HUANT/HUVANT (HUNAT) HATUN VAKIFLARI

Mevlüt ÇAM*

Özet

Kayseri, Selçuklular döneminde şehirleşme serüvenini neredeyse tamam-
layan kadim bir Anadolu şehridir. Kayseri’nin tarihine bir göz attığımızda bu 
yapılaşma, inşa ve ihya döneminin Sultan Alâeddin Keykubat ve Sultan Gıya-
settin dönemlerinde yoğunlaştığını görmekteyiz.

Kayseri’nin bu inşa ve ihya dönemi diye de adlandırabileceğimiz bu 
dönemdeki en önemli vakıf kurucularından birisi de Sultan I. Alâed-
din’in eşi Sultan Gıyasettin’in validesi Mahperi nâm-ı diğer Huvand Ha-
tun’dur. 

Kaynaklara göre Alâiye Tekfuru Selçuklu Sultanı ile iyi geçinmek ve ha-
yatının bağışlanması şartıyla sultana akrabalık bağı ile bağlanmak amacıyla 
eş olarak gönderdiği kızıdır. Dönemin önemli tarihçilerinden İbn-î Bîbî’ye 
göre ise “Kyr Vart’ın daha önce satın aldığı edepli ve namuslu kadınlarının 
seçkinlerinden olan ve Hz. Peygamberin emirlerine göre uygun olarak ha-
zırlayıp Sultan’ın haremine gönderdiği bir cariyedir. Arşiv belgeleri bize Hu-
nat Hatun’un Kayseri haricinde de çok sayıda vakıf hayrat eser tesis ettiğini 
göstermektedir.

Bu çalışmamızda Mahperi nâm-ı diğer Huvand Hatun’un, arşiv belgeleri-
ne göre Kayseri’deki külliyesi ele alınacak, Niğde ve Aksaray ve diğer yerlerdeki 
hayrat eserlerinden bahsedilecektir. 

* Vakıflar Genel Müdürlüğü / Kültür ve Tescil Daire Başkan V. / m.cam24@gmail.com
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Kaynaklara göre Alâiye Tekfuru Selçuklu Sultanı ile iyi geçinmek ve ha-
yatının bağışlanması şartıyla sultana akrabalık bağı ile bağlanmak amacıyla 
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göre ise “Kyr Vart’ın daha önce satın aldığı edepli ve namuslu kadınlarının 
seçkinlerinden olan ve Hz. Peygamberin emirlerine göre uygun olarak ha-
zırlayıp Sultan’ın haremine gönderdiği bir cariyedir. Arşiv belgeleri bize Hu-
nat Hatun’un Kayseri haricinde de çok sayıda vakıf hayrat eser tesis ettiğini 
göstermektedir.

Bu çalışmamızda Mahperi nâm-ı diğer Huvand Hatun’un, arşiv belgeleri-
ne göre Kayseri’deki külliyesi ele alınacak, Niğde ve Aksaray ve diğer yerlerdeki 
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* Vakıflar Genel Müdürlüğü / Kültür ve Tescil Daire Başkan V. / m.cam24@gmail.com
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Giriş

Bir yönüyle, bir iyilik, merhamet müessesesi olan vakıf, diğer bir taraftan 
bir medeniyet tasavvuru ve harekâtıdır. İyilik ve merhamet bakımından, sa-
daka-i cariyenin en faziletlisi, erdemlisi ve getirisi kesintisiz olan hatta ölümle 
kayıtlı olmayan bir müessese olduğu gibi, medeniyet açısından yaşanılası şe-
hirler imar eden, insanların maddi ve manevi refah ve huzurunu sağlamayı 
hedefleyen bir müessesedir.

Konuyu vakıf ve kadın teması üzerinden ele alacak olursak; vakıf müesse-
sesine, İslâm’ın gelişinden itibaren kurulan İslâm Medeniyetlerinin/Devletleri-
nin hepsinde kadınların yoğun ilgi gösterdiği tarihi belgelerin bize ifade ettiği 
bir gerçektir.

Vakfiyeler ve vakıf belgeleri bize, Emevî, Abbasî, Eyyübî, Memlukî, Sel-
çuklular, Beylikler ve Osmanlılar döneminde çok sayıda kadının; hâkim 
olunan coğrafyada vakıflar kurduklarını ve vakıf yoluyla sayısız hizmetleri 
yerine getirdiklerini ve isimlerini yaptırdıkları eserlerle ebedileştirdiklerini 
göstermektedir.

Anadolu başta olmak üzere bütün Osmanlı ve daha önceki İslâm me-
deniyetlerinin hüküm sürdüğü yerlerde kadınlar tarafından kurulan ve gü-
nümüze intikal eden çok sayıda vakıf eserler bulunmaktadır. Birkaç örnek 
vermek gerekirse; Divriği Ulu Camii ve Daruşşifası, Kayseri Gevher Nesibe 
Şifahanesi ve Hunat Hatun Külliyesi,  Mardin Hatuniye Medresesi, Ankara’da 
Melike Hatun Camii ve Medresesi, Kudüs’te Hürrem sultan İmarethanesi 
ile Isfahan Hatun ve Aymelek Hatun Medreseleri, İstanbul’da, Hatice Tur-
han Sultan Külliyesi, Mihrişah Valide Sultan Camii ve İmarethanesi, Hürrem 
Sultan Külliyesi, Bezmialem Valide Sultan Camii ve Hastahanesi, Pertevniyal 
Valide Sultan Camii ve Mektebi, Üsküdar’da Atik Valide Sultan, Mihrimah 
Sultan Camii, Üsküdar, Mekke-Medine ve Mısır’da Gülnuş Emetullah Camii, 
Çeşme ve Hastahanesi, Üsküp’te Hümaşah Sultan Camii ve Mektebi, Elaldı 
Sultan Tekkesi, Romanya Mangalya’da İsmihan Sultan Camii aklımıza gelen 
ilk örneklerden olup, özellikle Osmanlı coğrafyasının her tarafında kadınla-
rın vakıf kurmada ve hayrat eser yapmada oldukça önemli hizmetleri yerine 
getirdikleri tarihi bir gerçektir.
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Huand/Huvant (Hunat) Hatun Vakıfları 

Sultan I. Alâeddin’in eşi Sultan Gıyaseddin’in validesi Mahperi nâm-ı di-
ğer Huvand Hatun kaynaklara göre Alâiye Tekfuru Kir Vard’ın, Selçuklu Sulta-
nı ile iyi geçinmek ve hayatının bağışlanması şartıyla sultana akrabalık bağı ile 
bağlanmak amacıyla eş olarak gönderdiği kızı, dönemin önemli tarihçilerin-
den İbn-î Bîbî’ye göre ise “Kyr Vart’ın daha önce satın aldığı edepli ve namuslu 
kadınlarının seçkinlerinden olan ve Hz. Peygamberin emirlerine göre uygun 
olarak hazırlayıp sultan’ın haremine gönderdiği bir cariyedir. Hunat Hatun’un 
doğum tarihi bilinmemektedir. Ayrıca tarihi kaynaklarda kocası Sultan Alâed-
din’in zehirlenmesinden sonra oğlu Gıyaseddin’in Sultan olmasında önemli 
bir rolü olduğu belirtilmektedir.

Zamanında büyük bir nüfuz ve otorite sağladığı anlaşılan Hunat 
Hatun, güzelliğinin yanı sıra son derece narin, kültürlü, cömert, mer-
hametli ve ilim-irfan sahibi bir hayırsever valide sultan olarak karşımıza 
çıkmaktadır.

Mahperi nâm-ı diğer Hunat Hatun, yaptırdığı dini, eğitim ve kültürel mü-
esseselerle sadece kendi ismini değil, aynı zamanda Selçuklu mimari sanatının 
şaheser örneklerini de ebedileştirmiş bir vakıf kurucusudur.1

Mahperi nâm-ı diğer Huvand Hatun’un Vakıflarına gelince; Külliyenin 
ana birimini teşkil eden caminin inşaatı, kapılarının üzerindeki kitabelere göre 
hicri 635 yılının Şevval ayında (Haziran 1238) yılında tamamlanmıştır.2 Cami, 
medrese ve hamamdan oluşan külliyeye ait vakfiye tespit edilememiş olmakla 
birlikte, külliye ile ilgili olarak en erken tarihli kayıtlara/belgelere Tapu Ka-
dastro Genel Müdürlüğü Tapu Arşiv Daire Başkanlığı bünyesindeki Kuyud-ı 
Kadime Arşivinde bulunan 906 (1501) tarihli 565 numaralı ve 992 (1583) ta-
rihli ve 584 numaralı Evkaf Tahrir defterlerinde rastlıyoruz. Tahrir kayıtların-
da, cami, medrese, hamam ve sair akarlardan oluşan vakfın gelir ve giderleri 
ile ilgili önemli bilgiler bulunmaktadır.3 Tahrir ve vakıf kayıtlarında imarete 
rastlanmamakla birlikte Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde burada bir imaretin 
de bulunduğunu belirtmektedir.

1 kayseriosb.org/tr/274/Hunat-Hatun.html
2 Mehmet Çayırdağ, “Huand Hatun Külliyesi, DİA, Cilt: 18, s. 261.
3 TKGM, TABD, TTD. EVKAF. 565, S. 199/6 ve 584, s. 87/a. 
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Huand/Huvant (Hunat) Hatun Vakıfları 
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3 TKGM, TABD, TTD. EVKAF. 565, S. 199/6 ve 584, s. 87/a. 
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Cami, medrese ve türbeden meydana gelen binalar, gerek genel görünü-
şü, gerekse yapılış şekliyle, değil Kayseri’nin belki bütün Anadolu’da bulunan 
Selçuklu eserlerinin en güzel ve en önemlilerinden sayılır.4 Binalar içkalenin 
dışında doğu yönündedir.

Türbe’nin tahrir defterlerinde geçmemesi ve türbe ile ilgili bir görevli tev-
cihinin bulunmaması, türbenin yapıya daha sonra eklendiği ihtimalini akla 
getirmektedir.

Yine tahrir kayıtlarına cami giderleri; hitâbet, imâmet, müezzinlik, cüz 
okuyucular, ferraşlık, medrese masrafları; tedris, iade (yardımcı), talebe üc-
retleri, yönetici giderleri ise; tevliyet, cibayet şeklinde zikredilmekte, bunlar 
haricinde ise ışıklandırma ve ısıtma giderleri şeklinde belirtilmektedir.

Vakfın gelirleri ise;  Kayseri civarındaki Zincidere, Salur, Erkilet, Karasu 
malikâneleri ve öşürleri ile Tokat’a bağlı Kazova ile bazı mezraalar, yine Kayse-
ri’de hamam, medrese civarında dükkân ve Kayseri çevresinde muhtelif yerler-
deki bahçeler olarak zikredilmektedir.

Külliye ilgili olarak tartışılan konulardan birisi de minaresinin yapı-
lış tarihidir. Konu ile ilgili çalışmaları yayınlanan araştırmacılar, minarenin 
yapımı konusunda farklı bilgiler aktarmaktadır.  Ayrıca 1318 (1890) tarihli 
salname’de caminin büyük kubbesi ile minaresinin 1316 (1898)  Sultan II. Ab-
dulhamid döneminde yeniden inşa ve ihya edildiği belirtilmektedir.5 Ancak 
tahrir defterinde bulunan ve cami görevlileri tarafından mütevellinin fuzu-
li harcama yaptığını konu alan bir ilamda minarenin ilam tarihi olan 1139 
(1727) tarihinden iki sene önce yani 1726 yılında yapıldığı belirtilmektedir. 
Söz konusu ilamda cami tabanına döşenen taş, ortasına yapılan bir duvar, du-
var ve kemerlerin kireçle sıvandığından ve bir mahfelin de inşa edildiğinden 
bahsetmektedir. İlamda mütevelli ise, yaptığı tamiratın gerekliliğinden bah-
setmiş olup, neticede mütevellinin yaptığı bakım onarım gerekçelerinin haklı 
olduğu sonucuna varılmıştır. Vakıflar Genel Müdürlüğünde kayıtlı bulunan 
bir tamir ve keşif hücceti ise, işin aslını bütün detayıyla ortaya koymaktadır. 
Şevval 1138 (Haziran 1726) tarihli Tamir ve Keşif hüccetinde, caminin içerisi 
ve taşrasında yapılan tamir ve tadilatlar, masraflarıyla, ölçüleriyle ve kullanı-

4 Halil Edhem, (haz.), Kayseri Şehri (ikinci baskı), sh. 58. 
5 1317 Tarihli Ankara Vilayeti Salnamesi, sh. 197.
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lan malzemeleriyle ayrıntılı olarak verilmekte olup, “cami-i şerif üzerine dört 
pâyeli kilitli taş”tan minare yapıldığı ve camiye büyük bir kubbe yapıldığı be-
lirtilmektedir. Dolayısıyla 1890 tarihli salnamede geçen ‘‘Sultan Abdulhamid 
tarafından yapılan minare ve kubbe’’ ifadesinin ise Sultan II. Abdulhamid ta-
rafından yeniden inşa ve ihya edildiği şeklinde düşünülmesinin daha uygun 
olduğu değerlendirilmektedir.

Söz konusu keşif hüccetinde; camide oldukça külliyetli bir tamiratın ya-
pıldığı anlaşılmakta olup, camide yapılan tamirat ve tadilat en ayrıntılı şekilde 
zikredilmektedir. Belgeye göre camide yapılan tamiratları alt başlıklar halinde 
ele alacak olursak; 

a) Camiye mahfel yapılması.

b) Cami derununa mihrap önünde kubbe devri boyunca yapılan doldur-
ma, badana, sıva (bazı yerler yumurtalı sıva olarak belirtilmektedir), kubbe 
koltuklarının badana ve sıvası, tolozların sıva ve badanası, mihrabın sağ ve sol 
taraflarının sıva ve badanası, caminin tamamının badana ve sıvası,

c) Caminin zeminine tahta döşenmesi, kandil için yeni avize konulması, 
kandillerin yenilenmesi,

ç) Caminin pencereleri ve camlarının yenilenmesi, minberin tamiri, ca-
miye sandık dolap konulması, 

d) Cami kapısı ve etrafındaki taşların yenilenmesi, cami dışarındaki taş 
döşemelerin yenilenmesi,

e) Medrese ve etrafındaki taş döşemelerin yenilenmesi,

f) Şadırvanın ve etrafının tamiri, 

g) Camiye minare ve minarenin ucuna bakır alem yapılması, cami üzerine 
taş döşenmesi.

Görüldüğü üzere yapılan tamirat oldukça kapsamlı olup, belgede kub-
benin birkaç kere tamir edildiği zikredilmekle birlikte minare ile aynı tarihte 
yapıldığına dair bir ifade bulunmamaktadır. Bu da bize kubbenin minareden 
yani 1726 tarihinden daha önceki bir tarihte yapıldığını ancak söz konusu ta-
rihte onarımdan geçirildiğini veya eski kubbenin yerine yeni bir kubbe inşa 
edildiğini göstermektedir. Halil Edhem’e göre yöreye has kiremit örtü tarzında 
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taş kaplı olan ve büyük pencerelere sahip yüksek bir kasnağı bulunan bu zarif 
kubbe 1726-27 onarımına ait muhdes kubbenin yerine yapılmıştır.6

Mahperi Hatun’un Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi’inde 598 (1201) ta-
rihli bir vakfiyesi kayıtlı olup,7 vakfiye’de günümüzde Kayseri’nin İncesu ilçesi 
sınırları dâhilinde Ürgüp’ün Başköy sınırına yakın “Tekke Dağı” denen tepenin 
üzerindeki düzlükte türbesi bulunan “Şeyh Torasan Tekkesi” için kurulmuş bir 
vakıftır. Vakfiyeye göre İncesu ile Ürgüp arasında kalan bazı köylerdeki mera, 
otlak ve araziler tekkenin giderleri için Tekkenin ilk şeyhi olan Torasan Veli’ye 
onun vefatından sonra evlat ve ahfadına bırakılmıştır.

Yine arşiv belgeleri, tekkenin oldukça faal bir tekke olduğunu, tekkede 
fakir, gureba ve yolcuların yeme, içme ve geceleme ihtiyacının karşılandığını 
da göstermektedir. Torasan Veli’nin kim olduğu hakkında pek malumat yok 
ise de bazı kaynaklarda Mahperi Hatun’un İslam’a girişine vesile olan bir der-
viş olduğu, bazı kaynaklarda ise Danişmentli Melikgazi’nin komutanlarından 
birisi olduğu belirtilmektedir.

Ayrıca Vakıf Belgeleri; Hunat Hatun’un Niğde ve Çamardı kazasında birer 
zaviyesinin bulunduğunu, zaviyede fakir, gureba, miskin ve yolculara yeme, 
içme ve konaklama imkânlarının sunulduğunu8, Aksaray’da bir mescidinin 
bulunduğunu9 göstermektedir. 

Bazı kaynaklarda Yozgat ve Tokat vilayetlerinde Hunat Hatun’un birer han 
inşa ettiği belirtilse de, şu ana kadar hanlara ait herhangi bir bilgi ve belgeye rast-
lanılamamıştır. Ancak adı geçen vilayetlerde Hunat Hatun’un eşi Sultan Alâed-
din’e ait vakıflar kayıtlı olup, bu vakıfların karıştırıldığı değerlendirilmektedir.

Sonuç olarak;

Vakıf, ilim, fen ve sanatta kâmil manada bir gelişmeyi ifâde eden, vakıf 
kurucularının “i‘mâr-i bilâd ve terfi‘i ibâddır (yaşanılası beldeler İmar ederek, 
halkın yaşam kalitesini üst seviyeye çıkarmak)” tariflerinde olduğu gibi, yaşa-
nılası beldeler ve şehirler imar ederek, insanların hayat seviyelerini yükseltme 
amaç ve gayretidir. Bu yönüyle vakıf bir medenilik ve medînelilik hareketidir.

6 Halil Edhem, Kayseri Şehri, (haz. Kemal Göde), s. 87-108.
7 VGMA. Def. 737. s. 168.
8 BOA. EV. MH. 899. 
9 BOA. EV. MH. 1134/13.
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Bu medeniliğini veya medîneliliği teorikten pratiğe geçiren, dini, eğitim, 
kültürel, ticari, sağlık ve sosyal alanlarda yapılan eserlerle coğrafyayı medenî 
bir hale getiren vakıflar, yapmış oldukları eserlerle mimari, estetik ve zerafet 
bakımından devrin en eşsiz örneklerini inşa ettikleri gibi, yapılar içerisinde 
bulunan birçoğu sanat şaheseri eseri olan tezhib, ayet, hadis, beyit, dörtlüklerle 
ve kelam-ı kibarlarla da toplumun ruhuna hitap etmişlerdir.

Ayrıca hizmetleri, mimarisi, estetiği, tezyinatı bakımından vakıf eserlerin 
her biri, bir kalb-i selim, akl-ı selim ve zevk-i selim’in tezahürleridir.

KAYNAKÇA
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EKLER

Hunat Hatun Camii Kitabesi

Hunat Hatun Külliyesi

Hunat Hatun Camii
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Hunat Hatun Cami ve Medresesine ait 906 (1501) tarihli tahrir kaydı
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Hunat Hatun Cami ve Medresesine ait 906 (1501) tarihli tahrir kaydı
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Hunat Hatun’un İncesu’da bulunan “Şeyh Torasan Zaviyesi” için
tanzim ettirdiği 598 (1201) tarihli vakfiye kaydı
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Hunat Hatun Camii ve Medresinde yapılan bakım ve onarıma ait 1138
(Haziran 1726) tarihli tamir kaydı
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SELÇUKLU DÖNEMİ VAKIFLARINDA KADINLARIN YERİ:
DİVRİĞİ ULU CÂMİİ VE DÂRÜŞŞİFASI ÖRNEĞİ

Ahmet DEMİR*

Özet

Anadolu Selçuklu Devleti’nin hâkimiyeti döneminde Mengücekoğulları 
yönetiminde, Sivas-Divriği’de 1228-1243 yılları arasında inşa edilen Ulu Cami 
ve Darüşşifa, dönemin dinî-kültürel düşüncesinin sanatla somutlaştığı muaz-
zam bir eserdir. Anadolu Türk-İslâm sanatının müşahhas örneklerinden olan 
bu âbidevî eser aradan geçen yaklaşık sekiz asra rağmen ayakta kalabilmeyi 
başarmıştır. Bunda dönemin güçlü sanat, mimarlık ve mühendislik anlayışı 
kadar vakıf müessesesinin de çok mühim katkıları olmuştur. Bu yarımadada 
Türk-İslâm özgünlüğünün yerleşmesinde ve devam ettirilmesinde bu tür eser-
lerin bânîleri ve vâkıflarının çok özel bir yeri bulunmaktadır. Bu çerçevede 
dönemin önde gelen yöneticilerinden Süleyman Şah oğlu Ahmed Şah ve an-
nesi Fatma Hatun’la eşi Melike Turan Sultan tarafından Divriği’de bina ve ihyâ 
edilen bu şaheserler, bahsedilen bağlamda değerlendirilecektir.

Türkler, Anadolu’yu fethetmeye başladıkları dönemden itibaren bu gibi 
kalıcı eserler meydana getirmeye gayret etmişlerdir. Anadolu, bu düşünceyle 
inşa ve ihya edilen birçok yapıyı barındırmaktadır. Yapıldığı dönemden yak-
laşık dört yüzyıl sonra bu muazzam eseri gören Evliya Çelebi’nin, “medhinde 
diller kâsırdır” diye büyük bir övgüye mazhar gördüğü, Küçük Asya’nın en 
güzel cami ve medreselerinden biri şeklinde nitelendirilen Divriği Ulu Camii 
ve Darüşşifası da bu cümledendir.

* Dr. Öğr. Üyesi, Kırıkkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ademir38@gmail.com
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Bu yazıda, söz konusu eserin inşa edildiği dönemden başlayıp vakıf mü-
essesesi vasıtasıyla yüzyıllar boyunca ayakta kalabilme başarısı ele alınacaktır. 
Bilhassa Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Başbakanlık Osmanlı Arşivi fonların-
dan tespiti yapılan vakfiye, berat, muhasebe ve tamir kaydı gibi belge örnekleri 
doğrultusunda yapılacak değerlendirmeyle Fatma Hatun ve Melike Turan şah-
sında Müslüman Türk kadınının bu önemli müessesedeki yeri vurgulanmaya 
çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Anadolu Selçuklu Dönemi, Divriği, Vakıf Müessesesi, 
Kadın Vâkıflar.

LOCATION OF WOMEN IN SELJUKS PERIOD 
FOUNDATIONS: THE EXAMPLE OF DİVRİĞİ ULU CAMİ

AND DARÜŞŞİFA

Abstract

During the reign of Anatolian Seljuk State, under the direction of Men-
gücekoğulları, Ulu Cami and Darüşşifa, built in 1228-1243 in Sivas-Divriği, 
is a tremendous work embodied in the art of religious-cultural thought of the 
period. This monumental work, which is one of the examples of Anatolian 
Turkish-Islamic art, succeeded to survive even after about eight centuries. In 
this period, strong art, architecture and engineering understanding as well as 
the foundation has become a very important contribution of the institution. 
There is a very special place in the peninsula and worship of such works in the 
settlement and continuity of Turkish-Islamic originality in this peninsula. In 
this context, this masterpiece, which was built and made in Divriği by Süley-
man Shah son Ahmed Shah and his mother Fatma Hatun and his wife Melike 
Turan Sultan, one of the leading managers in this frame, will be evaluated in 
the mentioned context. 

The Turks have endeavored to bring such permanent artifacts from the 
time they started to conquer Anatolia. Anatolia has many constructs built and 
re-built with this idea. Evliya Çelebi, who sees this magnificent work about 
four centuries after the period of its construction, When he saw “a great praise 
mazhar in his words” The Divriği Ulu Camii and Darüşşifa, which is conside-
red one of the most beautiful mosques and madrasah of Asia Minor.
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In this paper, the success of the work will be discussed for centuries, star-
ting from the era when the work was constructed and through the foundation 
institution. In particular, it will be tried to emphasize the position of Muslim 
Turkish woman in this important establishment in the form of Fatma Hatun 
and Melike Turan in the direction of document examples such as foundation, 
charter, accounting and repair record which are determined from the General 
Directorate of Foundations and the Prime Ministry Ottoman Archive funds.

Keywords: Anatolian Seljuk Period, Divriği, Foundation, Women Founders.

Giriş

İnsanoğlunun içtimaî bir vaziyette yaşamaya başladığı dönemlerden 
itibaren yardımlaşma ve dayanışma ruhunun var olduğu tahmin edilebilir. 
İslâmî dönemle birlikte belirli bir hukukî çerçeveye yerleşen bu yapı “vakıf ” 
olarak adlandırılmıştır. Bu bağlamda “bir malın mâliki tarafından dinî, içti-
maî ve hayrî bir gayeye ebediyyen tahsisi” tanımıyla bir ıstılah anlamı kazan-
mıştır. “Menâfii insanlara ait olur vechile bir aynı Allah’ın mülkü hükmünde 
olmak üzere temlik ve temellükten habs ve menʻ etmek1, “bir malı alınıp sa-
tılmaktan ebedi olarak alıkoymak; Allah yolunda hapsetmek ve menfaatını 
tasadduk etmek; tamamıyla ve büsbütün hasr ve tahsis etmek”2 şeklindeki 
tanımlar vakfın ıstılah anlamına dair örneklerdir. Özellikle İslâm Medeniye-
ti’nin oluşumunda ve süreklilik kazanmasında bu müessesenin çok önemli 
bir yeri vardır. İslamî dönemdeki ilk uygulamalar bizzat Hz. Peygamber ta-
rafından belirlenmiş3 ve bu model, daha sonra Hulefâ-yı Râşidîn, Emevîler 
ve Abbasiler vasıtasıyla diğer İslâm devletlerine ulaştırılmıştır4. Dinî, içtimaî, 
ilmî, imarî, hayrî ve daha birçok sahada miladî 7. yüzyılın ortalarından 19. 
yüzyılın sonlarına kadar etkili olmuştur5. Silsilevî şekilde tatbik edilerek bü-
yük bir müessese haline gelen vakıf, şehirlerin gelişimine de katkı sağlayan 
önemli bir güce ulaşmıştır.

1 Ali Himmet Berki, Vakfa Dair Yazılan Eserlerle Vakfiye ve Benzeri Vesikalarda Geçen Istılah ve 
Tâbirler, Ankara Tarihsiz, s. 54.

2 Nazif Öztürk, Menşe’i ve Tarihî Gelişimi Açısından Vakıflar, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınla-
rı, Ankara 1983, s. 24.

3 Nazif Öztürk, a.g.e., s. 54.
4 Nazif Öztürk, a.g.e., s. 55-57.
5 Bahaeddin Yediyıldız, “Vakıf ”, DİA, C. 42, İstanbul 2012, s. 478.
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İslâm dinine giren bütün milletler gibi Türkler de 11. yüzyıldan itibaren 
vakıf müessesesini devletlerinin devamlılığı ve toplumlarının refahı yönünde 
tatbik etmeye gayret etmişlerdir. Bilhassa Selçuklular bu anlamda önemli bir 
model oluşturmuşlardır. Özellikle Abbasiler zamanında doğu İslâm dünya-
sının Selçuklu hâkimiyetine girmesinden sonra Fatımî Devleti’nin şiî siyase-
tine karşı sünnîliğin savunuculuğu da Selçuklular tarafından yürütülmüştür. 
İmparatorluk coğrafyasının büyük bir bölümünde bu doğrultuda birçok dinî 
müessese, özellikle de medreseler inşa edilmiştir. Tasavvuf hareketinin de bu 
dönemde mühim bir teşkilat yapısına kavuşması sonucunda tekke ve zaviye-
lerin sayısı artmaya başlamıştır6. Zaman içerisinde imparatorluğun muazzam 
bir güce ulaşmasıyla birlikte dinî ve hayrî müesseseler vakıf sermayesinin bü-
yük bir artışa ulaşmasını beraberinde getirmiştir. Özellikle hükümdarlar, ha-
nım sultanlar, hükümdar çocukları ve birçok devlet adamı adeta birbirileriyle 
yarışırcasına vakıf tesis etmeye devam etmişlerdir. İmparatorluğun yıkılma-
sından sonra onun vârisi olan birçok devlet ve beylik yöneticisi vakıf kurmaya 
gayret etmişlerdir. Harezmşahlar, Atabekler, Eyyubîler, Memlukler ve Anadolu 
Selçukluları bunlar arasında yer almaktadır. Konu itibariyle ele alınacak olan 
Anadolu Selçukluları döneminde de vakıf müessesesi gelişimini sürdürmüş-
tür. Bu çerçevede Konya, İznik, Kayseri, Tokat, Erzurum, Diyarbakır, Erzin-
can, Malatya ve Sivas gibi şehirlerde kurulan vakıf eserleri sayesinde buraların 
âbâd olmasına önemli katkılar sağlanmıştır. 

Anadolu Selçuklu Döneminde Kadın Vâkıflar: Divriği Ulu Camii ve
Fatma Hatun

Anadolu Selçuklu Devleti’nin bu yarımadadaki mutlak hâkimiyeti 12. yüz-
yılın son çeyreğinden itibaren oluşmaya başlamış ve 13. yüzyılın ilk yarısında 
ise perçinlenmiştir. Bahsedilen siyasi birlik oluşunca, özellikle Orta ve Doğu 
Anadolu bölgelerinde daha önce hâkim oldukları bölgelerde müstakil yönetim-
ler şeklinde görülen beylikler de tabiiyet altına alınmıştır7. Başta Selçuklu hü-
kümdarları olmak üzere onlara tabi beylik yöneticileri, hanımları ve diğer devlet 
erkânı vakıf müessesesinin olgunlaşmasına katkı sağlamışlardır. Anadolu’daki 
birçok yerleşim yeri gibi Sivas-Divriği’de de vakıf tesisi Selçuklu Devleti’ne tabi 

6 Nazif Öztürk, a.g.e., s. 55-57.
7 Ayrıntılı bilgi için bkz. Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, Boğaziçi Yayınları, İs-

tanbul 1993, s. 237-268; M. Altay Köymen, Selçuklu Devri Türk Tarihi, TTK Yayınları, Ankara 
1989,  s. 141.
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olan Mengücekoğulları yönetiminde8 sürdürülmüştür. Bu sayede bölge, Anado-
lu Türk medeniyetinin gelişmesinde önemli bir yere sahip olmuştur.

Daha ziyade hükümdar, hanım sultanlar ve beyler tarafından cami, med-
rese, darüşşifa gibi külliye birimlerinin yapımına öncelik verilmiştir. Zira ulu 
câmiler, şehirlerin oluşum merkezini ve kültürel kodlarını teşkil etmektedir. 
Mahiyeti bakımından “aynıyla intifâ olunan” vakıflar şeklinde tasnif edilen 
grupta müessesât-ı hayriyye9 içerisinde yer alan gayrimenkul vakıflar vasıta-
sıyla kurulduğu anlaşılan külliye birimlerinin en önemlisi olan ulu cami Div-
riği’de de inşa edilmiştir. Camiin inşa edildiği tarihe dair vesikalarda çok net 
bir bilgi bulunmasa da m. 1228 yılında yapımına başlandığı muhtemeldir10. 
Sıhhati hakkında bazı tartışmaların bulunduğu vakfiyeye göre11 Ulu Cami’in 
bânileri ise Mengücek emiri Süleyman Şah oğlu Ahmed Şah12 ve annesi Fat-

8 Mengücekoğulları ile ilgili ayrıntılı bilgiler için şu eserlere bakılabilir: İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 
Anadolu Beylikleri, TTK Yayınları, Ankara, 1969; Faruk Sümer, “Mengücükler”, İslâm Ansiklo-
pedisi (İA), C. VII, MEB Yayınları, İstanbul, 1957, s. 713-718; Necdet Sakaoğlu, Türk Anadolu’da 
Mengücükoğulları, İstanbul, 1971; Osman Turan, Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi, İstanbul, 
1973; C. E. Bosworth, İslâm Devletleri Tarihi, Çev. E. Merçil, M. İpşirli, İstanbul 1980, s. 279-
282; Abdülkadir Balgalmış, “Divriği”, DİA, C. 9, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, İstanbul 
1994, s. 452-454.

9 Nazif Öztürk, a.g.e., s. 82.
10 Faruk Sümer, “Mengücükler”, İslâm Ansiklopedisi (İA), C. VII, MEB Yayınları, İstanbul 1957, s. 

717; Ahmet Vefa Çobanoğlu, “Divriği Ulucamii”, DİA, C. 42, İstanbul, 2012, s. 95 (95-96).
11 Divriği Ulu Camii’ne ait olduğu kabul edilen vakfiyenin orijinal olup olmadığı tartışma konu-

sudur. Vakfiyeyi ilk yayınlayanlar Max van Berchem ve Halil Edhem olmuştur. 1910 yılında 
Kahire’de “Materoux pou un Corpus Inscriptionum Arabicarum” adıyla yayımlanan makale bu 
konudaki ilk yayındır.  Bundan sonraki yayın ise 1978 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce 
Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası adıyla yapılmıştır. Yılmaz Önge, İbrahim Ateş ve Sadi Bay-
ram tarafından derlenen kitabın “Vakfiyenin Değerlendirilmesi” bölümünde İsmet Kayaoğlu 
Divriği Ulu Cami ve Darüşşifasının vakfiyesi olduğu iddia edilen vesikanın orijinal olduğunu 
dönemin bu tür vesikalarında takip edilen üslup çerçevesinde ele almaktadır. Bkz. a.g.e., s. 11. 
Aynı kitabın “Bugünkü Bilgilerimizin Işığı Altında Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası” bölümünü 
yazan Yılmaz Önge’ye göre adı geçen vakfiyenin orijinal olduğu meselesi tartışmalıdır, dolayı-
sıyla ihtiyatlı yaklaşmak gerekmektedir. Bkz. a.g.e., s. 33. Bahsedilen kitaptan bağımsız olarak A. 
Saim Ülgen, Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası; Faruk Sümer, “Mengücekler”, İslâm Ansiklopedisi, 
C. 7, İstanbul 1957, s. 713-718 adlı eserlerinde vakfiyenin orijinal olduğunu belirtmektedirler.  

12 Ahmet Şah, Selçuklu hükümdarı Alp Arslan’ın Anadolu’yu fethetmekle görevlendirdiği dört 
önemli komutanından Emir Mengücek Gazi’nin 5. Kuşak torunlarından olup Mengücekoğul-
ları’nın Divriği kolu hükümdarı II. Süleyman Şah’ın oğludur. Bkz. Faruk Sümer, “Mengücekler”, 
s. 713; Müjgân Üçer. “Divriği’nin Ulu Melikesi ve Şahı Melike Turan Melek-Ahmed Şah”, Hayat 
Ağacı Sivas Şehir Kültürü Dergisi, Sayı 19, Sivas 2012, s. 64.
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lu Türk medeniyetinin gelişmesinde önemli bir yere sahip olmuştur.

Daha ziyade hükümdar, hanım sultanlar ve beyler tarafından cami, med-
rese, darüşşifa gibi külliye birimlerinin yapımına öncelik verilmiştir. Zira ulu 
câmiler, şehirlerin oluşum merkezini ve kültürel kodlarını teşkil etmektedir. 
Mahiyeti bakımından “aynıyla intifâ olunan” vakıflar şeklinde tasnif edilen 
grupta müessesât-ı hayriyye9 içerisinde yer alan gayrimenkul vakıflar vasıta-
sıyla kurulduğu anlaşılan külliye birimlerinin en önemlisi olan ulu cami Div-
riği’de de inşa edilmiştir. Camiin inşa edildiği tarihe dair vesikalarda çok net 
bir bilgi bulunmasa da m. 1228 yılında yapımına başlandığı muhtemeldir10. 
Sıhhati hakkında bazı tartışmaların bulunduğu vakfiyeye göre11 Ulu Cami’in 
bânileri ise Mengücek emiri Süleyman Şah oğlu Ahmed Şah12 ve annesi Fat-

8 Mengücekoğulları ile ilgili ayrıntılı bilgiler için şu eserlere bakılabilir: İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 
Anadolu Beylikleri, TTK Yayınları, Ankara, 1969; Faruk Sümer, “Mengücükler”, İslâm Ansiklo-
pedisi (İA), C. VII, MEB Yayınları, İstanbul, 1957, s. 713-718; Necdet Sakaoğlu, Türk Anadolu’da 
Mengücükoğulları, İstanbul, 1971; Osman Turan, Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi, İstanbul, 
1973; C. E. Bosworth, İslâm Devletleri Tarihi, Çev. E. Merçil, M. İpşirli, İstanbul 1980, s. 279-
282; Abdülkadir Balgalmış, “Divriği”, DİA, C. 9, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, İstanbul 
1994, s. 452-454.

9 Nazif Öztürk, a.g.e., s. 82.
10 Faruk Sümer, “Mengücükler”, İslâm Ansiklopedisi (İA), C. VII, MEB Yayınları, İstanbul 1957, s. 

717; Ahmet Vefa Çobanoğlu, “Divriği Ulucamii”, DİA, C. 42, İstanbul, 2012, s. 95 (95-96).
11 Divriği Ulu Camii’ne ait olduğu kabul edilen vakfiyenin orijinal olup olmadığı tartışma konu-

sudur. Vakfiyeyi ilk yayınlayanlar Max van Berchem ve Halil Edhem olmuştur. 1910 yılında 
Kahire’de “Materoux pou un Corpus Inscriptionum Arabicarum” adıyla yayımlanan makale bu 
konudaki ilk yayındır.  Bundan sonraki yayın ise 1978 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce 
Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası adıyla yapılmıştır. Yılmaz Önge, İbrahim Ateş ve Sadi Bay-
ram tarafından derlenen kitabın “Vakfiyenin Değerlendirilmesi” bölümünde İsmet Kayaoğlu 
Divriği Ulu Cami ve Darüşşifasının vakfiyesi olduğu iddia edilen vesikanın orijinal olduğunu 
dönemin bu tür vesikalarında takip edilen üslup çerçevesinde ele almaktadır. Bkz. a.g.e., s. 11. 
Aynı kitabın “Bugünkü Bilgilerimizin Işığı Altında Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası” bölümünü 
yazan Yılmaz Önge’ye göre adı geçen vakfiyenin orijinal olduğu meselesi tartışmalıdır, dolayı-
sıyla ihtiyatlı yaklaşmak gerekmektedir. Bkz. a.g.e., s. 33. Bahsedilen kitaptan bağımsız olarak A. 
Saim Ülgen, Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası; Faruk Sümer, “Mengücekler”, İslâm Ansiklopedisi, 
C. 7, İstanbul 1957, s. 713-718 adlı eserlerinde vakfiyenin orijinal olduğunu belirtmektedirler.  

12 Ahmet Şah, Selçuklu hükümdarı Alp Arslan’ın Anadolu’yu fethetmekle görevlendirdiği dört 
önemli komutanından Emir Mengücek Gazi’nin 5. Kuşak torunlarından olup Mengücekoğul-
ları’nın Divriği kolu hükümdarı II. Süleyman Şah’ın oğludur. Bkz. Faruk Sümer, “Mengücekler”, 
s. 713; Müjgân Üçer. “Divriği’nin Ulu Melikesi ve Şahı Melike Turan Melek-Ahmed Şah”, Hayat 
Ağacı Sivas Şehir Kültürü Dergisi, Sayı 19, Sivas 2012, s. 64.
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ma Hatun13’dur. Vakfiyenin tarihi ise hicrî 641 (m. 1243)’dir. Divriği’deki bu 
önemli eserin vakfiyesinde sadece ulu camiyle ilgili şartlar bulunması ve dâ-
rüşşifa ile ilgili olan vakfiyenin günümüze ulaşamamış olması adı geçen ve-
sikanın muhtevası hakkında bazı tartışmalara neden olmuştur. Bu karışıklık, 
eserin niteliği ve bânîsi hususunda farklı değerlendirmeler yapılması sonucu-
nu doğurmuştur. Bazı araştırmacılara göre14 hem ulu cami hem de darüşşifaya 
ait sadece bir vakfiye bulunmaktadır ve bu eserleri yaptıranlar Süleyman Şah 
oğlu Ahmed Şah ve hanımı Turan Melek Sultan’dır. 1978 yılında Vakıflar Genel 
Müdürlüğü Kütüğü’ne tescil edilerek 2192 defter numarası ile muhafaza altına 
alınan vakfiyeye göre ulu camiyi yaptıranlar da Ahmed Şah ve annesi Fatma 
Hatun’dur. Fatma Hatun’un kimliği ile ilgili kaynaklarda çok net malumat bu-
lunmamaktadır. Onun adı sadece yukarıda bahsedilen vakfiyede geçmekte, 
caminin yapı manzumelerine ait herhangi bir kitabesinde ise Fatma Hatun’un 
adı geçmemektedir.

Divriği Dârüşşifası ve Turan Melek Hatun

Divriği Dârüşşifası külliye mantığıyla Ulu Cami ile bitişik düzende yapılmış 
olup tek bir yapı gibi görülmektedir15. Anadolu Selçukluları döneminde bu tarz 
yapının en önemli örneği sayılabilir. Ulu Cami ile birlikte inşa edildiği anlaşıl-
maktadır. Darüşşifa, bitişiğindeki camiyi yaptıran Ahmed Şah’ın eşi Melike Tu-
ran Melek Sultan tarafından h. 626 / m. 1228 yılında yaptırılmıştır. Esere ait ori-
jinal vakfiyeye buğun itibariyle ulaşılamamıştır. Müjgan Üçer’e göre dârüşşifanın 
XIV. yüzyıl sonlarında, daha sonra da XVI. yüzyılda düzenlenmiş iki vakfiyesi 
bulunmaktadır. Hatta ona göre eserin hem vâkıfı hem de mütevellileri kadındır16. 
Turan Melek’ten Hükümdar Fahrettin Behramşah kızı olarak da bahsedilmek-
tedir. Ahmed Şah ve eşi Turan Melek Sultan amca çocukları olup Selçuklu Hü-
kümdarı Alp Arslan’ın Anadolu’yu fethetmek için görevlendirdiği komutanlar-
dan olan Emir Mengücek Gazi’nin beşinci kuşaktan torunlarıdır. Camiyi yapan 
mimar Ahlatlı Muğisoğlu Hürremşah darüşşifayı da yapmış olmalıdır.

13 II. Süleyman Şah’ın eşi ve Ahmet Şah’ın annesi Fatma Hatun hakkında kaynaklarda fazla bilgiye 
rastlanmamıştır.

14 Faruk Sümer’e göre Divriği Ulu Camii Ahmed Şah adıyla anılmaktadır. Bkz. Sümer, “Mengü-
cekler”, s. 717.

15 Müjgân Üçer, a.g.m., s. 64.
16 Müjgân Üçer, a.g.m., s. 65.
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Bugüne kadar darüşşifaya ilişkin müstakil bir vakfiye kaydına rastlanma-
mıştır. Ancak 2607 nolu Sivas Şer’iye Sicili’nin 122. Sayfasındaki berat sure-
tinde yer alan, “Divriği’de vâki Şifâiye nâm-ı diğer Sinaniye Vakfı medresesin-
de yevmî üç akçe vazife ile müderris olan es-Seyyid Ahmed cihet-i mezburu 
işbu râfi’-i tevki’-i refi’ü’ş-şân-ı hakanî İbrahim zîde ilmuhuya kendi hüsn-i 
rıza ve ihtiyariyle kasr-ı yed ve ferağat idüb yedine berât-ı âlişân verilmek ri-
casına…” ifadesine istinaden (Ramazan 1144) Divriği’de Şifâiye adlı bir med-
rese bulunduğu anlaşılmaktadır. Darüşşifanın Osmanlı döneminde Selçuklu-
lar zamanındaki fonksiyonunu devam ettirdiğine dair yeterli bilgi ve belgeye 
rastlanmamıştır. Yukarıdaki orijinal belgedeki ifadelerden hareketle bu eserin 
Osmanlılar döneminde medrese-i kebir yahut medrese-i kübra adıyla klasik 
bir medreseye dönüştürüldüğü söylenebilir.

Melike Turan Melek Sultan, çoğu kaynakta Ahmed Şah’ın eşi olarak geç-
mekle beraber bu konuda şu ana kadar herhangi bir vesikaya rastlanmamıştır. 
Hem Ahmed Şah’ın hem de Melike Turan Melek’in birlikteliğinin simgesi olan 
bu cami ve dârüşşifanın bütünsel bir formda olması, aynı zamanda her ikisi-
nin de külliyenin Şehitlik adı verilen türbede medfun bulunmaları onların eş 
oldukları şeklinde yorumlanabilir17.

Melike Turan Melek Sultan, büyük bir hayır eseri yaptırarak servetinin 
büyük bir bölümünü darüşşifanın yapımına harcamış görünmektedir. O da 
Selçuklu hanedanının erkek ve kadın mensupları gibi sağlık ve eğitim kurum-
ları inşa ederek Anadolu’nun imarına katkı sağlamıştır. 

Arşiv Belgelerinde Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası Vakıfları

Yapıldığı tarihten itibaren sekiz asra yakın bir zaman geçse de bugün arşiv-
lerimizde Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası ile ilgili önemli miktarda malzeme 
bulunmaktadır. Bunların bir kısmı Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Kayıtlar 
Arşivi’nde bir kısmı da Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Arşivi’nde bulunmak-
tadır. Günümüze ulaşan vesikaların neler olduğunu tespit edip bazı değerlen-
dirmeler yapmak mümkündür. Bu eserlerle ilgili olarak günümüze ulaşan en 
önemli vesika vakfiyedir. Vakfiye dışında üç vesika türü daha bulunmaktadır. 
Bunlar tamir belgeleri, muhasebe kayıtları ve atama kayıt ve beratlarıdır. Bu 
belge türlerini teker teker ele almak faydalı olacaktır. 

17 Müjgân Üçer, a.g.m., s. 64-65.
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17 Müjgân Üçer, a.g.m., s. 64-65.
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a) Vakfiye:

Vakfiyenin sıhhati ve niteliği ile ilgili yukarıda bazı bilgiler verildiği için 
tekrara girilmeyecektir. Adı geçen vakfiye ilk olarak Halil Edhem ve Van Ber-
chem tarafından 1910 yılında yayımlanmıştır18. Bu vakfiyede doğrudan ulu 
camiyle ilgili bilgiler bulunmakta, dârüşşifaya ait herhangi bir bilgi yer alma-
maktadır. Ulu câmi ile ilgili bilgilere bakıldığında, vakfedilen ve gelir kalemi 
olarak vakfiyede yer alan Divriği Kazası’na bağlı bulunan mezraa ve köylerin 
şunlar olduğu görülür; 

1. Hikme Nahiyesi’ne tâbi Bahtiyar Köyü’nün yarısı,

2. Bugün Beyköy Bucağı’na bağlı olduğu tespit edilen Arapkir yolu üze-
rinde Divriği’nin güneydoğusunda bulunan ve vakfiyede Huvir Na-
hiyesi’ne bağlı olduğu belirtilen Hacike Köyü’nün bütün çiftlikleriyle 
birlikte yarısı,

3. İn’an Nahiyesi’ne tâbi Aşağı Zağur Köyü’nün yarısı,

4. Ortaköy Karyesi’nde bulunan Amuk Mezraası’nın yarısı, 

5. Ziniski Nahiyesi’ne tabi Savrun Köyü’nün yarısı,

6. Harnavul Köyü yakınında bulunan ve bugün mülkî taksimatta Malte-
pe adıyla kayıtlı bulunan Hond Çiftliğinin yarısı. Burada kaydedilen 
köy ve mezraalar vakfa akar sağlamakta ve bu isimler son dönemdeki 
muhasebe kayıtlarında da aynen yer almaktadır.

Vakfiyedeki hayır şartları ve harcama kalemleri ise şöyledir;

Divriği Ulu Camii’nin Hademe-i Hayratına vakfedilen bu vakıf gelirleri 
yirmi iki hisseye ayrılmış ve bu yirmi iki hissenin;

1. Dört hissesi imamlara, 
2. Dört hissesi hatiplere,
3. Dört hissesi müezzinlere, 
4. Üç hissesi ferraşlara, 
5. İki hissesi mütevelliye, 

18 İsmet Kayaoğlu, “Vakfiyenin Değerlendirilmesi”, Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, Derleyenler: 
Yılmaz Önge, İbrahim Ateş, Sadi Bayram, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara 1978, s. 11. 
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6. Bir hissesi nâzıra,
7. İki hissesi cüzhân ve kubbedâra,
8. Bir hissesi muarrife,
9. Bir hissesi de tamirciye tahsis edilmiştir.

Yine aynı vakfiyede bir de özel şart bulunmaktadır. Buna göre: Bu Ulu 
Cami harap olur da hiçbir eseri kalmaz ise yukardaki gayrimenkullerin geliri 
Divriği Kasabası’nda bulunan mamur camilere tahsis edilecek, bu camiler 
de tamamen harap olursa, anılan kasabada bulunan fukaraya ve yoksullara 
verilecektir.

Yukarıda bahsedilen vakfiye doğrultusunda şu tespitler yapılabilir. Ulu 
Cami’in bânileri Ahmed Şah ve Fatma Hatun, hem bölgenin yöneticileri hem 
de nüfuzlu isimleri oldukları için buradaki muhtelif yerlerde epeyce gayrimen-
kul varlığa sahiptirler. Bunu, vakfiyede sıralanan akarât kısmındaki bilgilerden 
anlamak mümkündür. O zamanki Divriği’nin idarî yapısı tam olarak bilinme-
se de buraya bağlı bulunan dört nahiyeden ve bunlara tâbi olan altı köyden 
bahsedilmektedir. Bu rakamların da o zamanki şartlardaki bir kaza için önemli 
olduğu söylenebilir. Vakfiyedeki verilere göre, bir vakıf müessesesinde görevli 
olanların hemen hemen hepsinin bulunduğu görülmektedir. Sadece tamirci-
nin bazı vakıflarda bulunmadığı düşünülürse bu vakıfta farklı bir hizmet dalı-
nın olduğu da eklenmelidir.  

b. Tamir Belgeleri:

Divriği Ulu Camii ve Dârüşşifası ile ilgili tamire konu olacak belgeler ge-
nellikle 19. yüzyılın sonuna aittir. Bunların en eskisi, 24 Şaban 1296 / 30 Tem-
muz 1295 (13 Ağustos 1879) tarihli mazbatadır.19 Bu belgeye göre;

1. Anadolu’da başka bir örneği bulunmayan bu eşsiz eserin kıble cihetine 
bakan büyük duvarının yıkılmaya yüz tuttuğu,

2. Ehl-i vukuf yani bilirkişilerce keşfinin yapıldığı, 

3. Yapılan münakasaya (açık eksiltmeye) göre ihale bedelinin 12.000 ku-
ruşa kadar indirildiği,

19 BOA-EV-MKT-1025-53.
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b. Tamir Belgeleri:

Divriği Ulu Camii ve Dârüşşifası ile ilgili tamire konu olacak belgeler ge-
nellikle 19. yüzyılın sonuna aittir. Bunların en eskisi, 24 Şaban 1296 / 30 Tem-
muz 1295 (13 Ağustos 1879) tarihli mazbatadır.19 Bu belgeye göre;

1. Anadolu’da başka bir örneği bulunmayan bu eşsiz eserin kıble cihetine 
bakan büyük duvarının yıkılmaya yüz tuttuğu,

2. Ehl-i vukuf yani bilirkişilerce keşfinin yapıldığı, 

3. Yapılan münakasaya (açık eksiltmeye) göre ihale bedelinin 12.000 ku-
ruşa kadar indirildiği,

19 BOA-EV-MKT-1025-53.
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4. Cuma, bayram ve vakit namazları için bir an önce onarımının gerçek-
leştirilmesi gerektiği,  ancak vakfın onarıma şart edilmiş geliri olma-
dığı,

5. Böyle önemli bir mabedin bir daha imarı mümkün olmadığı vurgu-
landıktan sonra söz konusu tamir masrafının padişah tarafından ihsan 
edilmesi talep edilmektedir.

Yukarıdaki belgeden sonraki tarihlere ait tamir belgelerinin çoğunda hem 
ulu cami hem de dârüşşifa birlikte zikredilmektedir. “Asâr-ı Nadire-i Selçuki-
yeden Divriği’de vâki Cami-i Kebir ve Medrese-i Kübra’nın haraba yüz tuttuğu 
ve derununa eşya ve zehair doldurulduğu”20, “Asâr-ı Nadire-i Selçukiyeden Div-
riği’de kâin Camii Kebir ve Medrese-i Kübra’nın tamirleri hakkında…”21 ifade-
lerinden anlaşıldığına göre her iki eser bir arada geçmektedir. Bazı belgeler de 
Divriği Ulu Camii’nden yalnız başına bahsetmektedir. Bunlara göre ulu cami, 
Ahmet Şah nam-ı diğer Fatma Hatun Camii Şerifi şeklinde geçmektedir22. Bir 
belgede de Medrese-i Kübra’ya Şifâiye Medresesi denmektedir23. Eserlerle ilgili 
Osmanlı dönemine ait son belge ise Evkaf Nezareti Mektubi Kaleminden Ma-
liye Nezareti’ne yazılan h. 24 Zilkade 1320/m. 22 Şubat 1903 tarihli tahrirattır.

20 BOA-EV-MKT-1889/105, 19 Cemaziyelevvel 1309/9 Teşrin-i Evvel 1307 tarihli mazbata. Bu bel-
gede;  

 1-Selçuklu dönemine ait nadir eserlerden olan Cami ve Medresenin içine eşya ve zahire doldu-
rulduğu ve yıkılmak üzere olduğu haberinin Mizan Gazetesinde çıktığı, 

 2-Evkaf Nezaretinden gönderilen 5 Ağustos 1306 tarihli emirname ile durumun araştırılması, 
tamiratı için gerekli işlemlerin başlatılarak keşif bedellerinin bildirilmesi, vakfın gelir durumu-
nun ortaya konulmasının emredildiği, 

 3-Bu emir üzerinde yapılan tahkikatta medrese ve cami vakıflarının ayrı ayrı vakıflar olduğu,  
Medrese-i Kübra’ya bağlı Divriği’deki Kömek Mezraası’nın senelik 2.700 kuruşu tahmis bedeli 
bulunduğu, cami vakfına bağlı olup, görevli ücretlerine şartlı bulunan köy ve mezraaların 1296-
1302 seneleri tahmis bedellerinin tamamının Sivas Mal Sandığı’nda biriktirildiği,

 4-Cami ve Medrese için ayrı ayrı munakasa pusulası açıldığı, ancak rağbet olmadığından elli 
altmış bin kuruşa bir bedel ile açılan açık eksiltme sonuca ulaştırılamadığı, bunun üzerine Evkaf 
Komisyonu tarafından yerinde yapılan keşifle Cami-i Kebir (Ulu Cami)’nin kubbe ve duvarının 
10.605 kuruşa,  Medrese-i Kübra’nın yıkılan duvarı ile diğer yerlerinin 10.100 kuruşla yaptırıla-
bileceğinin tahmin edildiği ve gün geçtikçe daha da harap olan her iki esereni bir an önce tamiri 
gerektiği vurgulanmaktadır.

21 EV.MKT.1827-1 nolu rumî Şubat 1308 tarihli belge. 
22 EV.MKT.1889 nolu ve rumî 7 Kânûn-ı Sânî 1307 tarihli muhasebe kaydı; VGMA-3062 nolu 

rumî 29 Rebiülevvel 1283 tarihli belge; VGMA-4578-1nolu rumî Teşrîn-i Sânî 1329 tarihli belge; 
S.Ş.Sic. 2598-2 nolu rumî 11 Zilkade 1311 tarihli belge.

23 VGMA 265-367 nolu hicrî 1 Muharrem 1205 tarihli hurufat kaydı. 
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c. Muhasebe Kayıtları

Divriği Ulu Camii ve Dârüşşifası’nın malî durumlarıyla ilgili en önemli 
ve ilk kaynak tahrir defteridir. M. 1530 tarihli Malatya, Behisni, Gerger, Kahta, 
Hısn-ı Mansur, Divriği ve Darende kazalarına ait tahrir defterinde “Evkaf-ı 
Cami-i Kebir ki Ahmed Şah bin Süleyman bin Şehinşah bina eylemiş der-Nefs-i 
Divriği” kaydına göre Ulu Cami’in toplam mahsulü 13.044 akçedir. “Vakf-ı 
Medrese-i Kübra ki Turan Melek binti Behram Şah bina etmiştir. Der batn-ı Div-
riği” kaydına göre Medrese-i Kübra’nın toplam hasılatı 2.692 akçedir24. Rumî 
1278/m. 1862 tarihli kayda göre Ahmed Şah Vakfı’nın rusûmât toplamı 645,5 
kuruş, Medrese-i Kübra Vakfı’nın ise 416 kuruş 17 paradır25.

Daha sonraki tarihlere ait muhasebe kayıtları r. 1286/m. 1870 ile r. 1308/m. 
1892 yılları arasındadır. Bu kayıtlardaki gelir-gider durumu miktar olarak bazı 
farklılıklar göstermektedir. Vakıfların geliri ortalama olarak 5.000-7.000 kuruş 
değişmektedir. Gelirlerle giderler arasında genellikle bir denge bulunduğu gö-
rülmektedir. Gelir fazlası ortaya çıktığında da camiin aydınlatılması ve helva 
pişirilip fakirlere dağıtılmasına harcanmaktadır26.

d. Atama Belgeleri

Yapılan araştırmalar doğrultusunda Divriği Ulu Camii ve Dârüşşifası’n-
da görev yapan vakıf personelinin başta mütevelli olmak üzere27, müderris28, 
imam29, hatip30, müezzin31, ferraş32 ve meremmetçi33den oluştuğu anlaşılmak-
tadır. Yapılan atamaların bu görevler için olduğu, bazı durumlarda ölüm veya 
feragat yüzünden değişikliğe gidildiği hatta bu konuda zaman zaman anlaş-
mazlıkların ortaya çıktığı görülmektedir.

24 Ersin Gülsoy-Mehmet Taşdemir, Vakıf Mülk Defterleri, TTK Yayınları, Ankara 2007, s. 212-217.
25 BOA-EV.d 19976 nolu defter, vrk. 10.
26 BOA-EV-MKT-1889-105 nolu hicrî 1 Recep 1310 tarihli belge. 
27 S. Şer’iyye Sicili 2597 nolu defter, s. 47’deki ilam.
28 S. Şer’iye Sicili 2607 nolu defter, s. 122’deki berât. Bu kayda göre Şifâiye ya da Sinaniye Medre-

sesi’nde görev yapan müderrisin günlük ücreti üç akçedir (h. Ramazan 1144/m. Şubat-Mart 
1732). 

29 BOA-EV-BKB-051-0242 nolu belge.
30 BOA-EV-BKB-0242 nolu belge.
31 VGM D.217 nolu kayıt, s. 44, 331 nolu belge.
32 S. Şer’iyye Sicili 2598 nolu defter, s. 476, 92 nolu kayıt; EV.MH.1319 nolu belge.
33 VGMA-306 nolu belge, 5 nolu kayıt.
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Sonuç

Anadolu Selçuklu Devleti’nin ikbal devrinin en müşahhas numunelerin-
den olan Divriği Ulu Camii ve Dârüşşifası sadece bulunduğu bölgeye değil 
bütün insanlığa medenî mesajlar veren bir yapı manzumesidir. Hükümdarlar 
kadar Türk kadınlarının da faal olduğu medeniyet sahası vakıf müessesesi saye-
sinde münbit bir hale gelmiştir. Asırlara meydan okuyan bu muazzam yapıda-
ki ruhun anlaşılması ve gelecek nesillere anlatılması mühim bir tarihî-medenî 
mesuliyettir. Geçmişle günümüz arasında uzanan köprünün bâni ve vâkıfla-
rını çok iyi tanımak, böylesine muazzam eserlerdeki ruh inceliğinin geleceğe 
ilham kaynağı olmasına yardımcı olacaktır. Kelime anlamı “durdurmak” olsa 
da kıyamete kadar “sürdürebilirliği” ifade eden vakfın erkek ve kadın bütün 
mümessillerine minnetle…
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Ek-4) BOA-EV.d 19976 defterin 10. Varakında yer alan Ahmed Şah Vak-
fı’nın rumî 1278 / m. 1862 tarihli rüsumat kaydı.  

KADIN VÂKIFIN GÖRKEMLİ MİRASI
MELİKE VE DÂRÜŞŞİFASI

Necdet SAKAOĞLU* 

“Divriği’nin eşsizliği, küçük bir tarihi ve coğrafi niş içinde kendi yağıyla 
kavrulan bir kültürün özgün gösterisi olmasından değil, Ortadoğu’nun ve Ya-
kındoğu’nun -Özellikle Selçuklu dönemindeki- sanat ve zanaat ortamının bütün 
biçimsel sözlüğünü içeren, adeta ansiklopedik bir birikimi sergilemesinden kay-
naklanmaktadır. Fantastik bir bezeme program ve bu nitelikte bir bezemenin 
sonradan yinelenmemiş, hatta taklit edilmemiş olması Anadolu Türk sanat tari-
hinin en ilginç olgusudur. Bu anıt yapının Türk dönemi Anadolu’sunun en güç-
süz ve küçük beyliklerinden ikinci derecedeki bir merkezde yapılmış olması şa-
şırtıcıdır. Böyle bir tarihi yalnızlığı meteorik bir sanatçının varlığı ile açıklamak 
kolay bir yöntem olurdu. Divriği bezemesi büyük bir sanatçı ile karşı karşıya 
olduğumuzun kanıtıdır. Ulucami ve Dârüşşifa, bütün Türk-İslâm dünyası sana-
tından ve onun uzak ilişkilerinden haber veren, onları bir eşsiz sanat yapıtının 
ayrıntılarında bir ima haline getirmiş eşi olmayan bir başyapıttır. Bir Anadolu 
kale-kentinde Ortaçağın en görkemli anıtını dikmeye yeten sanat enerjisi, hangi 
evrensel varlık stratejisinin ifadesiydi?”

(Prof. Doğan Kuban, Divriği Mucizesi, Önsöz’den)

Anadolu Selçuklu Devleti’yle çağdaş Anadolu Türk beyliklerinden Men-
gücekoğulları’nın Divriği kolu meliklerinin, kent bayındırlığına hazineler tü-
kettikleri gerçek. Bunun kanıtı günümüze ulaşan mimarlık eserleri, şaheserle-
ri de Melike Turan Melek Darüşşifası, Ahmed Şah Camii/Ulucami’dir. Ayrıca 
Darüşşifa,  vakıf kuran kadın eserleri sıralamasında da tarihsellik, yapılış ama-
cı ve işlevi, mimarlık ve sanat değeri bakımından baştadır.

* Tarihçi, Yazar.
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Turan Melek Darüşşifası taç kapısının ve iç mekânın mimarlık tarihinde 
ikinci bir benzeri yoktur. Bu tekil şaheserin şanssızlığı -veya şansı-, Ahmed 
Şah Camiine bitişik inşa edilmesidir. Bu iki eser, ana cepheden kütlevi/tek yapı 
görüntüsü verir ve bunu doğrularcasına ikisine birden “Ulucami” denir.

Divriği meliki Ahmed Şah’la soydaşı Erzincan Meliki Behram Şah kızı 
Melike Turan Melek ikilisinin 1228-1243 arasındaki 15 yılda yaptırdıkları kül-
liyenin alanı 2304 m2,  bunun 1/3’ünde  (768m2) asma katı da olan Darüşşifa 
kuruludur.

O çağda “darüşşifa”, ruh ve akıl hastalıkları tedavi yurtlarına dendiğinden 
Turan Melek’in eseri de herhalde bu amaçla yapılmıştı. Nitekim şair Hayâlî 
(16yy),

 “Kapunda bağlamalu görenler Hayalî’yi 
 Edüb kıyas dedi ki dârüşşifâ budur”  

(Sevgilinin kapısında sanki bağlıymış gibi âşıkın ayrılmadığını görenleri 
orayı darüşşifa sanmışlar!)

diyor.

Demek ki eskiden darüşşifaların kapısına içerideki delilerden biri, kurum 
tabelası gibi bağlanırmış! Aynı işlevdeki sağlık yurtlarına mâristan, bimarhâ-
ne dendiği de biliniyor. Kastamonu Pervâneoğlu Ali Maristanı (1272), Tokat 
Muineddin Pervane Bimarhânesi (1275), Amasya, İlduz Hatun adına kölesi 
Anber’in yaptırdığı İmaret Dârüşşifası (1308), Konya Mâristan-ı atik’i (yıkıl-
mıştır) diğer örneklerdir. Divriği Darüşşifası, bunlardan ve diğer çağdaş sağlık 
evlerinden farklı, tekil ve iddialı bir yapıdır. Yapıldığı zamanki özgünlüğünü 
790 yıldır koruması da önemlidir. 80 yıl sonra Amasya’da yapılan İlduz Hatun 
Dârüşşifası,  bir tımarhane idi. Delilik ve cüzam, insanları imandan ve iba-
detten alıkoyan illetler sayıldığından bunların tedavisi için dârüşşifa yapılması 
çok sevaptı.

Bu açıdan 13. yüzyılın ikinci çeyreğinde Divriği’de, Cuma namazlarında 
Müslüman cemaati alabilecek bir cami yapmak kadar ruh ve akıl hastalarının 
tedavi edileceği bir dârüşşifa yapmak da herhalde öncelikli görüldüğünden 
Ahmed Şah Cami yapımını, Turan Melek de kendi servetiyle Darüşşifayı, biti-
şik yaptırmayı öngörmüşlerdi. Ancak Dârüşşifanın vakfiyesi 14. yüzyılda kay-
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bolduğu gibi içeriğini aydınlatan belge ve sicil kayıtlarına da Divriği’de 1519’da 
ilk tahrir çalışmasını yapan il yazıcıları dahi ulaşamamışlardır1.

Gizemli Kimlikler

Caminin bânisi Ahmed Şah’la Dârüşşifa’yı yaptıran Turan Melek’in ad ve 
künyeleri, eserlerin kitabelerinde gerçi yazılıdır ama başka yazınsal bilgilerin 
olmayışı, zihne takılan soruları yanıtsız bırakıyor. Örneğin Turan Melek’in 
adından önceki “melike” sanı Ahmed Şah’ın taht ortaklığını mı Erzincan Meli-
kinin kızı oluşunu yani prensesliğini mi gösterir? Bilinmiyor. Camide imzaları 
olan Tiflisli İbrahim oğlu Ahmed ve Ahlatlı Hürremşah ile Darüşşifa’da imza-
sı olan Hurşad’un adlarına başka bir yerde rastlanmaması nasıl açıklanabilir? 
Böylesine yetenekli yapı- yontu ustaları, başka yerlerde anıt eserler yapmamış 
olabilirler mi?

Her iki eserin temelleri Hicri 626 (M. 1228) yılında atılmış. Taş duvarlar, 
kemerler, sütunlar, kubbeler, tonozlar örülürken dört taç kapı da hayret uyan-
dırıcı biçim ve boyutlarla yükselmiş. Çalışmalar 1243’e kadar 15 yıl sürmüş. 
Bezeme-boyama, donatı işleri belki bitmeden de yaptıranlar, yapanlar sanki 
kayboluvermişler!

Burada uygulanan tasarımlar, yüksek yontu tekniğiyle abartılmış bezeme 
zenginlikleri, neden başka yerlerde bir daha görülmemiş? Daha ilginci, yüz-
yıllarca eli kalem tutan birileri Divriği’ye uğramamış mı? Ne Mengüceklerin 
buradaki egemenliğinden, ne onların yüzyılı aşkın döneminden, yapılan eser-
lerde çağdaş kaymaklarda tek satır yok!

Cami’nin üç, dârüşşifanın tek taç kapısındaki yoğun detaylar, üslup öz-
günlüğü, yüzeysel bezemelerden taşan yontu sanatı ağırlıklı olağanüstü sim-
geler, kozmik, figüratif vurgulamalar da Divriği anıtlarına özgü harikalar ola-
rak yüzyıllarca konuşulmamış, incelenmemiş, yazılmamış. Her iki eser ancak 
1890’larda Avrupalı doğu bilimcilerin, sonra Türk araştırmacıların ilgi odağı 
olmuş, görenleri şaşırtmış.

Günümüzde sanat dünyasının ilgi odağı konumundaki câmi ve dârüşşifa-
yı, uzmanlar bir üsluba bağlayamadıklarından “benzersiz- üsluplar dışı” diye 
tanımlıyorlar. Görkemli taç kapılardaki özgün yorumların yanıtsız kalan so-

1 BOA, Tapu (Maliye-Evkaf)  s. 186-188. No 156.
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1 BOA, Tapu (Maliye-Evkaf)  s. 186-188. No 156.
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ruları: tasarım mı, sanat yeti ve başarısı mı, öngörü ve finasman mı, o sırada 
Divriği’de olağanüstü çalışmaları teşvik eden sanat bilgeleri midir?

Bu konuda akla takılan ilk isim, mimar da olan Selçuklu Sultanı Alâeddin 
Keykubad’dır (1220-1237). Cami taç kapısının kavsara kemeri üstündeki bu 
sultana yönelik ithaf sözcükleri bunu düşündürüyor. Bu Arapça yazıtın Türk-
çesi: “Halifenin ortağı Keyhüsrev’in oğlu büyük sultan Alâedünya -veddin’in sal-
tanatı günlerinde”dir.

İkinci isim, o dönemin bir allamesi, hekim, filozof, astronom, mühendis, 
araştırmacı ve yazar Nâsirüddin Tûsî’dir2. özgün elyazması kaynakları topladı-
ğı bir kitaplığı varmış Tusî’nin. Divriği Mengüceklerine Kale camii’ni ve Sitte 
Melik türbesini yapan mimarlar Hasan bin Piruz, Tutbeg bin Behram’ın mem-
leketi Meraga’da gelişkin bir gözlemevi kurmuş. Tusî, adı geçenleri tanımasa 
bile Meraga’da, Divriği meliklerinin bayındırlığa düşkünlüklerini, kent coğraf-
yasının özelliklerini belki dinlemişti.

Ulucami ve Dârüşşifa taç kapılarındaki kozmik - geometrik biçimleme-
ler de o veya başka bir allame astronomun Divriği eserlerindeki müdahalesini 
çağrıştırıyor. Tusî’nin, ortalıkta görünmeyerek “gizlenmeyi” seçtiği bir dönem 
(1220-1250 arası) var. O yıllarda, Haçlı seferleriyle hareketlenen Ortadoğu’dan 
soyutlanarak Divriği’de gizlendiği, buranın zengin ve sanat düşkünü melik ve 
melikesine danışmanlık ettiği düşünülebilir mi? Tusî, 1250’lerde İran’a döne-
rek Hülagû’ya kapılanmıştı. 1258’de Abbasi Halifeliğinin İlhan Hülagu tarafın-
dan kapatılmasında birinci derecede rol oynadığı ise biliniyor.

Bir başka olasılık, İslâm dünyasında da bilge sayılan Aristo’nun (ö. M.Ö. 
322) bir öğretisinin rastlantılar sonucu Divriği’deki cami ve darüşşifa taç kapıla-
rında uygulama alanı bulduğudur: Aristo: “Garaib-suver ve temaşâ ile musavver 
ve acayip nükuş ve heyakille muharrer bir dâr” (Garip yüzler, hayranlıkla bakı-
lacak bezekler, tuhaf nakışlar ve heykellerle işlenmiş bir taç kapıyı), eğitim ve 
sağlık kurumlarının cazibesi için gerekli görürmüş. Hatta Kral Filip’e, eğitimini 

2 Nasıreddin Tusî (Horasan 1201- Bağdat 1274). Bilgin ve düşünür. Çağının önde gelen mate-
matikçi ve astronomu.. Bir dönem Sabbahilerin Alamut kalesinde yaşamış, 1250’lerde kendisi 
gibi astronom ve fen bilimlerine meraklı Hülagu’ya (ilhanlığı: 1251-1265) danışmanlık etmiş-
ti. Trigonomik vakit cetvelini(rubu’ tahtası) tasarlamış; Gezegen hareketlerini doğru gösteren 
Zîc-i İlhanî’yi hazırlamıştır. Eukleides, Ptolemaios, Autolykos, Theodosios’un ve başkalarının 
Arapçaya çevrilmiş eserlerini düzeltmiştir Eski Yunan uygarlığının etik geleneğine bağlı İbn 
Miskeveyh’in Tezhibü’l-ahlak‘ını örnek alan Ahlâk-ı Nasırî, eserlerinden biridir.
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üstleneceği oğlu İskender için -Arap kaynaklarında, Beyt’üz-zehep (Altın yuva)- 
adıyla geçen özel bir okul yaptırtarak kapısını resim ve heykellerle donattırmış.

Aristo’nun bu konuyu da içeren eserinin Arapçasını, Nevâlî (16. yüzyıl) 
Ferruhnâme adıyla Türkçeye çevirmiş3, çeviren Aristo’nun önerdiği örnekten 
hareketle IIİ. Murad’a da şehzadesi Mehmed (III.) eğitimi için bir “nigârhâne” 
ortamı önermiş.

Divriği eserleri için Aristo önerisini ileri sürmek salt bir öngörüdür. Çün-
kü 13. yüzyıl başında Anadolu’nun adı tarih kaydına geçmemiş küçük bir me-
likle - melikesini, Tiflis’ten Ahlat’tan gelip onlara hizmete soyunan ustaları 
bize tanıtan bilgi yok! Adlarını bildiğimiz Ustaların İslâm coğrafyasının başka 
bir noktasında imzalarını okutan ikinci bir eser de saptanmış değil. Demek ki 
Selçuklu çağında Divriği yapılanlar bir daha başka yerde denenmemişti.

Bu durumda, Mengücek payitahtındaki Mescidü’l -câmi ile bitişik Darüş-
şifa, tekil, yalnız ve gizemlidir. Eski kentlerimizdeki çağdaş eserler, yıkılmış ya 
viranesi ya adı kalmışken bunların “sağlam” denecek, sekiz asırlık direnci de 
şaşırtıcıdır.

Tek Kaynak Kitabeler

Her iki eserde de bugün yazılmış kadar aydınlık ve okunaklı Arapça ki-
tabeler, yaptıranların ad ve soylarını;  gözlerden uzak noktalara yerleştirilmiş 
küçük kartuşlardaki “ben yaptım” vurgulu imzalar da usta adlarını vermekte-
dir. Câmiyi yaptıran Ahmed Şah’ın adı ve künyesi, üç taç kapısından ikisinde 
yinelenmiştir:

3 İlkçağın belki de ilk siyaset-namesi olan Aristo’nun bu eseri, Kitâbü’r- Riyâse fi Siyâse adıyla 
Arapçaya, bundan da III. Murad (1574-1595) zamanında Nevâlî tarafından Ferruhnâme adıyla 
Türkçeye çevrilmiş. Kitâbü’r-Riyâse fi Siyase, Türkçeye çevrilmezden yüzyıllar önce -söz konusu 
paragrafıyla- İslâm mimarisinde -belki de ilk kez- Ahmed Şah’la Turan Melek’in anıt eserlerinin 
taç kapılarına esin kaynağı olmuştu. Aristocu felsefeye dayanan bu gerekçeyi Nevâlî, Ferruh-
nâme adıyla bugün anlaşılması zor, edebi-felsefi vurgulamalarla Türkçeye çevirmiştir. Eserde: 
”Eski hükümdarların bir tutkusunun, prenslerini bilim ve eğitim ışığıyla aydınlatmak olduğu, 
bu amaçla direk ve kemerlerine el erişmez, eğitim kurumları yaptırdıkları, bunların kapı ve cep-
helerini, hayret ve hayranlık uyandıran, suretler, şekiller, türlü betimler, acayip resim ve heykel-
lerle süslettikleri. Çocukların da yaradılışları gereği, kapılardaki kuş, yabani hayvan figürlerini 
gözleme meraklarından, oralara koşarak, öğrenim yarışına girdikleri, Bayram günlerinde ise 
erdemli bilgelerin böyle gönül açıcı yerlerde toplanıp bilim konuşup, tartıştıkları anlatılmakta-
dır. (Nevâlî (ö. 1595) Ferruhnâme, Türkçe yazma çeviri, 47 yaprak, 16. yaprak vd). 
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Tek Kaynak Kitabeler
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3 İlkçağın belki de ilk siyaset-namesi olan Aristo’nun bu eseri, Kitâbü’r- Riyâse fi Siyâse adıyla 
Arapçaya, bundan da III. Murad (1574-1595) zamanında Nevâlî tarafından Ferruhnâme adıyla 
Türkçeye çevrilmiş. Kitâbü’r-Riyâse fi Siyase, Türkçeye çevrilmezden yüzyıllar önce -söz konusu 
paragrafıyla- İslâm mimarisinde -belki de ilk kez- Ahmed Şah’la Turan Melek’in anıt eserlerinin 
taç kapılarına esin kaynağı olmuştu. Aristocu felsefeye dayanan bu gerekçeyi Nevâlî, Ferruh-
nâme adıyla bugün anlaşılması zor, edebi-felsefi vurgulamalarla Türkçeye çevirmiştir. Eserde: 
”Eski hükümdarların bir tutkusunun, prenslerini bilim ve eğitim ışığıyla aydınlatmak olduğu, 
bu amaçla direk ve kemerlerine el erişmez, eğitim kurumları yaptırdıkları, bunların kapı ve cep-
helerini, hayret ve hayranlık uyandıran, suretler, şekiller, türlü betimler, acayip resim ve heykel-
lerle süslettikleri. Çocukların da yaradılışları gereği, kapılardaki kuş, yabani hayvan figürlerini 
gözleme meraklarından, oralara koşarak, öğrenim yarışına girdikleri, Bayram günlerinde ise 
erdemli bilgelerin böyle gönül açıcı yerlerde toplanıp bilim konuşup, tartıştıkları anlatılmakta-
dır. (Nevâlî (ö. 1595) Ferruhnâme, Türkçe yazma çeviri, 47 yaprak, 16. yaprak vd). 



- 108 -

VAKIF KURAN KADINLAR108 VAKIF KURAN KADINLAR

Dârüşşifa’nın taç kapı alınlığındaki Arapça yazının Türkçesi şu:

“Bu kutlu dârüşşifanın yapılmasını, Tanrı’nın rızasını yerine getirmek iste-
ğiyle kutlu melik Fahreddin Behram Şah kızı, Tanrının bağışlamasına muhtaç 
adaletli Melike Turan Melek buyurdu. Tanrı kabul etsin, âmin. Altı yüz yirmi 
altı yılının aylarında birinde”(M.1228) 

34 sözcüklü bu kitabe, Melike Turan Melek’i tanıtan yegâne tarih belgesi-
dir. Bunun dışında o çağdan kaynakların bize ulaştırdığı başka bir bilgi yoktur. 
İçeride karşıda, büyük eyvanın, tonozuna teğet bir rozetle tonoz eğimine göre 
açılı 0,3 x 1,5 m, en - boyunda taşa yazılı Arapça 3 sözcük de usta imzasıdır: 
“Ahlatlı Hûrşâd (Hûrşâh?) yaptı”.

Turan Melek’in babası Behram Şah’ın Erzincan Kemah ve Şebinkarahi-
sar’daki melikliği (1162-1225) 60 yıldan fazladır. Dönemin bu popüler meliki, 
sultanların, bilgelerin, hekimlerin dostu, şairlerin övdüğü bir şahsiyetti. Eşi 
İsmetî Hatun, II. Kılıçarslan kızıydı. Belh’den Anadolu’ya göçen Bahaeddin 
Veled ailesini -ki oğulları (Mevlâna) Celaleddin o sırada henüz on beş yaşında 
idi- uzunca bir süre Erzincan Akşehri’nde konuk etmişlerdi.

Mengücekoğulları’nın Erzincan-Kemah Meliki Fahreddin Behram Şah’ın, 
Turan Melek’ten başka iki kızından Selçuk Hatun’un,  Selçuklu Sultanı İzzed-
din Keykâvus’la 1217’deki düğünlerini, İbn Bibi Selçuknâme’de anlatmıştır. 
Erzurum Meliki Cihanşah’ın eşi olan Melike Hatın’u da Bayburt Kalesindeki 
kitabe tanıtıyor. Kimi araştırmacıların, bir yakıştırmayla Turan Melek Ahmed 
Şah’ın eşiydi demeleri dayanaktan yoksundur. Aileye ilişkin tarih bilgilerinde 
Turan Melek geçmez. Onun, Erzincan sarayından, Divriği Mengücek payitah-
tına neden ve ne zaman geldiği de bilinmiyor.

Darüşşifa’nın 1228 tarihli kitabesinde Behram Şah için “merhum” denil-
memesi o sırada yaşadığına yorumlanabilir. Bu durumda: Turan Melek’in kar-
deşleri II. Davud ve Muzaffereddin Mehmed, olası ki 1225’ te babalarının tahtı 
sahiplenerek Yukarı Mengücek İli topraklarını paylaşmışlardı. Yaşlı Behram 
Şah’sa, hayatta ise artık Erzincan’da değildi. Bahaddin Veled’i ziyaret için gittiği 
Lârende’de kalmış veya kişisel servetiyle Divriği’de kızı Turan Melek’in yanında 
göçmüştü. Fakat ne bu varsayımların, ne Darüşşifa şehitliğindeki lahitlerden 
firuze çinilerle kaplı ikisine, Turan Melek’le babasına aittir diyebilmenin bir 
dayanağı yoktur.
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Diğer yandan, 1227’de Yukarı Mengücek İli’ne yürüyen Sultan A. Keyku-
bad, Kemah, Erzincan ve Köğonya’yı (Şebinkarahisar) zapt ederek adı geçen 
kardeş melikleri 1228’de Âb-ı germ’e (Ilgın) ve Kırşehri’ne sürgün etmişti. Div-
riği’deki Câmi ve Dârüşşifanın temellerinin de o evrede atılması manidardır. 
Keykubad’ın sefer dönüşü Divriği’ye uğradığı, Melik Ahmed Şah’a, Melike Tu-
ran Melek’e, yapımlarını başlattıkları câmi ve dârüşşifa için destek verdiği de 
akla gelebilir.

Dârüşşifanın yapılışındaki işlevine yukarıda değinilmişti. O çağlarda, 
cinnet, delilik, çıldırma, karasevda, melankoli; günümüzde depresyon, psi-
koz denen ruh ve akıl hastalıklarına yakalananlar, toplumdan soyutlanıyor, 
bunlar için, -sonraları tımarhane denen- dârüşşifalar yapılıyor; buralarda, 
eski tıbba dayalı- bugünün insanını şaşırtacak kim bilir ne yöntemler uygu-
lanıyordu. Turan Melek Dârüşşifası, bu ad ve işlevle Anadolu Selçuklu döne-
minde açılan ilk kurum sanılıyor. Bu işlevini ne kadar sürdürdüğü bilinmese 
de 14. yüzyıl sonlarında Medrese-i Kübra adıyla medreseye dönüştürüldüğü 
saptanıyor.

Sonuç

Türk-İslam mimarlığında, “melike” unvanını taşıyan bir kadının yaptır-
dığı Dârüşşifa, iç içe sütun-kemerlerle derinlikli, yüksek ve anıtsal taç kapısı, 
ayrıca iç mekânı ile uygarlık âleminde tektir. Bu bakımdan, bu şaheseri, sanat 
değeri, görkemi, tekilliği ve bir kadın eseri oluşuyla 21. yüzyılda ayrıcalıklı bir 
konumda önemsemek gerekiyor4.

4 Mengücek Hanedanı Divriği Kolunun (Erzincan koluyla ortak ataları Mengücek Gazi ve oğlu 
İshak’tan sonra) 1150-1250’ler arasında babadan oğula hüküm süren melikleri: İshak oğlu Sü-
leyman, Şahin Şah, II. Süleyman, Ahmed Şah ve Melik Müeyyed Salih’tir. Bu 5 kuşağın Divri-
ği’de yaptırdıkları eserlerin başlıcaları: Kale, Süleymanşah/Şahinşah (Kale) Camii, Arslanburç, 
Ulucami ve Dârüşşifa ve kümbetlerle harap hamam, medrese, bedesten, hangâh, kervansaray ve 
köprülerdir.
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(Fotoğraflar Yük. Mimar H. Basri Hamulu arşivinden alınmıştır)
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OSMANLI DÖNEMİ HANIM SULTAN VAKIFLARI
VE SOSYAL POLİTİKA UYGULAMALARI

Eyüp Sabri KALA*

I. Hanım Sultan Kavramı

Osmanlı devlet sisteminde, saraylı kadınlar için bulundukları yere ve ma-
kama göre farklı unvanlar kullanılmaktadır. Kullanılan unvanlar ilk dönemler 
ve son dönemler itibariyle farklılık gösterebilmektedir. Örneğin ilk dönem-
lerde padişah anaları için Hatun unvanı, Yavuz Sultan Selim’den itibaren ise 
Valide Sultan, Mehd-i Ulya-yı Saltanat (Büyük Saltanat Beşiği) unvanları kul-
lanılmıştır. Genel itibariyle padişahların nikâhlı eşleri için “Hatun”, erkek evlat 
doğuran padişah gözdeleri için Haseki Hürrem Sultan’da olduğu gibi “Hase-
ki Sultan”, kız evlat doğuran padişah gözdeleri içinse  “Haseki Kadın” unvanı 
kullanılmıştır. Sultan ifadesi, Haseki Hürrem Sultan, Mihrişah Valide Sultan 
da olduğu gibi isimlerinden sonra gelmek üzere Haseki ve Valideler için de 
kullanılmıştır.

Hanedan soyundan gelen kızlar için, Ayşe Sultan, Fatma Sultan’da olduğu 
gibi kendi isimlerinden sonra gelmek üzere “sultan” unvanı, sultanların hane-
dana mensup olmayanlarla evliliklerinden doğan kız çocukları içinse “Hanım 
Sultan” unvanı kullanılmıştır.

Bu çalışmada hanım sultan vakıfları ifadesi, teknik anlamda ve unvan an-
lamında değil, vakıf kuran padişah anaları, eşleri, kızları ve kız torunları an-
lamında kullanılmıştır.1 Çalışmada kırkyedi hanım sultanın kurduğu vakıflar 

* Dr. Öğr. Üyesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Hukuk Fakültesi.
1 Padişah anneleri, kadınları, kızları ve yaptıkları hayır hizmetleri konusunda bkz. Mustafa Çağa-

tay Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları, Ankara: TTK Basımevi, 1992; Musa Şahin-Ebrar 
Kayan, “Valide Sultanların Kurduğu Vakıfların Kadına Yönelik Sosyal Hizmetleri”, Yalova Sosyal 
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hakkında bilgi verilmeye, ne tür hizmetleri ve müesseseleri ön plana çıkardıkla-
rı göz önüne serilmeye çalışılmaktadır. Listeye eklenebilecek başka hanım sul-
tanlar da bulunmaktadır. Literatürde vakıf kuran hanım sultanları, kurdukları 
vakıfları, vakıf şartlarını topluca ele alan doyurucu çalışmalar bulunmamakta-
dır. Bununla birlikte, bazı hanım sultanların kurdukları vakıfların vakfiyeleri, 
vakfiye şartları yayınlanmış veya lisansüstü tez olarak çalışılmış durumdadır.

Bu çalışmada, vakıf kuran hanım sultanlar konusuna bir kez daha dikkat 
çekilmeye, yaptıkları vakıf hizmetleri genel hatlarıyla ortaya konulmaya çalışı-
lacaktır. Hanım sultanların kurduğu vakıflar günümüzde de önemlerini koru-
makta, varlıklarını hissettirmektedir. Nurbanu Valide Sultan’ın, aynı zamanda 
mahalleye de ismini veren “Atik Valide Külliyesi”, Mahpeyker Kösem Sultan’ın 
“Çinili Külliyesi”, Mihrimah Sultan’ın “Mihrimah Külliyesi”, Gülnuş Emetullah 
Valide Sultan’ın  “Yeni Valide Külliyesi”, bulunduğu mahalleye ismini veren 
“Gülfem Hatun Camisi”  ilk çırpıda akla gelen, Üsküdar’ı Üsküdar yapan, en na-
dide, en zarif vakıf eserlerdir. Eyüp sahilde Mihrişah Valide Sultan’ın kurduğu 
külliye, aynı zamanda saltanat yolu, cülus yolu da denilen Eyüp Sultan’a uzanan 
caddenin kenarında yer almakta, Eyüp semtine ayrı bir güzellik katmaktadır.  

Hanım sultan vakıflarıyla ilgili diğer bir konu ise, Padişah vakıflarından 
sonra en büyük vakıfların hanım sultan vakıfları, sadrazam ve vezir vakıfla-
rı olduğu hususudur. Günümüzde Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne intikal eden 
mal varlıklarının önemli kısmı bu vakıflar üzerindedir. Cumhuriyet öncesi dö-
nemden intikal eden kırkbeşbin civarındaki vakıf içerisinde sayısı belki ikiyüz 
-üçyüz civarında olan ancak toplam mal varlığının neredeyse yüzde seksen- 
seksenbeşini oluşturan padişah, hanım sultan ve vezirlere ait bu vakıfların be-
lirlenerek, vakıflarının tek tek incelenip günümüze kazandırılması her açıdan 
büyük önem taşımaktadır.

Bilimler Dergisi, Yıl 7, Sayı 22, s. 36-65; Can Alpgüvenç, Hayırda Yarışan Hanım Sultanlar, İs-
tanbul: Kaynak Yay., 2013; S. Başol - M. Çam, “Osmanlı Devletinde Kadınlara Yönelik Kurulan 
Vakıflar”, 21. Yüzyılın Eşiğinde Kadınlar -Değişim ve Güçlenme- Uluslararası Multidisipliner Ka-
dın Kongresi, 13 - 16 Ekim 2009 Bildiriler Kitabı, İzmir, c. 5, s. 196-205; Fahri Çelebi, “İstanbul’da 
Osmanlı Dönemi Hanım Hayır Severler ve Vakıfları 1”, 

 http://www.osmanlimedeniyeti.com/Bilgi/%C4%B0stanbul%E2%80%99da%20Osmanl%-
C4%B1%20d%C3%B6nemi%20han%C4%B1m%20hay%C4%B1r%20severler%20ve%20
vak%C4%B1flar%C4%B1%20(1), 01.10.2018; Fahri Çelebi, “İstanbul’da Osmanlı Dönemi 
Hanım Hayır Severler ve Vakıfları 2”, http://www.osmanlimedeniyeti.com/Bilgi/%C4%B0s-
tanbul%E2%80%99da%20Osmanl%C4%B1%20d%C3%B6nemi%20han%C4%B1m%20hay%-
C4%B1r%20severler%20ve%20vak%C4%B1flar%C4%B1%20(2), 01.10.2018.
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Sosyal politika açısından bakıldığında, Osmanlı’nın kuruluşundan Abdül-
hamit döneminin sonuna  kadar uzun bir yelpazede hanım sultan vakıflarına 
rastlanmaktadır. Bu vakıfların incelenmesi, genel olarak vakıfların, özelde ise 
hanımların kurduğu vakıfların yüzyıllar içerisinde sosyal politika alanındaki 
fonksiyonlarını daha net bir şekilde ortaya koyacaktır.

II. Osmanlı Döneminde Vakıf Kuran Hanım Sultanlar ve Sosyal Politika
Alanındaki Hizmetleri

Çalışma kapsamında, padişahların anaları, eşleri, kızları, kız torunlarından 
oluşan hanımlardan vakıf kuranlar ele alınmakta, kurdukları vakıfların sosyal 
politika alanındaki hizmetleri ortaya konulmaktadır. Şüphesiz vakıf kuran hanım 
sultanlar aşağıda sayılanlarla sınırlı değildir. Ancak hakkında bilgi verilen hanım 
sultanlara ait kırkyedi vakıf, yaptıkları hizmeti ortaya koyabilecek niteliktedir.

A. Orhan Bey - Fatih Sultan Mehmed Dönemi

1. Nilüfer Hatun 

I. Murad’ın annesi, Orhan Bey’in hanımıdır. 1380’de vefat ettiği tahmin 
edilmektedir. Mezarı Orhan Gazi türbesindedir.

Oğlu I. Murad İznik’te tabhaneli / zaviyeli cami formunda bir imaret yap-
tırmış, annesi Nilüfer Hatun adına vakfetmiştir. İmaretin inşa tarihi 1388’dir. 
İmarete ait vakfiyede burası Zaviye-i Nilüfer Hatun olarak anılır. İmarette fa-
kirlere yemek dağıtılmaktadır. Hatuniye köyü vakfın akarı olarak kayıtlıdır. 
Ayrıca hamam, kapan vergileri, bağlar, Bursa Tahılpazarı’nda bir kervansaray 
ve onyedi dükkân vakfın akarları arasında yer almaktadır2.

2. Asporça Hatun

Bizans İmparatoru II. Andronikos’un kızı, Orhan Gazi’nin eşlerinden bi-
ridir. Orhan Gazi’den İbrahim adlı bir oğlu ile Fatma ve Selçuk Hatun isimli 
iki kızı vardır. Vefat tarihi bilinmemektedir. Oğlu İbrahim’le birlikte Osman 
Gazi’nin türbesinde medfundur.

Vakfiyesi VGM Arşivi’nde 590 numaralı defterde, 207. sayfa, 181. sırada 
kayıtlıdır. Bir nüshası da Fatih Millet Kütüphanesi’nde Ali Emiri Arapça Yaz-

2 Feridun Emecen, “Nilüfer Hatun”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), 2007, c. 33, 
s. 24; Ahmet Vefa Çobanoğlu, “Nilüfer Hatun İmareti”, DİA, 2007, c. 33, s. 124-126.
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malar bölümünde, 4469 numara ile kayıtlıdır. Bu vakfiye nüshalarının, aslına 
uygun olarak istinsah edildikleri, istinsah tarihinin 1556 olduğu görülmekte-
dir. Eldeki istinsah nüshalara esas olan asıl vakfiyenin tarihi ise Ramazan 723/
Ağustos 1323 olup, bu asıl vakfiye elde bulunmamaktadır.

Vakfın gelirlerini oluşturmak üzere çiftlikler, köyler ve mezralar vakfedil-
miştir. Vakıf gelirleriyle Pazartesi ve Cuma geceleri üç hafız tarafından Aspor-
ça Hatun’un ve çocuklarının ruhuna Kur’an okunacaktır. İki dini bayramda 
fakirlere yemek verilecek, her yıl mevlit okutulacak, sevabı Asporça Hatun’un 
ve çocuklarının ruhuna bağışlanacaktır. Regaib, Berat, Miraç ve Kadir gecele-
rinde kandil yakılacaktır. Bu masraflar yapıldıktan sonra gelirden kalan miktar 
evlatları arasında eşit şekilde bölüşülecek, onlar da kendi masraflarına ve her 
türlü ihtiyaçlarına harcayacaklardır. Oğlu İbrahim’in nesli kesilirse kalan gelir-
ler, Mekke-i Mükerreme’ye, orada gece gündüz hizmet eden, su dağıtan ve o 
civardaki diğer muhtaç kimselere gönderilecektir3.   

3. Gülçiçek Hatun

Yıldırım Beyazıt’ın annesi, I. Murad’ın hanımıdır. Kurduğu vakfa ait vakfi-
ye Fatih Millet Kütüphanesi, Ali Emiri, Arapça No:4478’de kayıtlıdır. Bir sureti 
de VMG Arşivi 6082 numaralı defter, 383. sayfa, 332. sırada kayıtlıdır. Vakfi-
yenin tarihi 802 / 1399-1400’dür.

Gülçiçek Hatun, Bursa’da bahçe içerisinde yaptırmış olduğu zaviye, türbe, 
evler, aşhane ve Pınarbaşı suyunun Bursa Kalesi içine akan beş kolunu vakfet-
miştir. Ayrıca bahçe, değirmen, bağ, köy ve mezra vakfederek vakfın gelirini 
sağlamıştır. Zaviye, türbe ve aşhanenin görevlilerini ve ücretlerini belirlemiş, 
zaviyeye gelen misafirlerin, yoksulların, düşkünlerin, ulemanın, öğrencilerin 
ve diğer ihtiyaç sahiplerinin yiyecek, giyecek ve benzeri ihtiyaçlarının karşı-
lanmasını şart etmiştir4.

4. Selçuk Hatun

 Çelebi Mehmet’in yedi kızından biridir. II. Murat ağabeyi, Fatih Sultan 
Mehmet yeğenidir. Literatürde, yakın dönemde yaşayan diğer Selçuk Hatun 
isimli hanımların yaptırdığı eserlerle Çelebi Mehmet’in kızı Selçuk Hatun’un 

3 Hasan Basri Öcalan - Sezai Sevim - Doğan Yavaş, Bursa Vakfiyeleri-1, Bursa: Bursa Kültür A.Ş. 
Yay., 2013, s. 23-30.

4 Hasan Basri Öcalan vd., Bursa Vakfiyeleri-1, s. 189-194.
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yaptırdığı eserlerin birbiriyle karıştırıldığı görülmektedir. 1407’de doğduğu 
tahmin edilmektedir. Uzun yaşamış, soy büyüğü olarak yeğeni Fatih Sultan 
Mehmet döneminde “Hala Sultan / Hala Hatun”, II. Beyazıt’ın ilk yıllarında 
“Ulu Hala” unvanlarıyla anılmıştır.  1485’te vefat etmiş, Yeşil Türbe’de babası 
Çelebi Mehmet’in ayakucuna defnedilmiştir. 

 Selçuk Hatun II. Murat’ın, Fatih Sultan Mehmet’in ve II. Beyazıt’ın tem-
lik ettiği veya kendi satın aldığı köy, çiftlik, arazi, ev, dükkân, bağ, bahçelerin 
tamamını vakfetmiştir.

Bursa’da 1450 yılında Irgandı köprüsünün yakınında Selçuk Hatun 
Mescidini yaptırmıştır. II. Beyazıt döneminde, vefatından iki yıl önce 1483 
tarihli vakfiyesini düzenleyerek bütün gayrimenkulünü Bursa’daki mescidi-
ne akar olarak vakfetmiştir. Vakfiye VGM Arşivi’nde 608 numaralı defterin 
384. sayfasından itibaren 333 sıra numarasıyla kayıtlıdır. Yine Bursa’da İsa 
Bey Mescidi Mahallesinde tabhane denilen evini fukara için imaret olarak 
vakfetmiştir. İmarette her gün, günde bir defa yemek çıkarılıp fakirlere da-
ğıtılmasını şart etmiştir. Selçuk Sultan’ın Bursa’daki diğer bir hayratı, 1465’te 
Bursa – Karacabey güzergâhında Nilüfer Çayı üzerinde yaptırdığı mihraplı 
köprüdür.  

Günümüzde Kastamonu Kırkçeşme Mahallesi Selçuk Sokak’ta bulunan 
ve 1436’da yaptırılan türbe de Selçuk Sultan’ın hayratı arasındadır. Türbede 
Selçuk Sultan’ın oğlu ve kızı, eşinin diğer hanımından oğlu ve kızı ve birkaç 
kişi daha bulunmaktadır. 

Selçuk Hatun, Edirne’de kendi adıyla anılan mahallede, Sanayi Kışlası ci-
varında 1451 tarihinde yaptırdığı mescit ve evlerle Edirne’nin imar ve iskâ-
nında rol almıştır. Mescit vakfı için birçok akar vakfetmiştir. İstanbul’da Ak-
saray’dan Topkapı’ya giden eski yol üzerinde, Fatih döneminde inşa edildiği 
tahmin edilen bir mescidi de yeniden ihya etmiştir. Vakfiyesi hakkında bilgi 
bulunmamaktadır. Mahallenin adı 1934 yılına kadar Selçuk Sultan Mescidi 
Mahallesi olarak kullanılmıştır. Bu tarihten sonra Molla Sefer Mahallesine dâ-
hil edilmiştir. Mescit yangında yok olunca Kızlar Ağası Abbas Ağa tarafından 
Ayasofya Vakfı hesabına yeniden tamir ettirilmiş ve Ayasofya vakfına dâhil 
edilmiştir. 1956’da cadde genişletilmesi sırasında yıkılmış, 1964’te Millet Cad-
desi’nde kubbeli olarak yeniden inşa edilmiştir.



- 117 -

OSMANLI DÖNEMİ HANIM SULTAN VAKIFLARI VE SOSYAL POLİTİKA UYGULAMALARI / Eyüp Sabri KALA 117OSMANLI DÖNEMİ HANIM SULTAN VAKIFLARI VE SOSYAL POLİTİKA UYGULAMALARI / Eyüp Sabri KALA

yaptırdığı eserlerin birbiriyle karıştırıldığı görülmektedir. 1407’de doğduğu 
tahmin edilmektedir. Uzun yaşamış, soy büyüğü olarak yeğeni Fatih Sultan 
Mehmet döneminde “Hala Sultan / Hala Hatun”, II. Beyazıt’ın ilk yıllarında 
“Ulu Hala” unvanlarıyla anılmıştır.  1485’te vefat etmiş, Yeşil Türbe’de babası 
Çelebi Mehmet’in ayakucuna defnedilmiştir. 

 Selçuk Hatun II. Murat’ın, Fatih Sultan Mehmet’in ve II. Beyazıt’ın tem-
lik ettiği veya kendi satın aldığı köy, çiftlik, arazi, ev, dükkân, bağ, bahçelerin 
tamamını vakfetmiştir.

Bursa’da 1450 yılında Irgandı köprüsünün yakınında Selçuk Hatun 
Mescidini yaptırmıştır. II. Beyazıt döneminde, vefatından iki yıl önce 1483 
tarihli vakfiyesini düzenleyerek bütün gayrimenkulünü Bursa’daki mescidi-
ne akar olarak vakfetmiştir. Vakfiye VGM Arşivi’nde 608 numaralı defterin 
384. sayfasından itibaren 333 sıra numarasıyla kayıtlıdır. Yine Bursa’da İsa 
Bey Mescidi Mahallesinde tabhane denilen evini fukara için imaret olarak 
vakfetmiştir. İmarette her gün, günde bir defa yemek çıkarılıp fakirlere da-
ğıtılmasını şart etmiştir. Selçuk Sultan’ın Bursa’daki diğer bir hayratı, 1465’te 
Bursa – Karacabey güzergâhında Nilüfer Çayı üzerinde yaptırdığı mihraplı 
köprüdür.  

Günümüzde Kastamonu Kırkçeşme Mahallesi Selçuk Sokak’ta bulunan 
ve 1436’da yaptırılan türbe de Selçuk Sultan’ın hayratı arasındadır. Türbede 
Selçuk Sultan’ın oğlu ve kızı, eşinin diğer hanımından oğlu ve kızı ve birkaç 
kişi daha bulunmaktadır. 

Selçuk Hatun, Edirne’de kendi adıyla anılan mahallede, Sanayi Kışlası ci-
varında 1451 tarihinde yaptırdığı mescit ve evlerle Edirne’nin imar ve iskâ-
nında rol almıştır. Mescit vakfı için birçok akar vakfetmiştir. İstanbul’da Ak-
saray’dan Topkapı’ya giden eski yol üzerinde, Fatih döneminde inşa edildiği 
tahmin edilen bir mescidi de yeniden ihya etmiştir. Vakfiyesi hakkında bilgi 
bulunmamaktadır. Mahallenin adı 1934 yılına kadar Selçuk Sultan Mescidi 
Mahallesi olarak kullanılmıştır. Bu tarihten sonra Molla Sefer Mahallesine dâ-
hil edilmiştir. Mescit yangında yok olunca Kızlar Ağası Abbas Ağa tarafından 
Ayasofya Vakfı hesabına yeniden tamir ettirilmiş ve Ayasofya vakfına dâhil 
edilmiştir. 1956’da cadde genişletilmesi sırasında yıkılmış, 1964’te Millet Cad-
desi’nde kubbeli olarak yeniden inşa edilmiştir.



- 118 -

VAKIF KURAN KADINLAR118 VAKIF KURAN KADINLAR

Hayır şartları arasında çeşitli zaviyelere tahsisat yapılması, her yıl yüz ağaç 
dikilmesi sayılabilir. Çocuklarının ve azatlı kölelerinin vakıftan istifade ettiril-
mesi de vakfiye şartları arasındadır5.

5. Gülbahar Hatun

Fatih Sultan Mehmed’in hanımı, II. Beyazıt’ın annesidir. 1492’de vefat et-
miş Fatih Sultan Mehmet’in türbesinin yanına defnedilmiştir. VGM Arşivi’nde 
740 numaralı defterin 405. sayfasından itibaren 158 sıra numarasıyla kayıtlı 
898 (1492) tarihli vakfiye II. Beyazıt’ın, annesi Gülbahar Hatun’un ruhu için 
kurduğu vakfı düzenlemektedir. Bu vakfın hayratı Tokat’ta olup, cami, med-
rese ve imaretten oluşan bir külliyedir. İmaret gelip giden fukara ve miskinler 
için, medrese ise talebeler için vakfedilmiştir. İmaret, medrese ve cami görevli-
leri, yapacakları görevler ve ücretleri vakfiyede düzenlenmiştir. Vakfiyede, ca-
minin Gülbahar Hatun tarafından yaptırılmasının emredildiği ifade edilmek-
tedir. İmaretle birlikte, imarete tabi olan mutfak, mahzen, ekmekhane, kiler, 
odunluk, ahır, abdestlik ve avlu da vakfedilmiştir.

Amasya’da vakıfları olduğu bilinmektedir. Edirne’de Gülbahar Hatun Ma-
hallesi ve bu mahallede Gülbahar Hatun mescidi bulunmakla birlikte bu mes-
cidin Gülbahar Hatun’a ait olup olmadığı tartışmalı bir konudur6. 

6. Sitti Mükerreme Şah Sultan

Dulkadiroğlu Süleyman Bey’in kızı, Fatih Sultan Mehmet’in ikinci eşidir. 
Fatih’in vefatından sonra Edirne merkezde, Sevindik Fakih (Sabuni) Mahalle-
si, Talat Paşa Caddesi, Lise Bayırı sokakta bir cami yaptırmış ve vakfetmiştir. 
Camiyle ilgili biri ana ikisi zeyl olmak üzere 1520, 1530 ve 1574 tarihli üç vak-
fiyesi bulunmaktadır7. 

B. II. Beyazıt ve Yavuz Sultan Selim Dönemleri

7. Hüsnüşah Sultan 

II. Bayezid’in hanımlarındandır. 1490’lı yıllarda Manisa’nın merkezin-
de cami, medrese, imaret ve sıbyan mektebinden oluşan Hatuniye külliye-

5 Ahmet Gündüz, “Çelebi Mehmet’in Kızı Selçuk Hatun Vakıfları”, Gaziantep University Journal 
of Social Sciences, 17 (3), 2018.

6 Feridun Emecen, “Gülbahar Hatun”, DİA, 1996, c. 14, s. 230-231.
7 Mustafa Özer, “Sitti Şah Sultan’ın Edirne’deki Eserleri ve Mezarına Ait Taşlar”, Abant İzzet Baysal 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2004/1, Sy. 8, s. 175-214.
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sini yaptırmış ve vakfetmiştir. Ayrıca, cami yanında yaptırılan kütüpha-
nede 401 yazma eser bulunmaktaydı8. Bilahare külliyeye akar olarak yine 
Manisa merkezde yer alan Kurşunlu Han eklenmiştir. Külliyenin medrese 
ve imaret kısımları Kurtuluş savaşı sırasında yanıp yıkılmış ve günümüze 
ulaşmamıştır9.

8. Gülruh Hatun 

II. Beyazıt’ın hanımlarındandır. Türbesi Bursa’dadır. Akhisar’da mescit 
ve imaret, Aydın Güzelhisar’da ve Duraklı Köyü’nde birer mescit yaptırmıştır. 
Gördes, Demirci, Nazilli, Birgi ve Aydın Güzelhisar’da han, hamam, dükâan ve 
kervansaray yaptırarak akar olarak vakfetmiştir10.

9. Bülbül Hatun 

II. Beyazıt’ın kadınlarındandır. Ladik’te cami ve imaret; Amasya’da mescit, 
mektep ve çeşme yaptırmıştır. Vakfiyesi 1509 (911) tarihlidir11.

10. Ferruhşâd Hatun 

II. Beyazıt’ın hanımlarındandır. Silivri’de bazı vakıflar yapmıştır. Vakfiyesi 
1516 tarihlidir12.

11. Gülbahar Hatun

II. Beyazıt’ın hanımlarındandır. Edirne’de adıyla anılan mahallede yaptır-
dığı mescit ve bu mescit için vakfettiği akarları bulunmaktadır13.

12. Aynişah Sultan

II. Beyazıt’ın kızıdır. Bursa’da Şirin Hatun Türbesi’nde yatmaktadır. Beşir 
Ağa medresesi yanında bir mektep yaptırmış, mallarını buraya vakfetmiştir. 
Vakfiyesi 1506 (902) tarihlidir14.

8 Müjgân Cunbur, “Türk Kadınlarının Kurdukları Vakıf Kütüphaneler”, Türk Kadını, Yıl:1, Sy. 3-4, 
s. 10-11.

9 M. Çağatay Uluçay, “Bayazıt II. ın Ailesi”, Tarih Dergisi, X, İstanbul 1959, s. 108.
10 Age., s. 108.
11 Age., s. 106.
12 Age., s. 107.
13 Age., s. 107.
14 Age., s. 119.
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kervansaray yaptırarak akar olarak vakfetmiştir10.

9. Bülbül Hatun 

II. Beyazıt’ın kadınlarındandır. Ladik’te cami ve imaret; Amasya’da mescit, 
mektep ve çeşme yaptırmıştır. Vakfiyesi 1509 (911) tarihlidir11.

10. Ferruhşâd Hatun 

II. Beyazıt’ın hanımlarındandır. Silivri’de bazı vakıflar yapmıştır. Vakfiyesi 
1516 tarihlidir12.

11. Gülbahar Hatun

II. Beyazıt’ın hanımlarındandır. Edirne’de adıyla anılan mahallede yaptır-
dığı mescit ve bu mescit için vakfettiği akarları bulunmaktadır13.

12. Aynişah Sultan

II. Beyazıt’ın kızıdır. Bursa’da Şirin Hatun Türbesi’nde yatmaktadır. Beşir 
Ağa medresesi yanında bir mektep yaptırmış, mallarını buraya vakfetmiştir. 
Vakfiyesi 1506 (902) tarihlidir14.

8 Müjgân Cunbur, “Türk Kadınlarının Kurdukları Vakıf Kütüphaneler”, Türk Kadını, Yıl:1, Sy. 3-4, 
s. 10-11.

9 M. Çağatay Uluçay, “Bayazıt II. ın Ailesi”, Tarih Dergisi, X, İstanbul 1959, s. 108.
10 Age., s. 108.
11 Age., s. 106.
12 Age., s. 107.
13 Age., s. 107.
14 Age., s. 119.
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13. Ayşe Sultan

II. Beyazıt’ın kızıdır. 911 tarihli vakfiyesiyle Edirne’de yaptırdığı camiyi, 
Gelibolu’da bir mescit ve mektebi ve İstanbul’da Vefa’da bulunan kendisinin 
defnedildiği türbeyi vakfetmiştir15.

14. Fatma Sultan

Sofu lakabıyla da anılmakta olup II. Beyazıt’ın kızıdır. Türbesi Bursa’da 
Sultan Murat Han türbesine bitişiktir. 907 ve 915 tarihli iki vakfiyesi vardır16. 

15. Gevherimülûk Sultan

II. Beyazıt’ın kızıdır. Zal Mahmut Paşa Camii civarında bir mektep yaptır-
mış, öldükten sonra da oraya gömülmüştür17.

16. Hatice Sultan

II. Beyazıt’ın kızıdır. Edirnekapı Çukurbostan’da cami, mektep ve mus-
luk yaptırmıştır. Bursa’da Sultan Mahmut türbesinin kıble tarafındaki türbede 
medfundur18.

17. Selçuk Sultan

II. Beyazıt’ın kızıdır. 1508 (914) tarihli vakfiyesine göre Serez’de medrese 
yaptırıp emlakini buraya vakfetmiştir. Ayrıca Bursa’da bir mescit, İstanbul’da 
bir mescit, Serez’de cami ve ribat yaptırmış, birçok malını vakfetmiştir. Se-
rez’deki vakfından Menide’deki yoksullara tahsis yapmıştır. Vakfiyesini tescil 
ettirdiği 1508 yılında vefat etmiş, İstanbul Beyazıt Camii yanına, kendi yaptır-
dığı türbesine defnedilmiştir19.

18. Şehzade Şah Sultan 

II. Beyazıt’ın kızıdır. II. Beyazıt kendisine temliknameyle Dimetoka’da 
dört köy ihsan etmiş, o da bu mülkleri 1506’da Edirne’de yaptırdığı hayratı 
olan mescit ve sıbyan mektebine vakfetmiştir20. 

15 Age., s. 119.
16 Age., s. 120.
17 Age., s. 120.
18 Age., s. 121.
19 Age., s. 123.
20 Age., s. 124.
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19. Neslişah Sultan 

II. Beyazıt’ın, kızı Gevherimülûk Sultan’dan olan torunudur. Vefat tarihi 
1579’dur. 1540’ta (947) Emirgan’da bir mescit, Edirnekapı civarında bir cami 
yaptırmıştır. Camisinde medfundur21.

20. Ayşe Hafsa Sultan 

Yavuz Sultan Selim’in ikinci eşi, Kanuni Sultan Süleyman’ın annesidir. 
Oğlu Kanuni döneminde, 1534’te vefat etmiş, Yavuz Sultan Selim’in türbesinin 
yanında yaptırılan türbeye defnedilmiştir. 

Kanuni’nin şehzadelik döneminde Manisa’da Kanuni’nin yanında bulun-
muştur. Hafsa Sultan 1522’de, Kanuni’nin padişah kendisinin valide sultan ol-
duğu dönemde Manisa’da cami, medrese, sıbyan mektebi, tabhane ve hangah-
tan oluşan bir külliye yaptırarak vakfetmiştir. Hafsa Sultan’ın vefatından sonra 
Kanuni Sultan Süleyman, 1538-1539’da annesinin adına külliyeye darüşşifa ve 
çifte hamam eklemiştir. Vakfın kuruluş tarihi 1523’tür (929). Vakfiye VGM 
Arşivi’nde 576 numaralı defterin 31. sayfasından itibaren 15 sıra numarası ile 
kayıtlıdır. İmarethane ve hangah Kurtuluş Savaşı yıllarında yanmış, daha sonra 
da “sultan parkı” adıyla park olarak düzenlenmiştir. Şifahanede müzikle tedavi 
metodu uygulanmıştır. Hafsa Sultan han, hamam, köy, çiftlik, dükkân, değir-
men, arazi gibi gelir getiren birçok malını da akar olarak vakfetmiştir. 

Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi’nde 7017 numaralı defterde bulunan diğer 
bir vakfiye suretinde Valide Sultan’ın Lapseki’de cami, mektep ve hastane vak-
fından; yukarıda anlatılan Manisa ve Saruhan’da yaptırdığı imaret, cami, has-
tane ve mektep vakfından bahsedilmekte, bu vakıflar için tahsis edilen akarlar 
sayılmaktadır22. 

21. Şah Sultan

Yavuz Sultan Selim’in kızı, Kanuni Sultan Süleyman’ın kız kardeşidir. 
Eyüp Silahtar Ağa Caddesi’nde bir cami inşa ettirmiştir. Günümüzde Eyüp’ten 

21 Age., s. 123.
22 İbrahim Hakkı Konyalı, “Kanunî Sultan Süleyman’ın Annesi Hafsa Sultan’ın Vakfiyyesi ve Ma-

nisa’daki Hayır Eserleri”, Vakıflar Dergisi, sy. VIII, 1969, s. 47-56; Mustafa Kocaman, Manisa 
Hafsa Sultan Camii ve Külliyesi, Lisans Tezi, İÜ Edebiyat Fakültesi Türk İslam Sanatları Kürsüsü, 
1981; Nihat Yörükoğlu, “Manisa’da Hafsa Sultan Hânkahı”, Vakıflar Dergisi, sy. XIII, 1981, s. 
489-492; Ali Haydar Bayat, Manisa Mesir Bayramı ve Dârüşşifası, İzmir, 1981, Mustafa Çağatay 
Uluçay-İbrahim Gökçen, Manisa Tarihi, İstanbul 1939; Nusret Köklü, “Sultan Camii ve Külliye-
si”, Manisa, sy. 2, Manisa, 1982, s. 9-22.
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19. Neslişah Sultan 

II. Beyazıt’ın, kızı Gevherimülûk Sultan’dan olan torunudur. Vefat tarihi 
1579’dur. 1540’ta (947) Emirgan’da bir mescit, Edirnekapı civarında bir cami 
yaptırmıştır. Camisinde medfundur21.

20. Ayşe Hafsa Sultan 

Yavuz Sultan Selim’in ikinci eşi, Kanuni Sultan Süleyman’ın annesidir. 
Oğlu Kanuni döneminde, 1534’te vefat etmiş, Yavuz Sultan Selim’in türbesinin 
yanında yaptırılan türbeye defnedilmiştir. 

Kanuni’nin şehzadelik döneminde Manisa’da Kanuni’nin yanında bulun-
muştur. Hafsa Sultan 1522’de, Kanuni’nin padişah kendisinin valide sultan ol-
duğu dönemde Manisa’da cami, medrese, sıbyan mektebi, tabhane ve hangah-
tan oluşan bir külliye yaptırarak vakfetmiştir. Hafsa Sultan’ın vefatından sonra 
Kanuni Sultan Süleyman, 1538-1539’da annesinin adına külliyeye darüşşifa ve 
çifte hamam eklemiştir. Vakfın kuruluş tarihi 1523’tür (929). Vakfiye VGM 
Arşivi’nde 576 numaralı defterin 31. sayfasından itibaren 15 sıra numarası ile 
kayıtlıdır. İmarethane ve hangah Kurtuluş Savaşı yıllarında yanmış, daha sonra 
da “sultan parkı” adıyla park olarak düzenlenmiştir. Şifahanede müzikle tedavi 
metodu uygulanmıştır. Hafsa Sultan han, hamam, köy, çiftlik, dükkân, değir-
men, arazi gibi gelir getiren birçok malını da akar olarak vakfetmiştir. 

Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi’nde 7017 numaralı defterde bulunan diğer 
bir vakfiye suretinde Valide Sultan’ın Lapseki’de cami, mektep ve hastane vak-
fından; yukarıda anlatılan Manisa ve Saruhan’da yaptırdığı imaret, cami, has-
tane ve mektep vakfından bahsedilmekte, bu vakıflar için tahsis edilen akarlar 
sayılmaktadır22. 

21. Şah Sultan

Yavuz Sultan Selim’in kızı, Kanuni Sultan Süleyman’ın kız kardeşidir. 
Eyüp Silahtar Ağa Caddesi’nde bir cami inşa ettirmiştir. Günümüzde Eyüp’ten 

21 Age., s. 123.
22 İbrahim Hakkı Konyalı, “Kanunî Sultan Süleyman’ın Annesi Hafsa Sultan’ın Vakfiyyesi ve Ma-

nisa’daki Hayır Eserleri”, Vakıflar Dergisi, sy. VIII, 1969, s. 47-56; Mustafa Kocaman, Manisa 
Hafsa Sultan Camii ve Külliyesi, Lisans Tezi, İÜ Edebiyat Fakültesi Türk İslam Sanatları Kürsüsü, 
1981; Nihat Yörükoğlu, “Manisa’da Hafsa Sultan Hânkahı”, Vakıflar Dergisi, sy. XIII, 1981, s. 
489-492; Ali Haydar Bayat, Manisa Mesir Bayramı ve Dârüşşifası, İzmir, 1981, Mustafa Çağatay 
Uluçay-İbrahim Gökçen, Manisa Tarihi, İstanbul 1939; Nusret Köklü, “Sultan Camii ve Külliye-
si”, Manisa, sy. 2, Manisa, 1982, s. 9-22.
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Haliç sahil yolunda Alibeyköy sapağına gelmeden sağ tarafta yer almaktadır. 
Camiyle birlikte deniz kenarında Mevlevi Tekkesi, tekkeye ait hücreler ve sıb-
yan mektebi yaptırmış, vakfetmiştir. 1572’de vefat etmiştir. Kabri Yavuz Sultan 
Selim Camii haziresinde, annesi Ayşe Hafsa Sultan türbesindedir23.

C. Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim, III. Murad ve 
     III. Mehmed Dönemleri

22. Hürrem Sultan 

Kanuni Sultan Süleyman’ın hanımı, II. Selim’in annesidir. Birçok hayrat 
bina etmiştir. İstanbul Haseki’de Mimar Sinan’a yaptırdığı külliye, cami, med-
rese, darüşşifa, sıbyan mektebi, hamam, kervansaray ve su tesislerinden oluş-
maktadır. Medrese için kütüphane kurmuş ve kitap vakfetmiştir.  

Hürrem Sultan Kudüs’te halen faaliyetine devam eden,  cami, kervansaray, 
tekke, dürüşşifa, kütüphane ve imaretten oluşan bir külliye daha yaptırmıştır. 
İmaretin mutfağı, yemekhanesi, fırını, kileri, avlusu, ambarı, odunluğu ve tu-
valetleri bulunmaktadır. Bu vakfa ilişkin vakfiyenin orijinali Türk İslam Eser-
leri Müzesi’nde 2193 Envanter numarasıyla kayıtlıdır. Dijital bir nüshası VGM 
Arşivi’nde bulunmaktadır. Vakfiyenin diğer bir sureti de VGM Arşivi’nde 608 
numaralı defterin 23-235. sayfalarında 178 sıra numarasıyla kayıtlıdır.

Hürrem Sultan’ın vefatından sonra Kanuni onun adına Mekke ve Medi-
ne’de de imaret inşa ettirmiştir. Böylece Hürrem Sultan’ın dinimizce üç kutsal 
şehir olan Mekke, Medine ve Kudüs’te hayratı bulunmaktadır.

Bu vakıfların dışında yine Kanuni’nin Hürrem Sultan adına yaptırıp vak-
fettiği Kapıkule sınır kapısına ve Mustafa Paşa Köprüsü’ne yakın Cisri Mustafa 
Paşa’da kervansaray ve camiden oluşan bir imaret daha bulunmaktadır. Ayrıca 
Edirne’ye su getirtip çok sayıda mahalle ve çeşmeye bağlatmıştır24.

23. Gülfem Hatun 

Kanuni Sultan Süleyman’ın cariyelerindendir. Hayır hasenata önem ver-
miş hanımlardandır. 

23 Şah Sultan Camii, http://www.eyupsultan.bel.tr/tr/main/pages/sah-sultan-camii/946, 01.10.2018
24 Nilgün Çevrimli, “Haseki Hürrem Sultan’ın Kudüs Vakfiyesi Örneğinde Bir Vakfiye Analizi”, 

Diyanet-Sen Dergisi, Mayıs 2017, sy. 5; A. Singer, Osmanlı’da Hayırseverlik Kudüs’te Bir Haseki 
Sultan İmareti, (çev. Dilek Şendil), İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay., 2004.
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Üsküdar’da vakıf kurmak üzere arazi satın almıştır. En önemli vakıfları 
da, Üsküdar’da kendi adıyla anılan Gülfem Hatun Mahallesi’ndedir. 1542 (949) 
tarihli vakfiyesine göre burada cami, kervansaray, imaret ve mektep inşa ettir-
miştir. Vakfını tamamlayamadan vefatı üzerine kalan kısmı Kanuni Sultan Sü-
leyman Mimar Sinan’a tamamlattırmıştır. 1930’larda ana cadde açılırken türbe 
ve mektep yıkılmış, mezar taşı caminin yanına taşınmıştır. Bu yapılardan gü-
nümüze sadece cami gelebilmiştir. 

Gülfem Hatun’un Manisa’da vakıfları bulunmaktadır. Bunlar arasında çeş-
meler, dükkânlar, nakit para vakıfları sayılabilir. Karacaahmet Sultan Türbe-
si’ni de tamir ettirdiği bilgisi bulunmaktadır25. 

24. Mihrimah Sultan 

Kanuni Sultan Süleyman’ın kızıdır. Edirnekapı ve Üsküdar’da iki külliyesi 
vardır. 1547’de tamamlanan Üsküdar sahilindeki külliye cami, medrese, sıbyan 
mektebi, tabhane (imaret), çeşme, suyolları, su haznesi ve tuvaletlerden oluş-
maktadır. Külliyeye sonradan muvakkithane, ahşap kasır, iki türbe ve hamam 
eklenmiştir. 1571’de tamamlanan Edirnekapı’daki külliye ise cami, şadırvan, 
medrese, sıbyan mektebi, türbe, hamam ve çarşıdan oluşmaktadır.

Ayrıca Haremeyn hizmetlerine önem vermiş, vakfı vasıtasıyla Mekke ve 
Medine’ye tahsisatlar, suyollarında tamiratlar yapmış, fukaraya yardım gön-
dermiştir26.

25. Nurbanu Valide Sultan

II. Selim’in hanımı, III. Murad’ın annesidir. 1525-1530 yıllarında doğduğu 
tahmin edilmektedir. Vefat tarihi ise 1582’dir. Üsküdar’da Atik Valide Mahalle-
si’ne adını veren Valide Sultan’dır. Burada Mimar Sinan’a Üsküdar’ın ilk büyük 
külliyesini yaptırmıştır (Atik Valide Külliyesi). 

Tek vakfiyesi ve bu vakfiyenin VGM Arşivi’nde kayıtlı üç nüshası bulun-
maktadır. Bunlar, 1426 Kayıt ve 121 Kasa numaralı asıl vakfiye, 138 Kasa nu-
maralı defterde kayıtlı mükerrer nüsha ve 2113 numaralı tescil defterinin 281. 

25 Tahsin Özcan, “Hayatını Vakfeden Bir Saraylı GÜLFEM HATUN”, Vakıflar Dergisi Özel Sayısı, 
Ankara: VGM Yay., s. 94-98; Tarkan Okçuoğlu, “Gülfem Hatun Camii”, Dünden Bugüne İstan-
bul Ansiklopedisi, c. III, s. 438; Tarkan Okçuoğlu, “Gülfem Hatun Medresesi”, Dünden Bugüne 
İstanbul Ansiklopedisi, c. VIII, s. 170.

26 Mahmut Ak, “Vakıf Kurucusu Bir Hanım: Mihrimah Sultan”, Vakıflar Dergisi, Özel Sayı, 2006, 
s. 80-87.
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da, Üsküdar’da kendi adıyla anılan Gülfem Hatun Mahallesi’ndedir. 1542 (949) 
tarihli vakfiyesine göre burada cami, kervansaray, imaret ve mektep inşa ettir-
miştir. Vakfını tamamlayamadan vefatı üzerine kalan kısmı Kanuni Sultan Sü-
leyman Mimar Sinan’a tamamlattırmıştır. 1930’larda ana cadde açılırken türbe 
ve mektep yıkılmış, mezar taşı caminin yanına taşınmıştır. Bu yapılardan gü-
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Medine’ye tahsisatlar, suyollarında tamiratlar yapmış, fukaraya yardım gön-
dermiştir26.

25. Nurbanu Valide Sultan

II. Selim’in hanımı, III. Murad’ın annesidir. 1525-1530 yıllarında doğduğu 
tahmin edilmektedir. Vefat tarihi ise 1582’dir. Üsküdar’da Atik Valide Mahalle-
si’ne adını veren Valide Sultan’dır. Burada Mimar Sinan’a Üsküdar’ın ilk büyük 
külliyesini yaptırmıştır (Atik Valide Külliyesi). 
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25 Tahsin Özcan, “Hayatını Vakfeden Bir Saraylı GÜLFEM HATUN”, Vakıflar Dergisi Özel Sayısı, 
Ankara: VGM Yay., s. 94-98; Tarkan Okçuoğlu, “Gülfem Hatun Camii”, Dünden Bugüne İstan-
bul Ansiklopedisi, c. III, s. 438; Tarkan Okçuoğlu, “Gülfem Hatun Medresesi”, Dünden Bugüne 
İstanbul Ansiklopedisi, c. VIII, s. 170.

26 Mahmut Ak, “Vakıf Kurucusu Bir Hanım: Mihrimah Sultan”, Vakıflar Dergisi, Özel Sayı, 2006, 
s. 80-87.
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sayfasından itibaren 50. sırada kayıtlı vakfiye nüshadır. Zeyl vakfiyesi yoktur. 
Vakfiye 1582 tarihlidir. 

Atik Valide Külliyesi cami, medrese, tekke, darülkurra, darülhadis, da-
rüşşifa, imaret, tabhane, türbe, kervansaray ve hamamdan oluşmaktadır. Va-
lide Sultan’ın diğer bir vakıf hayratı ise Lapseki Külliyesi’dir. İmaret, mektep, 
mescit ve tekkeden oluşmaktadır. Bunların dışında suyolları yaptırmış, bazı 
semtlere çeşmelerden su bağlatmış, Harameyn hizmetleri ve zaviyeler “için 
vakfından tahsisat ayırmıştır. Hamam, değirmen, salhane, şemhane, dük-
kân, menzil, ev, fırın gibi akarlar vakfetmiştir. Vakfın gelirleri arasında mu-
kataa ve cizye gelirleri de bulunmaktadır.27

26. İsmihan Sultan

II. Selim’in Nurbanu Valide Sultan’dan olma büyük kızıdır. III. Murad’ın 
kız kardeşi, Sokullu Mehmet Paşa’nın eşidir. 1544’te Manisa’da doğmuş, 1585’te 
İstanbul’da vefat etmiştir. İsmi Esmehan veya Esma olarak da geçmektedir.

Eyüp’te eşiyle birlikte Sokullu Mehmet Paşa Külliyesini yaptırmıştır. 1568-
1579 yılları arasında yaptırılan külliye, Mimar Sinan eseri olup medrese, darül-
kurra, türbe, çeşme ve kütüphaneden oluşmaktadır. Eyüp Sultan Camii’ne ya-
kın olması nedeniyle külliyede cami yer almamaktadır. Külliye, İsmihan Sultan 
vakfiyesinde düzenlenmekte, vakfiyede İsmihan Sultan ismiyle yer almaktadır28.

27. Safiye Valide Sultan 

III. Murad’ın hanımı, III. Mehmed’in validesidir. 1619’da vefat etmiş ve 
III. Murad’ın türbesine defnedilmiştir. 

 Safiye Sultan tarafından yapımına başlanan Eminönü’ndeki Yeni Ca-
mi’nin temelleri 1597 yılında atılmıştır, ancak camiinin tamamlanması Turhan 
Valide Sultan’a nasip olmuştur. Üsküdar’da Karamanlı köyünde cami ve çeşme 
yaptırmış, Fatih’te İmam Gazali neslinden bir zatın mezarı üzerine türbe inşa 
ettirmiştir. 1598’de kendi adını taşıyan bir medrese, 1610’da Kahire’de Melike 
Safiye Camii adıyla bir cami yaptırmıştır. Borcu olanlara, savaş zamanlarında 
orduya vakfından tahsisat ayırmıştır. Vakfiyesinde III. Murad’ın türbesinde 

27 Tijen Sabırlı, Nurbanu Atik Valide Sultan Vakfı’nın Sosyal ve Ekonomik Açıdan İncelenmesi 1582-
1826, Doktora Tezi, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2017.

28 Sevgi Parlak, “Sokullu Mehmed Paşa Külliyesi”, DİA, 2009, c. 37, s. 358-359.
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Kur’an okunması, Mısır’daki emlakinden Mekke, Medine ve Kudüs’te Kur’an 
okuyacak 120 hafız ile Mekke›deki sebil, mescit ve kuyulara bakacak hizmetli-
lere tahsisat ayırmıştır29. 

28. Ayşe Sultan 

III. Murad’ın kızıdır. Doğum tarihi tam bilinmemekle birlikte 1586’da İb-
rahim Paşa’yla evlenmiş, 1604’te vefat etmiş ve III. Murad’ın türbesine defno-
lunmuştur. 

VGM Arşivi’nde 98 kasa numaralı defterde bir asıl iki zeyl olmak üzere 
üç vakfiyesi bulunmaktadır. 1602 tarihli ilk vakfiyesinde kendisinden önce 
vefat eden eşi İbrahim Paşa’nın ruhu için Kur’an-ı Kerim okunması, tesbih 
çekilmesi, onun yerine kaza namazı kılınması, hacca gidilmesi hususlarında 
hayır şartları ve bu işler için görevlendirilen kişiler yer almaktadır. Vakfın 
akarı olarak ev, kayıkhane, menzil, dükkân, arsa, bahçe, değirmen, koyun ve 
çiftlik vakfetmiştir. Yine 1602 tarihini taşıyan zeyl vakfiyesinde bir medrese 
vakfetmiş, bunun görevlilerini, görevlerini, ücretlerini belirlemiştir. Ayrıca 
vefatından sonra türbede her gün altmış cüzhan tarafından iki hatim okun-
ması, 24 cüzhan tarafından gece ve gündüz Kur’an okunması, kendisi adına 
kaza namazı kılınması, hacca gidilmesi, aşure gününde fakirlere aşure da-
ğıtılması, her yıl mevlit okutulması şartlarını vakfiyesinde düzenlemiş, bu 
işler için görevliler tayin etmiştir. Vakfiyede, eşi İbrahim Paşa’nın türbesinin 
yanında bir çeşme yaptırıp onu da vakfettiği görülmektedir. Ayşe Sultan’ın 
yine 1602 tarihli ikinci zeyl vakfiyesinde ise, vakfa yeni akarlar katılarak va-
kıf gelirleri arttırılmıştır30. 

D. IV. Murad, I. İbrahim, IV. Mehmed, II. Mustafa, III. Ahmed ve
      I. Mahmud Dönemleri

29. Mahpeyker Kösem Valide Sultan 

I. Ahmed’in eşi, IV. Murad ve I. İbrahim’in annesi, IV. Mehmed’in ba-
baannesi olan Mahpeyker Kösem Sultan Osmanlı tarihinde önemli kadınla-
rından biridir. 1651’de vefat etmiştir. Üsküdar’ın en önemli külliyelerinden 

29 Tülay Duran (Editör ve Koordinatör), Tarihimizde Vakıf Kuran Kadınlar Hanım Sultan Vakfi-
yeleri, İstanbul: Tarihi Araştırmalar ve Dokümantasyon Merkezleri Kurma ve Geliştirme Vakfı 
Yay., 1990, s. 159-184.

30 Tülay Duran, s. 185-208.
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Kur’an okunması, Mısır’daki emlakinden Mekke, Medine ve Kudüs’te Kur’an 
okuyacak 120 hafız ile Mekke›deki sebil, mescit ve kuyulara bakacak hizmetli-
lere tahsisat ayırmıştır29. 

28. Ayşe Sultan 

III. Murad’ın kızıdır. Doğum tarihi tam bilinmemekle birlikte 1586’da İb-
rahim Paşa’yla evlenmiş, 1604’te vefat etmiş ve III. Murad’ın türbesine defno-
lunmuştur. 

VGM Arşivi’nde 98 kasa numaralı defterde bir asıl iki zeyl olmak üzere 
üç vakfiyesi bulunmaktadır. 1602 tarihli ilk vakfiyesinde kendisinden önce 
vefat eden eşi İbrahim Paşa’nın ruhu için Kur’an-ı Kerim okunması, tesbih 
çekilmesi, onun yerine kaza namazı kılınması, hacca gidilmesi hususlarında 
hayır şartları ve bu işler için görevlendirilen kişiler yer almaktadır. Vakfın 
akarı olarak ev, kayıkhane, menzil, dükkân, arsa, bahçe, değirmen, koyun ve 
çiftlik vakfetmiştir. Yine 1602 tarihini taşıyan zeyl vakfiyesinde bir medrese 
vakfetmiş, bunun görevlilerini, görevlerini, ücretlerini belirlemiştir. Ayrıca 
vefatından sonra türbede her gün altmış cüzhan tarafından iki hatim okun-
ması, 24 cüzhan tarafından gece ve gündüz Kur’an okunması, kendisi adına 
kaza namazı kılınması, hacca gidilmesi, aşure gününde fakirlere aşure da-
ğıtılması, her yıl mevlit okutulması şartlarını vakfiyesinde düzenlemiş, bu 
işler için görevliler tayin etmiştir. Vakfiyede, eşi İbrahim Paşa’nın türbesinin 
yanında bir çeşme yaptırıp onu da vakfettiği görülmektedir. Ayşe Sultan’ın 
yine 1602 tarihli ikinci zeyl vakfiyesinde ise, vakfa yeni akarlar katılarak va-
kıf gelirleri arttırılmıştır30. 

D. IV. Murad, I. İbrahim, IV. Mehmed, II. Mustafa, III. Ahmed ve
      I. Mahmud Dönemleri

29. Mahpeyker Kösem Valide Sultan 

I. Ahmed’in eşi, IV. Murad ve I. İbrahim’in annesi, IV. Mehmed’in ba-
baannesi olan Mahpeyker Kösem Sultan Osmanlı tarihinde önemli kadınla-
rından biridir. 1651’de vefat etmiştir. Üsküdar’ın en önemli külliyelerinden 

29 Tülay Duran (Editör ve Koordinatör), Tarihimizde Vakıf Kuran Kadınlar Hanım Sultan Vakfi-
yeleri, İstanbul: Tarihi Araştırmalar ve Dokümantasyon Merkezleri Kurma ve Geliştirme Vakfı 
Yay., 1990, s. 159-184.

30 Tülay Duran, s. 185-208.
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olan ve Çinili Camii, medrese, şadırvan, sebil, sıbyan mektebi, çeşme ve çifte 
hamamdan oluşan külliyeyi yaptırıp vakfetmiştir. Külliyenin tarihi 1640’tır. 
Ayrıca Üsküdar merkezinde hamam, Ayasofya - Kapalı Çarşı arasında çifte 
hamam, Yenikapı’da hamam, Çakmakçılar’da içinde cami bulunan Valide Ha-
nı’nı yaptırıp akarları arasına katmıştır. Ayrıca her yıl Kâbe yollarında bulunan 
fakirlere Surre Alayı ile gönderilmek üzere para tahsis etmiştir31.

30. Hatice Turhan Valide Sultan

 IV. Mehmed’in annesi, I. İbrahim’in hanımıdır. Doğum tarihi tam olarak 
bilinmemekte olup vefat tarihi 1683’tür. 

1663 tarihli vakfiyesinin aslı Süleymaniye Kütüphanesinde Turhan Sultan 
bölümü 150 numarada kayıtlıdır. Sureti ise VGM Arşivi’nde 744 numaralı def-
terin 112. sayfa 29. sırasında kayıtlıdır.

Turhan Valide Sultan, İstanbul Eminönü’nde Safiye Sultan tarafından baş-
lanıp vefatı üzerine tamamlanamayan Yeni Camiyi külliye olarak tamamlamak 
üzere faaliyette bulunmuş, cami, sıbyan mektebi, türbe ve sebilden oluşan Yeni 
Cami Külliyesi’ni tamamlayarak vakfetmiştir. Camiye bitişik hünkâr kasrı da 
külliyenin önemli birimlerindendir. Zamanla çeşme, darülkurra ve kütüphane 
de külliyeye dâhil olmuştur. Külliyenin en önemli parçalarından biri de vakfın 
akarları içerisinde yer alan Mısır Çarşısı’dır. 

Hatice Turhan Valide Sultan Çanakkale’de de hayır müesseseleri kurmuş-
tur. Bu kapsamda, Çanakkale’de Kale-i Sultaniye ve Seddülbahir isimli, içeri-
sinde cami, mektep, muhafız evleri, sığınaklar ve dükkânlar bulunan iki kaleyi 
yaptırıp vakfetmiştir. Hayratın masraflarını karşılamak üzere İstanbul ve Ru-
meli’de birçok akar vakfederek vakfını güçlendirmiştir. 

Hacca giden hacıların yoldaki su ihtiyacını karşılamak üzere 65 deve kira-
lanmasını, bunlarla hacıların eşyalarının ve ihtiyaç duydukları miktarda suyun 
taşınmasını hayır şartı olarak vakfiyesinde düzenlemiştir.  Vakfın müessesele-
rinde görev yapacak kişileri, bunların yapacakları işleri ve alacakları ücretleri 
belirlemiştir32.

31 Murat Kocaaslan, Kösem Sultan Hayatı, Vakıfları Hayır İşleri ve Üsküdar’daki Külliyesi, İstanbul: 
Oda Kitaplığı, 2014; Mahpeyker Kösem Valide Sultan’ın Haremeyn-i Şerifeyn Vakfiyesi, İstanbul: 
Çamlıca Basım Yayın, 2005; Ferda Mazak, “Mahpeyker Kösem Vâlide Sultan ve Çinili Külliyesi”, 
Üsküdar Sempozyumu-4, Ağustos 2009, s. 361-376.

32 Nurdan Şafak, Hayırsever Bir Osmanlı Valide Sultanı: Hatice Turhan Sultan ve Vakfiyesi, İstan-
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31. Gülnuş Emetullah Valide Sultan 

Sultan II. Mustafa’nın ve III. Ahmed’in annesi, IV. Mehmed’in hanımıdır. 
1642-1647 tarihleri arasında doğduğu tahmin edilmektedir. 1715’te Edirne’de 
vefat etmiş, Üsküdar’da kendi yaptırdığı Yeni Valide Camii’ndeki türbeye def-
nedilmiştir.

VGM Arşivi’nde K.143 numaralı defterde kayıtlı iki vakfiyesi bulunmak-
tadır. Vakfiyelerinin ilki 1679, ikincisi 1682 tarihlidir.

Hasekilik zamanında Mekke’de darüşşifa ve hemen yanında Hasekiye 
İmareti’ni yaptırmıştır. Hac yolunda çeşmeler, sebiller yaptırmıştır.

Büyük oğlu II. Mustafa döneminde, Galata Yeni Camii’ni ve yakınında 
bir çeşmeyi yaptırmıştır. Perşembe pazarında bulunan bu cami, yol çalışmala-
rı sırasında yıktırılmıştır. Bugün yerinde Hırdavatçılar çarşısı bulunmaktadır. 
Tescilli korunması gerekli kültür varlığı olup, Vakıflar Genel Müdürlüğü tara-
fından gerekli işlemler yapılarak ihya edilebilecek durumdadır. 

Küçük oğlu III. Ahmed döneminde ise Üsküdar Yeni Valide Camii’ni ve 
külliyesini yaptırmıştır. Bu külliye,  cami, hünkâr mahfili, muvakkithane, sıb-
yan mektebi, imaret, sebil, çeşme, türbe, çarşı ve bedestenden oluşmaktadır. 
Ayrıca biri Galata’da diğeri Üsküdar’da olmak üzere iki çeşme yaptırmış ve 
vakfetmiştir. Yeni Cami’ye ve Ahmediye Camii’ne su getirip bağlamış ve vak-
fetmiştir33. 

32. Saliha Sebkati Valide Sultan

II. Mustafa’nın eşi, I. Mahmud’un annesidir. 1680’de doğmuş, 1739’da ve-
fat etmiştir. Kayın validesi Hatice Turhan Sultan’ın ve oğlu I. Mahmud’un me-
dfun bulunduğu Eminönü Yeni Cami avlusundaki türbede gömülüdür. 

Azapkapı’da bir çeşme, sebil, yakınına sıbyan mektebi ve hamam yaptırmıştır. 
Daha çok su yapıları yaptırmış ve vakfetmiştir. Silivrikapı’da Sitti Hatun Camii 
karşısında bir çeşme, Çengelköy ve Defterdar’da birer çeşme, Tophane’de Kadi-

bul: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yay., 2017; Lucienne Thys Şenocak, Hadice Turhan 
Sultan Osmanlı İmparatorluğunda Kadın Baniler, (çev. Ayla Ortaç), İstanbul: Kitap Yayınevi, 
2009; H. Ahmet Arslantürk, Turhan Valide Sultan Vakfiyesi, İstanbul: Metamorfoz Yayıncılık, 
2012; Tülay Duran, age., s. 61-90.

33 Tülay Duran, age., s. 91-158.



- 127 -

OSMANLI DÖNEMİ HANIM SULTAN VAKIFLARI VE SOSYAL POLİTİKA UYGULAMALARI / Eyüp Sabri KALA 127OSMANLI DÖNEMİ HANIM SULTAN VAKIFLARI VE SOSYAL POLİTİKA UYGULAMALARI / Eyüp Sabri KALA

31. Gülnuş Emetullah Valide Sultan 

Sultan II. Mustafa’nın ve III. Ahmed’in annesi, IV. Mehmed’in hanımıdır. 
1642-1647 tarihleri arasında doğduğu tahmin edilmektedir. 1715’te Edirne’de 
vefat etmiş, Üsküdar’da kendi yaptırdığı Yeni Valide Camii’ndeki türbeye def-
nedilmiştir.

VGM Arşivi’nde K.143 numaralı defterde kayıtlı iki vakfiyesi bulunmak-
tadır. Vakfiyelerinin ilki 1679, ikincisi 1682 tarihlidir.

Hasekilik zamanında Mekke’de darüşşifa ve hemen yanında Hasekiye 
İmareti’ni yaptırmıştır. Hac yolunda çeşmeler, sebiller yaptırmıştır.

Büyük oğlu II. Mustafa döneminde, Galata Yeni Camii’ni ve yakınında 
bir çeşmeyi yaptırmıştır. Perşembe pazarında bulunan bu cami, yol çalışmala-
rı sırasında yıktırılmıştır. Bugün yerinde Hırdavatçılar çarşısı bulunmaktadır. 
Tescilli korunması gerekli kültür varlığı olup, Vakıflar Genel Müdürlüğü tara-
fından gerekli işlemler yapılarak ihya edilebilecek durumdadır. 

Küçük oğlu III. Ahmed döneminde ise Üsküdar Yeni Valide Camii’ni ve 
külliyesini yaptırmıştır. Bu külliye,  cami, hünkâr mahfili, muvakkithane, sıb-
yan mektebi, imaret, sebil, çeşme, türbe, çarşı ve bedestenden oluşmaktadır. 
Ayrıca biri Galata’da diğeri Üsküdar’da olmak üzere iki çeşme yaptırmış ve 
vakfetmiştir. Yeni Cami’ye ve Ahmediye Camii’ne su getirip bağlamış ve vak-
fetmiştir33. 

32. Saliha Sebkati Valide Sultan

II. Mustafa’nın eşi, I. Mahmud’un annesidir. 1680’de doğmuş, 1739’da ve-
fat etmiştir. Kayın validesi Hatice Turhan Sultan’ın ve oğlu I. Mahmud’un me-
dfun bulunduğu Eminönü Yeni Cami avlusundaki türbede gömülüdür. 

Azapkapı’da bir çeşme, sebil, yakınına sıbyan mektebi ve hamam yaptırmıştır. 
Daha çok su yapıları yaptırmış ve vakfetmiştir. Silivrikapı’da Sitti Hatun Camii 
karşısında bir çeşme, Çengelköy ve Defterdar’da birer çeşme, Tophane’de Kadi-

bul: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yay., 2017; Lucienne Thys Şenocak, Hadice Turhan 
Sultan Osmanlı İmparatorluğunda Kadın Baniler, (çev. Ayla Ortaç), İstanbul: Kitap Yayınevi, 
2009; H. Ahmet Arslantürk, Turhan Valide Sultan Vakfiyesi, İstanbul: Metamorfoz Yayıncılık, 
2012; Tülay Duran, age., s. 61-90.

33 Tülay Duran, age., s. 91-158.
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ri Dergâhı avlusunda bir çeşme yaptırmıştır. Kılıçpınarı bendinden İstanbul’a su 
getiren bölümleri yaptırmıştır. Galata Arap Camii’ni yenilemiş ve büyütmüştür34.

33. Safiye Sultan 

II. Mustafa’nın kızı olan Safiye Sultan 1696 doğmuş, 1778’de vefat etmiştir. 
Türbesi Süleymaniye Türbesi haziresindedir. 

Safiye Sultan’a ait vakfiyeler VGM Arşivi’nde K.148 numaralı defterde ka-
yıtlıdır. 1741 tarihli asıl vakfiyesinde Lütfi Paşa Mahallesinde yaptırdığı çeşme-
yi vakfetmiş, Ayasofya, Fatih, Beyazıt ve Valide Sultan Camilerine müderrislik, 
vaizlik, duacılık görevlileri tayin edip maaşlarının vakfından karşılanmasını 
şart etmiştir. Bu vakfiyenin dışında 1742, 1748, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754 
ayrıyeten yine 1754 ve 1755 tarihli dokuz adet de zeyl vakfiyesi bulunmakta-
dır. Safiye Sultan, zeyl vakfiyelerle vakfın gelirini arttırmak üzere yeni akarları 
vakfına katmış, ilk vakfiyede belirtilen görevlilerin görevlerini ve ücretlerini 
yeniden düzenlemiştir35.

34. Zeynep Sultan 

III. Ahmed’in kızıdır. 1714-1715’te doğmuş, 1774’te vefat etmiş, Gülhane 
parkı yolu üzerinde kendi yaptırdığı külliyedeki türbeye defnedilmiştir. Günü-
müzde mezarı külliye camiinin haziresindedir. Zeynep Sultan’a ait vakfiye ve 
zeyilleri VGM Arşivi’nde 743 numaralı defterde 215, 222 ve 224. sayfalarda 80, 
81 ve 82 sıra numarasıyla kayıtlıdır.

Zeynep Sultan’ın kurduğu en önemli vakıf eseri, Eminönü Soğuk Çeşme 
yakınında, Gülhane Parkı karşısında yaptırdığı, cami,  sebil, sıbyan mektebi ve 
türbeden oluşan külliyedir. Türbe ve sebil yol genişletmeleri sırasında kaldırıl-
mış, günümüze gelememiştir.36

35. Fatma Sultan 

III. Ahmed’in kızıdır. Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın eşidir. 1704’te 
doğmuş, 29 yaşında 1733’te vefat etmiştir. 

34 Ali Akyıldız, Sâliha Sultan, DİA., 2007, c. 36, s. 45. 
35 Tülay Duran, age., s. 159-184.
36 Ahmet Yaramış, “III. Ahmed’in Kızı Zeynep Sultan’ın Hayatı ve Üsküdar’daki Vakfiyesi”, II. Üs-

küdar Sempozyumu Bildiriler, İstanbul, 2004, c. I; Gülbin Gültekin, “Zeynep Sultan Camii ve 
Sıbyan Mektebi”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, İstanbul 1995, c. VII, s. 550-551.
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Harap vaziyetteki Terzibaşı Piri Ağa Mescidini tamir ettirmiş, eşi Damat 
İbrahim Paşa’yla birlikte Üsküdar’da yirmi çeşmelik su şebekesi kurmuş, Mus-
lihiddin mektebini onartmış ve bir kütüphane yaptırarak vakfetmiştir37.

36. Ayşe Sultan 

III. Ahmed’in kızı olan Ayşe Sultan 1718’de dünyaya gelmiş, 1775’te vefat 
etmiştir. VGM Arşivi’nde K.141 numaralı defterde kayıtlı iki vakfiyesi bulun-
maktadır. Bunlardan ilki 1743 tarihlidir. Vakfiyede İstanbul’da saray civarında 
yaptırdığı bir çeşmeyi vakfetmektedir. Her yıl mevlit okutulması, Valide Sultan 
Camii’nde isteyenlere Kur’an öğretilmesi, Daye Hatun Camii’nde halka vaaz 
verilmesi hususlarında şartları bulunmaktadır. Vakfın gelirini sağlamak üzere 
bahçe, bostan, değirmen ve çiftlik vakfetmektedir. 

 Ayşe Sultan’ın vefatından sonra düzenlenen 1776 tarihli ikinci vakfiyede 
ise Ayşe Sultan’ın ruhu için her gün otuz kişi tarafından birer cüz Kur’an-ı Ke-
rim okunması şartı yer almaktadır38.

E. III. Mustafa ve III. Selim Dönemleri

37. Mihrişah Valide Sultan 

III. Selim’in annesi, III. Mustafa’nın hanımıdır. 1805’te vefat etmiş, Eyüp’te 
kendi yaptırdığı külliyedeki türbesine defnedilmiştir. Büyük bir vakıf kurmuş-
tur. VGM Arşivi’nde asıl ve zeylleriyle birlikte onbir vakfiyesi bulunmaktadır. 
Eyüp’te Bostan İskelesi’nde cülus yolu üzerinde yaptırdığı külliye, vakfın en 
önemli birimidir. Külliye imaret, sebil, çeşmeler, türbe ve sıbyan mektebin-
den oluşmaktadır. Valide Sultan, III. Selim’in kurduğu Humbarhane kışlasın-
da cami, Levent kışlasında cami ve sıbyan mektebi, Aksaray’da Mehmet Paşa 
Camii ve sıbyan mektebi, Vefa’da mescit yaptırmıştır. Eyüp Sultan Camii içe-
risindeki dolaplara kitap koyarak vakfetmiş, buraya kütüphane görevlileri ta-
yin etmiştir. Şehrin su ihtiyacını karşılamak üzere Valide Bendi’ni ve suyolları 
yaptırmış, birçok çeşmeye su bağlamıştır. Yaptırdığı birçok çeşme bulunmak-
tadır. Medine’de sebil yaptırmış, Harameyn hizmetleri için vakfından tahsisat 
ayırmıştır. Tekke ve zaviyelere tahsisatlar yapmış, ordunun ihtiyaçları için va-

37 Semavi Eyice, “İstanbul’un Kaybolan Eski Eserlerinden: Fatma Sultan Camii ve Gümüşhaneli 
Dergâhı”, İktisat Fakültesi Mecmuası Prof. Dr. Sabri F. Ülgener’e Armağan, XLIII (1984-85), s. 
475-511; Reşat Ekrem Koçu, “Fatma Sultan Camii”, İstanbul Ansiklopedisi, İstanbul 1958, c. 1.

38 Tülay Duran, age., s. 185-208.
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Harap vaziyetteki Terzibaşı Piri Ağa Mescidini tamir ettirmiş, eşi Damat 
İbrahim Paşa’yla birlikte Üsküdar’da yirmi çeşmelik su şebekesi kurmuş, Mus-
lihiddin mektebini onartmış ve bir kütüphane yaptırarak vakfetmiştir37.

36. Ayşe Sultan 

III. Ahmed’in kızı olan Ayşe Sultan 1718’de dünyaya gelmiş, 1775’te vefat 
etmiştir. VGM Arşivi’nde K.141 numaralı defterde kayıtlı iki vakfiyesi bulun-
maktadır. Bunlardan ilki 1743 tarihlidir. Vakfiyede İstanbul’da saray civarında 
yaptırdığı bir çeşmeyi vakfetmektedir. Her yıl mevlit okutulması, Valide Sultan 
Camii’nde isteyenlere Kur’an öğretilmesi, Daye Hatun Camii’nde halka vaaz 
verilmesi hususlarında şartları bulunmaktadır. Vakfın gelirini sağlamak üzere 
bahçe, bostan, değirmen ve çiftlik vakfetmektedir. 

 Ayşe Sultan’ın vefatından sonra düzenlenen 1776 tarihli ikinci vakfiyede 
ise Ayşe Sultan’ın ruhu için her gün otuz kişi tarafından birer cüz Kur’an-ı Ke-
rim okunması şartı yer almaktadır38.

E. III. Mustafa ve III. Selim Dönemleri

37. Mihrişah Valide Sultan 

III. Selim’in annesi, III. Mustafa’nın hanımıdır. 1805’te vefat etmiş, Eyüp’te 
kendi yaptırdığı külliyedeki türbesine defnedilmiştir. Büyük bir vakıf kurmuş-
tur. VGM Arşivi’nde asıl ve zeylleriyle birlikte onbir vakfiyesi bulunmaktadır. 
Eyüp’te Bostan İskelesi’nde cülus yolu üzerinde yaptırdığı külliye, vakfın en 
önemli birimidir. Külliye imaret, sebil, çeşmeler, türbe ve sıbyan mektebin-
den oluşmaktadır. Valide Sultan, III. Selim’in kurduğu Humbarhane kışlasın-
da cami, Levent kışlasında cami ve sıbyan mektebi, Aksaray’da Mehmet Paşa 
Camii ve sıbyan mektebi, Vefa’da mescit yaptırmıştır. Eyüp Sultan Camii içe-
risindeki dolaplara kitap koyarak vakfetmiş, buraya kütüphane görevlileri ta-
yin etmiştir. Şehrin su ihtiyacını karşılamak üzere Valide Bendi’ni ve suyolları 
yaptırmış, birçok çeşmeye su bağlamıştır. Yaptırdığı birçok çeşme bulunmak-
tadır. Medine’de sebil yaptırmış, Harameyn hizmetleri için vakfından tahsisat 
ayırmıştır. Tekke ve zaviyelere tahsisatlar yapmış, ordunun ihtiyaçları için va-

37 Semavi Eyice, “İstanbul’un Kaybolan Eski Eserlerinden: Fatma Sultan Camii ve Gümüşhaneli 
Dergâhı”, İktisat Fakültesi Mecmuası Prof. Dr. Sabri F. Ülgener’e Armağan, XLIII (1984-85), s. 
475-511; Reşat Ekrem Koçu, “Fatma Sultan Camii”, İstanbul Ansiklopedisi, İstanbul 1958, c. 1.

38 Tülay Duran, age., s. 185-208.
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kıf gelirlerinin fazlasını hazineye bırakmıştır. Vakfın gelirini oluşturmak üzere 
birçok akar vakfetmiştir39. 

38. Adilşah Kadın 

III. Mustafa’nın hanımlarındandır. Beyhan ve Hatice Sultan’ın annesidir. 
1803’te vefat etmiştir. Türbesi Laleli’dedir. Ölümünden sonra kızları Mahmut-
paşa’da Adilşah Kadın’ın ruhu için çeşme ve mektep yaptırmışlardır.

VGM Arşivi’nde K.171 numaralı defterde kayıtlı iki vakfiyesi bulunmak-
tadır. 1795 tarihli asıl vakfiyesinde, İstanbul’da yaptırdığı camiyi vakfettiği, 
caminin görevlilerini, yapacakları hizmetleri ve ücretlerini belirlediği görül-
mektedir. Vakfın gelirini teşkil etmek üzere de üç büyük çiftlik ve üzerinde 
ağaç ve binaların bulunduğu arsayı vakfetmiştir. 1797 tarihli zeyl vakfiyede 
ise, vakfın mütevelli şartlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hükümler yer 
almaktadır40.

39. Şah Sultan 

Şah Sultan, III. Mustafa’nın kızı, III. Selim’in ablası olup 1760’ta dünyaya 
gelmiş, 42 yaşındayken 1802’de vefat etmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi’nde K.132 numaralı defterde kayıtlı iki 
vakfiyesi bulunmaktadır. Bunlardan 1801 tarihli vakfiye bizzat kendisinin 
kurduğu vakıftır. Şah Sultan, Eyüp’te Yavedut Caddesiyle Zalpaşa Caddesi ara-
sında kalan yerde, Zalpaşa Camii’nin yanında, sıbyan mektebi, sebil, türbe ve 
türbenin her iki yanında iki çeşme ve hazireden oluşan bir külliye yaptırmış ve 
vakfetmiştir. Kendisi de bu külliyedeki türbede medfundur.

Şah Sultan Vakfı’na ait ikinci vakfiye 1803 tarihlidir. Şah Sultan’ın vefa-
tıyla III. Selim’e kalan mirasının bazı varlıklarının III. Selim tarafından Şah 
Sultan vakfına zam ve ilhak edildiği bu vakfiye yine K.132 numaralı defterde 
kayıtlıdır41.

39 İdris Akarçeşme, Mihrişah Valide Sultan Vakfı (Kurumları, Hayır Hizmetleri ve Akarları), Yayın-
lanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü, İstan-
bul 2014; Tülay Duran (Editör ve Koordinatör), s. 209-276.

40 Tülay Duran, age., s. 277-312.
41 Tülay Duran, age., s. 313-362; Sevgi Parlak, “Şah Sultan Külliyesi”, DİA, 2010, c. 38, s. 258-

260. “Şah Sultan Camii”, http://www.eyupsultan.bel.tr/tr/main/pages/sah-sultan-camii/946, 
01.10.2018

131OSMANLI DÖNEMİ HANIM SULTAN VAKIFLARI VE SOSYAL POLİTİKA UYGULAMALARI / Eyüp Sabri KALA

40. Beyhan Sultan 

III. Mustafa’nın ve Adilşah Kadın’ın kızıdır. 1766’da dünyaya gelmiş, 
1824’te vefat etmiştir. Eyüp’te Mihrişah Valide Sultan türbesinde medfundur. 
VGM Arşivi’nde K.57 numaralı defterde kayıtlı yedi vakfiyesiyle, yine aynı ar-
şivde K.92 numaralı defterde kayıtlı bir vakfiyesi bulunmaktadır.

K.57 numaralı defterde bir asıl altı zeyl vakfiyesi bulunmaktadır. Asıl vak-
fiyenin tarihi 1804’tür. Bu vakfiyeyle, annesi Adilşah Kadın adına yaptırdığı 
mektep ve Edirnekapı’da Tekfur Sarayı civarındaki camiyi, bunların gelirlerini 
oluşturmak üzere de çiftlik, su kuyusu, havyan ve değirmen, çiftlik ve men-
zilleri vakfetmiştir. Zeyl vakfiyelerin tarihleri ise sırasıyla; Nisan 1805, Kasım 
1805, 1810, 1815, 1818, 1825’tir. Zeyl vakfiyelerle, mektep hocasının oturması 
için ev, içme suyu çeşmesi ile vakfın gelirini arttırmak üzere menzil, mukataalı 
arsa, üzerindeki bina ve ağaçlar, çiftlik, değirmen, tarla, bostan, arazi ve arsa 
vakfetmiştir. Cami, mektep ve çeşmelerin görevlilerini, görevlerini ve ücretle-
rini belirlemiş, çeşitli camilerde Kur’an okutulmasını şart etmiş, gelirlerin sarf 
yerlerini ve vakfın yönetimini düzenlemiştir.

K.92 numaralı defterdeki vakfiyenin tarihi ise 1808’dir. Vakfiyede, Kur’an 
ve mevlit okutulması şartları yer almakta, yine vakfın gelirini arttırmak üzere 
muhtelif akarlar vakfedilmektedir42.

41. Hatice Sultan 

III. Mustafa’nın ve Adilşah Sultan’ın kızı olan Hatice Sultan 1766’da doğ-
muş, 1821’de vefat etmiş ve Mihrişah Valide Sultan’ın Eyüp’teki türbesine defn 
edilmiştir.

VGM Arşivi’nde K.55 numaralı defterde kayıtlı üç vakfiyesi bulunmak-
tadır. 14 Mart 1811 tarihli ana vakfiyesinde, annesi Adilşah Sultan tarafından 
yaptırılan ancak tamir edilemeyecek derecede harap olan Adilşah Kadın Ca-
mii’ne bedel olmak üzere, annesinin ruhu için yeniden bir cami, harap olan 
caminin arsasına da bir mektep ve bir çeşme yaptırmış, bunları vakfetmiştir. 
Vakfın gelirini oluşturmak üzere dükkân, çiftlik, ev gibi akarlar vakfetmiştir.

Zeyl vakfiyelerin ilki, esas vakfiyeyle aynı tarihi, yani 14 Mart 1811 tarihi-
ni taşımaktadır. Bu vakfiyede mekteple ilgili şartlar yer almaktadır. 12 Temmuz 

42 Tülay Duran, age., s. 363-390.
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40. Beyhan Sultan 

III. Mustafa’nın ve Adilşah Kadın’ın kızıdır. 1766’da dünyaya gelmiş, 
1824’te vefat etmiştir. Eyüp’te Mihrişah Valide Sultan türbesinde medfundur. 
VGM Arşivi’nde K.57 numaralı defterde kayıtlı yedi vakfiyesiyle, yine aynı ar-
şivde K.92 numaralı defterde kayıtlı bir vakfiyesi bulunmaktadır.

K.57 numaralı defterde bir asıl altı zeyl vakfiyesi bulunmaktadır. Asıl vak-
fiyenin tarihi 1804’tür. Bu vakfiyeyle, annesi Adilşah Kadın adına yaptırdığı 
mektep ve Edirnekapı’da Tekfur Sarayı civarındaki camiyi, bunların gelirlerini 
oluşturmak üzere de çiftlik, su kuyusu, havyan ve değirmen, çiftlik ve men-
zilleri vakfetmiştir. Zeyl vakfiyelerin tarihleri ise sırasıyla; Nisan 1805, Kasım 
1805, 1810, 1815, 1818, 1825’tir. Zeyl vakfiyelerle, mektep hocasının oturması 
için ev, içme suyu çeşmesi ile vakfın gelirini arttırmak üzere menzil, mukataalı 
arsa, üzerindeki bina ve ağaçlar, çiftlik, değirmen, tarla, bostan, arazi ve arsa 
vakfetmiştir. Cami, mektep ve çeşmelerin görevlilerini, görevlerini ve ücretle-
rini belirlemiş, çeşitli camilerde Kur’an okutulmasını şart etmiş, gelirlerin sarf 
yerlerini ve vakfın yönetimini düzenlemiştir.

K.92 numaralı defterdeki vakfiyenin tarihi ise 1808’dir. Vakfiyede, Kur’an 
ve mevlit okutulması şartları yer almakta, yine vakfın gelirini arttırmak üzere 
muhtelif akarlar vakfedilmektedir42.

41. Hatice Sultan 

III. Mustafa’nın ve Adilşah Sultan’ın kızı olan Hatice Sultan 1766’da doğ-
muş, 1821’de vefat etmiş ve Mihrişah Valide Sultan’ın Eyüp’teki türbesine defn 
edilmiştir.

VGM Arşivi’nde K.55 numaralı defterde kayıtlı üç vakfiyesi bulunmak-
tadır. 14 Mart 1811 tarihli ana vakfiyesinde, annesi Adilşah Sultan tarafından 
yaptırılan ancak tamir edilemeyecek derecede harap olan Adilşah Kadın Ca-
mii’ne bedel olmak üzere, annesinin ruhu için yeniden bir cami, harap olan 
caminin arsasına da bir mektep ve bir çeşme yaptırmış, bunları vakfetmiştir. 
Vakfın gelirini oluşturmak üzere dükkân, çiftlik, ev gibi akarlar vakfetmiştir.

Zeyl vakfiyelerin ilki, esas vakfiyeyle aynı tarihi, yani 14 Mart 1811 tarihi-
ni taşımaktadır. Bu vakfiyede mekteple ilgili şartlar yer almaktadır. 12 Temmuz 

42 Tülay Duran, age., s. 363-390.
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1811 tarihli ikinci zeyl vakfiyede ise hac mevsiminde hacılara su dağıtılması ve 
Ravza-i Mutahhara’nın temizliğiyle ilgili şartlar bulunmaktadır43.       

F. IV. Mustafa ve II. Mahmud Dönemleri

42. Sineperver Ayşe Valide Sultan 

IV. Mustafa’nın annesi, I. Abdülhamid’in altıncı kadın efendisidir. 1761’de 
doğduğu tahmin edilmektedir. 1828 sonunda vefat etmiş olup türbesi, Eyüp 
Sultan Camii şadırvanı avlusundaki hazirede, Küçük Sait Paşa’nın kabrinin 
bulunduğu ulu çınarın arkasındaki set üzerindedir.

1 asıl vakfiye ve 3 zeyl vakfiyesi bulunmaktadır. Vakfiyeler, VGM Arşivi’n-
de 745 numaralı defterde kayıtlıdır. 1810 tarihli ana vakfiyesinde, İstanbul At 
Pazarı Manisalı Mehmet Paşa Mahallesi’nde yaptırdığı bir mektep, aynı yerde 
bir çeşme, bu mektep ve çeşme için iki masura içme suyu ile bunların gider-
lerini karşılamak üzere çiftlikler, han ve menzil vakfetmiştir. Vakfiyede sıbyan 
mektebi ve Enderun’da mevlit okutulması, her hafta Salı günü ikindi namazın-
dan sonra Lalesi Camii’nde ulemadan birinin vaaz vermesi gibi hayır şartları 
yer almaktadır.

1814 tarihli 1. Zeyl Vakfiyesiyle vakfın akarlarını arttırmıştır. 1824 tarihli 
2. Zeyl Vakfiyede mektep ve vakıf görevlilerine çeşitli tahsisatlar yapılmıştır. 
Vefatından sonra 1837 tarihinde düzenlenen bir zeyl vakfiyesi daha bulun-
maktadır44. 

43. Nakşidil Valide Sultan 

II. Mahmud’un annesi, I. Abdülhamid’in yedinci kadın efendisidir. 
1776’da doğduğu tahmin edilmektedir. 1817’de vefat etmiş olup, türbesi Fatih 
külliyesi tabhanesinin karşısındadır.

Nakşidil Valide Sultan’ın 1 asıl ve 1 zeyl vakfiyesi bulunmaktadır. Bu vak-
fiyeler VGM Arşivi’nde 745 no.lu defterde kayıtlıdır. 1812 tarihli ana vakfiyey-
le İstanbul Ayvansaray’da Ebû Zer el-Ğıfârî Hazretlerinin türbesi bitişiğindeki 
sahibi ve vâkıfı belli olmayan camiyi ihya etmiş, yanına bir sıbyan mektebi 

43 Tülay Duran, age., s. 429-484.
44 Emine İlhanlı, Sineperver Ayşe Valide Sultan, Nakşidil Valide Sultan ve Perestu Valide Sultan 

Vakıfları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2018; Tülay Duran, a ge., s. 391-428.
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yaptırmış, cami ve mektep için bir miktar suyla birlikte vakfetmiştir. Bunların 
giderlerini karşılamak üzere akar olarak 7.500 kuruş vakfetmiştir.  1813 tarihli 
zeyl vakfiyeyle, vakfın akarlarını arttırarak Mora Yarımadası’nda bulunan çift-
lik ve müştemilatını vakfa katmıştır45.

G. Abdülmecid, Abdülaziz ve II. Abdülhamid Dönemleri

44. Bezm-i Alem Valide Sultan

II. Mahmud’un ikinci kadını, Abdülmecid’in annesidir.1852’de vefat et-
miştir. Osmanlı tarihinin en hayırsever sultanlarından biri olan Bezm-i Alem 
Valide Sultan’ın VGM Arşivi’nde K. 11 numaralı defterde kayıtlı biri ana, onü-
çü zeyl olmak üzere ondört vakfiyesi bulunmaktadır. Esas vakfiyesi 13 Ma-
yıs 1840 tarihlidir. Bu vakfiyede, Galata’da yaptırdığı çeşmeye su bağlamakta, 
Eyüp Sultan Türbesi’ne koydurduğu Sakal-ı Şerif ’in her sene bayramdan önce 
halkın ziyaretine açılmasını şart etmekte, vakfın geliri olmak üzere menzil ve 
nakit para vakfetmektedir.

Zeyl vakfiyelere bakıldığında; 1840 ve 1841 tarihli birinci ve ikinci zeyl vak-
fiyelerle vakfa yeni akarlar eklenmektedir. Yine 1841 tarihli üçüncü zeyl vakfi-
yeyle hem akar eklenmekte hem de Beşiktaş Yahya Efendi Dergâhı’na görevliler 
atanıp ücret tahsis edilmektedir. 1841 tarihli dördüncü zeyl vakfiyeyle Medi-
ne’de Ravza-i Mutahhara yakınlarına konulacak kitaplar vakfedilmekte, hatim 
şartları düzenlenmektedir. 1841 tarihli beşinci ve altıncı zeyl vakfiyelerle vakfın 
akarları arttırılmaktadır. 1842 tarihli yedinci zeyl vakfiyeyle hem vakfa akar ila-
ve edilmekte, hem de Ravza-ı Mutahhara karşısında okunacak Kur’an-ı Kerim 
görevlileri belirlenmekte, Medine’de yaptırılan sebil vakfedilip görevlileri ve tah-
sisatları düzenlenmektedir. 1842 tarihli sekizinci zeyl vakfiye ile Haremeyn’e ya-
pılan tahsisat arttırılmakta, yeni akarlar eklenmektedir. 1844 tarihli dokuzuncu 
zeyl vakfiyeyle vakfa birçok akar eklenmekte, Eyüp Sultan Türbesi’ne konulan 
avizeye balmumu ve türbedara ücret tahsis edilmektedir. 1845 tarihli onuncu 
zeyl vakfiyeyle vakfa eklenen yeni akarlarla birlikte, Hac esnasında Safa ve Mer-
ve arasındaki yolun temizlenmesi için temizlikçi tayin edilmekte, Mekke’de haf-
tada iki gün Şifâ-i Şerif okunması şart olunmaktadır. 1846 tarihli onbirinci zeyl 
vakfiye Valide Sultan’ın günümüzde Bezmialem Vakıf Üniversitesi bünyesinde 
faaliyette bulunan hastane, cami ve hamamdan oluşan külliyesini düzenlemekte, 
bu birimlerin görevlilerini, görevlerini ve ücretlerini tayin etmekte, vakfa birçok 

45 Emine İlhanlı, agt.; Tülay Duran, age., s. 485-528.
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yaptırmış, cami ve mektep için bir miktar suyla birlikte vakfetmiştir. Bunların 
giderlerini karşılamak üzere akar olarak 7.500 kuruş vakfetmiştir.  1813 tarihli 
zeyl vakfiyeyle, vakfın akarlarını arttırarak Mora Yarımadası’nda bulunan çift-
lik ve müştemilatını vakfa katmıştır45.

G. Abdülmecid, Abdülaziz ve II. Abdülhamid Dönemleri

44. Bezm-i Alem Valide Sultan

II. Mahmud’un ikinci kadını, Abdülmecid’in annesidir.1852’de vefat et-
miştir. Osmanlı tarihinin en hayırsever sultanlarından biri olan Bezm-i Alem 
Valide Sultan’ın VGM Arşivi’nde K. 11 numaralı defterde kayıtlı biri ana, onü-
çü zeyl olmak üzere ondört vakfiyesi bulunmaktadır. Esas vakfiyesi 13 Ma-
yıs 1840 tarihlidir. Bu vakfiyede, Galata’da yaptırdığı çeşmeye su bağlamakta, 
Eyüp Sultan Türbesi’ne koydurduğu Sakal-ı Şerif ’in her sene bayramdan önce 
halkın ziyaretine açılmasını şart etmekte, vakfın geliri olmak üzere menzil ve 
nakit para vakfetmektedir.

Zeyl vakfiyelere bakıldığında; 1840 ve 1841 tarihli birinci ve ikinci zeyl vak-
fiyelerle vakfa yeni akarlar eklenmektedir. Yine 1841 tarihli üçüncü zeyl vakfi-
yeyle hem akar eklenmekte hem de Beşiktaş Yahya Efendi Dergâhı’na görevliler 
atanıp ücret tahsis edilmektedir. 1841 tarihli dördüncü zeyl vakfiyeyle Medi-
ne’de Ravza-i Mutahhara yakınlarına konulacak kitaplar vakfedilmekte, hatim 
şartları düzenlenmektedir. 1841 tarihli beşinci ve altıncı zeyl vakfiyelerle vakfın 
akarları arttırılmaktadır. 1842 tarihli yedinci zeyl vakfiyeyle hem vakfa akar ila-
ve edilmekte, hem de Ravza-ı Mutahhara karşısında okunacak Kur’an-ı Kerim 
görevlileri belirlenmekte, Medine’de yaptırılan sebil vakfedilip görevlileri ve tah-
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zeyl vakfiyeyle vakfa birçok akar eklenmekte, Eyüp Sultan Türbesi’ne konulan 
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45 Emine İlhanlı, agt.; Tülay Duran, age., s. 485-528.
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yeni akar eklemektedir. 1849 tarihli onikinci zeyl vakfiyeyle yeni akarlar vakfa 
katıldığı gibi, Merkez Efendi Zaviyesi’ne Şeyh Mehmet Efendi türbesine, Mek-
ke’de Harem-i Şerif müezzin ve imamına tahsisat yapılmakta, Kâbe’de cüzhan 
görevlendirmekte, Medine’de yaptırılan büyük sebile sebilci tayin edilmekte ve 
şeyh Mehmet Can Tekkesi’ne su nakledilmesi şart edilmektedir. Valide Sultan, 
1851 tarihli onüçüncü ve son zeyl vakfiyede ise yaptırdığı Rüşdiye mektebini ve 
yeni okumaya başlayan çocuklara tahsis ettiği Yeşil Mektebi vakfetmekte, bunla-
rın görevlilerini, görevlerini, ücretlerini belirlemekte, giderleri karşılamak üzere 
yeni akarlar vakfetmektedir. Vefatından sonra tamamlanan Dolmabahçe’deki 
Bezm-i Âlem Camii de Valide Sultan’ın hayratı arasında yer almaktadır46.

45. Pertevniyal Valide Sultan 

II. Mahmud’un hanımı, Abdülaziz’in annesidir. Aksaray meydanında, 
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yolları yaptırmıştır.

46. Adile Sultan 

II. Mahmu’dun kızı, Abdülmecid ve Abdülaziz’in kız kardeşi, II. Abdülha-
mid’in halasıdır. 1826’da doğmuş, 1899’da vefat etmiştir. İstanbul Üniversitesi 
Nadir Eserler Kütüphanesi’nde Türkçe Yazmalar Bölümü’nde 4993 numaralı 
defterde, 14 vakfiyesi bulunmaktadır. 

Külliye tarzında büyük eserler yaptırmamış ancak birçok yerde hayır ku-
rumları kurmuş, var olanlara destek olmuştur. Günümüzde Fındıklı’daki sa-
rayı Mimar Sinan Üniversitesi, Kandilli’deki sarayı Kandilli Kız Lisesi, Koşu-
yolu Validebağ’daki sarayı ise öğretmenevi ve kültür merkezi olarak hizmet 
vermeye devam etmektedir. Silivrikapı’daki Bâlâ Dergâhını yeniden yaptırmış, 
burada bir sıbyan mektebi kurmuştur. Küçük Mustafa paşa semtinde Gül Ca-
mii karşısında bir sıbyan mektebi, Galata mevkiinde diğer bir sıbyan mekte-
bi vardır. Dudullu’da çeşme, Galata Mevlevihanesi ve Seyit Nizam türbesinde 

46 Tülay Duran, age., s. 529-573.
47 Ali Akyıldız, “Pertevniyâl Valide Sultan”, DİA, 2007, c. 34, s. 239-240; Doğan Yavaş, “Pertevniyal 

Valide Sultan Külliyesi”, DİA, 2007, c. 34, s. 241-242.
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sarnıç, Galata’da Arap Camii’nde şadırvan ve sarnıç yaptırmıştır. Altunizade 
İsmail Paşa Mahallesi koruluk mevkiinde namazgâh yaptırmıştır. Adile Sultan, 
Eyüp Sultan Hazretleri’nin kabrinin sağ tarafındaki kadınlar mescidi denilen 
odayı tamir ettirerek kendisinin itikafa girdiği yer olarak yeniden yaptırmıştır. 
Buraya Adile Sultan İtikaf Odası denilmiştir. 

Fatih’te Nakşidil Valide Sultan Türbesi’nde hatim okunması, eşi Mehmed 
Ali Paşa ve kızı Hayriye Hanım Sultan’ın bulundukları türbenin bakımı için 
yaptığı vakıflar vardır. Medine-i Münevvere’de dokuz odalı ev, bahçe, arsa, 
değirmen, kuyu, fırın, dükkân, mağaza ve sebilhane yaptırmış, susuzlara su 
sağlamıştır. Buradaki fakirler için tahsisat ayırmıştır. Yine Medine-i Münev-
vere’de büyük bir hurma bahçesi vakfetmiş, evler yaptırıp fakirlerin ihtiyacına 
tahsis etmiştir. Medine’de Bâb-ı Ribat denilen 14 kapılı oda, sofa, mutfak ve 
müştemilatından oluşan bir yer yaptırarak fakir ve ihtiyaç sahibi kadınların 
ihtiyaçları için vakfetmiştir. Mescid-i Nebevi’de kullanılmak üzere birçok eşya 
vakfetmiştir. İstanbul Silivrikapı’da Seyyid Nizam Dergâhı şeyhi ve burada ve-
rilen yemekler için tahsisat yapmıştır. Validebağ’daki arsa ve tarlalarını vak-
fetmiş, ayrıca insanların ve hayvanların içmeleri için kazdırılan su kuyularını 
vakfetmiştir. Gül Camii yakınında yaptırdığı Mektep, Kasımpaşa Mevleviha-
nesi, Merkez Efendi, Seyit Nizam Dergâhı ve buradaki sarnıçlar için tahsisat 
ayırmıştır. Kadıköy’e bağlı Altunizade’de Bağ Köşkü, Galata’da Bereketzade 
Mahallesi, Yüksekkaldırım’da dört katlı ev, sarnıç ve dükkânlardan elde edilen 
gelirden Fatıma (R.A.) Validemizin Türbesine ve Galata Mevlevihanesi’ne tah-
sisat yapmıştır. Beylerbeyi’ndeki İstavroz denilen yerdeki Bedevi Dergâhı’na, 
Mekke’deki Nakşi Dergâhı’na hizmet veren Mehmet Can Dergâhı’na ve Medi-
ne fakirlerine tahsisat yapmıştır48.

47. Perestu Kadın (Valide Sultan) 

Sultan Abdülmecid’in dördüncü kadın efendisi, II. Abdülhamit’in analı-
ğıdır. Asıl adı Rahime’dir. 1829’da doğduğu tahmin edilmektedir. 1906’da vefat 
etmiştir. Türbesi, Eyüp Sultan’da Mihrişah Valide Sultan Türbesi’nin içindedir. 
Osmanlı İmparatorluğu’nda Valide Sultan unvanını taşıyan son hanımdır.

Perestu Valide Sultan’ın 1889 tarihli tek bir vakfiyesi vardır ve VGM Arşi-
vi’nde 571 numaralı defterde kayıtlıdır. Valide Sultan İstanbul Mecidiyeköy’de 

48 Hikmet Özdemir, Âdile Sultan Vakfiyesi, İstanbul: Türkiye İlmi İçtimai Hizmetler Vakfı Yay., 
2006; Hikmet Özdemir, “Eyüp Sultan’da Bir Hanım Sultan Âdile Sultan (1826-1899)”, Eyüp 
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48 Hikmet Özdemir, Âdile Sultan Vakfiyesi, İstanbul: Türkiye İlmi İçtimai Hizmetler Vakfı Yay., 
2006; Hikmet Özdemir, “Eyüp Sultan’da Bir Hanım Sultan Âdile Sultan (1826-1899)”, Eyüp 
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bir cami (Perestu Valide Sultan Camii, bu günkü adıyla Mecidiyeköy Merkez 
Camii), cami yakınında bir sıbyan mektebi, caminin imam ve müezzinin ika-
meti için iki menzil bina ederek vakfetmiş, akar olarak da onbir dükkânı vakfa 
bağlamıştır49.  

Sonuç

Orhan Bey’in eşi Nilüfer Hatun’un kurduğu vakıfla başlayıp, II. Abdül-
hamid’in analığı Perestu Valide Sultan’ın kurduğu vakıfla sonlanan yaklaşık 
altıyüz yıllık tarih içerisinde hemen her dönemde hanım sultanlar tarafından 
kurulan vakıflar bulunmaktadır. Hanım Sultan Vakıfları’nın bir bütünlük içe-
risinde ele alınması birçok açıdan önem taşımaktadır. Böyle bir inceleme, ka-
dının hayır hizmetlerindeki yerini ortaya koyduğu gibi, altıyüz yıllık süreçte 
vakıfların üstlendiği sosyal politikaya yönelik hizmetlerin türlerini, zaman içe-
risindeki değişim ve gelişimini de açıklığa kavuşturmaktadır.

Hanım sultanların kurdukları vakıflara bakıldığında bunların, sosyal po-
litikanın bir aracı olan vakıflar üzerinden toplumun geneline yaygın, hemen 
her alanda müesseseler kurdukları görülmektedir. Sıbyan mektepleriyle ilk 
öğretim, medreseler ve rüşdiye okullarıyla orta öğretim, medreselerle yüksek 
öğretim alanlarında ve her seviyeden eğitim hizmetlerinde yer almışlardır. Va-
kıf eğitim müesseselerinde ücretsiz eğitim vererek, öğrencilere giyim kuşam, 
harçlık desteği sağlamışlardır. Kurulan kütüphanelerle hem eğitim, hem de 
kültürel hayatı desteklemişlerdir. 

Vakıf darüşşifalarla hem tıp eğitimi hem de hastane hizmeti vermişler-
dir. Bu kurumlarda yoksul ve fakirlere ücretsiz sağlık hizmeti ve ilaç desteği 
sağlanmıştır. Yaygın bir şekilde kurulan imarethanelerle fakir ve yoksullar do-
yurulmuş, açta ve açıkta bırakılmamıştır. Vakıf misafirhaneler, geçici süreyle 

Sultan Sempozyumu II, Bildiriler, İstanbul, 1998, s. 211-215; Semavi Eyice, “Âdile Sultan Sara-
yı”, DİA, 1998, c. I, s. 383-384; Ferda Mazak, Sultan II. Mahmud’un Kızı Âdile Sultan, İstanbul, 
Çamlıca Kültür ve Yardım Vakfı Yay., 2000; Ferda Mazak, “Âdile Sultan’ın Üsküdar’da Yaşadığı 
Mekânlar, Vakıfları ve Bugünkü Durumları”, Üsküdar Sempozyumu-1 Bildiriler, c. 2, Ocak 2004, 
s. 123-138; Tuncay Özgişi, “Osmanlı’da Bir Kadın Eğitim Gönüllüsü: Adile Sultan”, Uluslararası 
Sosyal Araştırmalar Dergisi, c. 6, Sy. 26, Bahar 2013, www.sosyalarastirmalar.com; Baha Tan-
man, “Âdile Sultan Mektebi”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, İstanbul: Türkiye Ekono-
mik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayınları, 1994, s. 82; Reşat Ekrem Koçu, “Âdile Sultan”, İstanbul 
Ansiklopedisi, İstanbul, 1958, c. I, s. 216-217.

49 Emine İlhanlı, agt.
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konaklama ihtiyacı olan yolculara hizmet verdiği gibi, dul, yetim gibi desteğe 
ve kalacak yere ihtiyacı olanlara da barınma imkanı sağlamıştır. Yetimlere belli 
bir yaşa kadar ödeme desteği, çeyiz desteği, dul kalanlara kalacak mekan temi-
ni gibi özel hayır şartlarıyla toplumdaki güçsüzlere sahip çıkmışlardır.

Vakıf cami ve mescitler ve buralarda görevlendirilen personelle toplumun 
dini hizmetlerini yerine getirmişlerdir. Vakıf hamamlar, her evde su bulun-
mayan dönemlerde toplum sağlığı açısından önemli bir hizmet müessesesi 
olmuştur. Yine vakıf su yolları, maksemler, sebiller ve çeşmeler şehir hayatını 
yaşanabilir hale getiren vazgeçilmez hizmetler olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Vakıfların hayır hizmetlerini yerine getirebilmek için birçok iktisadi iş-
letme kurarak iktisadî hayatın içinde yer almışlar ve önemli oranda istihdam 
sağlamışlardır. Kurdukları hanlar, çarşılar, dükkânlar vasıtasıyla bulundukları 
bölgenin ticarî hayatının canlanmasında ve canlı kalmasında önemli rol üst-
lenmişlerdir. Kuş uçmaz kervan geçmez yerlerin şenlendiricisi olmuşlar, kur-
dukları han ve dükkânlarla hem ticareti, hem de sosyal hayatı canlandırmışlar, 
şehircilik modeli oluşturmuşlardır. Yol güzergâhları üzerinde kurdukları ker-
vansaraylarla tüccarların, seyahat edenlerin konaklayacakları, her tür ihtiyaç-
larını giderecekleri birimler oluşturmuşlardır. Öksüz, yetim, dul, yaşlı ve kim-
sesizlerin ihtiyaçlarının karşılanması için vakıflarından tahsisat ayırmışlardır. 
Kurdukları vakıflarla, toplum hayatı içerisinde aktif olarak yer almışlardır. 

Tüm bu unsurlar birlikte değerlendirildiğinde, vakıfların bir sosyal poli-
tika aracı olarak etkin bir şekilde kullanıldığı, günümüzde devlet tarafından 
sağlanan hizmetlerin önemli bir kısmının vakıflar eliyle yerine getirildiği, bu 
hizmetler içerisinde hanım sultan vakıflarının önemli bir paya sahip olduğu 
anlaşılmaktadır.
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OSMANLI TOPLUMUNDA VAKIF KURAN KADINLAR VE
MAL VARLIKLARININ KAYNAKLARI

Saadet MAYDAER*

Özet

Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan itibaren kadınlar vakıflar kurarak, 
toplumsal refahın sağlanması için yaptıkları hayırların kurumsal bir veçheye 
bürünmesini sağlamışlardır. Vakıflara ilişkin yapılan çalışmalarda vâkıfelerin 
oranlarına ilişkin farklı veriler bulunmakla birlikte Osmanlı toplumunda ka-
dınların vakıf kurumuna azımsanmayacak oranda katkıda bulundukları gö-
rülmektedir. Pek tabii ki vakıf kurmak menkul veya gayrimenkul mal varlığı 
sahibi olmayı gerektirir. Vakıfların büyük veya küçük ölçekli olması, kurucu-
sunun mal varlığının azlığı ve çokluğuyla ilgilidir. Osmanlı toplumundaki va-
kıfların çok büyük ölçekli olanlarının yanı sıra bazen tek katlı bir ev, bir miktar 
para, mücevher ya da daha küçük bir maddi değeri haiz herhangi bir eşyanın 
da düzenlenen bir vakfiyeyle sürekli bir hayra dönüşebildiği gözlenmektedir. 
Vakıf kurmaya temel teşkil eden mülklerin elde edilme yöntemleri öteden beri 
merak konusudur. Dolayısıyla içinde yaşadıkları toplumda servet ve mal edin-
me yollarının hayli kısıtlı olduğu varsayılan hanımların mal varlıklarının kay-
nakları da bu kapsamdadır. Çalışmada bu konuda elde edilebilen verilerden 
hareketle bazı değerlendirmeler yapılmaya çalışılacaktır.

Giriş

Osmanlı toplumunda kadınlar, Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan itiba-
ren vakıflar kurmaya başladılar. Hatta Osmanlı Devleti’ne ait bilinen ilk vak-

* Doç. Dr., Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslâm Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.
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fiye bir kadına, Orhan Gazi’nin eşi Asporça Hatun’a aittir1. 723/1323 tarihli bu 
vakfiyeyle Osmanlı Devleti’nde kurulan vakıfların öncülüğünü yapan Aspor-
ça Hatun’dan sonra Orhan Gazi’nin diğer hanımı Nilüfer Hatun, Osmanlı’nın 
ilk başkenti Bursa’da yaptırdığı hayır eserleriyle vakıf kurma geleneğini devam 
ettirmiştir. O, Bursa Ovası’nda akan ve daha sonra kendi adıyla anılacak olan 
ırmağın üzerine bir köprü yaptırmıştı2. Ayrıca Bursa Hisarı’nın Kaplıca Ka-
pısı yakınında bir tekke inşa ettirmişti3. Hisarın içinde ise Darphane Mescidi 
adıyla da anılan ve uzun yıllar varlığını devam ettiren bir mescid bina ettir-
mişti4. Yıldırım’ın annesi, I. Murat’ın eşi Gülçiçek Hatun da 802/1399-1400 ta-
rihinde düzenlettiği vakfiyesinde Bursa’da bir zaviye, evler ve mutfak yaptırıp 
vakfetmiştir5.  

Görüldüğü üzere henüz Osmanlı’nın kurulduğu ve kurumlarıyla yerleş-
meye başladığı dönemlerde hanımlar yaptıkları hayır hizmetleriyle vakıf ku-
rumunun toplumda sağlam bir zenine oturmasına katkıda bulunuyorlardı. Bu 
konuda gayret gösteren hanımlar, hükümdar ailesine mensup olanlardan iba-
ret değildi. Henüz 15. yüzyılda kadınlar tarafından düzenlenmiş ve günümüze 
kadar ulaşabilmiş çok sayıda vakfiye, Osmanlı toplumunda her kesimden ha-
nımın ellerindeki mal varlıklarını hayır hizmetlerine sarfedebilmek için adeta 
yarıştıklarının göstergesi gibidir6. Örneklendirecek olursak; Zilkade 894/Ey-
lül 1489 tarihli vakfiyesiyle Sitti Hatun binti es-Seyyid Hasan Bursa’da Köh-
negözsüzler Mahallesi’nde bulunan evini, gelirinden her gün ruhuna Kur’ân 
okuması şartıyla mahalle mescidinin kayyımına ve yine aynı mescidin kandil 

1 Bkz. Asporça Hatun Vakfiyesi, Fatih Millet Kütüphanesi, Ali Emirî, Arapça Yazmalar, nu: 4469; 
Vakıflar Genel Müdürlüğü, Defter: 590, sayfa 207, sıra no: 181. Vakfiyenin tıpkıbasımı ve ter-
cümesi için bkz. Sezai Sevim, Hasan Basri Öcalan, Osmanlı Kuruluş Dönemi Bursa Vakfiyeleri, 
Bursa Osmangazi Belediyesi Yay., İstanbul 2010, s. 15-23; Hasan Basri Öcalan, Sezai Sevim, 
DoğanYavaş, Bursa Vakfiyeleri I, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yay., İstanbul 2013, s. 24-29.

2 Hoca Sadettin, Tacü’t-Tevarih, haz. İsmet Parmaksızoğlu, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1992, s. 36.
3 Âşıkpaşazade, Tevârih-i Âl-i Osman, İstanbul1332, s. 17.
4 Saadet Maydaer, Osmanlı Klasik Döneminde Bursa’da Bir Semt: Hisar, Emin Yay., Bursa 2009, s. 

69. (XVIII. asırda ibadete açık olduğu bilinen mescid  günümüze ulaşamamıştır.)
5 Bkz. Gülçiçek Hatun Vakfiyesi, BŞS, A 25 239a; VGMA, D 6082, s. 383, sıra no: 332; Beyazıd 

Kütüphanesi, Vakfiyeler Bölümü, Ali Emiri Tasnifi, 4478.
6 XV. yüzyılda kadınlar tarafından düzenlenmiş vakfiye örnekleri için bkz. Yakup Tuncer, Mah-

keme Sicillerine Göre XV. Yüzyıl Bursa Vakıfları, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Bursa 1992; Samettin Başol, Vakfiyelerine Göre XV. Yüzyıl Bursa Vakıfları, Gazi Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2001.
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yağına sarfedilmek üzere vakfetmiştir7. Sitti Hatun, Hisar’da içinde inşa ettir-
diği mescid nedeniyle bir mahalleye adını veren tüccar Şeyh Paşa’nın karısı-
dır. Şeyh Paşa Bursa’nın farklı yerlerinde ev, dükkân, değirmen ve bir de tuzla 
vakfetmiştir. Ayrıca Mudurnu’da da bir mescid ve zaviye inşa ettirmiştir8. Sitti 
Hatun’un babası Seyyid Hasan’ın da vakıfları bulunmaktadır9. Dolayısıyla vâ-
kıfe Sitti Hatun Bursa’nın eşrâfından, önde gelen varlıklı ailelerinden birine 
mensup bir hanımdır. 

Osmanlı toplumundaki hanımların henüz erken dönemlerden itibaren 
başlayan vakıf kurma faaliyeti ilerleyen dönemlerde de devam etmiştir. Buna 
göre 16. asrın ilk yarısında kadın vâkıfelerin oranı Bursa için %47 civarların-
dadır10. İlgili dönemdeki toplam 261 vâkıfe üzerinden yapılan değerlendirme-
ye göre vakıfta bulunan kadınların 12’si yani %4.59’u saray mensubudur. 101 
vâkıfe ise azat edilmiş cariyedir ki bu 16. asrın ilk yarısında vakıfta bulunan ka-
dınların %38.69’una tekâbül etmektedir. %55.17’sinin ise statüsü belirleneme-
miştir. Bu da onların normal halktan hanımlar olduklarına işaret etmektedir. 

Hüseyin Çınar “Osmanlı Toplumunda Vakıf Kuran Kadınlar” adlı çalış-
masında şu ana kadar bu hususta yapılan araştırmalardan hareketle Osmanlı 
dönemindeki vâkıfelerin oranını ayrıntılı bir şekilde ortaya koymuştur. Buna 
göre Osmanlı döneminde kurulan vakıflardan en az %15’inin kurucusu kadın-
lardır. Bu oran şehirlere göre %10 ila %50 arasında değişmektedir11.

Elbette zamana ve mekâna göre değişiklik göstermekle birlikte bu oranlar 
Osmanlı toplumunda kadınların vakıf kurma konusunda bir hayli gayretli ve 
istekli olduklarının göstergesidir. Vakıfta bulunmak için vakfedilen menkul ya 
da gayr-i menkulün sahibi olmak gereklidir. Bu da belli oranda bir mal var-
lığına malik olmak anlamını taşır. Bu mal varlıkları büyük ölçekli vakıflara 
kaynaklık edebildikleri gibi,  bazen tek katlı bir ev, bir miktar para, mücevher 

7 BŞS, A 7 334a.
8 Şeyh Paşa hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Maydaer, Hisar, s. 282-284.
9 Maydaer, Hisar, s. 284.
10 Hale Demirel, Mahkeme Sicillerine Göre XVI. Yüzyıl İlk Yarısında Bursa Vakıfları, Uludağ Üni-

versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 2006, s. 60.
11 Hüseyin Çınar, “Osmanlı Toplumunda Vakıf Kuran Kadınlar”, Tanzimat Öncesi Osmanlı Toplu-

munda Cinsiyet, Mahremiyet ve Sosyal Hayat, ed. Miyase Koyuncu Kaya, Bedriye Yılmaz, Türki-
ye Diyanet Vakfı Yay., Ankara 2018, s. 353.
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7 BŞS, A 7 334a.
8 Şeyh Paşa hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Maydaer, Hisar, s. 282-284.
9 Maydaer, Hisar, s. 284.
10 Hale Demirel, Mahkeme Sicillerine Göre XVI. Yüzyıl İlk Yarısında Bursa Vakıfları, Uludağ Üni-

versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 2006, s. 60.
11 Hüseyin Çınar, “Osmanlı Toplumunda Vakıf Kuran Kadınlar”, Tanzimat Öncesi Osmanlı Toplu-

munda Cinsiyet, Mahremiyet ve Sosyal Hayat, ed. Miyase Koyuncu Kaya, Bedriye Yılmaz, Türki-
ye Diyanet Vakfı Yay., Ankara 2018, s. 353.
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ya da daha küçük bir maddi değeri haiz herhangi bir eşya12 düzenlenen bir 
vakfiyede sürekli bir hayra dönüşebiliyordu. O halde içinde yaşadıkları ataer-
kil toplumda servet ve mal edinme yollarının hayli kısıtlı olduğu düşünülen bu 
hanımların mal varlıklarının kaynakları nelerdir?

Osmanlı toplumunda yaşayan kadınların mal edinme yolları; miras, hibe, 
mehir, çalışarak para kazanma, maaş/ulûfe, saray hanımları için paşmaklık 
şeklinde sıralanabilir.

1. Miras

Osmanlı toplumunda bir kişinin öldüğünde geriye bıraktığı mal varlığı-
nın mirasçılar arasında taksimi sonucunda kadın bireyler de hukukî ölçüler 
çerçevesinde kendilerine intikal eden paylara sahip olmaktadırlar. Buna göre 
Müslüman bir kadın, İslam hukukunun öngördüğü esaslar çerçevesinde anne, 
kız, eş, kız kardeş, teyze, hala vb. olarak ölen kişiye olan akrabalık derecesine 
göre mirastan hissesine düşeni almaktadır. İşte bu pay, hanımların bir kısmı 
tarafından uhrevî saadete ulaşmanın bir vesilesi olması dileğiyle vakfedilmek-
tedir. Bu konuda verebileceğimiz ilginç bir örnek 30 Receb 896/8 Haziran 1491 
tarihinde Bursa Mahkemesinde bir vakfiye düzenlettiren Ayşe binti Mevlana 
Alaeddin’in vakfında karşımıza çıkmaktadır. Ayşe, babasının adındaki “Mev-
lana” sıfatından da anlaşılacağı üzere ilmiye sınıfına mensup bir ailenin fer-
didir. Bunun bir sonucu olarak büyük ihtimalle yine ilmiye sınıfına mensup 
biriyle evlenmiş ve ilimle uğraşan evlatlar yetiştirmiştir. Anlaşıldığı kadarıyla 
ilim yolunda bir takım kitaplar edinmiş bir evladı, bu dünyayı kendisinden 
önce terk etmiştir. İşte bu çocuğundan Ayşe Hanım’a bazı kitaplar miras ola-
rak intikal etmiştir.  Bu kitaplar; et-Tefsîr ‘alâ Tarîki’l-Meşâyih, Şerhu’l-Mec-
ma‘ li-İbn Ferişte, Fetevâ-yı Bezzâziyye, Muhtasaru Sıhâhi’l-Cevherî, Muhtasar 
mine’l-me‘ânî’dir. Ayşe Hanım, bu kitapları bir köşede saklamak ya da satıp 
nakde çevirmek yerine vakfetmeyi tercih etmiştir. Vakfettiği şey kitap olun-
ca, kıymetini bilecek ve istifade edecek kimseler göz önüne alınarak kitaplar-
dan ilim ehlinin faydalanmasının arzu edildiği vakfiyede dile getirilmiştir13. 
Bu yüzden de vakfettiği kitapların, ilim ehlinden bu kitapları mütalaaya ehil 
olanlar tarafından kullanılması şartını koymuştur. Burada vakfedilen kitap sa-

12 Demirel çalışmasında kadınların bazılarının kazan, tencere vb. dahi vakfedebildiklerine değin-
miştir. Demirel, agt, s. 55, 60.

13 BŞS, A 8 132a.
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yısı az olmakla birlikte maddî açıdan değerleri bir hayli yüksektir. Kitapların 
kıymetlerine dair vakfiyede herhangi bir ifade geçmemekle birlikte içerisinde 
kitapların yer aldığı terekelerden hareketle bir tahminde bulunmaya çalışılabi-
lir. Buna göre vakfedilen kitaplardan sadece biri olan Muhtasaru Sıhâhi’l-Cev-
herî, bir müderrisin terekesinde 880 akçe değer biçilerek kaydedilmiştir14. 16. 
asırda Osmanlı toplumunda kitaplar üzerine yapılan bir çalışmada ise bir ki-
tabın ortalama fiyatının 200 akçe civarında olduğu belirlenmiştir15. Gerek yazı 
malzemesinin pahalılığı, gerekse tüm kitapların henüz matbaa kullanılmadı-
ğına göre el yazması oluşu kitap fiyatlarının oldukça yüksek değerlere sahip 
bulunması sonucunu doğurmuştur. Bu yüzden de 1500-2000 akçelik değere 
sahip kitap sayısı hiç de az değildir16. Bu durum ilim talipleri için kitap alma-
yı güçleştirdiğinden vakfedilen kitaplar Osmanlı toplumunda özellikle eğitim 
öğretim hayatı için önemli bir hizmeti ifa etmiştir.

Miras yoluyla elde ettiği mal ve mülkünü vakfeden diğer bir hanım da 
Üsküp’de ikamet eden el-Hace Ayşe Hatun binti el-Hac Sağir Mehmed’dir17. 
Ayşe Hatun yedi dükkân, 40 dönüm tarla, birbirine bitişik iki ev, bir bahçe, 6 
gözlü bir değirmenin yanı sıra 14.000 akçe nakit para vakfetmiştir.18 Vakfettiği 
bu mallardan 7 dükkânın babasından miras yoluyla intikal ettiğini “Medine-i 
Üsküp’te Alaca kurbünde babam Mehmed Efendi’den irsle intikal eden 7 bab 
dükkânlarımı hisbetenlilllah vakf-ı habs ettim ki” ifadesiyle dile getiren Ayşe 
Hatun, Osmanlı’nın balkanlardaki fetihlerinde önemli rol oynayan ve bura-
larda yönetici olarak da hizmet veren bir Osmanlı uç beyi olan İshak Bey’in 
soyundan gelmektedir19. Ayşe Hatun, Üsküp’ün Hatuncuklar Mahallesi’nde bir 
mescit ve zaviye yaptırarak masraflarının vakfın gelirlerinden karşılanmasını 
istemiştir20.

14 Saadet Maydaer, “XVI. Yüzyılda Bir Osmanlı Müderrisi: Mevlânâ Muslihuddin Efendi ve Mira-
sı”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Bursa 2011, c. 20, Sy. 1, ss. 117-155, s. 139.

15 Ali İhsan Karataş, “Şer’iyye Sicilleri Bağlamında Klasik Dönem Bursa Halkının Kitap Dünyası”, 
38. ICANAS/ Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Ankara 2007, s. 126.

16 Karataş, a.g.e., s. 126
17 Mümin Omerov, Vakfiyelere Göre XV.-XVIII. Asırlarda Makedonya’da Vakıflar ve İşlevleri, Uludağ 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa 2016, s. 63.
18 Ayşe Hatun’un vakfiyesi için bkz. VGMA, D 987, s. 274, sıra no: 95.
19 Omerov, agt, s. 63; İshak Bey hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Feridun Emecen, “İshak Bey”, 

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, c. 22, İstanbul 2000, ss. 524-525.
20 Bkz. Ayşe Hatun’un Vakfiyesi, VGMA, D 987, s. 275, sıra no: 95.
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14 Saadet Maydaer, “XVI. Yüzyılda Bir Osmanlı Müderrisi: Mevlânâ Muslihuddin Efendi ve Mira-
sı”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Bursa 2011, c. 20, Sy. 1, ss. 117-155, s. 139.

15 Ali İhsan Karataş, “Şer’iyye Sicilleri Bağlamında Klasik Dönem Bursa Halkının Kitap Dünyası”, 
38. ICANAS/ Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Ankara 2007, s. 126.

16 Karataş, a.g.e., s. 126
17 Mümin Omerov, Vakfiyelere Göre XV.-XVIII. Asırlarda Makedonya’da Vakıflar ve İşlevleri, Uludağ 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa 2016, s. 63.
18 Ayşe Hatun’un vakfiyesi için bkz. VGMA, D 987, s. 274, sıra no: 95.
19 Omerov, agt, s. 63; İshak Bey hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Feridun Emecen, “İshak Bey”, 

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, c. 22, İstanbul 2000, ss. 524-525.
20 Bkz. Ayşe Hatun’un Vakfiyesi, VGMA, D 987, s. 275, sıra no: 95.
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Aslında kadın ya da erkek vakıfta bulunan kimselerin pek çoğu düzenledik-
leri vakfiyede gelirlerinin kaynağını açıklamak zorunda değillerdir ve genellikle 
de böyle bir yola gitmezler. Ancak nadiren de olsa “irsle” veya “satın almak su-
retiyle” elde ettikleri bir mülkü vakfettiklerini dile getirdikleri vakfiyelere rast-
lamak mümkündür. Kadınlar açısından durumu incelediğimizde sadece kadın 
vakfiyelerini ele alan çalışmalar bizim için fikir verici olabilir. Buna göre 1789-
1923 yılları arasındaki Kütahya’da kurulan kadın vakıflarını konu edinen bir 
yüksek lisans çalışmasında elde edilen verilere göre incelenen 35 kadın vakfiye-
sinden 11’inde kadınların vakfettikleri mallar kısmen veya tamamen miras yo-
luyla elde edilmiştir ki bu da yaklaşık %31.42’lik bir orana tekabül etmektedir21. 

2. Hibe

Osmanlı toplumunda kadınların kendi çaba ve gayretleri olmaksızın mal 
edinebilmelerinin diğer bir yolu da hibedir. Kadınlara genellikle kadın veya er-
kek akrabaları ya da şayet azatlı cariyelerse eski efendileri tarafından bazı mal ya 
da paraların hibe edildiği görülmektedir. Hanımların bu şekilde sahip oldukları 
mal varlıklarını vakfederek değerlendirdiklerine dair en eski ve güzel örnekler-
den biri Osmanlı’nın ilk vakıf kurucusu olan Asporça Hatun’dur. Zira Asporça 
Hatun, Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin kayınpederi olarak ken-
disine bağışladığı, vakfiyede geçen ifadesiyle “hibe ettiği” Kite’ye bağlı Narlı, 
Kapaklı, Burunhisar Köyü ve buraya bağlı Eğrice mezraasını dört çiftlikle be-
raber, Çepni Köyü’nü kendisine bağlı dört mezraa ve araziyle beraber, Yörüklü 
Karyesi’nde bulunan iki çiftlik arazisini, Frenkli Köyü’nü, Mudanya’da bulunan 
bir çiftliği ve Bursa’ya bağlı Balıklı Çiftliği mezraasını 723/1323 yılında vakfe-
derek Osmanlı kadınlarının vakıf kurması geleneğini de başlatmıştır22. 

Onun başlattığı geleneği başta hanedan mensubu hanımlar olmak üzere 
diğer Osmanlı kadınları da sürdürmüş ve bunlardan biri olan Hatice Hatun, 
İnegöl’ün Kulaca Köyü’nü vakfetmiştir. Hatice Hatun, Osman Gazi’nin oğlu 
olan Savcı Bey’in oğlu Süleyman Bey’in kızı, dolayısıyla Osman Gazi’nin toru-
nudur. Hatice Hatun’a babası Süleyman Bey, kendi mülkiyetinde bulunan bu 
köyü sağlığındayken vermiş, o da vakfetmiştir23. 

21 Özlem Soyer Zeyrek, Kadın Vakıfları: Kütahya Örneği (1789-1923), Dumlupınar Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya 2007, s. 125.

22 Bkz. Asporça Hatun Vakfiyesi, Fatih Millet Kütüphanesi, Ali Emirî, Arapça Yazmalar, nu: 4469; 
VGMA, D 590, s. 207, sıra no: 181.

23 Kepecioğlu, age, c. II, s. 169.
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3. Mehir

Mehir, nikâh akdinin sonucu olarak kocanın hanımına ödemekle yükümlü 
bulunduğu para veya malı ifade etmek üzere kullanılan bir tabirdir. Muaccel 
ve müeccel olmak üzere iki kısımda ödenmesi teamül halini almıştır. Mehrin 
nikâhın yapıldığı esnada ödenen kısmına muaccel, daha sonra ödeneceği taah-
hüt edilen kısmına da müeccel adı verilmektedir. Osmanlı toplumunda mehr-i 
müeccelin bir şekilde evlilik sona erdikten sonra ödendiği görülmektedir. Buna 
göre eşler bain talakla veya tefrik yoluyla yani hâkim kararıyla boşandıklarında 
mehr-i müeccel kocası tarafından ayrıldığı karısına ödenmek zorundadır.24 Aynı 
şekilde kocanın ölümü halinde de evlilik doğal olarak sonlanmış olacağından 
mehr-i müeccelin ölen kocanın terekesinden karısına ödenmesi gerekmiştir. 
Ancak bu durum, mehrin kararlaştırılması ile ödenmesi arasında oldukça uzun 
bir zamanın geçmesi anlamını taşıdığından yazılı olarak kaydedilmesine özen 
gösterilmiştir. Kaydedilen mehir miktarlarına baktığımızda aslında kadınların 
mehir yoluyla çok büyük miktarlarda servetler edinmediklerini görebiliriz. Bur-
sa örneğinde yapılan bir çalışmada 15. yüzyıl sonları ile 16. yüzyılın başlarına 
ait 159 nikâh akdinde mehr-i müeccel olarak belirlenen miktarların %60.37’si 
1000 dirhem ve altındadır. %23,27’si ise 1001-5000 dirhem arasındadır. %7,54’ü 
5001-10.000 dirhem arasında değişirken, 10.000 dirhem üzeri mehir miktarı 
%8,80’i geçmemektedir25. Dolayısıyla mehir yoluyla çok yüksek miktarlarda bir 
kazanç sağlamak ve servet sahibi olmak kadınların çoğunluğu için pek mümkün 
gözükmemektedir. Bununla birlikte normal şartlarda geçimi zaten temin edilen 
ve hemen hiçbir harcama yapmak zorunda kalmayan bir kadın için mehir bir 
çeşit servet edinme aracı olabilmiştir. Bazı kadınlar ise gerçekten devrin şartla-
rına göre servet sayılabilecek miktarlarda mehir belirleyebilmişlerdir. Örneğin 
11 Muharrem 962/6 Aralık 1554’de Mehmed b. Mehmed ile nikâhlanan Fatma 
binti Mustafa’nın mehri 1000 zehebî dinar olarak belirlenmiştir26. 

Elimizde doğrudan mehrini vakfeden bir kadına dair vakfiye bulunma-
maktadır. Ancak özellikle para vakfeden kadınların pek çoğunun vakfettikle-
rinin, alınması teamül haline gelmiş mehirlere yakın miktarlarda nakit paralar 

24 Osmanlı toplumunda boşanma hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Saadet Maydaer, “Klasik Dö-
nem Osmanlı Toplumunda Boşanma”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Bursa 2007, 
c. 16, Sy. 1,  s. 299-320.

25 Saadet Maydaer, XVI. Yüzyılda Bursa Kadınları, Emin Yay., Bursa 2010, s. 45.
26 BŞS, A 67 422b.
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25 Saadet Maydaer, XVI. Yüzyılda Bursa Kadınları, Emin Yay., Bursa 2010, s. 45.
26 BŞS, A 67 422b.
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oluşu, söz konusu vakıfların kaynağının mehirleri olma ihtimalini gündeme 
getirmektedir27.

4. Kadınların Çalışma Hayatına Katılarak Servet Edinmeleri

Osmanlı toplumunda kadınlar yaygın olmamakla birlikte ticarî faaliyet-
lerde bulunabiliyorlardı. Ticaretle uğraşan kadınlar genellikle tüccar bir aile 
çevresinden geliyorlardı. Ailelerinden kendilerine miras olarak kalan ticaret-
haneleri bizzat veya bir başkası vasıtasıyla işletip gelir elde ediyorlardı. Örne-
ğin Zilkade 1006/Haziran 1598’de Bursa’da yaşayan Kerime’ye, Gelincik Çarşı-
sı yakınındaki bezzazlar içinde birbirine bitişik iki dükkân babasından miras 
olarak kalmıştı. O da bu dükkânları kölesi Hüsrev aracılığıyla işletmeyi tercih 
etmişti28. Böylece Kerime Bursa’nın gözde çarşılarından birinde bulunan iki 
dükkândan elde edilecek gelirin sahibi durumuna gelmişti.

Bursa’dan Şemsi binti Memi adlı kadın, Timurtaş Mahallesi’nde Şibli Bah-
çesi olarak bilinen bahçeyi dut yaprağı ve meyvesiyle birlikte bir yıllığına 5000 
akçeye kiralamıştı. Buradaki maksadı ipekçilik yapmaktır.29 

İlerleyen süreçte kadınların daha farklı sektörlerde de adlarının geçtiğini 
görmek mümkündür. XVIII. asra ait Abdülaziz Efendi vakıflarının muhasebe 
kaydından anlaşıldığı kadarıyla, “Abbas Efendi kerîmesi” olarak kaydedilen bir 
kadın, işletmek üzere Bursa’da Muradiye Mahallesi’ndeki bir kahvehaneyi ki-
ralamıştır30. Abdülaziz Efendi Vakfı’ndan başka dükkânlar ve bahçe kiralayan 
farklı kadınlar da bulunmaktadır31. Ayrıca Osmanlı döneminde alıcılarının da 
satıcılarının da kadınlardan meydana geldiği, sebze, meyve, hayvansal ürünler 
ve el işleri gibi çeşitli ürünlerin alınıp satıldığı “avrat pazarı”32 olarak ünlenen 
pazardan Bursa’da da mevcuttu. Bursa’daki avrat pazarının 1742 yılına kadar 
Ulucamii’nin doğusunda kurulduğu belirtilmektedir33.

27 XVI. asırda Bursa’da para vakfeden reayaya mensup kadınların vakfettikleri para miktarları için 
bkz. Demirel, agt, s. 47-56.

28 BŞS, A 153, 149b.
29 Saadet Maydaer, “Osmanlı Klasik Döneminde Kadınların Servet Edinme Yolları (Bursa Örne-

ği)”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Bursa 2006, c. 15, sy. 2, s. 375.
30 Ali İhsan Karataş, Şeyhülislam Karaçelebizade Abdülaziz Efendi, Bursa Büyükşehir Belediyesi 

Yay., Bursa 2015, s. 123.
31 Karataş, age, s. 123, 124.
32 Ertuğrul, Özkan, “Avrat Pazarı”, DİA, c. 4, İstanbul 1991, s. 125.
33 Kâmil Kepecioğlu, Bursa Kütüğü, yay. haz. Hüseyin Algül, Osman Çetin, Mefail Hızlı, Mustafa 

Kara, M. Asım, Yediyıldız, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yay., İstanbul 2009, c. I, s. 200.
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Osmanlı toplumunda ticaret hayatında büyük sermaye sahibi olamasa 
da küçük ölçekli ticaret yaparak para kazanabilen kadınlar arasında bo-
hçacı kadınlar da yer alır. Bunlar zengin ailelerin evlerine girip, kumaş, 
giyecek, mücevher gibi birtakım şeyleri pazarlıyorlardı. Bohçacı kadınlar 
bu şekilde küçük çaplı tüccarlar olarak kendilerince para kazanma yolunu 
bulmuşlardı34.

Hiçbir şekilde sermaye sahibi olamamış ama emeğiyle para kazanmaya 
çalışan kadınlar da vardı. Özellikle tekstil sektöründe işçilik yaparak gelir elde 
eden kadınların var olduğu bilinmektedir.  Örneğin Bursa’da ipekçilik yaygın 
olduğundan ibrişim alıp sararak para kazanan çok sayıda kadın vardı. Bir meş-
dud35 (çözgü) 200 akçe civarında işletiliyor, ortalama bir seferde 5 meşdud iş-
leyen bir kadın XVI. yüzyılda 1000 akçe kazanabiliyordu36. Ancak bu sezonluk 
bir iş olup, yaz mevsiminde iki aylık bir süreci içermekteydi37. Dolayısıyla bu 
tür bir işte işçi olarak çalışan kadınlar kolay kolay çok yüksek miktarlarda gelir 
sahibi olamıyorlardı. Bununla birlikte bazen sarılmak üzere ipek veren, yani 
bir çeşit işveren konumunda olan kadınlar için elde edilecek meblağlar şüphe-
siz artıyordu. Osmanlı toplumunda bu şekilde kendi başlarına ya da ortaklık 
kurarak işveren durumunda olan kadınlar bulunuyordu38. Girişimci ruha sa-
hip bazı kadınlar hamam işletmeciliği gibi farklı sektörlerde patron veya işlet-
meci olarak karşımıza çıkabiliyorlardı39.

Bunların yanı sıra ebelik, hekimlik hatta cerrahlık mesleklerini icra eden 
kadınlar da bulunuyordu. Üsküdar’da Solak Sinan Mahallesi’nde oturan Fatma 
binti Abdullah kellik hastalığını iyi eden bir hekim kadındı40. Yine Üsküdar’da 
oturan Saliha binti Küpeli başarılı fıtık ameliyatlarıyla nam salmış bir kadın 
cerrahtı41. 

34 Maydaer, “Servet Edinme Yolları”, s. 378.
35 Sıkıca bağlanmış olan demektir. Bursa ipeğinden yapılmış bir çeşit kumaş. Bkz. Ferit Devellioğ-

lu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Aydın Kitabevi Yay., Ankara 1996, s. 630.
36 BŞS, A 101 13b.
37 Cafer Çiftçi, Bursa’da Vakıfların Sosyo-Ekonomik İşlevleri, Gaye Kitabevi, Bursa 2004, s. 217.
38 BŞS, A 43 82b.
39 BŞS, B 17 30a.
40 Üsküdar Şer’iyye Sicilleri, 181 42a.
41 Maydaer, “Servet Edinme Yolları”, s. 379.
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34 Maydaer, “Servet Edinme Yolları”, s. 378.
35 Sıkıca bağlanmış olan demektir. Bursa ipeğinden yapılmış bir çeşit kumaş. Bkz. Ferit Devellioğ-

lu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Aydın Kitabevi Yay., Ankara 1996, s. 630.
36 BŞS, A 101 13b.
37 Cafer Çiftçi, Bursa’da Vakıfların Sosyo-Ekonomik İşlevleri, Gaye Kitabevi, Bursa 2004, s. 217.
38 BŞS, A 43 82b.
39 BŞS, B 17 30a.
40 Üsküdar Şer’iyye Sicilleri, 181 42a.
41 Maydaer, “Servet Edinme Yolları”, s. 379.
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5. Ulûfe Tayin Edilmiş Kadınlar

Ulûfe, maaş yerine kullanılan bir tabir olup, yeniçerilere ve diğer devlet 
memurlarına günlük/yevmî olarak hesaplanıp, üç aylıklar halinde ödenirdi42. 
Bazı kadınlara da özellikle soyu saray halkından gelenlere ulûfe tayin edilmiş-
tir. Örneğin Çelebi Sultan Mehmed’in kızı Selçuk Hatun’la, İsfendiyaroğlu İb-
rahim Bey’in çocuğu olan Hatice Hatun için Bursa kapanından günlük 20 akçe 
tayin olunmuştur. Aynı şekilde Hatice Hatun’un kızı Hanzade Hatun da gün-
lük 10 akçe ulûfe almıştır43. Hatice Hatun tıpkı annesi Selçuk Hatun gibi çok 
sayıda vakfı bulunan bir hanımdır. Bursa’da Atpazarı semtinde bir cami yaptır-
mıştır. Ayrıca Emir Sultan Türbesi civarında yetim çocukların okutulması için 
bir mektep yaptırmıştır44.  Hatice Hatun bu cami ve mektebin giderlerinin kar-
şılanabilmesi için Şevval 906/Mayıs 1501 tarihli vakfiyesinde Amasya’da Kerte 
Köyü’nü, Merzifon’da Karacaviran ve Boğa köylerini, Yenişehir’de Dikilitaş’ta 
Tar köylerini, Kite’de Kepek Köyü civarında bir tarlayı, Bursa’da üç boyacı, bir 
başçı dükkânını, yine Bursa’da bir avlu içindeki sekiz odayı ve Dikencik Kö-
yü’ndeki büyükbaş hayvanlarını vakfettiğini ifade etmiştir.45

II. Bayezid’in kızı ve Sultan Şehinşah’ın kızkardeşi olan Sultanzade Ha-
tun’a, II. Bayezid’in oğlu Şehzade Sultan Şehinşah kendi salyanesinden günde 
100 akçe ulûfe tayin etmiştir. Zağanos Paşa’nın kızı Hatice Hatun’un da Bursa 
mizanı gelirlerinden günlük 30 akçe ulûfesi vardı.46 

1850’de Bezmiâlem Valide Sultan’ın maaşı 450.000 kuruştur. Abdülmecid 
döneminde padişahın kızkardeşi Adile Sultan’ın maaşı 200.000 kuruş, kızları-
nın 125.000 kuruş, kadınlarının ise 20.000 kuruş olarak kaydedilmiştir. Sultan 
Abdülmecid’in kadın ve kızlarına ait sözkonusu maaş listesinde Bezmiâlem 
Valide Sultan’ın maaşı ise 500.000 kuruş olarak gösterilmiştir.47

42 Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, c. III, MEB, İstanbul 2004, 
s. 544. 

43 BŞS, A 4 152a. Kepecioğlu, age, c. II, s. 148.
44 Fatma Korkmaz, Selçuk Hatun ve Vakıfları, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bur-

sa 1997, s. 67, 68.
45 Kepecioğlu, age, c. II, s. 167.
46 BŞS, A 3 176. 
47 Kenan Göçer, “Bezmiâlem Valide Sultan ve Gureba Hastanesi Vakfiyesi”, Çankırı Karatekin Üni-

vesitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(1), ss. 123-150, s. 128. Bezmiâlem Valide 
Sultan’ın gelirleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Arzu Terzi, Bezmiâlem Valide Sultan, Bezmiâ-
lem Vakıf Üniversitesi Yay., İstanbul 2018, s. 136-143. 
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Bezmiâlem Valide Sultan sahip olduğu mal varlığını aralarında hastaha-
neler, mektepler, camiler çeşmeler ve sebillerin de bulunduğu çok sayıda vakıf 
kurarak hayır hizmetlerinde kullanmayı tercih etmiştir.48 

6. Paşmaklık 

Osmanlı maliyesinde hanım ve valide sultanlara devlet tarafından bir 
arazinin gelirlerinin tahsis edilmesine “paşmaklık” adı verilirdi.49 XVI. yüzyıl 
sonlarına kadar Osmanlılar’da bu adla ayrılmış topraklar bulunmamaktadır. 
Zira bu tarihlerden önce de padişahlar valide ve hanım sultanlara çeşitli ara-
zileri mülk veya tımar olarak verebilmekteydiler. Ancak bunun için özel bir 
adlandırma yoluna gidilmiyordu.50 Bu husustaki en dikkat çekici uygulamalar 
Nurbanu ve Safiye Sultanlara tahsis edilen paşmaklıklara aittir. Zira III. Meh-
met 1004/1595’te validesi Safiye Sultan’a 1 milyon akçeden fazla geliri olan has 
arazileri paşmaklık olarak tayin etmiştir.51 Bu kadar yüksek gelirlere sahip olan 
bu valide ve hanım sultanlar sahip oldukları maddî gücü genellikle büyük öl-
çekli vakıflar kurarak değerlendiriyorlardı.52

Sonuç

Vakıfta bulunan kişiler genellikle düzenledikleri vakfiyelerde vakfettikleri 
mal varlıklarının kaynağı konusunda bilgi vermezler. Ancak nadiren de olsa 
bazı vakıf kurucuları “irs yoluyla bana geçen” vb. ifadeler kullanarak, vakfettik-
leri mal varlıklarının kendilerine miras kaldığını dile getirmişlerdir. Yine çok 

48 Göçer, agm, s. 129; Terzi, age, s. 223-247.
49 Mehmet İpşirli, “Paşmaklık”, DİA, İstanbul 2007, c. 34, ss. 186-187, s. 186.
50 İpşirli, agm, s. 187.
51 İpşirli, agm, s. 187.
52 Osmanlı valide ve hanım sultanlarının yaptırdıkları hayır eserleri ve vakıflara dair örnekler için 

bkz. Amy Singer, Osmanlı’da Hayırseverlik Kudüs’te Bir Haseki Sultan İmareti, Tarih Vakfı Yurt 
Yayınları, İstanbul 2004; Terzi, age, s.187-247; Nurdan Şafak, Hayırsever Bir Osmanlı Valide Sul-
tanı: Hatice Turhan Sultan ve Vakfiyesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yayınları, İstan-
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Bezmiâlem Valide Sultan sahip olduğu mal varlığını aralarında hastaha-
neler, mektepler, camiler çeşmeler ve sebillerin de bulunduğu çok sayıda vakıf 
kurarak hayır hizmetlerinde kullanmayı tercih etmiştir.48 

6. Paşmaklık 

Osmanlı maliyesinde hanım ve valide sultanlara devlet tarafından bir 
arazinin gelirlerinin tahsis edilmesine “paşmaklık” adı verilirdi.49 XVI. yüzyıl 
sonlarına kadar Osmanlılar’da bu adla ayrılmış topraklar bulunmamaktadır. 
Zira bu tarihlerden önce de padişahlar valide ve hanım sultanlara çeşitli ara-
zileri mülk veya tımar olarak verebilmekteydiler. Ancak bunun için özel bir 
adlandırma yoluna gidilmiyordu.50 Bu husustaki en dikkat çekici uygulamalar 
Nurbanu ve Safiye Sultanlara tahsis edilen paşmaklıklara aittir. Zira III. Meh-
met 1004/1595’te validesi Safiye Sultan’a 1 milyon akçeden fazla geliri olan has 
arazileri paşmaklık olarak tayin etmiştir.51 Bu kadar yüksek gelirlere sahip olan 
bu valide ve hanım sultanlar sahip oldukları maddî gücü genellikle büyük öl-
çekli vakıflar kurarak değerlendiriyorlardı.52

Sonuç

Vakıfta bulunan kişiler genellikle düzenledikleri vakfiyelerde vakfettikleri 
mal varlıklarının kaynağı konusunda bilgi vermezler. Ancak nadiren de olsa 
bazı vakıf kurucuları “irs yoluyla bana geçen” vb. ifadeler kullanarak, vakfettik-
leri mal varlıklarının kendilerine miras kaldığını dile getirmişlerdir. Yine çok 

48 Göçer, agm, s. 129; Terzi, age, s. 223-247.
49 Mehmet İpşirli, “Paşmaklık”, DİA, İstanbul 2007, c. 34, ss. 186-187, s. 186.
50 İpşirli, agm, s. 187.
51 İpşirli, agm, s. 187.
52 Osmanlı valide ve hanım sultanlarının yaptırdıkları hayır eserleri ve vakıflara dair örnekler için 

bkz. Amy Singer, Osmanlı’da Hayırseverlik Kudüs’te Bir Haseki Sultan İmareti, Tarih Vakfı Yurt 
Yayınları, İstanbul 2004; Terzi, age, s.187-247; Nurdan Şafak, Hayırsever Bir Osmanlı Valide Sul-
tanı: Hatice Turhan Sultan ve Vakfiyesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yayınları, İstan-
bul 2017; Betül İpşirli Argıt, Rabia Gülnuş Emetullah Sultan 1640-1715, Kitap Yayınevi, İstanbul 
2014, s. 171-199; Tijen Sabırlı, Vakfiyesi ve Muhasebe Kayıtları Işığında Nurbanu Atik Valide Sul-
tan Vakfı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2012; Ramazan Pantık, Atik 
Valide Sultan Külliyesi (1686-1727), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 
2014; Tijen Sabırlı, Nurbanu Atik Valide Sultan Vakfı’nın Sosyal ve Ekonomik Açıdan İncelenmesi 
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daha ender biçimde vakfettikleri şeylerin kendilerine hibe edildiği kaydedile-
bilmektedir. Buradan hareketle Osmanlı toplumundaki kadın vakıf kurucula-
rının mal varlıklarının kaynaklarını tespit etmek oldukça zor görünmektedir. 
Ancak genel anlamda Osmanlı Devleti’nde kadınlar miras, hibe, mehir, çeyiz, 
maaş veya ulûfe alma yoluyla servet sahibi olabilmektedir. Yapılan akademik 
araştırmalara göre vâkıfelerin oranı zaman ve mekâna göre değişiklik göster-
mekle birlikte %15’ten aşağıya inmemektedir. Dolayısıyla Osmanlı toplumun-
da kadınlar elde ettikleri servetlerini yardımseverliklerinin kurumsallaşmış 
şekli olarak vakfetme hususunda oldukça gayretliydiler.
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MİHRİŞAH VALİDE SULTAN VE VAKFI

İdris AKARÇEŞME*

Hayatı, Vakıf Kurma Gayesi ve Vakfiyeleri

a. Mihrişah Valide Sultan

III. Mustafa’nın kadın efendilerinden olan Mihrişah Sultan 1761 yılın-
da III. Selim’i dünyaya getirerek hem şehzade anası, hem de III. Mustafa’nın 
başkadını olmuştur. 1728 yılından 1761 yılına kadar 33 yıllık sürede Harem-i 
Hümâyunda hiçbir şehzadenin doğmamış olduğu1 göz önüne alınırsa Şehza-
denin doğumunun Mihrişah Sultan’ın yanısıra saltanatın devamı açısından ne 
kadar önemli olduğu görülür. Mihrişah Sultan III. Selim’den başka Hibetullah 
Sultan ve Fatma Sultan’ın da annesidir. 1774’te III. Mustafa’nın aniden vefatı 
üzerine Eski Saray’a gönderilen Mihrişah Sultan, I. Abdülhamid’in 15 yıl süren 
saltanatı boyunca burada kalmıştır.2 1789 yılında oğlu III. Selim’in 28. Osmanlı 
padişahı olması üzerine valide alayı ile Topkapı Sarayı’na dönen Mihrişah Sul-
tan padişah annesi olmasından dolayı Valide Sultan unvanını almıştır.3 Ken-
dini hayır hasenat işlerine adayıp devlet işlerine karışmayan Mihrişah Valide 
Sultan bu hizmetlerini kalıcı kılmak için vakfını kurmuş, neredeyse Valide Sul-
tanlığını vakıf hizmetlerine adamıştır. 1805 yılında 60’lı yaşlarda iken Topkapı 
Sarayı’nda vefat eden Mihrişah Valide Sultan, Eyüp Sultan’da yaptırmış olduğu 
külliyenin bir parçası olan türbeye defnedilmiştir. 

* Araştırmacı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
1 İbrahim Pazan, Padişah Anneleri Eserleriyle Valide Sultanlar, 4. Basım, İstanbul: Babıali Kültür 

Yayıncılığı, 2011, s. 117.
2 Pazan, s. 117.  
3 M. Çağatay Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları, 4. Basım, Ankara: TTK Basımevi, 2001, s. 99.
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b. Vakıf Kurma Gayesi

Mihrişah Valide Sultan, vakıf kurma gayesi vakfiyelerindeki ifadelerin-
den hareketle; Allah’ın (cc) rızasını kazanma ve Resulullah’ın (sav) şefaatine 
nail olma gayesi olarak açıklanabilir. Vakfiyelerde hayır hasenata teşvik eden 
müjdeleyici ayet ve hadislere atıflar yapılarak bu gaye edebi bir şekilde anlatıl-
maktadır. Örnek olması bakımından vakfiyelerde yer alan ayet ve hadislere şu 
örnekler verilebilir:

30 Nisan 1790 tarihli vakfiyede “Allah’ın (c.c.) sana ihsanda bulunduğu gibi 
sen de ihsanda bulun4”ayeti zikredilerek kendisine ihsan edilen nimetlerin far-
kında olduğu anlaşılmaktadır.

9 Temmuz 1795 tarihli vakfiyede “Mallarını Allah yolunda harcayanların 
durumu, yedi başak bitiren ve her başakta yüz tane bulunan bir tohum gibidir” 
ve “kendiniz için her ne iyilik işlemiş olursanız, Allah katında onu bulursunuz5” 
ayetleri zikredildikten sonra buradaki müjdelere mazhar olmak üzere Valide 
Sultan’ın mallarını vakfederek sadaka-i cariye oluşturmayı mutat hale getirdiği 
anlatılmaktadır.

24 Ocak 1797 tarihli zeyl vakfiyede Hz. Peygamber’in (s.a.v.) “Su nasıl 
ateşi söndürüyorsa sadaka da hataları öyle siler, süpürür6” hadis-i şerifinden 
ilhamla Valide Sultan’ın sadaka-i cariye olarak kurduğu vakfın mizan gününde 
sırattan kolay geçmesine vesile olacağına olan inancı aktarılmaktadır.

c. Mihrişah Valide Sultan’a Ait Vakfiye ve Zeyl Vakfiyeler

Mihrişah Valide Sultan Vakfıyla ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinde 
yapılan araştırmada, zeyilleriyle birlikte on bir vakfiye ve bunların mükerrer 
nüsha kayıtları tespit edilmiştir.

15 Şaban 1204 (30 Nisan 1790) Tarihli Vakfiye

Mihrişah Valide Sultan Vakfına ait ilk vakfiye kaydı olup VGM arşivinde 
iki ayrı defterde kayıtlıdır. Birinci kayıt müstakil müzehhep defter şeklinde 1451 
(Kasa 170) numaralıdır ve yirmi bir varaktan oluşmaktadır. Aynı vakfiyenin ikinci 
kaydı ise VGM arşivinde 58 nolu defterin 1. sayfasının 1. sırasında yer almaktadır.

4 Kur’ân-ı Kerim, Kasas Sûresi, Âyet: 77; D.1451 s. 5a.
5 Kur’ân-ı Kerim, Bakara Sûresi, Âyet: 110; D.1454 s. 2a.
6 D.1453 s. 1b.
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25 Ramazan 1204 (8 Haziran 1790) Tarihli Zeyl Vakfiye

15 Şaban 1204 (30 Nisan 1790) tarihli ilk vakfiyede şart değişikliği ya-
pılmasına ilişkin zeyil vakfiyedir. VGM arşivinde bulunan 1204 tarihli 1451 
(Kasa 170) nolu müstakil vakfiye defterinin 9a sayfasına derkenar şeklinde 
işlenmiş vaziyettedir. Aynı zeyl vakfiye, VGM arşivindeki 58 nolu defterin 4. 
sayfasında da kayıtlıdır.  

03 Safer 1207 (20 Eylül 1792) Tarihli Zeyl Vakfiye

15 Şaban 1204 (30 Nisan 1790) tarihli ilk vakfiyede şart değişikliği ya-
pılarak yeni hayır müesseseleri ve şartları eklenmesine ilişkin zeyil vakfiye-
dir.  1451 (kasa 170) nolu müstakil vakfiye defterinin 16b-19b sayfalarına 
derkenar şeklinde işlenmiş vaziyettedir. VGM arşivinde başkaca bir kaydına 
rastlanmamıştır.

27 Rebiulevvel 1209 (22 Ekim 1794) Tarihli Zeyl Vakfiye

15 Şaban 1204 (30 Nisan 1790) tarihli vakfiyede değişiklik yapılarak yeni 
hayır şartı eklenmesine ilişkin zeyl vakfiyedir. VGM arşivi 1451 (Kasa 170) 
nolu müstakil vakfiye defterinin 9b-10b sayfalarına derkenar şeklinde işlenmiş 
vaziyettedir. Vakfiyenin VGM arşivinde başka bir nüshasına rastlanmamıştır.

21 Zilhicce 1209 (9 Temmuz 1795) Tarihli Zeyl Vakfiye

1204 tarihli vakfiyede değişiklik yapılarak vakfa yeni hayır müesseseleri, 
yeni hayır şartları ve birçok yeni akar eklenmesine ilişkin zeyil vakfiyedir. Va-
kıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde 1209 tarihli 1452 (Kasa 177) nolu müstakil 
vakfiye defterinde kayıtlıdır. Bu defter 185 varaktan oluşmaktadır. Aynı zeyil 
vakfiye VGM arşivinde 636 nolu defterin 1. sayfa 1. sırasında da kayıtlıdır. 

25 Recep 1211 (24 Ocak 1797) Tarihli Zeyl Vakfiye

VGM arşivinde, 1453 (Kasa 176) no.lu müstakil müzehhep vakfiye defte-
rinde 38 varak halinde kayıtlı olan bu vakfiyenin diğer bir nüshası da, VGM 
arşivinde 636 nolu defterin 71. sayfasının 2. sırasında kayıtlıdır. 

 07 Zilkade 1214 (2 Nisan 1800) Tarihli Zeyl Vakfiye

VGM arşivinde 636 nolu defterin 95. sayfasının 4. sırasında kayıtlıdır. 
VGM arşivinde müzehhep nüshasına rastlanmamıştır.   
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23 Cemaziyelahir 1215 (11 Kasım 1800) Tarihli Zeyl Vakfiye

VGM arşivinde, 1454 (Kasa 175) nolu müstakil vakfiye defterinde 30 va-
rak halinde kayıtlıdır. Ayrıca VGM arşivinde 636 no.lu defterin 85. sayfasının 
3. sırasında da aynı zeyl vakfiyenin diğer bir kaydı yer almaktadır.

15 Şaban 1215 (1 Ocak 1801) Tarihli Zeyl Vakfiye

VGM arşivinde, 1455 (Kasa 48) no.lu 55 varaklı müstakil vakfiye defte-
rinin 1a-45a aralığında kayıtlı olan vakfiyedir. Sonrasında, aşağıda 11. sırada 
belirtilen vakfiye yer almaktadır. Diğer bir kaydı VGM arşivinde 636 nolu def-
terin 101. sayfasının 6. sırasında yer almaktadır.  

03 Zilhicce 1216 (6 Nisan 1802) Tarihli Zeyl Vakfiye

VGM arşivinde, 636 nolu defterin 98. sayfasının 5. sırasında kayıtlıdır. Ar-
şivde müstakil müzehhep defter veya bu defterlere işlenmiş diğer bir kaydına 
rastlanmamıştır.

21 Şaban 1220 (14 Kasım 1805) Tarihli Vakfiye

VGM arşivinde, 1455 (Kasa 48) nolu 55 varaklı müstakil müzehhep vak-
fiye defterinde 47b-55b varaklar arasında kayıtlıdır. VGM arşivinde 636 nolu 
defterin 111. sayfasının 7. sırasında diğer bir kaydı bulunmaktadır.

Vakfın Hayır Müesseseleri ve Hizmetleri

Mihrişah Valide Sultan, vakfın hayır hizmetlerini yürütmek üzere bir-
çok hayır müessesesi kurmuştur. Vakfiyelerde yer alan hayır müessesele-
ri dört başlık altında incelenecek olup ilk başlıkta Valide Sultan’ın Eyüp’te 
yaptırdığı imaret, sebil, çeşme, türbe, sıbyan mektebinden oluşan ve bir bü-
tünlük arz eden külliyesi ele alınacaktır. İkinci başlıkta dini müesseseler, 
üçüncü başlıkta eğitim müesseseleri, son başlıkta ise sosyal amaçlı müesse-
seler anlatılacaktır.

d. Eyüp Mihrişah Valide Sultan Külliyesi

Mihrişah Valide Sultan Vakfı’nın en önemli ve en büyük hayır mües-
sesesi Eyüp’teki külliyesidir. 9 Temmuz 1795 tarihli vakfiyede, külliyenin 
kurulduğu 14.000 zirâ yüzölçümlü arsanın Ebu Eyyüb Ensârî Vakfına ait 
olduğu, arsa karşılığında adı geçen vakfa yıllık 1800 akçe mukataa ödendi-
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ği, arsa üzerindeki binaların ise Mihrişah Valide Sultan’a ait olduğu görül-
mektedir. Külliye, imaret, sebil, çeşmeler ve türbeden oluşmaktadır7.  Valide 
Sultan’ın daha sonra külliyenin karşısında yaptırarak vakfettiği sıbyan mek-
tebi de külliyenin bir parçası olarak hizmet vermiştir. Külliye bünyesinde-
ki imarette bulunan mütevelliye ait iki oda aynı zamanda vakfın yönetim 
merkezidir. 

İmaret

İmaret, Mihrişah Valide Sultan külliyesinin en önemli hizmet birimidir. 
İki türbedar odası, iki habbaz (ekmekçi) odası, iki aşçı odası, iki mütevelli 
odası, sofa, sebil odası, odunluk, dört tuvalet, kiler, mutfak, fırın ve bir büyük 
ambar ile sair müştemilattan oluşmaktadır. Bunların dışında yine arsası Ebu 
Eyyüb Ensârî Vakfına ait 1.503,50 zirâ’ yüzölçümlü arsa yıllık 360 akçe mu-
kataa ile Valide Sultan’ın kullanımında iken burası da büyük imaret odunluğu 
olarak vakfedilmiştir8. 

Vakfiyede imaret hizmetiyle ilgili her ayrıntıya dikkat edilmiş, ima-
rette çıkarılacak yemeklerin günlerine, alınacak malzemelerin kalite ve 
miktarlarına, görev yapacak vazifelilerin vasıflarına varıncaya kadar her 
şey belirtilmiştir. 

Tablo 1
İmaret Yemek Listesi

Yemek Türü Dağıtılacağı Gün Sayısı (Yıl Boyunca)

Fodula
(100 dirhem/adet) 354 gün

Sabah çorbası 324 gün (Ramazan’da çıkarılmıyor)

Öğle çorbası 276 gün (Ramazan’da ve Perşembe günleri çıkarılmıyor)

Pilav
(koyun etli ve nohutlu) Her Perşembe ve Ramazan ayında 30 gün boyunca (yılda 74 gün)

Zerde Her Perşembe ve Ramazan ayında 30 gün boyunca (yılda 74 gün)

7 D.1452 ss. 12a-12b.
8 D.1452 s. 13a.
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merkezidir. 

İmaret
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7 D.1452 ss. 12a-12b.
8 D.1452 s. 13a.
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İmarette günlük 600 yemek çıkartılacak, yetmezse yemek sayısı arttırı-
lacaktır. Çıkan yemek ihtiyaç sahiplerine ve vakıf çalışanlarına dağıtılacaktır.  

Vakıf çalışanlarından yemek tahsisatı yapılanlar vakfiyelerde belirlenmiş olup 
imaret görevlilerine, vakfın genel yönetiminde yer alan görevlilere, Mehmet 
Paşa ve Humbarhane Camii görevlilerine, Vefa’da yaptırılan büyük handaki 
mescit görevlilerine, Mehmet Paşa Sıbyan Mektebi ve Eyüp’teki Sıbyan Mekte-
bi görevlilerine, Eyüp Camiindeki kütüphane görevlilerine, Eyüp’teki sebil ve 
türbe görevlilerine yemek tahsisatları yapılmıştır. 

İmaretten Eyüp’te Şeyh Selâmi Efendi tekkesine günlük 6, Alibeyköy’de 
el-Hac Nazif Efendi Tekyesi’ne günlük 6, İstanbul’da Denizabdal yakınında 
bulunan Şeyh Himmetzâde Zâviyesi’ne günlük 3,  Unkapanı yakınında bulu-
nan Şazeli es-Seyyid eş-Şeyh Ahmed Efendi Zaviyesine günlük 5, Alibeyköy’de 
Şazelî eş-Şeyh Abdullah Efendi Zâviyesi’ne günlük 3, Üsküdar’da Çinili Camii 
yakınında bulunan Hacı Numan Bey’in Nakşibendî Zâviyesi’ne günlük 5 ye-
mek tahsisatı yapılmıştır.9 

İmaret hizmetlerini yürütmek üzere 34 farklı görev sayılmış, bu işler için 
25 kişi görevlendirilmiştir.  İmaretin yöneticisi imaret şeyhidir. Duacı, kiler 
mühürdarı, malzeme alış verişini yapan vekilharç, kiler kâtibi, ambarcı, mü-
tevelli odası müstahfızı, kantarcı, mezbelekeş, kapıcı ve tamirci imaretin idari, 
mali ve lojistik işlerini yürütmektedir. İmarete gelenleri güleryüzle karşılaya-
cak yasağî, teşrifatçılık hizmetini yerine getirmektedir. Mutfakta 3 aşçı, 3 aşçı 
yamağı, 3 fırıncı ve 1 ekmek taşıyıcı olmak üzere 10 kişi görevlendirilmiştir. 

Hizmet vermeye başladığı 1795 yılından kanunla kapatıldığı 1911 yılına 
kadar 116 yıl boyunca hizmet veren imaret, 1950’lerin başındaki ikinci açılı-
şından bu yana Vakıflar Genel Müdürlüğü uhdesinde ihtiyaç sahiplerine hiz-
metine kesintisiz olarak devam etmektedir.

Türbe

Valide Sultan, Eyüp İmareti’nin bitişiğinde ve Eyüp Sultan Hazretlerinin 
türbesine en yakın noktada kendi türbesini inşa etmiş ve vakfetmiştir. Türbey-
le ilgili olarak Şair Aynî şu tarihi düşürmüştür: 

“Ömrün efzûn ide Allah didi Ayni târih

9 D.1455 ss. 31b-32b.
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Eyledi türbe binâ Vâlide-i Şâh Selîm”10

1208 (1793)

Valide Sultan, türbesinin günlük türbedarlık hizmetlerini yerine getirmek 
üzere 3 türbedar, temizlikçi, kapıcı, türbe kapısının iki yanındaki çeşmeler için 
taskeş ve bir de tuvalet temizleyicisi olmak üzere toplam 7 kişi görevlendirilmiştir. 

Valide Sultan, türbesini sadece bir kabir olarak yapılandırmamış, vakfiye-
lerine koyduğu şartlarla burayı canlı bir mekân haline getirmiştir. 9 Temmuz 
1795 tarihli vakfiyede, her hafta Pazar ve Perşembe günleri ikindi namazından 
sonra türbede cemiyet halkası oluşturularak hatm-i hâcegân yapılması, 21 Zil-
hicce 1209 tarihli vakfiyede ise sabah namazından sonra türbede 30 kişinin 
katılımı ve herbirinin birer cüz okumasıyla hatim yapılması, hâsıl olan sevabın 
Valide Sultan’ın, evlat ve ecdadının ruhlarına hediye edilmesi şartı bulunmak-
tadır 11. 11 Kasım 1800 tarihli vakfiyede ise türbede muhafaza altında bulunan 
Lihye-i Şerif ’in her sene Mevlid kandilinde öğlen namazını müteakip büyük 
bir ihtiramla sandukadan çıkartılarak ziyarete açılmasını ve bilahare sanduka-
ya konularak türbede saklanmasını şart koşmuştur. Son olarak 1 Ocak 1801 ta-
rihli vakfiyeyle hafız bir kişinin haftada iki gün türbede hazır bulunan talebeye 
Kur’an eğitimi vermesi şartı getirilmiştir.

Türbede Mihrişah Valide Sultan’dan başka Sultan III. Mustafa’nın Adilşah 
Kadından olan kızları Beyhan Sultan ve Hatice Sultan, Sultan III. Selim’in şeha-
deti sırasında yanında olan dördüncü kadını ve Valide Sultan’ın gelini Refet Ka-
dın Efendi ile Sultan Abdülmecid’in dördüncü kadını ve Sultan II. Abdülhamit 
Han’ın üvey annesi Rahime Perestu Valide Sultan’ın kabirleri bulunmaktadır 12. 

Sebil

Valide Sultan külliyesinin bünyesinde, imaret girişinde bir de sebil bu-
lunmaktadır. Sebil, mimari açıdan külliyenin en görkemli unsurudur. Mimar 
kethüdası Arif Ağa’nın mimarbaşılığı zamanında yapılan sebil Türk rokokosu 
mimari üslubundadır13. Beş pencereli olarak inşa edilen sebilin her pencere-

10 Mehmet Nermi Haskan, Eyüp Tarihi, C. 1, İstanbul: Türk Turing Turizm İşletmeciliği Vakfı 
Yayınları, s. 224.

11 D.1452, s. 156a.
12 Haskan, Eyüp Tarihi, C. 1, s. 224.
13 İzzet Kumbaracılar, İstanbul Sebilleri, İstanbul: Kültür Bakanlığı, 1938, s. 47.
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Türbede Mihrişah Valide Sultan’dan başka Sultan III. Mustafa’nın Adilşah 
Kadından olan kızları Beyhan Sultan ve Hatice Sultan, Sultan III. Selim’in şeha-
deti sırasında yanında olan dördüncü kadını ve Valide Sultan’ın gelini Refet Ka-
dın Efendi ile Sultan Abdülmecid’in dördüncü kadını ve Sultan II. Abdülhamit 
Han’ın üvey annesi Rahime Perestu Valide Sultan’ın kabirleri bulunmaktadır 12. 

Sebil
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mimari üslubundadır13. Beş pencereli olarak inşa edilen sebilin her pencere-

10 Mehmet Nermi Haskan, Eyüp Tarihi, C. 1, İstanbul: Türk Turing Turizm İşletmeciliği Vakfı 
Yayınları, s. 224.

11 D.1452, s. 156a.
12 Haskan, Eyüp Tarihi, C. 1, s. 224.
13 İzzet Kumbaracılar, İstanbul Sebilleri, İstanbul: Kültür Bakanlığı, 1938, s. 47.
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sinde beş su verme yeri vardır. Sebilde, sebîl-i evvel  ve sebîl-i sâni  olmak üzere 
iki sebilci görevlendirilmiştir. 

Sebilin her bir penceresi üzerinde birer kıta olmak üzere beş kıtalık kita-
besi vardır14. Yesârî hattı olan kitabe Şeyh Galip tarafından yazılmış olup ki-
tabedeki beyitler Şeyh Galip’in divanında da yer almaktadır. Ayrıca sebilin iki 
tarafında iki de çeşme bulunmaktadır15.

Sıbyan Mektebi

Külliyenin ilk kuruluşunda yer almayan sıbyan mektebi, Mihrişah Vali-
de Sultan türbesinin karşısında daha sonradan inşa edilip 1 Ocak 1801 tarihli 
vakfiyeyle vakfedilmiştir.  Mektep, ahşap olarak bina edilmiş, altında bir de 
çeşme yaptırılmıştır 16.

Mektepteki eğitim hizmetlerini yürütmek üzere tecvit ve tertil üzere 
Kur’ân-ı Kerim okuyabilen bir muallim, bir halife-i mektep ile hafız bir meşk 
hocası görevlendirilmiştir. Mektebin hocasına Eyüp’te yaptırılan 4 menzilden 
birinde oturma hakkı verilmiştir17. Ayrıca mektebin ve altındaki çeşmenin hiz-
metlerini yerine getirmek üzere bir kapıcı tayin edilmiştir.

Mektepte eğitim gören 40 öğrencinin her birine vakıftan günlük iki akçe 
ile imaretten günlük yarım yemek18, her yıl Şaban ayında giyecek yardımı ve 
20’şer para harçlık verilip, mektep çalışanlarından muallim, halife-i mektep ve 
bevvaba da yıllık giyecek tahsisatı yapılmaktadır 19. Vakfiyede ayrıca mektep 
ihtiyaçları için yıllık 50 kuruş seyir bedeli, 50 kuruş kömür bedeli ve 10 kuruş 
desti, bardak ve süpürge bedeli tahsisatı yapılmıştır20.

e. Dini Müesseseleri

Valide Sultan tarafından üç cami inşa edilerek vakfedilmiştir. Aksaray 
Gureba Hüseyinağa Mahallesinde Mehmet Paşa Camii, Hasköy Humbaracılar 

14 Ömer Faruk Şerifoğlu, Su Güzeli İstanbul Sebilleri, İstanbul: İBB Kültür İşleri D.Başkanlığı, 
1995, s. 128.

15 D.1452 s. 12b.
16 D.1455 s. 9b.
17 D.1455 ss. 9b-10a.
18 D.1455 s. 29a.
19 D.1455 ss. 29a-30a.
20 D.1455 s. 30a.
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kışlası avlusundaki Humbarhane Camii ve Levent’te Levent Kışlası Camii, Va-
lide Sultan’ın inşa ettirdiği vakıf camilerdir.  

Mehmet Paşa Camii

30 Nisan 1790 tarihli vakfiyede, Mehmed Paşa isimli hayır sahibinin İs-
tanbul Aksaray’da Gureba Hüseyin Ağa mahallesinde bir cami ve sıbyan mek-
tebi inşa ederek vakfettiği ancak Mehmet Paşa’nın, vakfını tam anlamıyla dü-
zenleyemeden, vakıf görevlilerini, görevlerini, ücretlerini belirleyemeden vefat 
ettiği, caminin garip ve harap duruma düştüğü, çıkan bir yangında da tama-
men yanarak kül olduğu ve geriye sadece boş arsa kaldığı anlatılmaktadır21.

Mihrişah Valide Sultan’a ait vakfiyelerde, caminin ismi “Mehmet Paşa 
Camii” olarak geçmektedir. 1702 yılında açılan cami yangın neticesinde ta-
mamen yok olmuş, 1790’da Mihrişah Valide Sultan tarafından yeniden bina 
edilerek tekrar hizmete alınmıştır. Cami aynı zamanda Valide Sultan’ın 30 
Nisan 1790 tarihli ilk vakfiyesinde vakfın ilk hayır müessesesi olmuştur. 
Vakfiyede Valide Sultan, cami için 11 farklı görev sayarak bu görevler için 
15 kişi görevlendirmiş, görevlilere verilecek ücretleri ve diğer tahsisatları 
belirlemiştir. 

Aksaray Meydanı ve Caddesi’nin yol genişletme çalışmaları sırasında ca-
minin arsası yola ve park alanına gitmiş, eserin bulunduğu parsel imar faali-
yetleri nedeniyle yola terkin edilmiştir. Caminin “Korunması Gereken Kültür 
Varlığı” olarak tescil kaydı bulunmamakta olup arsası olmadığından yeniden 
ihya çalışması yapılamamaktadır22.

Humbarhane Camii

III. Selim’in başlatmış olduğu orduda yenilik ve Nizâm-ı Cedit kapsamın-
da, 1792’de Hasköy Halıcıoğlu’nda kurulan Humbaracılar ve Lağımcılar kış-
lasının camisi Valide Sultan tarafından yaptırılmıştır. Humbarhane Camii ile 
ilgili düzenleme, Mihrişah Valide Sultan Vakfına ait 9 Temmuz 1795 tarihli 
vakfiyede yer almaktadır. Vakfiyede caminin, Abdüsselam Vakfına ait, senelik 
420 akçe ile Mihrişah Valide Sultan’a mukataalı 503 zirâ’ arsa ve Ali Paşa-yı 
Atik Vakfına ait, senelik 523 akçe ile yine Mihrişah Valide Sultan’a mukataalı 

21 D.1451 ss. 8b-9a.
22 Heyet, Fatih Camileri ve Diğer Tarihi Eserler, İstanbul: DİB Eminönü Müftülüğü Yayınları, 1991, 

s. 142.
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21 D.1451 ss. 8b-9a.
22 Heyet, Fatih Camileri ve Diğer Tarihi Eserler, İstanbul: DİB Eminönü Müftülüğü Yayınları, 1991, 

s. 142.
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915 zirâ’ olmak üzere toplam 943 akçe mukataalı 1418 zirâ’23 arsa üzerine ku-
rulduğu belirtilmektedir24. Vakfiyede Humbarhane Camii için 9 farklı görev 
sayılarak bu görevler için 14 kişi görevlendirmiştir. 

Valide Sultan, 9 Temmuz 1795 vakfiyesiyle Humbaracılar Kışlası arkasın-
da Humbarhane Camii’nin birinci ve ikinci imamı için iki ev, müezzin ve kay-
yımları için altlı üstlü iki oda yaptırmıştır. 24 Ocak 1797 tarihli vakfiyesiyle de 
Hasköy Abdüsselam mahallesinde yaptırmış olduğu menzilin oturma hakkını 
Humbarhane Camii baş kayyımına vermiştir25.

Yapıldığı dönemde dikdörtgen kışla binalarının ortasında kalan Cami26, 
binaların depremde hasar görüp bilahare yıkılması ve yapılan yol çalışmasıyla 
birlikte günümüzde Hasköy, Halıcıoğlu’nda Karaağaç caddesi kenarında yer 
almaktadır.

Levent Kışla Camii

Mihrişah Valide Sultan, Humbaracılar kışlasında olduğu gibi, Levent kış-
lasında da bir cami yaptırmıştır. 24 Ocak 1797 tarihli vakfiyede, Valide Sul-
tan’ın Galata’ya bağlı İstinye nahiyesine tabi Levent Çiftliği denilen yerde bu-
lunan arsası üzerine, günlük beş vakit, Cuma ve bayram namazları kılınmak 
üzere kendi mallarıyla ahşap bir cami yaptırdığı anlatılmaktadır27.

III. Selim Mayıs 1807’de Kabakçı Mustafa isyanıyla tahttan indirilip Top-
kapı Sarayı’nda kafes hayatına döndürülmüş, IV. Mustafa tahta çıkmıştır28. 
Alemdar Mustafa Paşa’nın İstanbul’a gelip III. Selim’i yeniden tahta çıkarmak 
istemesi üzerine III. Selim IV. Mustafa’nın emriyle 28 Temmuz 1808’de şehit 
edilmiş, Alemdar Mustafa Paşa’nın girişimiyle aynı gün II. Mahmut tahta çık-
mış, bu sefer IV. Mustafa kafes hayatına döndürülmüştür29. Alemdar Mustafa 
Paşa da Sadrazamlığa atanmıştır. 

23 Vakfiyede yüzölçümü toplamı 1335 zirâ’ olarak yazılmıştır. Toplama hatası olduğunu düşündü-
ğümüzden doğrusu olarak toplam 1418 zirâ’ yazılmıştır.

24 D.1452 ss. 14a-14b.
25 D.1453 s. 12a.
26 Tahsin Öz, İstanbul Camileri, I. Cilt, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1987, s. 73.
27 D.1453 ss. 6a-6b.
28 Ahmet Refik Altınay, Kabakçı Mustafa, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2010, s. 75.
29 Ayvansarayî Hüseyin Efendi, s. 549.
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15 Kasım 1808’de Yeniçeriler Bâbıâli’yi basıp Alemdar Mustafa Paşa’nın ko-
nağını kuşatmışlar, yeniçeriler içeriye girmek üzereyken Alemdar Mustafa Paşa 
cephaneliği ateşe vererek yüzlerce yeniçeriyle birlikte kendisi de ölmüştür (16 
Kasım 1808)30. Yeniçeri durmamış, Nizam-ı Cedit’in Selimiye Kışlası, Matbaa, 
Azatlı Baruthanesi gibi önemli kurumlarına saldırmış ve tahrip etmişlerdir.

Levent Çiftliği de bu talandan nasibini almış, yeniçeriler tarafından ateşe 
verilerek yağmalanmış31, günümüze herhangi bir şey kalmamıştır. Kışlayla bir-
likte, Valide Sultan’ın ahşaptan yaptırdığı Levent Çiftliği Kışla Camii de yanmış 
ve yok olmuştur.

 f. Eğitim Müesseseleri

Valide Sultan, vakıf eğitim hizmetleri kapsamında Aksaray, Levent ve 
Eyüp’te üç sıbyan mektebi yaptırmış, bunların görevlilerini ve tahsisatlarını 
belirlemiştir. İlk iki sıbyan mektebinden kısaca bahsedeceğiz. Eyüp’teki sıb-
yan mektebinden ‘Mihrişah Valide Sultan Külliyesi’ faslında bahsedildiğinden 
ayrıca burada bahsedilmeyecektir. Ayrıca Eyüp Camii kütüphanesine 247 cilt 
kitap vakfedip, kütüphanenin görevlilerini atamış, tahsisatını belirlemiştir.

Aksaray’da Sıbyan Mektebi

Hadîkatü’l-Cevâmi’adlı 1865 tarihli eserde, Aksaray’da doğmuş olan Meh-
met Paşa’nın burada bir cami ve etrafında çeşme, mektep ve zaviyeden oluşan 
küçük bir külliye kurmuş olduğu bilgisi yer almaktadır32.

Valide Sultan’ın ilk vakfiyesi olan 1790 tarihli vakfiyede, harap olan ve 
yangında tamamen yok olan Mehmet Paşa Camiiyle birlikte, yine Mehmet 
Paşa tarafından yaptırılan ve harap olan sıbyan mektebinin yeniden ihya edil-
diği anlatılmaktadır. Vakfiyede, ihya edilen sıbyan mektebi için hoca, halife-i 
mektep ve hat üstadı olmak üzere üç personel görevlendirilmektedir.  

Yine aynı vakfiyede, sıbyan mektebinin öğrencileri, hocaları ve mektep ihti-
yaçlarının karşılanması için tahsisat ayrıldığı görülmektedir. Mektepte 30 öğren-
ci eğitim görecek ve her yıl kendilerine giyecek ve ayakkabı bedeli ödenecektir.

30 Kemal Beydilli, “Alemdar Mustafa Paşa”, DİA, cilt 2, İstanbul: TDV Yayınları, 1989, s. 365.  
31 Georg Oğulukyan (Ermenice’den çeviren: H. Andreasyan), Georg Oğulukyan’ın Ruznâmesi 

1806-1810 İsyanları III. Selim, IV. Mustafa, II. Mahmud ve Alemdar Mustafa Paşa, İstanbul: 
Edebiyat Fakültesi Basımevi, 1972, s. 45.

32 Ayvansarayî Hüseyin Efendi, s. 236.
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1806-1810 İsyanları III. Selim, IV. Mustafa, II. Mahmud ve Alemdar Mustafa Paşa, İstanbul: 
Edebiyat Fakültesi Basımevi, 1972, s. 45.

32 Ayvansarayî Hüseyin Efendi, s. 236.
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Levent Kışlasında Sıbyan Mektebi

Valide Sultan, Levent Çiftliği kışlasında yaptırdığı ahşap caminin bitişiğin-
de bir de ahşap sıbyan mektebi yaptırmıştır. Mektepte bir muallim ve bir hali-
fe-i mektep olmak üzere iki kişi görevlendirmiştir. Alemdar Mustafa Paşa’nın 
öldürülmesi sonrasında yeniçeriler tarafından Kasım 1808’de Levent Çiftliği 
kışlasının yakılması sırasında33, Mihrişah Valide Sultan tarafından yaptırılmış 
ve vakfedilmiş olan ahşap sıbyan mektebi de yok olmuştur.

Eyüp Sultan Camiinde Kitaplık 

Valide Sultan, Mushaflar ve muhtelif ilim dallarından oluşan 247 ciltlik 
kitabı vakfetmiş, bu kitaplar Eyüp Sultan Camii’nin içinde sol tarafta bulunan 
iki dolaba konulmuş, dolaplar kütüphane olarak kullanılmıştır 34. Kütüphane 
için hafız-ı kütüp olarak iki görevli tayin edilmiştir. Kütüphane Cuma günü 
hariç her gün güneşin doğuşundan ikindi vaktine kadar ilim ehline hizmet 
vermiştir.  

 Abdühamid döneminde İstanbul ve Bilâd-ı Selâse kütüphanelerinde bu-
lunan kitaplarla ilgili yapılan kataloglama çalışmalarında35 Mihrişah Valide 
Sultan Kütüphanesinin de kataloglama çalışması yapılmıştır. Devri Hamîdî 
Katalogları başlığı altında yayımlanan 40 defterden birisi de “Defter-i Kütüp-
hane-i Mihrişah Sultan”dır. 1310 tarihli olarak yayımlanan 76 sayfalık defterin 
sonuç kısmında; Eyüp Sultan Camii’nin sol tarafındaki iki dolapta bulunan 
kitapların Mihrişah Valide Sultan Hazretleri ile kethüdâsı merhum Ataullah 
Efendi tarafından vakfedildiği, kütüphanenin 462 cilt kitaba ulaştığı belirtil-
mektedir. Bu cümleden anlaşıldığına göre vakfiyede belirtilen 247 cilt kitap-
tan sonra kitaplığa Valide Sultan’ın kethüdası Ataullah Efendi tarafından da 
epeyce bir kitap ilave edilerek kitap sayısı 462 cilde ulaşmıştır. Eyüp Cami’nin 
sol tarafında yer alan iki dolapta bulunan kitaplar, 1924’te Hüsrev Paşa Kü-
tüphanesi’ne, 1957 yılında Süleymaniye Kütüphanesi’ne nakledilmiş ve halen 
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33 Oğulukyan, s. 45.
34 D.1455 ss. 9a-9b.
35 Ali Toksarı, “Katalog”, DİA,  cilt 25, İstanbul: TDV Yayınları, 2002, s. 27.
36 Parlak, s. 44.
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g. Sosyal Müesseseleri

Valide Bendi

Sultan I. Mahmud Bahçeköy’de eski su bendi olarak anılan, günümüzde 
ise Topuzlu Bent diye bilinen bendi yaptırıp bu bentten,  Validesi Saliha Sul-
tan’ın Beyoğlu’nda yaptırdığı makseme kadar suyolları yaptırarak Galata, Top-
hane, Beşiktaş vesair yerlere yirmi üç lüle beş masura su akıtmıştır.

 Ancak bendin küçük, derelerinin az olması sebebiyle yeterli akıntı oluşa-
mamış,  bent duvarlarının harap olmasıyla toplanan su azalmış ve zayi olmuştur. 
Bentten Beyoğlu’nda bulunan makseme gelene kadarki suyolları harap olmuş, 
kışa kadar toplanan suların çoğu zayi olduğundan gelen suyun miktarı 8 lüleye 
düşmüş, su tayin edildiği yerlere yetmez hale gelmiş, ahali zora düşmüştür.  

Bunun üzerine III. Selim suyollarını tamir ettirmiş, Acıelma denen yerde 
yeniden su kuyusu açtırmıştır. Böylece Beyoğlu maksemine gelen suyun mik-
tarı 16 lüleyi geçmiştir. Ancak toplanan su ancak yaz ortasına kadar yetebilmiş,  
sonra tamamen kesilerek yine ahalinin zora düşmesine neden olmuştur. 

Mihrişah Valide Sultan bu zorlukları ortadan kaldırmak, yaz kış suyun 
tayin edilen yerlere tam olarak akmasını sağlamak, İstanbul bendinde su azlığı 
meydana gelmesi halinde İstanbul halkının zora düşmesini engellemek mak-
sadıyla I. Mahmud tarafından Bahçeköy sınırında Eskibağlar Deresi denilen 
yerde bina edilen eski bentle, Sultan Mehmet Han’ın Validesi Hatice Sultan’ın 
1074 senesinde inşa ettirdiği Valide Havuzu diye bilinen küçük dere havuzu 
arasında, Arabacıoğlu Mandırası Deresi denilen yerde Sultan Beyazıt Vakfı 
mütevellisinin izniyle büyük yeni bir su bendi inşa ettirmiştir. Yaptırdığı su 
bendi ile I. Mahmut Bendi arasında da yeniden kuyu ve kanallar yaptırmıştır. 
Su bendini, su kanallarını ve yeni bentten I. Mahmut bendine bağlanan 23 lüle 
mülk mâ-i lezizi 24 Ocak 1797 tarihli vakfiyeyle vakfetmiştir 37.

Mihrişah Valide Sultan Bendinden Sultan I. Mahmud Bendine bağlanan 
yirmi üç lüle mülk suyun on altı lülesi, I. Mahmud Han’ın önceden belirlediği 
yerlere akıtılacak, iki lülesi mecra hakkı olarak bırakılacak, kalan beş lüle-
si de Valide Sultan’ın dilediği yerlere akıtılmak üzere38 Beyoğlu maksemine 
bağlanmıştır.

37 D.1453 ss. 6b-9b.
38 D 1453 ss. 19a-20a.
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37 D.1453 ss. 6b-9b.
38 D 1453 ss. 19a-20a.
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Belgrad ormanlarında yer alan ve İstanbul’un su ihtiyacını karşılamada 
hayati öneme sahip olan Valide Bendi, mimari açıdan bir şaheserdir. Saraya 
bağlı mimarlardan Mimar Kirkor Amira Balyan tarafından tasarlanan bent39 
yedi bendin içerisinde zarafetiyle dikkat çekmektedir.  

Çeşmeler

Mihrişah Valide Sultan birçok çeşme yaptırıp bu çeşmelere su bağladığı 
gibi, başka vakıflar tarafından yaptırılan çeşmelere su bağlayarak da hayır hiz-
metlerini devam ettirmiştir. Vakfiyelerde kendisi tarafından yaptırılan Eyüp 
Külliyesindeki sebilin iki yanındaki çeşmeler, türbe kapısının iki yanındaki 
çeşmeler ve sıbyan mektebinin altındaki çeşme de dahil olmak üzere on iki 
çeşmeye rastlamaktayız. Burada vakfın külliye bünyesi dışındaki çeşmelerini 
kısa kısa bahsetmeye çalışacağız. 

1. Levent Kışlası yakınındaki çeşme

1795 tarihli vakfiyeyle, Levent Çiftliği yakınındaki hamamla birlikte yap-
tırılmıştır. Levent Çiftliği’nin Kasım 1808’de yeniçeriler tarafından yağmalanıp 
yakılması sırasında bu çeşmenin de yok olduğu düşünülmektedir.

2. Hasköy Humbaracılar Kışlası duvarındaki çeşme

Valide Sultan Humbarhane Kışlası duvarının bitişiğine de bir çeşme yap-
tırmıştır. Günümüzde kullanılamaz durumda olan çeşme İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin restorasyon programına alınmıştır. 

3. Hasköy’de Gümüşhane bitişiğindeki çeşme

1795 tarihli vakfiyeyle yaptırılan bu çeşmeden günümüze herhangi bir şey 
kalmamıştır.

4. Üsküdar Karacaahmet’teki çeşme

Valide Sultan, Üsküdar Karacaahmet’te, küçük yaşlarda vefat eden kızları 
Hibetullah Sultan ve Fatma Sultan’ın ruhları için bir çeşme yaptırmıştır. Nuh-
kuyusu caddesi üzerinde bulunan çeşme dönemin mimari üslubuna uygun 
olarak Barok tarzındadır. Çeşmenin alnında yer alan 24 mısralık kitabesi Sün-
bülzade Vehbi tarafından kaleme alınmıştır. 

39 Davut Hut, İstanbul’un 100 Su Yapısı, 1.Basım, İstanbul: İBB Kültür A.Ş. Yayınları, 2010, s. 55.
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5. Üsküdar İhsaniye’deki çeşme

Valide Sultan, kızları Hibetullah Sultan ve Fatma Sultan’ın ruhları bir çeş-
me de İhsaniye Mahallesinde yaptırmıştır. Üç cepheli ve tek yüzlü köşe çeşme-
si olarak Barok üslubuyla yapılan çeşmede som mermer kullanılmıştır. Günü-
müzde sağlam durumda olup asli fonksiyonunu icra etmeyen çeşme zamana 
şahitliğine devam etmektedir. Bu çeşmenin kitabesi de Sünbülzade Vehbî tara-
fından yazılmış olup 18 mısradan oluşmaktadır. 

6. İstanbul Balıkpazarı’ndaki çeşme

Valide Sultan, İstanbul, Balıkpazarı kapısı dışında Tuz Kulesi karşısın-
da Duhan Gümrüğü eminlerine mahsus mahzen duvarı bitişiğinde Çeşnigir 
Zeynep Usta’nın ruhu için bir çeşme yaptırmıştır. Çeşme günümüzde mevcut 
değildir.  

7. Dolmabahçe’deki çeşme

Valide Sultan, vefat eden kızı Hibetullah Sultan için Beşiktaş Dolmabah-
çe’de Süleymaniye mahallesinde bir çeşme yaptırmıştır.  

8. Fındıklı’daki çeşme

Valide Sultan, vefat eden kızı Fatma Sultan için Fındıklı’da Ayaspaşa’da 
Mollabayırı mahallesinde bir çeşme yaptırmıştır. Çeşme günümüzde kullanı-
lamaz durumdadır.

9. Fındıklı’daki diğer çeşme

Galata’ya bağlı Fındıklı kasabasında Selime Hatun mahallesinde Kilerci 
Dildâde ustanın ruhu için bir çeşme yaptırılıp vakfedilmiştir.

Vakıf Dışındaki Hayır Hizmetleri ve Şartları

Mihrişah Valide Sultan Vakfı’na ait müesseselerde görülen hayır hizmet-
lerinin yanında, vakıf dışında yerine getirilmesi şart koşulan başkaca hayır 
hizmetleri de bulunmaktadır. Zor durumda olan vakıflara imdadiye verilmesi, 
Haremeyn’de yapılan bazı faaliyetler, tekke, dergâh, cami ve mescitlerde dua 
şartları bu hizmetlere örnek olarak sayılabilir. Bu bölümde vakfa ait tüm vak-
fiyeler birlikte değerlendirilerek vakıf dışındaki hayır hizmetleri Haremeyn 
hizmetleri ve diğer hayır hizmetleri başlıklarında anlatılacaktır.
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Harameyn Hizmetleri

Valide Sultan, 30 Nisan 1790 tarihli vakfiyesinde, vakfiyede geçen akar-
ların yıllık gelirinden her yıl Mekke-i Mükerreme’ de Ebu Kubeys ve Hindi 
dağlarındaki iki münadiden her birine 10’ar kuruş gönderilmesini şart koş-
maktadır. Bu bedel, her yıl sürre eminine teslim edilerek adı geçen münadilere 
ulaştırılacaktır40. 

1 Ocak 1801 tarihli vakfiyeyle Mekke’ye giden Sürre alayı ile her yıl vakıf-
tan 500 kuruş gönderilmesi ve layık olan 50 fakire 10’ar kuruş olarak taksim 
edilip dağıtılması şart koşulmuştur41. 

Sultan Ahmed Han tarafından Medine-i Münevvere ‘de Bab-ı Rahme hi-
zasında inşa ettirilen ve zamanla harap olan sebil, abdest muslukları ve karşı-
sındaki helalar 24 Ocak 1797 tarihli vakfiyeyle Valide Sultan tarafından yeni-
den bina ve ihya edilmiş, tamir ve bakımları için 150 kuruş, sebil ve helalardaki 
5 adet kandil avizenin zeytinyağı vesair ihtiyaçları için 40 kuruş, Harem-i Saa-
det musluklarına su nakleden sakaların ücreti olarak 40 kuruş, Hac mevsimin-
de hacılar toplandığında aynı sebile su taşıyan sakalara 50 kuruş olmak üzere 
vakıftan yıllık 280 kuruşun Medine’ye gönderilmesini şart koşmuştur. Sayılan 
işleri idare etmek üzere Medine’de ikamet eden Trabluslu el-Hac İsmail Efen-
di, vakfın mütevelli kaymakamı ve nazırı olarak tayin edilmiştir. Tamiratların 
yönetimi ve ücret dağıtımları için kendisine yıllık 150 kuruş tahsis edilmiştir. 
Böylece Medine’deki tüm bu hizmetler için vakıftan yıllık 430 kuruş tahsisat 
yapılmıştır. 

Vakıf tarafından her sene iki vukiye halis ud42 ve bir şemam-ı anber43 alı-
narak Medine-i Münevvere’de sakabaşılara teslim edilmesi, Ravza-i Mutahha-
ra’da her Cuma ve Pazartesi gecelerinde bu tütsülerin yakılarak hazır bulunan 
cemaate güzel koku sunmak için tütsüleme yapılması şart koşulmuştur44.

11 Kasım 1800 tarihli vakfiyede, Medine’de Ravza-i Mutahhara’da ulema-
dan faziletli bir kişi tarafından her gün Buhârî hadis kitabından yeterli miktar-

40 D.1451 s.11b.
41 D.1455 s. 33b.
42 Güzel kokulu bir ağaç olup, esans üretiminde kullanılmaktadır.
43 Güzel kokulu bir tür kavundur.
44 D.1455 s. 36b.
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da hadis okunması hayır şartı olarak yer almaktadır. Yapılan hizmet karşılığın-
da görev sahibine vakıftan günlük 100 akçe ödenecektir45.

Diğer Hayır Hizmetleri

30 Nisan 1790 tarihli vakfiyeyle III. Selim tarafından Nizâm-ı Cedit kap-
samında kurulan Teberdarlar Ocağı askerlerine yıllık 1500 kuruş yemek bedeli 
gönderilecektir. 

9 Temmuz 1795 tarihli vakfiyeyle her hafta Salı ve Cuma günleri Galata 
Mevlevi hanesinde, Mevlevi mukabelesi öncesinde Mevlevihane’nin postnişi-
ni Şeyh Mehmet Galip Dede Efendi tarafından Mesnevi okumaları ve talimi 
yapılacaktır.  

24 Ocak 1797 tarihli vakfiyeyle, İstanbul Arabacıbeyazıt Mahallesinde 
Vanlı Şeyh Seyyit Ahmet Efendi’nin bina ettiği Nakşibendi Dergâhında Cuma 
ve Pazartesi geceleri Hatmi Hâcegân ve kelime-i tevhid zikri yapılması ve son-
rasında her gün beş vakitte devletin devamı, Valide Sultan’ın sıhhat, afiyet ve 
iki cihan saadeti için dua edilecektir.  

24 Ocak 1797 tarihli vakfiyesiyle Üsküdar’a bağlı Kadıköy’de bulunan 
Sa’diye Tarikatından Abdülbaki Efendi Zaviyesi’nin fukara ve dervişleri için 
zaviye şeyhine yıllık yirmi kuruş, Eyüp İmaretinden günlük altı yemek ve altı 
çift fodula tahsisi şart koşulmuştur46.

24 Ocak 1797 tarihli vakfiyede, Galata Tophane Firuz Ağa Mahallesi’n-
de bulunan Sirkeci Camii’nin, aydınlatma için gerekli zeytinyağı, mumyağı ve 
balmumu ihtiyaçlarının karşılanması için yıllık altmış vukiye zeytinyağı, oniki 
vukiye mumyağı ve altı vukiye balmumu alınacaktır47. 

2 Nisan 1800 tarihli vakfiyeyle, kendi vakfının akarlarından olan Rumeli 
Vilayetindeki Davutpaşa Çiftliği’nin gelirinden 1250 kuruşun imdadiye olarak 
her yıl Nazperver Kadın Vakfına verilecektir.  

Konya’da Hazret-i Mevlânâ türbesindeki on sekiz şamdanda her yıl beş 
mübarek gecede yakılmak üzere balmumu bedeli olarak vakfından yıllık üç-
yüz kuruş tahsisat ayrılacaktır48.

45 D.1454 ss. 12b-13a.
46 D.1453 ss. 29a-29b.
47 D.1453 ss. 29b-30a.
48 D.1454 ss. 13a-13b.
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her yıl Nazperver Kadın Vakfına verilecektir.  

Konya’da Hazret-i Mevlânâ türbesindeki on sekiz şamdanda her yıl beş 
mübarek gecede yakılmak üzere balmumu bedeli olarak vakfından yıllık üç-
yüz kuruş tahsisat ayrılacaktır48.

45 D.1454 ss. 12b-13a.
46 D.1453 ss. 29a-29b.
47 D.1453 ss. 29b-30a.
48 D.1454 ss. 13a-13b.
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Sarayın ve İstanbul’un asayişinden sorumlu olan Bostancılara ait Bostan-
cılar Hastanesi tabibi için günlük 12 akçe ücret, yıllık 150 kuruş ilaç bedeli, 
cerrah için günlük 12 akçe ve yıllık 100 kuruş merhem ve malzeme bedeli tah-
sis edilmesi ayrıca günlük 11’er akçe ile bir çavuş, hastaların ve yaralılarının 
hizmetini görmek üzere de dört hasta bakıcı görevlendirilecektir.

Eyüp Otakçılar civarındaki Mehmet Bey mescidinin aydınlatılması için 
senelik 18 vukiye mumyağı, Ramazan ayı için 10 vukiye, diğer günlerde kulla-
nılmak üzere 30 vukiye olmak üzere toplam 40 vukiye balmumu, kandil, fitil 
ve şamandıra için senelik 5 kuruş tahsisat ayrılacak, mescit imamına günlük 5 
akçe, müezzin ve kayyımına da 3 akçe ücret verilecektir49. 

11 Kasım 1800 tarihli vakfiyeyle Galata Sarayı’nda bulunan kütüphane-
ye bereket ve saadet vesilesi olmak üzere konulan Lihye-i Şerif (Sakal-ı Şe-
rif)in her sene Mevlid, Regaip, Miraç ve Berat gecelerinde olmak üzere yılda 
dört kere ziyarete açılması için gecelik 164 kuruş, yıllık 656 kuruş tahsisat 
ayrılacaktır50.  

Eyüp’te, Valide Sultan İmaretinin karşısında bulunan ve mülkiyeti Eyüp 
Sultan Vakfına ait olan bostanın ebniye vakıflarından Kâtip Halil Efendi Vak-
fına yıllık 38 kuruş imdadiye ödenecektir51. 

Eyüp Sultan Camii’nin şadırvan ve helaları Eyüp Sultan türbesinin karşı-
sında kaldığından Müslüman ve Hristiyanların buraya gelip gitmeleri tazimde 
eksikliğe neden olmaktaydı. Zamanla harap olan caminin 1798’de III.Selim’in 
emriyle yeniden yapılması esnasında musluk ve tuvaletler başka bir yere taşın-
mıştır. Taşıma sırasında eski ve yeni abdest muslukları ile helaların bulunduğu 
yerlerde Eyüp Sultan Vakfına ait 22 dükkan, Sinan Paşa Vakfına ait 2 dükkan 
ve Bahriye Hatun Vakfına ait 2 dükkan olmak üzere toplam 26 dükkan yı-
kılmıştır. Yıkılan bu dükkanların arsaları için adı geçen vakıflara ödenmesi 
gereken mukataa bedelleri 11 Kasım 1800 tarihli vakfiyeyle Valide Sultan ta-
rafından üstlenilmiştir. Bu minvalde Eyüp Sultan Vakfına 51 akçe, Sinan Paşa 
Vakfına 14 akçe, Bahriye Hatun Vakfına 2,5 akçe olmak üzere günlük toplam 
67,5 akçenin adı geçen vakıflara her yıl ödenecektir52. 

49 D.1454 ss. 16a-16b.
50 D.1454 ss. 21b-24b.
51 D.1454 ss. 18b-19a.
52 D.1454 ss. 19a-20a.
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1 Ocak 1801 tarihli Vakfiyeyle, İstanbul’da Denizabdal yakınında bulunan 
Şeyh Himmetzâde Zaviyesine Eyüp İmaretinden günlük üç yemek istihkakı, 
senelik 150 kuruş mevlid-i şerif tahsisatı, fukaranın yemeği için aylık 25 kuruş 
ödeme yapılacaktır53. 

Her sene haremin bir yerden başka bir yere nakl-i hümayun54 gerçekleş-
tiğinde harem ağalarının tümüne gidiş akçesi olarak 250 kuruş, geliş akçesi 
olarak 250 kuruş olmak üzere toplam beşyüz kuruşun vakıftan ödenecektir55. 

Her sene vakfın mütevelli kaymakamı vasıtasıyla layık bir kişi belirlene-
rek Valide Sultan’ın ruhu için hacca gönderilmesi için vakıftan 1.500 kuruş 
ödenecektir56. 

Vakıf gelirlerinden, Denizli Kadıköy’de bulunan Kırcıtaş Mescidi57nin ha-
demesinin ücreti için yıllık 48 kuruş, mescidin aydınlatma giderleri için yıllık 
36 kuruş olmak üzere yıllık toplam 84 kuruş gönderilecektir58.

1 Ocak 1801 tarihli vakfiyeyle Eyüp Sultan Camii görevlilerinin namaz-
lardan sonra dua etmeleri için caminin üç imamı ile baş müezzinine günlük 
beşer akçe ödenecektir59.

Ayasofya, Beyazıt, Fatih ve Eyüp Sultan Camilerinin muarriflerinin her 
Cuma namazından sonra Valide Sultan’ın ismini yâd etmeleri için Ayasofya 
Camii müezzinine 20, Beyazıt, Fatih ve Eyüp Sultan Camii müezzinlerine her 
Cuma günü için 10’ar akçe ödeme yapılacaktır60.

53 D.1455 s. 32a.
54 Kısa süreli gezilere “yarım göç”, uzun süreli, bazan bir mevsimi geçirmek üzere yapılan göçe de 

“nakl-i hümâyun” denirdi. (Metin Tuncel, “Biniş”, DİA, cilt 6, İstanbul: TDV, 2006, s. 184).
55 D.1455 ss. 33a-33b.
56 D.1455 ss. 33b-34a.
57 Kırcataş Mescidi: Denizli, Babadağ ilçe merkezindedir. 1800’lü yıllarda yapılmış olup geçir-

diği bir yangından sonra tamamen yenilenmiştir. Caminin giriş kapısının yanında bulunan 
Türkçe kitabede “Denizli’de Ezine-i Lazkiye kazası Kadı kariyesine Kırcataş Mescidine Mihrişah 
Valide Sultan Hazretleri’nin vakfıdır. 1800-1216” yazmaktadır. Kırcataş Camii günümüzde de 
kullanılmaktadır. (Denizli Kültür Envanteri, Denizli: Denizli Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 
2014, s. 11).

58 D.1455 ss. 34b-35a.
59 D.1455 ss. 35a-35b.
60 D.1455 ss. 35b-36b.
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53 D.1455 s. 32a.
54 Kısa süreli gezilere “yarım göç”, uzun süreli, bazan bir mevsimi geçirmek üzere yapılan göçe de 

“nakl-i hümâyun” denirdi. (Metin Tuncel, “Biniş”, DİA, cilt 6, İstanbul: TDV, 2006, s. 184).
55 D.1455 ss. 33a-33b.
56 D.1455 ss. 33b-34a.
57 Kırcataş Mescidi: Denizli, Babadağ ilçe merkezindedir. 1800’lü yıllarda yapılmış olup geçir-

diği bir yangından sonra tamamen yenilenmiştir. Caminin giriş kapısının yanında bulunan 
Türkçe kitabede “Denizli’de Ezine-i Lazkiye kazası Kadı kariyesine Kırcataş Mescidine Mihrişah 
Valide Sultan Hazretleri’nin vakfıdır. 1800-1216” yazmaktadır. Kırcataş Camii günümüzde de 
kullanılmaktadır. (Denizli Kültür Envanteri, Denizli: Denizli Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 
2014, s. 11).

58 D.1455 ss. 34b-35a.
59 D.1455 ss. 35a-35b.
60 D.1455 ss. 35b-36b.
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Vakfın Akarları ve İşletme Şartları

Vakıflar aracılığıyla kurulan hayır müesseselerinin sürdürülebilirliği, dü-
zenli bir şekilde hizmet verebilmeleri, düzenli gelir getirici akarlar ile müm-
kündür.  Bu kurumların genel masraflarını karşılamak, buralarda çalışanların 
ücretlerini ödemek ve düzenli gelir kaynağı sağlayabilmek amacıyla vakfedi-
len tarım alanları, bina, nakit para gibi gelir kaynakları vakıf kurumunun esas 
mevzusunu teşkil etmektedir.61

Bu bölümde vakfının devamlılığı için Mihrişah Valide Sultan tarafından 
vakfedilen 196 akara ilişkin bilgiler vermeye,  oluşturulan tablolarla akarlar 
niteliklerine, türlerine, mülkiyet durumlarına, bulundukları yerlere ve işletme 
şartlarına göre tasnif edilerek incelenmeye çalışılacaktır.

Tablo 2 
Akarların Niteliklerine Göre Dağılımı

Akarın Niteliği Adedi Oranı %

Tarım İşletmesi 127 64,80

Ticarethane 41 20,92

Gedik hakkı 10 5,10

İmalathane 9 4,59

Arazi 3 1,53

Mesken 2 1,02

Mukataa geliri tahsisatı 4 2,04

Toplam 196 100

Vakfedilen 196 akarın 127 adedi, oransal olarak da %64,80’i tarım işlet-
melerinden oluşmaktadır. Bu durumda vakıf akarlarının önemli ölçüde tarım 
işletmelerinden meydana geldiğini söyleyebiliriz. 41 adet ve %20,92’lik oranla 
ticarethaneler ikinci sırada yer almaktadır. Kalan akarların 10’u gedik hakkı, 
9’u imalathane, 3’ü arazi, 2’si mesken ve 4’ü de mukataa geliri tahsisatından 
oluşmaktadır.

61 Bahaeddin Yediyıldız, XVIII. Yüzyılda Türkiye’de Vakıf Müessesesi Bir Sosyal Tarih İncelemesi, 1. 
Basım, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2003, s. 94.
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Tablo 3 
Bulundukları Yerlere Göre Akarların Dağılımı

Bulunduğu yer Adedi Oranı %

İstanbul 76 38,78

Anadolu vilayeti 44 22,45

Rumeli vilayeti 40 20,41

Cezâyir-i Bahr-i Sefîd vilayeti 36 18,37

Toplam 196 100

Akarlar bulundukları coğrafi konuma ve idari birime göre tasnif edildiğinde 
196 vakıf akarın 76’sı, oransal olarak da %38,78’i İstanbul’da bulunmaktadır. Bunu 
44 adet ve %22,45’lik oranla Anadolu vilayeti takip etmektedir. Rumeli vilayetin-
de bulunan akar sayısı 40 olup, %20,41’lik orana sahiptir. Son olarak %18,37’lik 
oranla 36 akar Cezâyir-i Bahr-i Sefid vilayetinde bulunmaktadır. Görüldüğü üze-
re akarlar konum itibariyle İstanbul’da yoğunlaşmakla beraber, Anadolu, Rumeli 
ve Cezâyir-i Bahr-i Sefid Vilayetlerinde de azımsanmayacak sayıdadır.

Tablo 4
Akarların Mülkiyet Durumuna Göre Dağılımı

Mülkiyet durumu Adedi Oranı %

Mihrişah Valide Sultan’a ait mülk 88 44,90

Mihrişah Valide Sultan’a mukataalı 50 25,51

Mülknâme-i hümâyun (temlikname) ile Mihrişah Valide Sultan’a 
temlikli 37 18,88

Mihrişah Valide Sultan’a ait mülk gedikler 10 5,10

Vakfiyelerde mülkiyetin nasıl edinildiğine dair bilgi olmayanlar 3 1,53

Mülkiyetin bir kısmı temliknameli, bir kısmı mukataalı olanlar 3 1,53

Gelir tahsisatı 4 2,04

III. Selim’e miras yoluyla intikal edip Valide Sultan vakfına dahil 
edilenler 1 0,51

Toplam 196 100
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Tabloda görüldüğü üzere vakfın akarlarının % 44,90 oranına tekabül 
eden 88 adedi Mihrişah Valide Sultan’a ait mülk iken, % 25,51’lik kısmı olan 
50 adedi mukataalıdır. 37 akar (%18,87) Mülknâme-i Hümâyun (temlikna-
me) ile Mihrişah Valide Sultan’a temlikli iken 10 akar da (%5,10) Valide Sul-
tan’a ait mülk gediklerden oluşmaktadır.   Vakfiyelerde 3 akara ilişkin mül-
kiyet bilgisi bulunmazken 3 akarın mülkiyetinin bir kısmı temliknameli, bir 
kısmı mukataalı bilgisine rastlıyoruz. Yine vakfiyelerden akarların 4 tanesinin 
gelir tahsisatı şeklinde olduğunu, son olarak da Valide Sultan’ın vefatından 
sonra kendisinden III. Selim’e miras yoluyla intikal eden 1 akarın vakfedildi-
ğini görüyoruz.

Vakfedilen 196 akarın ne şekilde işletileceği de vakfiyelerde belirlenmek-
tedir. Bazı akarlar için özel işletme şartları getirilmiş ve bu husus ayrıca düzen-
lenmiştir. Diğerleri ise genel işletme şartı belirlenmiştir. Genel işletme şartına 
tabi tutulan 154 akarın vakıf yönetiminin takdirine bağlı olarak her yıl icâre-i 
vâhide62 ile veya icâreteyn-i misleteyn63 ile kiraya verilmesi şart koşulmuştur64. 
Sayısı az olmakla birlikte, bazı akarların ne şekilde işletileceğine dair vakfiye-
lerde bilgi bulunmamaktadır.

Sonuç

Günümüzde sosyal devlet anlayışının gereği olarak merkezi yönetim ta-
rafından verilen eğitim, sağlık, dini hizmetler başta olmak üzere birçok kamu 
hizmeti Osmanlı’da vakıflar eliyle gerçekleştirilmiştir. Vâkıf insanlar ekonomik 
güçleri nispetinde irili ufaklı vakıflar kurarak servetlerini toplumun emrine 
sunmuşlardır. 

Vakıf müessesesini anlamak maksadıyla yapılan bu çalışmada önemli bir 
vakıf olan Mihrişah Valide Sultan Vakfı Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinde 
yer alan vakfiyeleri üzerinden incelenmeye çalışılmış, vakfın hayır müessese-
leri, vakıf dışındaki hayır şartları, vakfın devamlılığı için vakfedilen akarlar ve 
işletme şartları anlatılmaya çalışılmıştır.   

62 İcare-i vâhide: Vakıf olan musakkafâtın (üstü örtülü, çatılı) ve müstegallâtın (üzeri boş olan 
tarla, arazi) ay ve sene gibi kısa müddetle kiraya verilmesi. (Devellioğlu, s. 468).

63 İcâreteyn-i misleteyn: Hem derhal alınan hem de ileride alınacak kirası olan vakıf bina. İki kiralı 
vakıf. (Devellioğlu, s. 468).

64 D.1452, ss. 128b-129a.
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Sonuç itibarıyla Mihrişah Valide Sultan şaheser niteliğinde vakıf müesse-
seleri kurarak eğitim, dini ve sosyal hizmetler alanlarında vakıf faaliyetlerini 
yoğunlaştırmış, bu hizmetlerin dünya durdukça yürütülebilmesi için hatırı sa-
yılır şahsi mal varlığının büyük kısmını vakfetmiştir. Vefatından sonra oğlu 
III. Selim’e intikal eden malvarlığı ise III. Selim tarafından annesinin vakfına 
vakfedilmiştir. Böylece hayatı boyunca edinmiş olduğu tüm malvarlığı vakıf 
mülke dönüşmüştür.
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KUDÜS VE ŞAM’DA KADIN HAYIRSEVERLER*

Hasan Hüseyin GÜNEŞ**

Giriş

Vakıf müessesesi İslâm tarihindeki en eski ve köklü kurumlardan biridir. 
Bu özelliğini toplumun her tabakasından insanların, şehirlerdeki vakıf şebe-
kesinin oluşumuna katkı sağlamış olmasında aramak gerekmektedir. İslam 
hâkimiyetindeki coğrafyada vakıflar sadece şehirlerin kimliği hakkında değil, 
onları meydana getirip hayat veren insanların yaşamı, sosyal ilişki ve eylemleri 
ve şehrin kamusal kimliğinin nasıl meydana geldiğine dair biz araştırmacılar 
için ipuçları sunmaktadır. 

Bu çerçevede bu yazının amacı Kudüs ve Şam şehirlerinin vakıf şebeke-
sinde, kurucularının kadınlar olduğu bazı vakıfları gün yüzüne çıkarmak, ta-
nıtmak ve onlar hakkında bilgi vermektir. Söz konusu vakıfların hepsinin bu 
çalışmada tanıtılması mümkün olmadığından adı geçen şehirlerin merkezinde 
kurulan kadın vakıflarının genel görünümü bazı örnekler üzerinden yansıtıl-
maya çalışılacaktır. Bunların yanı sıra Kudüs’ün Osmanlı Devleti’nden kopu-
şundan sonraki dönemde İsrail’in ilan edildiği 1948 yılında meydana gelen 
Arap-İsrail savaşı akabinde, Kudüslü Hind Tahir el-Hüseynî tarafından kuru-
lan vakıf hakkındaki bilgiler ise, vakfın bugünkü yöneticileri tarafından gön-
derilen belgelerden istifade edilerek hazırlanmıştır. Bu vakıf hakkında henüz 
akademik bir çalışma yapılmış değildir. 

Çalışmamızda kullandığımız 602 numaralı Şam Evkâf ve Emlâk Tahrir Def-
teri, vakfiyelerin özetlerini ihtiva ettiğinden Şam’da kurulan kadın vakıfları hak-
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kında çok daha ayrıntılı bilgiler elde edebilmekteyiz. Çalışmamızda Şam merkez 
sancağında hem Müslüman ve hem de gayrimüslim kadınların hayırseverlik yo-
lunda ne gibi faaliyetlerde bulunduklarını tespit etmeye çalıştık. Kaynaklardan 
anlaşıldığına göre Kudüs ve Şam şehirlerinde mevcut olan vakıfların bir kısmı 
Osmanlı hâkimiyeti sonrasında kurulmuş iken, bunların yanında Osmanlı hâ-
kimiyetinden önce tesis edilmiş vakıflar da bulunmaktaydı. Kadın hayırseverler 
tarafından kurulan bu vakıflar daha çok hangi amaç için tesis edilmişti? Eğitim 
öğretim, kimsesizlere yardım, kendi çocuklarını himaye, şehrin siluetini güzel-
leştirme, dini duygularını tatmin gibi psikolojik nedenler, çocuklarının gelece-
ğini garantiye almak vb. kaygıların hangisi/hangileri kadınların hayırseverlik 
kurumunu faal tutmalarına neden olmuştu? Zikredilen bu soruların cevapları, 
çalışmamızın resmedeceği panoramada yerlerini bulacaktır.

Kudüs’te Kadın Hayırseverler

Hem Yahudiler ve Hristiyanlar için ve hem de Müslümanlar için sahip 
olduğu kutsiyet ve değeri asla kaybetmeyecek olan Kudüs için dünyanın ebedi 
başkenti denilse yeridir. İnsanlığın bu manevi başkenti, kendi maneviyatını 
güm yüzüne çıkaran bir vakıf şebekesine sahiptir. Biz burada söz konusu vakıf-
lardan bazı kadınların kurmuş olduğu birkaç vakfa işaret edeceğiz.1 

1) Medresetu’l-Hâtûniyye

Oğul Hatun bnt. Şemseddin Muhammed el-Kazaniyye el-Bağdadiyye ta-
rafından 755/1354 yılında vakıf olarak tesis edilmiştir.2 Vâkıfe, Zahru’l-Cemel 

1 Kudüs vakıfları Osmanlı hâkimiyetinden çok önce şehir ile iç içe girmiş, şehir ve bu müesseseler 
birbirine kenetlenmiş durumdaydı. Osmanlı Kudüs’ü 1517 yılında ilhak ettikten sonra bu mi-
rası devraldı ve profesyonelce yönetti. Eyyübi vakıfları yanı sıra savaştığı Memlük sultanlarının 
vakıflarını bile muhafaza etti. Bu tarihsel bir panorama için bkz., Gülcan Avşin Güneş-Hasan 
Hüseyin Güneş, Osmanlı’da Şehir Vakıf ve Sosyal Hayat, “XVI. Yüzyıl Kudusü’nün Vakıfları: Bir 
Osmanlı Şehrinin Tarihsel Vakıf Ağı”, Mahya yay., İstanbul 2017, s. 99-123. hiç şüphesiz Ku-
düs’te hayırseverlik denildiğinde akla ilk gelen isimlerin başında 16. yüzyılda kurduğu vakıfla 
şehre adeta mührünü vuranlardan biri Hürrem Sultan’dır. Kendisinin Kudüs’te tesis ettiği bu 
vakıfla ilgili Singer’in kapsamlı bir monografisi bulunmaktadır, bkz., Amy Singer, Osmanlı’da 
Hayırseverlik: Kudüs’te Haseki Sultan İmareti, Tarih Vakfı Yurt yay., İstanbul  2005. Singer, ese-
rinde Hürrem Sultan tarafından tesis edilen vakfın hayırseverlik görüntüsüyle kurulsa da, ben-
zer uygulamaların hem Osmanlı hanedanının siyasî ve içtimaî projelerinin bir parçası olarak 
değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapmaktadır. 

2 el-Yakub, Nâhiyetu’l-Kuds fi’l-Karni’l-Âşir el-Hicrî/es-Sâdisi Aşer el-Mîlâdî, II, el-Banku’l-Ehli’l-Ur-
dunî, 1999, s. 326; Hamd Ahmed Abdullah Yusuf, Min Âsârinâ el-Arabiyye ve’l-İslâmiyye fî Bey-
ti’l-Makdis, Muessesetu İhyâi’t-Turâs ve’l-Buhûsi’l-İslâmiyye, I, Beyti’l-Makdis 1420/2000, s. 153.
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olarak bilinen araziyi medreseye vakfetmiştir. Onun kurduğu vakfı, İsfahan 
Şah bnt. Emir Kazan Şah 782/1380 yılında ikmal etmiştir. Günümüzde aslî va-
zifesi yerine getirmekten uzak bir şekilde ev olarak kullanılmaktadır. Medrese 
Harem-i Şerif ’in batı tarafında bulunmaktadır.3 

Kudüs tahrir defterleri ve Kudüs şer’iyye sicillerinin verdiği bililer ışığında 
Oğul Hatun’un vakfiye tescilinin 897/1491 yılında gerçekleştiğini öğrenmek-
teyiz. İsfahan Şah’ın medrese vakfına yaptığı eklemeler Kudüs ve Dımaşk’ta 
bulunan beş kıta arazi,  iki ev ve iki dükkândan müteşekkildir. Bunların vakfa 
eklenmesi 914/1508 yılında tamamlanmıştır. Medrese meşihatı ilk olarak Afifî 
ailesindeyken daha sonra Fityanî ailesi geçmiştir. 1159/1746 yılında ise Hatib 
ailesi bu vazifeyi deruhte etmiştir. Bu aileler haricinde Deyrî ve Aselî ailele-
rinden de vazife alanlar olmuştur. Medresede, Oğul Hatun haricinde tanınmış 
bazı simaların mezarları bulunmaktadır.4

2) Medresetu’l-Dulkâdiriyye

Mısır Hatun tarafından 836/1432 yılında yaptırılan medrese, Emir Nasi-
ruddin Muhammed b. Dulkadir tarafından vakfa dönüştürülmüştür. Medrese 
sadece Kudüs’te yerleşik olan olmayan, şehirdeki Türklere hizmet vermektey-
di. Medresede Hanefî ve Şafiî fıkıhları tedris edilmekteydi.5

3) Filistin’in En Acı Yılında Hayırsever Bir Kadın ve Vakfı:
     Hind el-Hüseyni ve Dâru’t-Tifli’l-Arabî Müessesesi*

1948 yılı Filistin’in o zamanda kadar yaşadığı en acı yılıydı. Toprakları 
gasp edilmiş, devleti yok sayılmış ve insanları vatanlarında yabancılaştırılma-
ya, kovulup öldürülemeye maruz bırakılmıştı. Aynı yıl Arap-İsrail savaşı vuku 
buldu ve resmedilen acıların daha uzun yıllar boyunca yaşanacağı, devam ede-
ceği ve dünya kamuoyunun, başka bir ifadeyle vicdanının buna sessiz kalacağı, 
göz yumacağı anlaşılmıştı.

3 Mücireddin Abdurrahman b. Abdurrahman el-Uleymî el-Hanbelî, Ünsü’l-Celîl- II, (Tahkik: 
Abdan Yunus Abdülmecid Nebate), Mektebetu Dendis, Amman, Tarihsiz, s. 36.

4 Delîlu Medîneti’l-Kuds Menârâtu’l-Mukaddese, Muessesetu ihyâu’t-Turâs ve Buhûsi’l-İslamiyye, 
Kudüs, 1431/2010, s. 74-75.

5 el-Yakub, a.g.e., II, s. 339-340; Hamd Ahmed Abdullah Yusuf, a.g.e., I, s. 184-187.
* Bu başlık daha evvel şu künyeyle yayınlandı: Hasan Hüseyin Güneş, ‘‘,Vakıf ve Toplum, Sayı 6, 

Mayıs 2018, s. 86-91.
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İnsanlık, J. C. Chandor’un A Most Violent Year/En Şiddetli Sene filminin 
başkarakteri Abel Morales’i anıştırıyordu. Tıpkı onun gibi kanunlara bağlı kal-
mayı prensip edinmiş ahlaklı bir iş adamı gibi görünüyorlardı; antlaşmalar ve 
diplomasiyle iki tarafı yatıştırmaya çalışıyor gibiydiler, tıpkı şimdi olduğu gibi. 
Ne zaman Filistin ve İsrail arasında bir sorun meydana gelse yasa koyucular 
kanunlara uyulması gerektiğini hatırlatıyorlar; sadece kendi kanunlarına ta-
bii. Kendilerini birer insaniyeti ve toplumsal özgürlüğü savunan birer ahlak 
bekçisi gibi tanıtmaya çabalıyor, o en şiddetli seneden beri. Ama tıpkı Abel 
gibi onlar da kanunu kullandılar; hem kendilerini hem de taraftarlarını zor 
duruma sokacak ve işlerine mani olacak “kanunsuzluğu” sorunlu bir alan ola-
rak gördükleri için, hepsi bu. Böylece Filistinlilerin haklı mücadelesini “terör” 
olarak adlandırabileceklerdi. Abel için çarptığı geyikten çok arabası ve silahla 
kendini öldüren Julian’ın ölümünden çok, kafatasını yarıp parçalayan mermi-
nin deldiği petrol varili daha önemlidir çünkü.

Bunun yanında vicdanı kaybetmeyen insanların mücadelesi Abel gibile-
rin gerçekte hiç bir zaman muzaffer olamayacaklarını hatırlatmaktadır bizlere. 
Zira onlar için hedefi olmayan bir eylemin, amaçsız bir hayatın olması müm-
kün değildir. Hedefleri sadece bugünü kurtarmak değil, yarının insanları ve 
kendileri için bir şeyler hazırlayabilmektir.6 Onlardan biri olan Filistinli hayır-
sever hanımefendi Hind el-Hüseyni için bunu göstermenin yollarından biri 
vakıf kurmaktı; Filistin’in en şiddet dolu yılında, 1948’de.

O yıl Deyru Yasin köyünde İsrail askerleri tarafından büyük bir katliam 
gerçekleştirilmişti. Çoluk çocuk, genç yaşlı, kadın erkek demen İsrail askerleri 
köyde yaşayan Müslümanları katletti. Bu katliamdan 55 çocuk bir araçla Ku-
düs’e, Halil kapısına getirilerek kurtulabilmişti. 

Çocukların en büyüğü mesuliyeti üzerine alarak kimsesiz kalmış diğer 
çocuklarla birlikte Eski Kudüs’ün sokakları arasında gezinmeye başladı. Kıya-
met kilisesi ve Hz. Ömer mescidi yakınlarına geldiklerinde yorgunluktan bir 
duvarın dibine konuşlandılar; aç, susuz ve en önemlisi ise fiili süren bir savaşta 
kimsesizdiler. O sırada, Kudüs’ün savaş esnasındaki vaziyetini görüşmek üzere 
toplantıdan ayrılan bir hanımefendi gördüğü bu manzara karşısında burukluk 

6 Abel, film içerisinde kendisine birkaç defa yöneltilen “bunu ne için yapıyorsun?” sorusunu algı-
lamaktan yoksun bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Soruya verdiği cevap “neden bahsettiği-
ni anlamıyorum” şeklinde oluyor.
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yaşadı. Duvarın gölgesindeki çocukların sığıntı hali onu çok etkilemiş olmalıy-
dı. Yanlarına yaklaşıp onları yatıştırmaya çalışan en büyüklerinden hikâyeleri-
ni dinlediğinde hissettiği ise burukluğun çok ötesinde bir şeydi.

Orada beklemelerini ve o gelene dek başka bir yere ayrılmamalarını istedi. 
Eski Kudüs’te hasır çarşısı olarak bilinen yerde iki oda kiraladı onlar için. O 
gün yiyecek ve giyecek ne bulabildiyse onlara götürdü. Her gün onlara uğruyor 
ve ihtiyaçlarını tespit edip temin etmeye çalışıyordu. Hind hanım dünyaya ge-
liş nedenini yeni keşfetmişti adeta; Kudüs’e farklı bir gözle bakmaya başlamış, 
nerede bir kimsesiz, muhtaç veya yetim bir çocuk görse onu da kiraladığı yere 
götürüp sahiplenmeye adanmıştı.

Kudüs’ün diğer hayır sahiplerinin bu hazin durumu fark etmeleri pek 
uzun sürmedi; ellerinden gelen yardımı yapmaya başlamış, çocukların ihtiyaç-
larını gidermeye yardımcı olmak istemişlerdi. O sıralarda Hind Hanım bu işin 
tek başına bu şekilde yürütülemeyecek kadar ağır mesuliyet olduğunu düşün-
mekteydi. Takvim 25 Nisam 1948 gününü gösterdiğinde Dâru’t-Tifli’l-Arabî7 
müessesi kurulmuştu artık.

Müesseseye gün geçtikçe gelen çocukların sayısı artıyordu. Kudüslü ha-
yırseverlerin yardımlarının yetmeyeceğini anlayan Hind el-Hüseyni, şehir dı-
şında yardım talebinde bulunma girişimlerine başladı. Çünkü bu hayırsever 
hanımefendinin asıl derdi çocuklarının gününü kurtarmak değil, onlara bir 
gelecek hazırlamaktı. Bu yönde bir karar aldı; sahip olduğu araziye mücavir 
yerleri ve evleri satın alarak buraları kurduğu müesseseye bağışladı ve kurumu 
buraya nakletti. Burada ilköğretim ve lise açıldığı gibi diliş nakış okulu da hiz-
met vermeye başladı.  

Okul için ARAMCO8 şirketinin bağışlarıyla iki katlı bir bina inşa edildi. 
Sonrasında Kuveyt’ten Şayi ailesi inşa sürecinde yardımcı oldu. 1969’da mü-
essese yapıları tam olarak tamamlanmış oldu. 1970’de Bonn şehri merkezli 
Alman Protestan Kilisesi yardımlarıyla içerde bulunan yapılar meydana gel-
di. İslâm Konferansı Organizasyonu yardımlarıyla kız öğrenciler için edebiyat 
fakültesi inşa edildi. Burada Arap dili edebiyatı, İngiliz dili edebiyatının yanı 

7 ‘‘Arap Çocuklar Evi’’ anlamına gelmektedir.
8 Resmi adı Saudi Arabian Oil Company Saudi olan şirket, Suudi Arabistan’nın ulusal petrol ve 

doğalgaz şirketidir. Şirket ilk olarak Kral Abdülaziz b. Suud ve ABD Başkanı Franklin Roosevelt 
tarafından ortak olarak kuruldu.
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met vermeye başladı.  

Okul için ARAMCO8 şirketinin bağışlarıyla iki katlı bir bina inşa edildi. 
Sonrasında Kuveyt’ten Şayi ailesi inşa sürecinde yardımcı oldu. 1969’da mü-
essese yapıları tam olarak tamamlanmış oldu. 1970’de Bonn şehri merkezli 
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7 ‘‘Arap Çocuklar Evi’’ anlamına gelmektedir.
8 Resmi adı Saudi Arabian Oil Company Saudi olan şirket, Suudi Arabistan’nın ulusal petrol ve 

doğalgaz şirketidir. Şirket ilk olarak Kral Abdülaziz b. Suud ve ABD Başkanı Franklin Roosevelt 
tarafından ortak olarak kuruldu.
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sıra sosyal hizmetler okutulmaktaydı artık. Aynı yıl, Filistinli merhum yazar 
İsaf Neşaşibi’nin evi satın alındı. Buraya değerli kitaplar getirildi; yazmaların 
onarımı için ise öğrencilerin eğitim alması sağlandı ve Neşaşibi’nin evi İslâm 
araştırmaları için bir merkez haline getirildi. 1991’de Kudüs özelinde tüm Fi-
listin’de araştırma yapmak üzere İslam Arkeolojisi Enstitüsü kuruldu ve me-
zunlara yüksek lisans yapma fırsatı verildi. Edebiyat Fakültesi, İslâm Araştır-
maları Merkezi ve İslâm Arkeolojisi Enstitüsü 1994’ten beri akademik olarak 
Kudüs Üniversitesi’ne bağlandı.

Dâru’t-Tifli’l-Arabî müessesesi hâlen bir hayır kurumu olarak varlığını 
Kudüs’te muhafaza etmekte ve hayır sahiplerinin yardımları sayesinde yukarı-
da sayılan hizmetleri yerine getirmektedir. Hind el-Hüseyni, 13 Eylül 1994’te 
Kudüs’te vefat etmiştir. Vakfın şu anki müdiresi Mahire ed-Decanî Hanım aynı 
bilinç ve özveriyle onun bıraktığı yerden devam etmektedir. Filistin’de birçok 
ödülü vakıf adına ala Mahire Hanım gibileri mevcut oldukça en şiddetli yılın 
arından bu hikâyeleri duymaya devam edeceğiz. 

Dâru’t-Tifli’l-Arabî müessesesi Kurucusu Hind el-Hüseyni kendi hikâye-
sini nasıl anlatmış, ondan dinleyelim:9

Annemin babası merhum Muhammed Salih el-Hüseyni’nin Kudüs’teki 
evinde 25 Nisan 1916 tarihinde dünyaya geldim. Bu ev şimdi Dâru’t-Tifli’l-A-
rabî olarak bilinen yerdir. Ben iki yaşındayken babam vefat ettiğinden onu hiç 
tanımadım. Annem altı çocuğunu büyütmek için çok gayret gösterdi. Tek kız 
çocuğuydum. O yılların hayatım üzerinde büyük etkisi oldu.

İlk ve orta öğrenimimi Müslüman Kızlar Okulu’nda 1932’de ikmal ettim. 
Lise öğrenimimi İngilizce üzerine yaptım ve onu da 1937’de bitirdim. Akabinde 
bir yıl da Arapça İngilizce dilleri hususunda özel eğitim aldım. 

1938-1939 yılları arasında Müslüman Kızlar Okulu’nda öğretmen olarak 
çalıştım. Üniversiteye gitme imkânım varken Birinci Dünya Savaşı’nın çıkma-
sı nedeniyle bunu gerçekleştiremedim ve 1945 yılana dek öğretmenlik vazifesini 
icraya devam ettim. 1945’te öğretmenlikten ayrılarak gönüllülük esasına dayalı 
sosyal projelerde çalışmaya başladım. Bu çerçevede, Kudüs Kadınları Sosyal Da-
yanışma Cemiyeti’nde görev aldım.

9 http://www.dartifl.org/ar
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1948 yılında üzerimize savaş çöktü ve bu savaş şehirlerin bağlarını kopardı. 
Filistinlilerin başlarına bir daha benzeri bir felaketin gelmesinden korktukları 
Deyru Yasin faciasında yaşandığı gibi. Kader, Siyonistlerin Deyru Yasin’de ger-
çekleştirdikleri korkunç katliamdan çocukların kurtulmasını istemişti. Seyyid 
Adnan Emin et-Temimi’nin yardımıyla toplanıp Kudüs’e getirilen 35 çocuk için 
Eski Kudüs’teki Hasır Çarşısı mahallesinde iki oda hazırlandı. O gün yanımda 
138 Filistin cüneyhinden başka para yoktu. Ruhum onlarla kalıp eğer öleceklerse 
onlarla birlikte ölmek istedi. Eğer bu çocuklar ölürse, tüm Filistin halkının ölüp 
yok olacağını düşündüm. Büyük halkım nasıl olur da yok olur? Hayır, bin kere 
hayır dediğimde tarih 25 Nisan 1948 idi. Müesseseyi oluşturma fikri bende bu 
şekilde doğdu ve kısa süre sonra birkaç ay içerisinde Dâru’t-Tıfli’l-Arabî’yi Ku-
düs’te kurdum. 

Olaylar yatışınca okul yavaş yavaş düzene girdi ve yanımızda ikamet eden 
bazı çocuklar için birkaç sınıf düzenlemeye başladık. Garajı, at ahırını ve seyisin 
odasını geçici sınıflar olarak dizayn ettik. Böylece sınıflar direkt olarak bizlerin 
gözetiminde oldu. Okul binasının düzenlenmesini ve birinci katın kullanılacak 
şekle gelmesini Zahran’da10 bulunan ARAMCO şirketinin yardımlarıyla 1961 
yılına geldiğimizde tamamlamıştık. 1965 yılında ise Kuveyt’ten Şâyi ailesinin 
yardımlarıyla ikinci katı da bitirdik. 1969’a geldiğimizde lise sınıflarının, okul 
kütüphanesinin ve yetim olan kız öğrencilerin barındığı evi ihtiva eden üçüncü 
katı yaptık. 

Yine 60’lı yılarda işlemeli elbiseler yapmaya başladık. Öyle ki, elimizde 
3200 elbise birikmiş oldu. Bunun üzerine halk sergisi açmaya karar verdik. 
Amacımız, tıpkı 20 genç kızdan oluşan halk oyunları grubunu tesis ettiğimiz 
amacın aynısıydı; kültürümüzü kaybolmaktan kurtarmak.

Alman Luther Kilisesi’nin yardımıyla 1970 yılında çocuk binasını açtık. 
1971 yılında ise Eğitim ve Sosyal Hizmet Enstitüsü’nün yapımı bitti. Bundan 
böyle cemiyetimiz aşağıda sıralanan tesisleri barındıran bir külliyeye sahip 
oldu.

1. Kreşler ve çocuk bahçeleri
2. İlkokul

10 Suudi Arabistan’ın Doğu Bölgesi’nde bulunan bir şehirdir. Şehir, Basra Körfezi’nin kıyısında yer 
almaktadır. 
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3. Ortaokul ve lise
4. Çocuk bakımı, ev ekonomisi ve dikiş nakış bölümü
5. Eğitim ve sosyal hizmet enstitüsü

İslam Konferansı Örgütü’nün yardımıyla kızlar için Edebiyat Fakültesi 1982 
yılında tesis edildi. Aynı yıl Filistinli büyük edebiyatçı rahmetli İs’âf Neşaşibî’nin 
evi satın alındı ve Kudüs’te İslam medeniyeti araştırmaları merkezi olması ve 
yüksek lisans düzeyinde eğitim vermesi için çalışmalara başlandı.11 

Şam’da Kadın Hayırseverler

Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde 602 nolu bir evkaf tahrir defteri bulun-
maktadır. Defterde bir tarih bulunmamakta olup İpşirli’ye göre hicri 940 (mi-
ladi1533-1534) tarihlidir.12 Bu defter Şam, Sayda, Kudüs, Halilurrahman, Gaz-
ze, Remle, Safed ve Nablus›taki evkafı kapsayan mufassal bir defterdir. Ancak 
vakıflar şehirlere göre taksim edilmemiş olup karışık yazılmıştır. Bu defterde 
taranmış fakat ilgili vakıf hakkında bir kayda rastlanmamıştır. 

Tablo 1
602 Numaralı Şam evkâf ve emlâk tahrir defterindeki şehirlerin defter içerisindeki yeri

Sahife Sahife
1 Evkâf-ı Livâ-i Şâm başı 425-425 Kuds-i Şerîf Evkâfı

344 Evkâf-ı Livâ-i Şâm sonu 428-463
Kuds-i Şerîf, Gazze, Remle, 
Safed, Nablus Evkâfı

345 Emlâk-ı Livâ-i Şâm başı 466-497
Kuds-i Şerîf, Gazze, Remle, 
Safed, Nablus Emlâkı

381 Emlâk-ı Livâ-i Şâm sonu

11 Geçen yıl Vakıflar Haftası, Kudüs Vakıfları Haftası olarak belirlenmişti. Bu makaleyi o sırada 
sempozyumda tanıştığım Mahire Hanım ile tanışmamdan ve onun sayesinde öğrendiğim bu 
hikâyeden etkilenmemden sonra yazmak istemiştim. Kendisi daha sonra hikâyeyi kurgulama-
ma yardımcı olacak bazı belgeler gönderdi, teşekkür borçluyum. Fotoğraflar vakfın kendi web 
sitesinden alındı. Aynı şekilde Hind Hanım’ın biyografisi de bu siteden Arapça’dan tercüme 
edilerek aktarıldı. Umudum bu hikâyenin daha fazla insana ulaşması, bir film yapılması duru-
munda birçok insana ulaşacağı ve onları da etkileyeceği kanaatindeyim.

12 Evkâf ve emlâku Müslimîn fî Filistîn, Munazzamatu Mutemerul İslami, haz: Mehmet İpşirli, İs-
tanbul 1402/1982, s. Lam.
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382
Bu sahifeden itibaren Latin 
sayılar iki farkla yazılmıştır.

424-425 Halilurrahman evkâfı

İpşirli’nin tanıtımında ise defterde 243 vakfın kaydedildiği ve bunların 
livaların isimleriyle tertip edilmediği kaydedilmiştir.13 Oysa defterin bu çalış-
manın kapsamına alınan 1-424 sahifeleri arasında, yukarıda tabloda da işa-
ret edildiği üzere, 1238 vakfın kaydedildiği görülmüştür. Ayrıca 1-424 sahi-
feleri arasında vakıfların muntazam kaydedilmediği doğruysa da birçoğunun 
Şam-Dımaşk merkezli vakıf olduğunu, diğer vakıfların Safed, Beyrut gibi şe-
hirlere ait olduğunu ve bu düzenin önemsenecek derecede bir zorluk meydana 
getirmediğini belirtmemiz yerinde olacaktır. Üstelik defter tertibinin bozul-
maması için 424-495 sahifeleri aralığında Halilurrahman, Kudüs, Gazze gibi 
şehirlerdeki vakıflar ayrı başlıklar altında toplanmıştır.

Söz konusu çalışmada defterin tarihi ile ilgili yapılan yorumun sağlıklı 
olmadığı çalışmamız esnasında ortaya çıkan bir diğer husustur. İpşirli, defter-
de 940/1533-34 yılına ait bir vakfiyeden hareketle, defterin Osmanlının Şam 
diyarını zaptı akabinde yaptığı ilk kayıt işlemi olduğuna dair bir tahmin yürüt-
müştür. Oysa defterde 990/1582 yılına ait bir vakıf bulunmaktadır.14

Resim-1: Defterde 990/1582 yılına ait vakıf

13 İpşirli, a.g.e., s. Mim.
14 602 Numaralı Şam Evkâf ve Emlâk Tahrir Defteri, s. 338. Bundan sonra 602 TD şeklinde kısaltı-

larak verilecektir.
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Defterde Müslüman vakıflarının yanı sıra gayrimüslim vakıflarının kay-
dedildiği görülmektedir. Aşağıdaki tabloda söz konusu dağılımı gösterilmiştir.

Tablo 2
602 Numaralı Şam evkâf ve emlâk tahrir defterindeki vakıfların

Müslim/Gayrimüslim, Kadın/Erkek dağılımı.

Vakıf Adedi Vâkıf Vâkıfe Dini Dağılım
1238 Müslim Müslime

1105 117 1222
Gayrimüslim  Gayrimüslime
12 4 16

TOPLAM 111715 121 1238

Defter hakkında yukarıda verdiğimiz kısa malumat akabinde tablo-2’de 
zikredilen Müslime ve gayrimüslime vakıfları hakkında bilgileri içeren tablo-
lar aşağıda verilmiştir.1516

Tablo 3
 Müslime Hayırseverler

Kurucu Adı Tarih16 Defter Sahifesi
1 Sare bnt. İbrahim b. Yusuf 891 10
2 Sare bnt. Muhammed b. Ahmed 897 11
3 Sare Hatun bnt. Hoşkadem b. Hirzullah 896 15
4 Bay Hatun bnt. Nasiruddin b. ez-Zeynî 774 19
5 Sa’du’l-Mülûk bnt. Zeyneddin b. Bayezid 922 20
6 Hatice Hatun bnt. Abdülvehhab b. Muhammed 912 21
7 Tatar Berat bnt. Muhammed 936 23

8
Selma Hatun bnt. Zeyneddin Ömer ve kızı Fat-
ma bnt. Şemseddin

843
23

9
Hatice Hatun bnt. Şemseddin Muhammed b. 
Eba Yezid

831
24

10 el-Hâcce Meryem bnt. Sarımî İbrahim b. el-Ekrem 936 49

15 Bu sayı içerisinde kurucusu verilmemiş olan bazı medreseler gibi vakıflar da bulunmaktadır.
16 Tarihler hicri yılları göstermektedir.
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11
Şusat bnt. Şemseddin Muhammed b. Şerefuddin 
Musa es-Saktî

915 50

12 Fatma bnt. Muhammed b. Ali 917 56-57

13
Azizeddin Akçevire Hatun bnt. Emir Kutbeddin 
el-Ğâzî b. Artuk el-Mardiniyye

627 61

14 Sare bnt. Nasiruddin 822 73
15 Güneldi Hatun bnt. Baybars el-Calıkî 736 74
16 İncebay bnt. Abdullah 908 74
17 Habibe bnt. el-Ğarsi Halil 923 74
18 Habibe el-Mezkure 936 74
19 Halime bnt. İbrahim 900 75
20 Meryem bnt. Takiyuddin et-Tevakî 929 76-77
21 Asil Hatun bnt. el-Emir Canım 899 78
22 Fatıma Hatun 888 78-79
23 Hatice bnt. Şerefuddin Tarihsiz 80
24 Mervadi Hatun bnt. Abdullah 847 84
25 Cansüvar bnt. Abdullah 921 84-85
26 Kemes Boğa ve eşi Melek bnt. Abdullah 866 86
27 Sare bnt. Şemseddin 860 88

28
Ayadıç Hatun ümmü’s-Sutân Meliku’l-Âdil Nu-
reddin eş-Şehid

829 100

29 Ferecü’n-Nâs bnt. Abdullah 920 101
30 Sitt Haleb bnt. el-Fahri Osman b. Oğul Bek 933 110

31
Sittü’l-Kudat bnt Şemseddin Muhammed b. 
Yusuf

935 112

32 Ayşe bnt. İlyas 864 115
33 Turulmek bnt. Seyfeddin Ebi Bekir b. Bessak 834 117
34 Fatma bnt. En-Nasıri Muhammed el-Kaşğârî Tarihsiz 118
35 Sekrulmek bnt. Abdullah 857 121
36 Medresetü’ş-Şâmiyye Tarihsiz 127
37 Sare Hatun bnt. Melikü’l-Muazzam 128
38 Fatma bnt. Şemseddin 892 148
39 Rabia bnt. Muhammed Ba’liyye 887 151
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11
Şusat bnt. Şemseddin Muhammed b. Şerefuddin 
Musa es-Saktî

915 50

12 Fatma bnt. Muhammed b. Ali 917 56-57

13
Azizeddin Akçevire Hatun bnt. Emir Kutbeddin 
el-Ğâzî b. Artuk el-Mardiniyye

627 61

14 Sare bnt. Nasiruddin 822 73
15 Güneldi Hatun bnt. Baybars el-Calıkî 736 74
16 İncebay bnt. Abdullah 908 74
17 Habibe bnt. el-Ğarsi Halil 923 74
18 Habibe el-Mezkure 936 74
19 Halime bnt. İbrahim 900 75
20 Meryem bnt. Takiyuddin et-Tevakî 929 76-77
21 Asil Hatun bnt. el-Emir Canım 899 78
22 Fatıma Hatun 888 78-79
23 Hatice bnt. Şerefuddin Tarihsiz 80
24 Mervadi Hatun bnt. Abdullah 847 84
25 Cansüvar bnt. Abdullah 921 84-85
26 Kemes Boğa ve eşi Melek bnt. Abdullah 866 86
27 Sare bnt. Şemseddin 860 88

28
Ayadıç Hatun ümmü’s-Sutân Meliku’l-Âdil Nu-
reddin eş-Şehid

829 100

29 Ferecü’n-Nâs bnt. Abdullah 920 101
30 Sitt Haleb bnt. el-Fahri Osman b. Oğul Bek 933 110
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35 Sekrulmek bnt. Abdullah 857 121
36 Medresetü’ş-Şâmiyye Tarihsiz 127
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38 Fatma bnt. Şemseddin 892 148
39 Rabia bnt. Muhammed Ba’liyye 887 151
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40 Fatma bnt. Ahmed 923 157
41 Hatice Hatun bnt. Zeviran 892 160

42
Hatun bintü’l-Melik Muinuddin Zevc Nureddin 
eş-Şehid

870 167

43 Meleke Hatun bnt. Nasiruddin 916 167
44 Meleke Hatun bnt. el-Emir Kaymas 819 169
45 Arğun Hatun 971 171

46
Zehra Hatun bnt. Sultan Seyfuddin Ebi Bekr b. 
Eyyüb b. Şadi

656 171

47 Mame Hatun bnt. es-Sultan Eseduddin Şirkûh 655 172
48 Meryem bnt. Şihabuddin Ahmed 915 182
49 Fatma bnt. Zeyn Ömer 859 182
50 Sitt Ayşe bnt. Yehtebay b. Abdullah 919 182
51 Ayşe bnt. Ebi Bekir b. Muhammed Seyfuddin 780 187
52 Hediye bnt. Ahmed 643 191
53 Sittu’r-Rum bnt. Necmeddin Ömer b. Abdullah 895 196
54 Hatice bnt. En-Naklî 840 209
55 Abide Hatun 814 209
56 Fatıma bnt. Ömer 835 210
57 el-Hâcce Zahide bnt. Abdullah 968 211
58 el-Hâcce Melek bnt. Ali 828 211
59 Zeynüşşeref bnt. Zeyneddin el-Hüseynî 826 211
60 Seyyide bnt. Muhammed 859 212
61 el-Hâcce Üns bnt. Şerefuddin 772 212
62 Fatma bnt. el-Hâc Ömer 919 215
63 Fatma ve Saliha 913 216
64 Ata Melek bnt. Şihabuddin 843 217
65 Hâcce Cümre bnt. Akkuş 729 217
66 Ayşe bnt. Abdülvehhab 865 217
67 el-Hâcce Melek bnt. Zeyneddin Abdurrahman 841 218
68 Ayşe bnt. el-Ğarsî Halil b. Bazincan 928 218
69 Meryem bnt. Ebi Bekir 928 227
70 Fatma bnt. Ali 931 228
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71 Sekerbay bnt. Abdullah Tarihsiz 229
72 Sittü’l-Kudat bnt. Şemseddines-Saktî 915 230
73 Fatma bnt. Yusuf 823 230
74 Canbay bnt. Abdullah 886 230
75 İsmetuddin Rebia bnt. Necmeddin 886 237
76 Azize bnt. Abdülkadir Tarihsiz 238
77 Fatma bnt. eş-Şihabî Ahmed 909 243

78
Erzan Hatun bnt. Abdullah atikatu Seyyid Bur-
haneddin İbrahim el-Hüseynî

908 243

79 Sitite Hatun Tarihsiz 246
80 Güldü Hatun bnt. Baybars el-Calıkî 736 246
81 Kena Hatun bnt. İlbek b. Abdullah 681 247
82 Sittü’l-Mülûk el-ma’rufe bi’r-Rûmiyye Tarihsiz 248
83 Ayşe bnt. Abdullah 702 248
84 Mervade Hatun bnt. Abdullah Tarihsiz 248
85 Fatıma bnt. Kameruddin Ebu Bekir 862 248
86 Fatıma bnt.Ebu Bekir b. Kameruddin 925 249
87 Zeyneb bnt. Şemseddin es-Sabunî 830 250
88 Zeyneb bnt.  es-Sabunî el-Mezkur 929 251
89 Arak Hatun bnt. Şihabuddin ibrahim el-Adevî 872 257
90 Fatma bnt. Şemseddin 877 260

91
Ayşe bnt. Cemaleddin Mahmud Ümmü’l-Hâce 
İbrahim el-Es’ardî

826 267

92 Bulğâh Şah bnt. Şerefî Mü’min 922 272
93 Setite bnt. Şemseddin Muhammed 921 278
94 el-Hâcce Selime bnt. el-Hâc Muhammed 858 279
95 el-Hâcce Melek bnt. Cemaleddin Yusuf 818 281
96 Hatice bnt. Abdülvehhab 899 283
97 Bereket bnt. Ali 879 283

98
Melikü’l-Kâmil’in kızları Rebia Hatun ve Melike 
Hatun

807 285

99 Sare bnt. Şemseddin 911 287
100 Sittü’ş-Şam bnt. el-Hâc Nasreddin 880 287
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101 Hatice bnt. Muhammed 922 289
102 el-Hâcce Melek bnt. Şihabuddin Ahmed 839 291
103 Halime bnt. Muhammed 848 303
104 Benesşer bnt. Abdullah 860 311
105 Amine bnt. Ali 876 312
106 Esma bnt. Yusuf 910 312
107 Ayşe bnt. Osman 859 313
108 Ay Melek bnt. Muhammed 860 316
109 Zeyneb bnt. Siracuddin 880 316
110 Belkıs bnt. Muhammed 876 316
111 Ayşe bnt. Muhammed 999 317
112 Ayşe bnt. Nasırî Muhammed 854 321
113 Fatma bnt. İbrahim 833 324
114 Sittü’l-Abeş bnt. Ebi Bekir 858 328
115 el-Hâcce Ayşe bnt. Şemseddin 702 336
116 Selur bnt. Abdullah er-Rûmiyye 876 337
117 Su Melek bnt. İlyas Tarihsiz 342

Şam kadınlarının babalarına, kız kardeşlerine, çocuklarına, kimi zaman 
henüz doğmamış çocuklarına, miskinlere, cami imamına, Ebi Ömer ve Hanefi 
medreseleri gibi medreselere ve müderrislerine, İbn-i Ekrem türbesi gibi bazı 
imaretlere, hayır taifesinden devletten maaş almayan fukaraya ve kâfir elindeki 
Müslüman esirleri kurtarmaya, Harem-i Halil’e ve herhangi bir nedenden do-
layı bunlara ulaştırılamaması durumunda Harameyn’e ulaştırılması için vakıf 
kurdukları görülmektedir.

Şam’da sadece Müslüman olan kadınların değil gayrimüslim kadınların 
vakıf kuruduğu görülmektedir. Defterde yer alan vakıflar içerisinde ikisi aynı 
kadının olmak üzere gayrimüslim kadınların kurmuş olduğu dört vakıf bulun-
maktadır. Aşağıdaki tabloda bu vakıfların kimler tarafından, ne zaman ve ne 
için tesis edildiğine dair bilgi verilmiştir.
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Tablo4
Gayrimüslime Hayırseverler

Kurucu Adı Tarih17 Cihet Defter Sahifesi

Hibe b. Ebi’l-
Hayr es-Samirî

825

Kendine evlad ve nesline; inkırazdan 
sonra yarısı Nablus’taki Samiri fuka-
raya,  rub’u se’âlîku’s18-Samireti’l-Hâ-
dûniyye’ye, rub’u Tevrat fukarasına 
(Fukarâu’t-Tevrâtiyye)

200

Hatun bnt.
Abdullah

898
Kendine, sonra südüs Hz. İbrahim 
(haremi) maslahatına; sülüsü Samiri 
seâlike, sülüsan ise makamına göre 
Dımaşk Samirilerine

299

Setite bnt.
İbrahim 
es-Samiriyye

936 Kendine ve oğlu Mercan’a; sonra 
kendi nesline, inkırazdan sonra Hz. 
İbrahim haremine.

302

Setite el-mezkûre 936 Samirî mesakin ve fukaraya 303

Sonuç1718

Kudüs geçmişten beri birçok vakfın tesis edildiği bir şehirdir ve bu bağ-
lamda dünyadaki kültürel mirası yüklenen şehirlerden en önemlilerinden bi-
ridir. Kudüslü kadınlar şehrin kimliğine uygun vakıflar kurmuş ve bu durum 
adeta tarihsel bir miras ve kinlik olarak sonraki nesillere intikal etmiştir. Yüz-
yıllar öncesine uzanan Kudüs medreselerinden bazıları kadın hayırseverler ta-
rafından kurulmuştu. Hind el-Hüseynî’nin kurduğu vakıf bu miras içerisinde 
düşünüldüğünde anlamlı olacak ve başarısının sırrı anlaşılacaktır.

Şam’ın kadın vâkıfeleri için de benzer bir durum söz konusudur. Asırlara 
yayılan Şam vakıfları, şehrin siluetine o kadar işlemiştir ki buna bir kadın eli-
nin değmemiş olması düşünülemez.  Şam kadınlarının bazıları her ne kadar 
zürri vakıflar kurmuş olsa da şehrin muhtaç kesimine yapılan yardımlardan 
sosyal yaşama bilincinin gelişmiş olduğu anlaşılmaktadır. İncelediğimiz 602 
numaralı defterde kadın vâkıfelerin hayır kurumlarını muhtelif kaygı ve dü-
şüncelerden hareketle tesis ettiği anlaşılmaktadır. En önemlisi ise, bu kaygıla-
rın semavî kaynaklı dine mensup kadınlar arasında müşterek olmasıdır.

17 Tarihler hicri yılları göstermektedir.
18 Se‘âlik, aylak ve miskin anlamlarına gelmektedir. 
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Ek-1: Okulun 1973 yılındaki diploma töreni. Müessese Müdiresi Hind Ta-
hir el-Hüseyni Hanım, Okul Müdiresi Zeyneb el-Hüseynî Hanım, Öğretmen 
Teğrid Şeştavi Hanım ve Prof. İbrahim Kandilfit.

Ek-2: Okulun bahçesine işlenmiş Hind Tahir el-Hüseynî Hanım’a ait şu 
cümleler:  “O gün yanımda 138 Filistin cüneyhinden başka para yoktu. Ruhum 
onlarla kalıp, eğer öleceklerse onlarla birlikte ölmek istedi. Eğer bu çocuklar 
ölürse, tüm Filistin halkının ölüp yok olacağını düşündüm. Büyük halkım na-
sıl olur da yok olur?”
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Ek-3: 602 numaralı evkâf ve emlâk tahrir defterinden iki sahife.

BEZMİÂLEM VALİDE SULTAN
VAKIF GUREBA HASTANESİ1

Nuran YILDIRIM*

Bezmiâlem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi, 1621’de açılan son Os-
manlı Dârüşşifası olan Sultan Ahmed Dârüşşifası’ndan 226 yıl sonra hizmete 
giren, ilk vakıf hastanemizdir. Onu izleyen ikinci vakıf hastanemiz olan Zey-
nep-Kâmil Hastanesi, uzun süren bir yapım sürecinin ardından 1882 yılında 
hasta kabul etmeye başlamıştır. Zeynep-Kâmil Hastanesi günümüze ulaşırken 
vakıf hastanesi kimliğini kaybetmiştir. Vakıf Gureba Hastanesi, vakıf kimliğiy-
le faaliyetini sürdürmeyi başarmıştır.

İslâm coğrafyasında, Abbasiler döneminden başlayarak gelişen darüşşi-
faların ilk örneği, Ahmet bin Tolun’un Mısır’da yaptırdığı darüşşifadır (875). 
Nureddin Mahmud (Şam, 1066), Nizamülmülk (Bağdat, 1072), Necmeddin-
gazi (Mardin, 1122), Gökböri (Musul, 1156) Dârüşşifaları, Büyük Selçuklu 
Devleti’nin önde gelen vakıf kurumlarıdır. Bu gelenek Anadolu Selçuklu Dev-
leti’nde de sürdü. Anadolu Selçukluları, dârüşşifaları genellikle ticaret yolları 
üzerindeki şehirlerde kervansaraylarla yan yana kurdular. Bunların başlıcaları; 
Gevher Nesibe (Kayseri, 1206), Keykâvus (Sivas, 1217), Melikturan (Divriği, 
1228), Kemaleddin Karatay (Konya, 1255), Atabay (Kastamonu, 1273), Cema-
leddin Ferruh (Çankırı, 1235) ve Amasya (1308) Dârüşşifalarıdır. 

Osmanlı Devleti’nin büyüme döneminde, bir yandan Anadolu’daki Sel-
çuklu dârüşşifaları kullanılırken bir yandan da fethedilen şehirlerde yeni dâ-
rüşşifalar yapıldı. Padişahlar, valide sultanlar ve hasekiler adına yapılan; cami, 

* Prof. Dr., Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
1 Bu makale yazarın şu kitabından derlenip geliştirilmiş ve güncellenmiştir: Gureba Hastanesi’n-

den Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’ne, İstanbul: Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, 2013.
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nep-Kâmil Hastanesi, uzun süren bir yapım sürecinin ardından 1882 yılında 
hasta kabul etmeye başlamıştır. Zeynep-Kâmil Hastanesi günümüze ulaşırken 
vakıf hastanesi kimliğini kaybetmiştir. Vakıf Gureba Hastanesi, vakıf kimliğiy-
le faaliyetini sürdürmeyi başarmıştır.

İslâm coğrafyasında, Abbasiler döneminden başlayarak gelişen darüşşi-
faların ilk örneği, Ahmet bin Tolun’un Mısır’da yaptırdığı darüşşifadır (875). 
Nureddin Mahmud (Şam, 1066), Nizamülmülk (Bağdat, 1072), Necmeddin-
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leti’nde de sürdü. Anadolu Selçukluları, dârüşşifaları genellikle ticaret yolları 
üzerindeki şehirlerde kervansaraylarla yan yana kurdular. Bunların başlıcaları; 
Gevher Nesibe (Kayseri, 1206), Keykâvus (Sivas, 1217), Melikturan (Divriği, 
1228), Kemaleddin Karatay (Konya, 1255), Atabay (Kastamonu, 1273), Cema-
leddin Ferruh (Çankırı, 1235) ve Amasya (1308) Dârüşşifalarıdır. 

Osmanlı Devleti’nin büyüme döneminde, bir yandan Anadolu’daki Sel-
çuklu dârüşşifaları kullanılırken bir yandan da fethedilen şehirlerde yeni dâ-
rüşşifalar yapıldı. Padişahlar, valide sultanlar ve hasekiler adına yapılan; cami, 

* Prof. Dr., Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
1 Bu makale yazarın şu kitabından derlenip geliştirilmiş ve güncellenmiştir: Gureba Hastanesi’n-

den Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’ne, İstanbul: Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, 2013.
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medrese, imaret, tabhane, kervansaray, hamam, çeşme ve dükkânlar gibi 
yapılardan oluşan külliyelerin bir parçası olan Osmanlı dârüşşifalarının ilki 
Bursa’daki Yıldırım Bayezid Dârüşşifası’dır (1400). Onu İstanbul’daki Fatih 
Dârüşşifası (1470), Edirne II Bayezid Dârüşşifası (1488), Manisa Hafsa Sul-
tan Dârüşşifası (1539), Haseki Hürrem Sultan Dârüşşifası (1550), Süleymaniye 
Dârüşşifası (1556), Atik Valide Nurbanu Sultan Dârüşşifası (1582) ve Sultan 
Ahmed Dârüşşifası (1621) izlemiştir. Osmanlı Hanedanının yaptırdığı bu se-
kiz dârüşşifanın beşi payitaht İstanbul’daydı ve tamamı vakıf sağlık kurumla-
rıydı. Hepsinin giderleri, vakfedilen mülklerden elde edilen gelirlerle karşıla-
nıyordu, hasta tedavisi ve bakımı ücretsizdi. 

18. yüzyılda, dârüşşifaların gelirlerini sağlayan vakıf mülklerinin bir bö-
lümü Osmanlı Devleti sınırları dışında kalmış, bir kısmı başkalarının eline 
geçmişti. Mevcutların gelirleri de düzenli olarak takip edilmediğinden ba-
kımsızlık nedeniyle görkemini kaybetmiş olan dârüşşifalarda akıl hastaları 
çoğalmaya başladı. Sonraları Dârüşşifalar Bimarhane adını alıp, akıl hasta-
ları için birer barınak olurken III. Selim döneminde (1789-1807) ilk askeri 
hastaneler açılmaya başlandı. II. Mahmud Yeniçeriliği lağvedip kurduğu yeni 
ordu, Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye’nin sağlık hizmetlerini karşılamak 
üzere askeri hastanelerin sayısını artırdı. Mimari ve işletme açısından dârüşşi-
falardan çok farklı olan bu askeri hastanelerin isimlerinde  “Hastane” sözcüğü 
kullanılır oldu.2

Hastanenin Yapılışı

Vakıf Gureba Hastanesi’nin bânisi Bezmiâlem Valide Sultan,  28 Temmuz 
1808-1 Temmuz 1839 tarihleri arasında saltanat süren II. Mahmud’un hare-
mine bir genç kız olarak girmiş ve Sultan Abdülmecid’i 30 yaşında doğurup 
Padişahın ikinci kadınefendisi olmuştu. O yıllarda Payitaht İstanbul’u sarsan 
önemli salgınlar çıkmıştır. 1811-1813 veba salgını şehri adeta esir almış gün-
de 1.500-2.000 kişi kaybedilmiştir. ‘‘Büyük Kıran” adıyla anılan bu salgında, 
200.000 civarında İstanbullunun öldüğü kabul edilir. Bu kadarla kalmayan 
veba hastalığı 1830’lardan itibaren zaman zaman şehirde patlamalar yapmış, 
1836-1937 yıllarındaki son büyük veba salgını 30.000 kadar ölümle son bul-
muştu. Moltke, bu salgında vebanın saraya kadar girdiğini hastalığa yakalanan 

2 Nuran Yıldırım, “Dârüşşifalardan Modern Hastanelere”, Tarihi Sağlık Kurumlarımız Darüşşi-
falar, ed. Nil Sarı, İstanbul 2010. c. II, s. 92-149. 
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50 kadar saray hizmetkârının cesetlerinin denize atıldığını, II. Mahmud’un 
da başka bir saraya geçtiğini kaydetmektedir. İstanbul’da veba hastalığı dalga-
lanmalar halinde, Karantina İdaresi’nin resmen kurulduğu 1840 yılına kadar 
sürmüştür.3  

Veba korkusu bir kâbus gibi şehrin üstüne çökmüşken 1831 yılında o za-
man kadar bilinmeyen yeni bir hastalık olan kolera ilk salgınını yapmış ve 
pek çok kişiyi alıp götürmüştü. Bu felaket senelerine tanık olan Bezmiâlem 
Valide Sultan, fakir ve garip Müslümanlar için bir hastane açma kararını İs-
tanbul’u derinden sarsan veba salgınlarında ve ilk kolera salgınında sokaklar-
da ölenlerin etkisiyle almış olmalıdır. Öteden beri hastane yapımına bir çiçek 
salgınının neden olduğu ileri sürülmekteyse de hastane inşaatının başladığı 
sıralarda İstanbul’da büyük çapta bir çiçek salgını olduğuna dair belge bulun-
mamaktadır.

Bezmiâlem Valide Sultan, Osmanlı Hanedanı hanımlarının dârüşşifa 
yaptırma geleneğinden aldığı ilhamla hastane bina ettirmeye karar verdiğin-
de,  Padişahtan izin alması gerekmekteydi. Önce oğlu Sultan Abdülmecid’den 
izin istedi. Annesinin İstanbul’daki yoksullar için hastane yaptırma isteğini 
kabul eden Sultan Abdülmecid’in, Takvim-i Vekayi ile Valide Sultan’ın din, 
devlet ve milletin ihyası için bir hastane yaptıracağını ilân ettirmesinin ar-
dından hastane için uygun yer arayışı başladı. O dönemde hastaneler şehir 
dışında ve havadar alanlarda inşa edildiğinden, Bayrampaşa deresinin (günü-
müzde Vatan Caddesi) kenarında uzanan Yenibağçe’deki Nakkaşpaşa arsası 
uygun görüldü.4 

Bezmiâlem Valide Sultan, hastanenin yanına bir cami ile bir de çeşme 
yapılmasını arzu etmişti. İnşaatın idaresi Evkaf Nezareti İnşaat Müdürü 
Abdülhalim Bey’in sorumluluğuna verildi. Valide Sultan’ın Kethüdası ve 
Darphane-i Âmire Nazırı Tahir Bey de mali işlerle ilgilenmek üzere memur 
edildi. İnşaat masraflarının tamamı Bezmiâlem Valide Sultan tarafından 
karşılanıyordu. 

3 Nuran Yıldırım, İstanbul’un Sağlık Tarihi, İstanbul Üniversitesi İstanbul 2010 Avrupa Kültür 
Başkenti Projesi No. 55-10, İstanbul: Ajansfa, 2010, s. 56-58.

4 Takvim-i Vekâyi, no. 281, 29 Muharrem 1261 [7 Şubat 1845]; Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşiv-
leri (CDA). İ. MSM. 25/655, 16 C. 1261 [22 Haziran 1845]; CDA. C. BLD. 24/1162, 13 B. 1262 
[7 Temmuz 1846].
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Başkenti Projesi No. 55-10, İstanbul: Ajansfa, 2010, s. 56-58.

4 Takvim-i Vekâyi, no. 281, 29 Muharrem 1261 [7 Şubat 1845]; Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşiv-
leri (CDA). İ. MSM. 25/655, 16 C. 1261 [22 Haziran 1845]; CDA. C. BLD. 24/1162, 13 B. 1262 
[7 Temmuz 1846].
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Hastane, cami ve çeşmenin kuşbakışı minyatürü.
Çizen: Ülker Erke 

İnşaatın bittiği 1845 (H.1261) yılında, dönemin tarih düşürmekle ün ka-
zanmış devlet adamı ve şairi Ziver Paşa’dan (1793-1862) hastanenin yapımına 
tarih düşürmesi istenmiş ve yazdığı üç tarihten biri seçilip beyaz mermer üze-
rine hâk edilerek giriş kapısının üstüne asılmıştı. 

Sultan Abdülmecid’in iradesi uyarınca 31 Ekim 1845 Cuma günü, şeyhü-
lislâm, sadrazam ve diğer vükela ve yüksek memurlar ile askeri zevat camiye 
gidip Cuma namazını eda ettiler. Sultan Abdülmecid, Fatih Camii’ndeki Se-
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lamlık Resmi’nden sonra hastaneye geldi. Orada hazır bulunan Murat Molla 
Hankâh’ı şeyhi, makama münasip dualar okudu. Cami böylece ibadete açıldı. 
Hazır bulunan zevat padişahın ayağına yüz sürdükten sonra topluca hastane-
nin koğuşları ve diğer yerleri gezildi. Gayet metin ve güzel yapılmış olan has-
tane binası ve müştemilatı herkes tarafından beğenildi.5 

Giriş kapısı

Giriş kapısındaki kitabe

5 Takvim-i Vekâyi, no. 294, 23 Zilkade 1261 [23 Kasım 1845]. 
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Şâh-ı devrân Hazret-i Abdülmecîd Hân’a olur 
Bezmiâlem nâm sultân mâder-i ulyâ-me’âl
   Eyleyüp ihyâ bu hastahânenün bünyânını 
  Mevki’inde eyledi te’sîs hayra bezl-i mâl 
Tıbb-ı Calinûs’dan tedbîre hâcet kalmadı 
Hastegâna ola âb-ı hayât-efzâ zülâl
  Cism-i dünyâ buldı zâtıyla ‘ilâc-ı âfiyet 
  Hakk tabîb-i lûtfın itdi dâfi’-i derd-i melâl 
Gelse bîmârân bulur elbet şifâ bu câyda 
Havf-ı merg hastaya virmez hevâsı ihtimâl
  Vâlide Sultân ile Abdülmecîd Hân’ı 
  Hudâ Haşre dek kılsun mezîd ‘ömrile âsûde-hâl 
İki târih oldı bir mısrâ’da Zîver âşikâr 
Hastahâne kıldı inşâ Vâlide Sultân bu sâl (1261/1845).6

Hastanenin Mimarisi Hakkında

Vakıf Gureba Hastanesi binası, Tanzimat’tan sonra hastane olarak ta-
sarlanıp yapılmış ilk hastanemizdir. 1827’de Tıphane-i Âmire ile başlayan 
modern tıp eğitimimiz bu okulun zaman zaman yeniden yapılandırılıp isim 
değiştirmesiyle 1827-1903 yılları arasında başka başka amaçlarla yapılmış bi-
nalarda, kışlalarda ve konaklarda eğitim verip hasta kabul etmiştir. Tıp oku-
lu ve hastane olarak tasarlanmış olan Haydarpaşa’daki binasına (günümüzde 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi) taşınması ancak 1903 yılında mümkün olmuş-
tur. Vakıf Gureba Hastanesi bu bakımdan hastanecilik tarihimizde ayrıcalıklı 
bir yere sahiptir. 

Bazı yayınlarda Vakıf Gureba Hastanesi’nin, bir avlunun etrafını çevrele-
yen koridorlara açılan odaların yer aldığı klasik medrese şemasına göre inşa 
edildiği ileri sürülmüştür. Oysa Vakıf Gureba Hastanesi’nin planı ile 1834 
yılında Viyana’da yapılmış olan Allegemeines Krankenhaus planı arasında 
önemli benzerlikler vardır. Allegemeines Krankenhaus birbirine bitişik iki 
iç bahçeyi çevreleyen koridorlar üzerine kurulmuşken, Vakıf Gureba Hasta-
nesi’nin planında tek bir bahçe etrafındaki koridorlar esas alınmıştır. Vakıf 

6 Âsâr-ı Zîver Paşa Dîvan ve Münşeât, Matbaa-i Vilayet, Bursa 1313 [1896], s. 147.
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Gureba Hastanesi’nin Vatan Caddesi cephesinden görünümü ile Allegemei-
nes Krankenhaus’un cephesi yan yana konduğunda iki hastane arasında inkâ-
rı mümkün olmayan bir benzerlik görülmektedir.7 Buradan hareketle tarihi 
hastane binası hakkında, Avrupa’daki çağdaşlarıyla karşılaştırılmadan yapılan 
değerlendirmelere katılmamakta ve Vakıf Gureba Hastanesi’nin 1830’lu yıllar-
da Avrupa’da yapılan hastanelerin planlarına uygun çağdaş bir hastane olarak 
tasarlanıp inşa edildiğini düşünmekteyiz. Vakıf Gureba Hastanesi’nin Avrupa 
hastaneleri örneğinde planlanmasında, yapılış sürecinde Hekimbaşılık ve aynı 
zamanda Bezmiâlem Valide Sultan’ın özel hekimliğini yapan, bir süre Avru-
pa’da bulunmuş olan İsmail Paşa’nın rolü olduğunu düşünmekteyiz. 

Allegemeines Krankenhaus, Viyana 1834.
John D. Thohompson and Grace Goldin: The Hospital: A Social and Architectural 

History. New Haven and London Yale University Press, 1975, s. 112.

Osmanlı Devleti’nde dârüşşifa odaklı klasik hastane mimarisi III. Selim 
döneminden itibaren yerini; başta Levent Çiftliği Hastanesi (1799), Tersane-i 
Âmire Hastanesi (1827), Maltepe Hastanesi (1827), Bab-ı Seraskeri Hastanesi 
(1828), Kuleli Hastanesi (1844) olmak üzere, Avrupa’daki benzerleri gibi tasar-

7 John D. Thompson and Grace Goldin: The Hospital, A Social and Architectural History, New 
Haven and London Yale Unıversity Pres, 1975, s. 112.
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lanıp inşa edilmiş olan askeri hastanelere bırakmıştır. Vakıf Gureba Hastanesi 
binası da bu yeni hastane mimarisinin ilk sivil örneği olarak karşımıza çık-
maktadır.

Tanzimat’ın ilânını izleyen ilk on yılda, yani Osmanlı Devleti’nin yüzünü 
Batı’ya çevirip modernleşme sürecini başlattığı dönemde,  Müslüman hastalar 
için kurulan bu ilk vakıf hastanesinin, modern hastanelerde bulunmayan bir 
cami ile bir de çeşmeye sahip olmasını, Osmanlı hayırseverliğinden kaynak-
landığını düşünmek yanlış olmaz. Bu yapılanmanın dârüşşifaları çağrıştırdığı 
düşünülebilir. Ancak Vakıf Gureba Hastanesi’ndeki,  hastane-cami-çeşme üç-
lüsünün merkezi hastanedir ve cami ile çeşme, hastanenin adını taşıyan ek ya-
pılar mahiyetindedir.  Osmanlı külliyelerindeki cami merkezli yapılanma söz 
konusu değildir. 

Hastanenin Açılışı, 12 Mart 1847 Cuma 

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri ile Takvim-i Vekayi taramaları sonun-
da ulaştığımız belgeler, hastanenin, inşaatı bittikten sonra rutubet nedeniyle 
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Bezmiâlem Valide Sultan’ın kethüdası Tahir Efendi, 23 Ocak 1847 tarihli 
yazısında Valide Sultan’ın evkafından olup, Mart başında (Mart 1847) açılacak 
hastanenin muayyenat ve muhassesatı, gerekli memurlarla hademenin me-
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ödenmesi hakkında irade çıktığını dikkate alan Meclis-i Vâlâ, hekimbaşının da 
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8 CDA . İ. DH. 130/6698, 6 Z. 1262 [25 Kasım 1846].
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ni, muhasebesinin güzelce görülüp tetkik edilmesini gerekli görmüş, hastane 
kadrosunda gösterilen etıbba ve memurin maaş ve tayınatını uygun bulmuş, 
gereken kayıtların yapılması hususunu Evkaf Nazırına havale etmiş ve açılışın 
Takvim-i Vekayi’de ilan edilmesini kararlaştırılmıştı. Sultan Abdülmecid’in 5 
Şubat 1847 günlü iradesiyle Meclis-i Vâlâ kararlarının uygulanması emredilin-
ce hastanenin dahili nizamnamesi ve kadrosu yasallaşmıştır.9 Bunun üzerine 
14 Şubat 1847 tarihli Takvim-i Vekayi’de, hastanedeki rutubetin yok edildiği, 
dahili nizamnamesinin hazırlanıp Padişah tarafından onaylandığı ifade edil-
dikten sonra, Mart 1847’de hasta kabul ederek açılacağı, herkes tarafından bi-
linsin diye şu cümlelerle ilan edilmişti:

“İşbu hastahane gureba hakkında bir eser-i hayr ve celil-i fevkalâde oldu-
ğundan nizâmât-ı mezkûrenin vaz’ıyla her halde hıfz ü vikâye ve teferruatının 
hüsn-i tesisi ve idaresi hususlarında emin-i müşârünileyh hazretleri [Kethüda 
Tahir Efendi] tarafından daima dikkat ve himmet kılınması tensib ve tasvib birle 
ol babda irâde-i meâli-ifade-i cenab-ı padişahî müteallik ve şerefsudûr buyrul-
muş mucebince zikrolunan hastahane duhulü mütekarrib altmış üç senesi mar-
tında [Mart 1263] küşad olunarak derûnunda hastegâna icra-yı müdavât olun-
ması mukarrer bulunmuş olmağla herkesin malûmu olmak için ilân-ı maddeye 
mübâderet kılınur”. 10 

Sultan Abdülmecid, 11 Mart 1847 günlü iradesiyle, eksikleri tamamlanan 
hastanenin açılışının, ertesi gün yani 12 Mart 1847 Cuma günü yapılmasını 
ve gureba hastaların kabul edilmesini emretti. Hastane camiinde icra edilecek 
Selamlık Resmi’nin ardından Cuma namazı eda edildikten sonra Padişah has-
tanede kendisi için yapılmış özel daireye gidecek, burada okunacak dualardan 
sonra hastane açılacaktı. Ertesi gün yani cumartesi günü hastalar nakledile-
ceğinden sadrazam, şeyhülislâm ve vükela ile bir süre önce Mekteb-i Tıbbi-
ye-i Mecidiye-i Şahane’nin11 temel atma töreninde bulunan zevatın ve askeri 
erkânın nişanlarıyla birlikte padişahın hastanedeki dairesinde bulunmaları 
istendi.12

9 CDA. İ. MSM. 25/666, 18 S.1263 [5 Şubat 1847].
10 Takvim-i Vekâyi, no. 321, 27 Safer 1263 [14 Şubat 1847].
11 Taşkışla binası. Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane için tasarlandı sonra askeri kışlaya dönüştürüldü.
12 CDA. İ. DH. 138/7116, 23 RA. 1263 [11 Mart 1847].
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Bu irade uyarınca 12 Mart 1847 Cuma günü sadrazam, şeyhülislam ile 
diğer vükela ve askeri erkân hastaneye giderek Sultan Abdülmecid’i bekleme-
ye başladılar. Padişah gelir gelmez camide kendisi için yapılmış özel mahfele 
giderek Cuma namazını kıldı, sonra hastanenin her tarafını gezerek memurlar 
ile hademeye hediyeler verdi, duaların ardından hastane açılıp hizmete girdi.13 

Hastanenin Açılış İradesi, CDA. İ. DH. 138/7116.

Maruz-ı çâker-i musâdakat-güsterleridir ki

Ma’lûm-ı âli-yi âsfâneleri buyrulduğu vechile Yenibağçe civarında mehd-i 
ulâ-yı saltanat devletlü ismetlü sultan-ı aliyyü’ş-şân hazretlerinin bina ve in-
şasına muvaffak oldukları hastahanenin küşâdı musammem [açılmasına karar 
verilmiş]olmasıyla bi-minnet-i Te’âlâ yarınki Cuma günü selamlık resm-i âlisi 
hastahane-i mezkûr nezdinde sultan-ı müşârünileyha hazretlerinin ihyâ-ker-
deleri olan câmi’-i şerifde icra buyrularak salavât-ı cumanın edâsından sonra 
hastahane-i mezkûrda kâin daire-i hümayûn-ı şâhâne mübarek kudüm-ı meyâ-
min-melzûm-ı cenâb-ı cihandarî ile tezyin ve teşrif birle mahall-i âli-yi mezkûr-

13 Takvim-i Vekâyi, no. 326, 3 Rebiülâhır 1263 [21 Mart 1847].
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da ifa-yı resm-i du’a ve ba’de hastahane-i mezkûrun emr-i küşâdı icra olunarak 
cumartesi günü dahi hastegân nakl olunacağından zât-ı âli-yı sadaret-penahî-
leriyle devletlü semâhatlü şeyhülislâm beyefendi ve vükelâ-yı fihâm-ı saltanat-ı 
seniyye hazerâtının ve geçende Mekteb-i Tıbbiye-i Mecidiye-i Şâhâne’nin vaz’-ı 
esası yevm-i mes’udunda mevcud olan sudûr-ı azâm ve memurîn-i kirâmın 
yevm-i mezkûrda daire-i hümayûn-ı şâhânede bulunmak üzere nişan-ı âlileriy-
le hastahane-i mezbûra azîmetleri ve selamlık resm-i âlisi münasebetiyle rikâb-ı 
hümayûn-ı şâhânede bulunan sair ümerâ ve zabitân-ı asâkir-i mülûkânenin 
dahi mevcud bulunmaları müteallik ve şeref-sünûh ve sudûr buyrulan emr ü 
ferman-ı meâli-nişan-ı hazret-i tacdarî muktezâ-yı celilinden bulunmuş olduğu 
muhât-ı ilm-i âli-yi vekâlet-penâhileri buyruldukda ol babda emr ü ferman haz-
ret-i veliyyül-emrindir. 23 Rebiülevvel [12]63 [11 Mart 1847].

Hastaneye Vakfedilen Mülkler ve Gelirler

Bezmiâlem Valide Sultan, hastanenin vakfiyesini açılıştan birkaç ay sonra, 
15 Temmuz 1847 (1 Şaban 1263) tarihinde hazırlatmıştır. Bu tarihte Bezmiâ-
lem Valide Sultan’ın Kethüdası Mehmet Tahir Bey’in Darbhane-i Âmire’de-
ki odasında, Evkaf Müfettişi Sadeddin, Kâtip Mehmed Said, Hafız Ebubekir, 
Hüseyin Hüsnü Efendiler ile Mehmed Ağa’nın katılımıyla hazırlanan hastane 
vakfiyesine göre; hastane ile bitişiğinde bulunan cami, hastanenin önündeki 
çeşme, bir kârgir hamam,  dokuz dükkân ve bunlara bağlı olan üç masura akar 
tatlı su, cami arkasında bulunan ağaç dikili bahçe evkaf-ı mazbute14 olmak 
üzere vakfedilmiştir.15

Hastane vakfiyesiyle; Bağdat Eyâleti gelirleri fazlasından olmak üzere yıl-
lık 750 kese ve Trabzon İskelesi Gümrüğü ve Tevabi-i mukâtaasının 11/12 (on 
ikide on bir) hissesinin yıllık kayıtlı bedeli olan 39.847 kuruş olmak üzere bu 
iki gelirin toplamı 4 yük 14.847 kuruş, hastanenin önünde bulunan hamam, 
dükkânlar ve bostan kiralarıyla birlikte hastanenin masraflarına tahsis etmişti. 

14 İdaresi Evkaf Nezareti’ne ait olan vakıflar.
15 Bezmiâlem Valide Sultan’ın vakfiyeleri defterler halinde VGMA, Kasa no. 11’de bulunmaktadır. 

Hastane vakfiyesi 634 numaralı defterin 113-120. sayfalarındadır. Hastane vakfiyesi için bkz. 
Gureba Hastanesi’nden Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’ne, İstanbul: Bezmiâlem Vakıf Üniversi-
tesi, 2013, EK:1;  İbrahim Hakkı Konyalı, “Bezmiâlem Valide Sultan Vakfiyeleri”, Yeni Asya, 
8-11 Kasım 1973; Vakıflar ve Vakıf Hizmetlerimiz. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Yay. Haz. İbrahim 
Ateş, Sadi Bayram, Kerim Erdoğan, Ankara 1978, s. 168; Asaf Ataseven-Ahmet Suphi Furat: 
“Bezmiâlem Valide Sultan Gureba-i Müslimin Hastanesi Vakfiyesi Üzerinde Araştırma”, Bezm-i 
Âlem Valide Sultan Vakıf Gureba Dergisi, 12 (1986), s. 335.
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tesi, 2013, EK:1;  İbrahim Hakkı Konyalı, “Bezmiâlem Valide Sultan Vakfiyeleri”, Yeni Asya, 
8-11 Kasım 1973; Vakıflar ve Vakıf Hizmetlerimiz. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Yay. Haz. İbrahim 
Ateş, Sadi Bayram, Kerim Erdoğan, Ankara 1978, s. 168; Asaf Ataseven-Ahmet Suphi Furat: 
“Bezmiâlem Valide Sultan Gureba-i Müslimin Hastanesi Vakfiyesi Üzerinde Araştırma”, Bezm-i 
Âlem Valide Sultan Vakıf Gureba Dergisi, 12 (1986), s. 335.
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Bu gelirlerle hastanenin tamiratı ve tayin edilen müdür, kâtipler, tabipler, cer-
rahlar, eczacılar, sülükçü ve hâvenzen (havanda ecza döğen), müvezzi (dağıtı-
cı) ve elbise nezaretiyle vekilharc, elbise yamağı, serhademe (baş hademe), 24 
hademe-i hastegân (hastalara hizmet edenler, hastabakıcılar), altı meydancı, 
beş işçi, bir berber ve iki bevvâbın (kapıcının) maaş ve tayınları (ayni olarak 
verilen, yem bedeli vs. ödemeler) ve hastanenin bütün levazımatının görül-
mesini, bu miktar yetmediğinde diğer vakıflarının gelirlerinin kullanılmasını 
istemişti. 12. Vakfiyede Bezmiâlem Valide Sultan’ın hastaneye vakfettiği mülk-
leri bütün ayrıntılarıyla, arazi ve bahçeler üzerinde bulunan ağaç sayılarıyla 
yer almaktadır.16

Bezmiâlem Valide Sultan Vakfiyesi 4. ve 5. Sayfalar.
Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi. Kasa.11, Defter: 1464.

16 Sultan Mahmud-ı Sani, Bezmiâlem, Pertevniyal Valide Sultan Vakfiyeleri, VGMA,  Kasa no. 11, 
Defter no: 634, s. 113-120.

213BEZMİÂLEM VALİDE SULTAN VAKIF GUREBA HASTANESİ / Nuran YILDIRIM

Senelik 7.200 kuruş gelir getiren hastane civarındaki ahırlar Ağustos 
1856’da yıkıldığı için bundan sonra kiraya verilememiştir. Hastane bitişiğinde 
olup;  bakkal, muhallebici, kalaycı, bekçi odası, keçeci, attar ve hallaç dükkânı 
olarak kullanılan 9 dükkân 1879 (1296) yılında yıkıldığından bu tarihten son-
ra kiraya verilememiştir. Evkaf Nezareti’nin 1893 yılında Sadaret’e gönderdiği 
Bezmiâlem Valide Sultan Vakfı bir yıllık gelirleri arasında Gureba-yı Müslimîn 
Hastanesi yıllık geliri olarak;  hastaneye tahsis olunan 375.000 kuruş, Trabzon 
gümrük mahallinin 5 buçuk hisse senedi karşılığında 39.847 kuruş ve Mersin 
İskelesi gümrük mahallinden gelen 360 kuruş olmak üzere toplam 415.207 ku-
ruş gösterilmişti.17 Ancak Gureba Hastanesi masrafına meşrut bulunan Bey-
koz kazasındaki Yazla çiftliğinin yıllık kirası olan 30.000 kuruşun uzun yıllar 
tahsil edilmemiş olması vakıf gelirlerinin düzgün olarak takip edilmediğini 
göstermektedir. Yazla çiftliğinin kirasının seneden seneye Hazine-yi Hassa-i 
Şahane tarafından tediyesi irade gereği olduğu halde 1880 senesinden beri 
tahsil edilmediğini fark eden Evkaf Nezareti, 1899 yılına kadar birikmiş olan 
toplam 580.000 kuruşun Hazine-yi Hassa-i Şahane’den Evkaf Sandığı’na veril-
mesini talep etmiştir.18 Padişah bu paranın ödenmesini emretmişse de Nisan 
1900’de henüz hastaneye ödenmemişti.19 Bu paranın ödendiğini gösteren bir 
belgeye ulaşamadık.

Evkaf Nezareti 1885 yılında, Bezmiâlem Valide Sultan’a ait vakıfların 
yıllık gelirini 1 milyon 221 bin 817 kuruş olarak bildirmiş, hastanenin yıllık 
masrafı 770 bin küsur kuruş ile “Dersaadet ve taşrada masarif-i saire” olarak 
yazılan 558 bin küsur kuruş, gelirden düşüldüğünde 100 bin küsur kuruş açık 
göstermişti.20

Geliri hastaneye vakfedilmiş önemli emlâk arasında Terkos gölü ve çevre-
sindeki mera, tarlalar ve bakkal dükkânı da bulunuyordu. 1874 yılında çıkarı-
lan bir fermanla gölün imtiyazı Kâmil Bey ile Teno Bey’e verilmişti. 1880 yılın-
da buradan 4.000 kuruş gelir elde ediliyordu. 1887 yılında Bezmiâlem Vakfına 
ait bazı yerler Terkos Su Şirketi tarafından işgal edilmişti. Şirket vakfa ait olan 
kumsal ve değirmenin suyunu alıyor, kıyısındaki taşları çıkarıyor, arazide bazı 

17 CDA. BEO. 182/13609, 23 N. 1310 [10 Nisan 1893].
18 CDA. DH. MKT. 2281/21, 3 Ş. 1317 [7 Aralık 1899].
19 CDA. BEO. 1414/106041, 6 S. 1317 [10 Aralık 1899]. ; DH. MKT. 2330/88, 8 Z. 1317 [9 Nisan 

1900].
20 CDA. Y. PRK. ŞH. 2/25, 24 B. 1302 [2 Mayıs 1885].
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Senelik 7.200 kuruş gelir getiren hastane civarındaki ahırlar Ağustos 
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gümrük mahallinin 5 buçuk hisse senedi karşılığında 39.847 kuruş ve Mersin 
İskelesi gümrük mahallinden gelen 360 kuruş olmak üzere toplam 415.207 ku-
ruş gösterilmişti.17 Ancak Gureba Hastanesi masrafına meşrut bulunan Bey-
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mesini talep etmiştir.18 Padişah bu paranın ödenmesini emretmişse de Nisan 
1900’de henüz hastaneye ödenmemişti.19 Bu paranın ödendiğini gösteren bir 
belgeye ulaşamadık.

Evkaf Nezareti 1885 yılında, Bezmiâlem Valide Sultan’a ait vakıfların 
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sindeki mera, tarlalar ve bakkal dükkânı da bulunuyordu. 1874 yılında çıkarı-
lan bir fermanla gölün imtiyazı Kâmil Bey ile Teno Bey’e verilmişti. 1880 yılın-
da buradan 4.000 kuruş gelir elde ediliyordu. 1887 yılında Bezmiâlem Vakfına 
ait bazı yerler Terkos Su Şirketi tarafından işgal edilmişti. Şirket vakfa ait olan 
kumsal ve değirmenin suyunu alıyor, kıyısındaki taşları çıkarıyor, arazide bazı 

17 CDA. BEO. 182/13609, 23 N. 1310 [10 Nisan 1893].
18 CDA. DH. MKT. 2281/21, 3 Ş. 1317 [7 Aralık 1899].
19 CDA. BEO. 1414/106041, 6 S. 1317 [10 Aralık 1899]. ; DH. MKT. 2330/88, 8 Z. 1317 [9 Nisan 

1900].
20 CDA. Y. PRK. ŞH. 2/25, 24 B. 1302 [2 Mayıs 1885].
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inşaatlar yapıyor, su kanalları açıyordu. Evkaf Nezareti’nin mahkemeye baş-
vurması üzerine 20 Ağustos 1887 tarihinde şirket ile Evkaf Nezareti arasında 
üç yıllık bir mukavele yapıldı. Buna göre, gölde balık avlama hakkı yıllık 200 
altın karşılığında şirkete verildi. Şirket göl kıyılarında su yolları açmak dahil 
her türlü inşaat, tamirat ve tadilat yapma hakkını aldı. Su yollarını kullanma 
karşılığında şirket her sene 60 lira ödeyecekti. Evkaf Nezareti bunlar karşılı-
ğında şikâyetini geri çekti.21 1893 yılında yapılan gelir tespitinde, Terkos Gölü 
su mecraları bedeli olarak 6.000 alındığı, gölde balık avlama rüsumunun Baba 
Yuvanoğlu Yuvan’ın uhdesinde olduğu ve senede 26.000 kuruş gelir elde edil-
diği, Terkos Nahiyesindeki çayır, sal ve dükkânın 37.200 kuruş karşılığında 
Hoti Çorbacı’ya ihale edildiği, aynı kazadaki bir otlak 1890 yılına kadar senelik 
13.000 kuruş gelir getirmekteyken buraya göçmenlerin yerleştirilmiş olması 
nedeniyle o seneden beri bu gelirin kesildiği kayıtlıdır.22 Böylesine önemli bir 
gelir kaynağının kaybedilmesi sonucu olarak Cumhuriyet döneminde Terkos 
Gölü, Sular Kanunu ile İstanbul Belediyesi’ne devredildi (1926). Bu devir kar-
şılığında hastaneden su parası alınmazken 1984 yılında hastaneden bundan 
böyle su parası ödemesi ilaveten eski su borçları talep edildi.23 Göl gelirlerinin 
hastaneye ait olduğu bunun karşılığında hastaneden su parası alınmaması yo-
lunda yapılan girişimler sonuçsuz kalınca konu mahkemeye intikal etti. 1987 
yılında davanın kazanılmasının ardından hastane bir süre ücretsiz su kullan-
maya devam etti fakat sonra yeniden su parası tahsil edilmeye başlandı.24

Hastaneye ait vakıf gelirlerinden olan Üsküdar vapur iskelesindeki gazino 
ve müştemilatı Şirket-i Hayriye’ye kiralanmıştı. Şirket-i Hayriye müştemilattan 
olan deniz kenarındaki gezinti yeri önüne rıhtım yaptırmaya başlayınca Evkaf 
Nezareti, rıhtım bittikten sonra şirketin bir hak iddia etmeyip vakfa bağış ola-
rak yaptırdığına dair bir taahhüt senedi imzalamasını istemişti. Şirket buna 
yanaşmayıp inşaata devam edince Babıâli’ye başvuran Evkaf Nezareti inşaatın 
durdurulmasını talep etmişti.25 

21 Kenan Göçer, Sosyo-Ekonomik Yönlerile Bezm-i Âlem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi. 
Doktora Tezi, İstanbul 2012, s. 318, 224-226.

22 CDA. BEO. 182/13609, 23 N. 1310 [10 Nisan 1893].
23 Asaf Ataseven, “Bezm-i Âlem Üniversitesi Niçin Kurulmuştu?”, Bezm-i Âlem Valide Sultan Vakıf 

Gureba Hastanesi Dergisi, cilt 17 (1990), s. 13-18.
24 Asaf Ataseven, Bezm-i Âlem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi ve Son Yıllardaki Gelişme-

ler”, Bezm-i Âlem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi Dergisi, cilt 16, no. 1-4 (1989), s. 1-5.
25 CDA. Y. MTV. 288/38, 11 CA. 1324 [3 Temmuz 1906].
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Zaman zaman hastaneye yapılan bağışlar hastane ihtiyaçlarının gideril-
mesine yardımcı olmuştur. II. Abdülhamid, 1884 yılında hastaneye beş Os-
manlı Lirası ile hastaların yemeklerinde kullanılmak üzere yedi baş koyun 
göndermişti.26 1898 yılında İstanbul’a gelen Alman İmparatoru II. Wilhelm’in, 
İstanbul fıkarasına tahsis ettiği meblağdan 3.000 Frank Almanya Sefareti vası-
tasıyla Vakıf Gureba Hastanesi’ne teslim edilmişti.27 

Cumhuriyet Döneminde de hayırseverlerin Vakıf Gureba Hastanesi’ne 
yaptıkları bağışlarla koğuşlar ve müştemilat onarılıp yenilenmiştir. Eski Bos-
na Kadısı Ahmet Raşit Efendi, İbnülemin Mahmut Kemal Bey, son halife Ab-
dülmecid’in kızı Dürrüşşehvar Hanım ile Süleymen Çakır, Necip Akar, Abdi 
İbrahim, Ragıp Devres Beyler önemli bağışlarda bulunmuşlardır. Konya Sey-
yid Ömer Vakfı, Şeyh Salim Sıtkı Vakfı, Kadiri Mescidi Vakfı ve Reisül-Küttab 
Mustafa Efendi Mahdumu Aşir Efendi Vakfı gibi başka hayır işleri için vakıf 
yapan hayırseverler, Gureba Hastanesi’ne de her yıl ödenmek üzere belli bir 
pay ayrılmasını vasiyet etmişlerdir.28

Mülkiyeti  Bezmiâlem Valide Sultan Vakfı’na ait olup İstanbul ili Fatih 
ilçesinde bulunan 425 pafta, 1827 ada, 4-45 parsellerde kayıtlı, 88.174 m2 alan-
lı gayrimenkulün intifa hakkı, üzerindeki tarihî hastane binası ve müştemila-
tı (yeni bina, sağlık meslek lisesi binaları, demirbaş eşya, tıbbi cihaz, araç ve 
gereçleri) ile birlikte, Vakıflar Meclisi’nin kararıyla, kurulması uygun görülen 
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’ne devredilmiştir (2010). 

Bezmiâlem Valide Sultan Vakfiyesinde yer alan hastaneye vakfedilmiş 
emlak ve gelirlerden; hastane, cami, çeşme ve bunların üzerinde bulunduğu 
arazi dışında günümüze intikal eden başka bir mülk ve gelir bulunmamakta-
dır. Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’nin tüzel kişiliğini Vakıf Mütevelli Heyeti 
temsil etmektedir. 

26 CDA. Y. PRK. EV. 1/44, 15 L. 1301 [8 Ağustos 1884].
27 CDA. Y.A.HUS. 392/21, 6 Ş. 1316 [20 Aralık 1898].
28 Kâzım İsmail Gürkan, Bezm-i Âlem Valide Sultan-Vakıf Gureba Hastanesi Tarihçesi, Özışık Mat-

baası, İstanbul 1967, s. 116.
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26 CDA. Y. PRK. EV. 1/44, 15 L. 1301 [8 Ağustos 1884].
27 CDA. Y.A.HUS. 392/21, 6 Ş. 1316 [20 Aralık 1898].
28 Kâzım İsmail Gürkan, Bezm-i Âlem Valide Sultan-Vakıf Gureba Hastanesi Tarihçesi, Özışık Mat-

baası, İstanbul 1967, s. 116.
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Bezmiâlem Valide Sultan Vakfiyesi,
“Mucibince amel olunup hilâfından hazer ve mücânebet oluna”.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi. Kasa.11, Defter: 1464, s. 2.
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Bezmiâlem Valide Sultan Vakfiyesi Arapça giriş metni
Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi. Kasa.11, Defter: 1464, s. 3.
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Bezmiâlem Valide Sultan Vakfiyesi Arapça giriş metni
Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi. Kasa.11, Defter: 1464, s. 3.
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Bezmiâlem Valide Sultan Vakfiyesi Arapça Giriş Metni

“El-hamdü li′llâhi′l-vâkıfı ale′l-meknûn, el-mevkûfi alâ-hükmihî küllü 
mâ-kâne ve mâ-yekûn. Ve′s-salâtü alâ-habîbihî Muhammedini′llezî beyyene 
cihete′l-halâsi ve ayyene vezâife′l-ihlâs ve alâ-hulefâihi′r-râşidîne′l-kâimîne 
makâmehû fî-nezâreti umûri′d-dünyâ ve′d-dîn ve alâ-âlihi′l-kirâm ve ashâbi-
hi′l-izâm el-meşrûti lehüm imâretü erkâni′l-islâm.

Emmâ ba‘dü; fekad vakaftü alâ-mâ-vakafet ve vukifet hâzihi′l-vâkıfetü’l- celî-
letü′z-zât ve′l-cezîletü′l-hasenât el-mehdü′l-ulyâ ve′l-mümehhidetü li-makâmâti 
sa‘âdeti′l-ûlâ ve′l-uhrâ aynü′l-cûdi ve′l-ihsân  ve menba‘u′l-hayrâti′l-hisân halefü 
Haticeti′l-Kübrâ fi′z-zehâdeti ve adlü Ayşeti′l-Hamra fi′r-reşâdeti bedru budû-
ri′l-ekvân Hazret-i Vâlide Sultân ümmü emiri′l-mü’minîn ve imâmi′l-muvah-
hidîn halîfeti′llâh, elâ ve hüve′s-sultân ibnü′s-sultân es-Sultân Abdülmecid Han 
ibnü′s-sultân Mahmud Han lâ-zâle yetehallâ bi-ismihî el-menâbiru ve′n-nukûd 
ve yenhallü ve yen‘akidü bi-emrihî cemî‘u′l-ukûd ve kad rufi‘a hâze′l-vakfu ileyye 
fi’l-meclisi′ş-şer‘i′l-âlî ve vaka‘a′t-terafu‘u ledeyye bi-mahzarın mine′l-ekâbir ve′l-
e‘âlî fe-hakemtü bi-lüzûmi sıhhatihî ve sıhhati lüzûmihî bi-cemî‘-i erkânihî ve 
şurûtihî ve hudûdihî ve rüsûmihî âlimen bi′l-hilâfi′l-müttefaki29 beyne′l-müctehi-
dîn ve muraccihân min-edilletihim mâ-yakvâ ve yetekavvâ-bihî mesâlihu′l-mu-
vahhidîn Allâhümme tekabbel minhâ hâzihi′s-sadakâti′l-câriye ve’czihâ fi′d-dâ-
reyni bi′d-derecâti′l-âliye ve′l-kerâmâti′l-gâliye ve ene′l-abdü′d-dâ‘î ilâ-keremi 
rabbihi′l-ganî es-Seyyid Mehmed Emin Asaf el-Müfettiş li-umûri′l-evkâf gufire 
lehû.”

Bezmiâlem Valide Sultan Vakfiyesi Arapça Giriş Metni, Türkçe Çevirisi

“Hamd, gizliliklere vâkıf (onları bilen), olmuş ve olacak olan her şeyin kendi 
hükmüne bağlı olduğu Allâh’a aittir.  Salât onun sevgilisi, kurtuluş yolunu açık-
layan ve ihlâsın vazifelerini belirleyen Hz. Muhammed’e, dünya ve din işlerini 
yürütmede onun yerine geçen râşid halifelerine, değerli ailesine ve İslâm’ın pren-
siplerini ayakta tutmaları şart olan yüce ashâbına olsun.

İmdi, yüce kişilik sâhibi, iyilikleri bol, yüce beşik (anne), dünya ve ahret 
saadetinin sebeplerini hazırlayan, cömertlik ve iyilik kaynağı, hayrât ve güzel-
lik menbaı, takvâda Hz. Haticetü’l-Kübrâ’nın takipçisi, olgunlukta Hz. Aişe-
tü’l-Hamrâ’nın benzeri, âlemlerdeki bedirler bedri (dolunaylar dolunayı) olan; 

29 Burada bir eksiklik görülüyor, muhtemelen bir vav harfi yazıda unutulmuş, dolayısıyla doğrusu 
“bi′l-hilâfi ve′l-müttefaki” olsa gerek.
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mü’minlerin emîri ve muvahhidlerin imamı, Allâh’ın halifesi olup adıyla minber-
lerin ve paraların süslendiği, emriyle akidlerin yapılıp bozulduğu, Sultan Mah-
mud Han oğlu Sultan Abdulmecid Han’ın annesi olan bu vakıf kurucusu Hazreti 
Vâlide Sultan’ın vakfettiği şeylere vâkıf oldum (bilgim oldu).

Bu vakıf, yüce şer’î meclisde (mahkemede) bana getirildi ve bazı ileri gelen 
yüce kişilerin de hazır bulunmasıyla huzurumda duruşma yapıldı. Ben de, mü-
ctehidler arasındaki görüş birliğini ve ayrılıkları bilerek ve onların delillerinden 
güçlü olanı ve Müslümanların durumunu güçlendirecek olanı tercih ederek bu 
vakfın bütün rükunlarıyla, şartlarıyla, sınırlarıyla ve şekilleriyle sahih olduğu-
nun lüzûmuna (hukuken bağlayıcılığına) ve lüzûmunun sahih olduğuna hük-
mettim. Allahım! Ondan (Vâlide Sultan’dan) bu sadaka-i câriyeleri (sürekli ha-
yırları= vakıfları) kabul et ve onu iki cihanda yüce derecelerle ve bol ikramlarla 
mükâfatlandır. (Bu yazıyı yazan) Ben, cömert olan Rabbinin keremini isteyen 
kul, günahları bağışlansın, Vakıflar Müfettişi es-Seyyid Mehmed Emin Âsaf ’ım.

Mühür: Mehmed Emin Âsaf ”

Hastane Yönetimi ve Çalışanlar

Batılılaşma döneminin ilk kamu hastanesi olma özelliğini de taşıyan Va-
kıf Gureba Hastanesi’nin yönetimi ve kadrosu Hekimbaşı İsmail Paşa (1807-
1880) ile Bezmiâlem Valide Sultan’ın kethüdası ve Darphane Nazırı Tahir 
Efendi tarafından hazırlanan İdare-i Dahiliye Nizamnamesi ile belirlenmişti. 
Hastane Nazırının görevleri şunlardı; hastanede çalışacakların sayısını hasta 
mevcuduna göre azaltıp çoğaltacak, yapılan bütün tayinleri kayda geçirecekti. 
Hastanenin temel ihtiyaçları olan; erzak, et, ekmek, odun-kömür, çamaşır ve 
bunun gibi malzemeyi satın alacak ve aydan aya hesap görecekti. Hastaneye 
başvuran hastalar için hazırlanan fişler önce Nazıra gösterilecek, Nazır başhe-
kime havale ettikten sonra hekimler muayene edecek ve tedavisi mümkün bir 
hastalıksa hastaneye alınması gerektiği Nazıra bildirilecek, Nazır paraf ettikten 
sonra yatış gerçekleşmiş olacaktı.  Nazırın görevi bu kadarla kalmıyordu, has-
tane donanımında lüks ve israftan kaçınılmasını sağlamak, hastabakıcıların 
alımında ve işten çıkarılmasında söz sahibi olmak, tabip-cerrah ve eczacılar-
dan görevlerini gereği gibi yapmayanlara Hekimbaşı ile istişare edip uyarıda 
bulunmak ya da ceza vermek, hastaların hastaneden çıkışlarını onaylamak da 
görevleri arasındaydı. Nazıra verilen bu görevlerin niteliğine bakıldığında ta-
mamının vakıf harcamalarıyla ilişkili olduğu görülür. 
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lerin ve paraların süslendiği, emriyle akidlerin yapılıp bozulduğu, Sultan Mah-
mud Han oğlu Sultan Abdulmecid Han’ın annesi olan bu vakıf kurucusu Hazreti 
Vâlide Sultan’ın vakfettiği şeylere vâkıf oldum (bilgim oldu).

Bu vakıf, yüce şer’î meclisde (mahkemede) bana getirildi ve bazı ileri gelen 
yüce kişilerin de hazır bulunmasıyla huzurumda duruşma yapıldı. Ben de, mü-
ctehidler arasındaki görüş birliğini ve ayrılıkları bilerek ve onların delillerinden 
güçlü olanı ve Müslümanların durumunu güçlendirecek olanı tercih ederek bu 
vakfın bütün rükunlarıyla, şartlarıyla, sınırlarıyla ve şekilleriyle sahih olduğu-
nun lüzûmuna (hukuken bağlayıcılığına) ve lüzûmunun sahih olduğuna hük-
mettim. Allahım! Ondan (Vâlide Sultan’dan) bu sadaka-i câriyeleri (sürekli ha-
yırları= vakıfları) kabul et ve onu iki cihanda yüce derecelerle ve bol ikramlarla 
mükâfatlandır. (Bu yazıyı yazan) Ben, cömert olan Rabbinin keremini isteyen 
kul, günahları bağışlansın, Vakıflar Müfettişi es-Seyyid Mehmed Emin Âsaf ’ım.

Mühür: Mehmed Emin Âsaf ”

Hastane Yönetimi ve Çalışanlar

Batılılaşma döneminin ilk kamu hastanesi olma özelliğini de taşıyan Va-
kıf Gureba Hastanesi’nin yönetimi ve kadrosu Hekimbaşı İsmail Paşa (1807-
1880) ile Bezmiâlem Valide Sultan’ın kethüdası ve Darphane Nazırı Tahir 
Efendi tarafından hazırlanan İdare-i Dahiliye Nizamnamesi ile belirlenmişti. 
Hastane Nazırının görevleri şunlardı; hastanede çalışacakların sayısını hasta 
mevcuduna göre azaltıp çoğaltacak, yapılan bütün tayinleri kayda geçirecekti. 
Hastanenin temel ihtiyaçları olan; erzak, et, ekmek, odun-kömür, çamaşır ve 
bunun gibi malzemeyi satın alacak ve aydan aya hesap görecekti. Hastaneye 
başvuran hastalar için hazırlanan fişler önce Nazıra gösterilecek, Nazır başhe-
kime havale ettikten sonra hekimler muayene edecek ve tedavisi mümkün bir 
hastalıksa hastaneye alınması gerektiği Nazıra bildirilecek, Nazır paraf ettikten 
sonra yatış gerçekleşmiş olacaktı.  Nazırın görevi bu kadarla kalmıyordu, has-
tane donanımında lüks ve israftan kaçınılmasını sağlamak, hastabakıcıların 
alımında ve işten çıkarılmasında söz sahibi olmak, tabip-cerrah ve eczacılar-
dan görevlerini gereği gibi yapmayanlara Hekimbaşı ile istişare edip uyarıda 
bulunmak ya da ceza vermek, hastaların hastaneden çıkışlarını onaylamak da 
görevleri arasındaydı. Nazıra verilen bu görevlerin niteliğine bakıldığında ta-
mamının vakıf harcamalarıyla ilişkili olduğu görülür. 
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Hastane Nazırı olarak görevlendirilen Bezmiâlem Valide Sultan’ın kethü-
dası ve Darphane Nazırı Tahir Efendi, hastane açılırken aktif bir rol oynamış 
olmasına rağmen sonraları hastane ile ilgili bütün tayinler ve harcamalar Evkaf 
Nezareti üzerinden yürütülmüştür.

İdare-i Dahiliye Nizamnamesi’nde hekimbaşının, hastanenin tıbbi de-
netiminden sorumlu olması, çalışanların tayin ve azilleri hakkında fikrinin 
alınması öngörülmüş olmakla beraber hekimbaşılık makamı hastane faaliyete 
geçtikten üç yıl sonra 16 Nisan 1850 tarihinde lağvedilmiştir. Hekimbaşılık 
lağvedildikten sonra hastanenin tıbbi denetimi, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’ye 
bağlı olarak çalışan Meclis-i Tıbbiye’ye geçmiştir. Tıp eğitimi almış ve çoğu ya-
bancı olan tıbbiye hocalarının üye olduğu Meclis-i Tıbbiye, ülkenin sivil sağlık 
işlerinden sorumlu en üst kurumdu.30 Nitekim II. Meşrutiyet’ten sonra hasta-
ne kadrosunda değişiklik yapılması gündeme geldiğinde, Meclis-i Mahsus-ı 
Vükelâ hastane çalışanlarının işe alınıp çıkarılması, hastalarla ilgili tedbirleri 
alma ve uygulama yetkisinin Meclis-i Tıbbiye’nin devamı olan Meclis-i Tıbbi-
ye-i Mülkiye ve Sıhhiye-i Umumiye’ye ait olduğuna karar  vermişti.31

Hastanenin ilk kadrosunun maaş ve tayınları. CDA. İ. MSM. 25/66

30 Nuran Yıldırım, İstanbul’un Sağlık Tarihi, İstanbul Üniversitesi İstanbul 2010 Avrupa Kültür 
Başkenti Projesi No. 55-10, İstanbul: Ajansfa, 2010, s. 32-33.

31 CDA. BEO. 3669/275101, 15 ZA. 1327 [28 Kasım 1909]. 
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Hastanenin ilk kadrosu İdare-i Dahiliye Nizamnamesi’ne bağlı kalınarak 
tayin edilmişti. Tedavi hizmetleri ikişer tabip, cerrah ve eczacı ile yürütülüyor-
du. Yardımcı sağlık görevlileri ise; havancı, sülükçü, müvezzi (ilaç dağıtıcısı), 
hasta hizmetçileri yani hastabakıcılardan ibaretti. Bu kadroya 1862 yılında bir 
tabip muavini, bir cerrah muavini ve bir eczacı eklenmişti, sülükçü ve havancı 
görevine devam emekteydi. 1881 yılında tedavi hizmetleri dört tabip, üç cer-
rah, dört eczacının sorumluluğundaydı. Havancı ve sülükçü çalışmıyordu, ön-
ceki yıllarda bulunmayan dört tımarcı (pansumancı) eklenmişti. Hastabakıcı 
sayısı da zamanla 54’e yükselmişti. Hastanenin ilk 46 yılında hasta sayısıyla 
birlikte çalışan sayısı da artmıştır. Ancak 1893 yılında hastaneye yapılan ta-
yinlere bakılırsa sülükçü kadrosunun olmadığı fakat berberin aynı zamanda 
sülükçülük yaptığı görülmektedir.32 Daha önce olduğu gibi üç cerrah ile dört 
eczacı bulunmaktadır, hekim sayısı ise yediye yükselmiştir. Hastanede bir 
operatör ile bir oftalmoloğun, yani uzman hekimlerin görevlendirilmesi mo-
dernizasyonun başlangıcı olmuştur. Ardından Opr. Ahmed Nureddin Bey’in 
ameliyathaneyi Avrupalı uzmanların bile takdir edeceği bir statüye kavuştur-
ması, asepsi-antisepsi gibi modern yöntemleri uygulaması önemli atılımlardır. 
Ancak bu dönemde Ahmed Paşa gibi çağdaş tıbbi yöntemlere uzak kalmış bir 
hekimin, üstelik pek çok yolsuzluk şikâyetlerine rağmen 35 sene başhekimlik 
yapması hastanenin gelişimini önemli ölçüde geciktirmiştir. Oysa hastanenin 
başına, Avrupa’daki tıp okullarında ihtisas yapıp dönen hekimlerden biri tayin 
edilseydi hastanenin gelişimi çok daha hızlı olabilirdi.33

Hastaneye tayin edilen ilk hekimler, cerrahlar ve eczacılar usta-çırak yön-
temiyle yetişmiş olmalıdır. Çünkü ilk mezunlarını 1843 yılında vermiş olan 
Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’den hastanenin açıldığı 12 Mart 1847 tarihine ka-
dar geçen dört yılda ancak 31 hekim diploma almıştı. Eğitimli eczacılar ve cer-
rahlar da 1839 yılında açılan Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’deki Eczacı Sınıfı ve 
Cerrah sınıfından yetişiyordu. 1847 yılına kadar buradan 9 eczacı ve 6 cerrah 
diploma almıştı.34 Buna karşılık usta-çırak yöntemiyle yetişmiş pek çok cerrah 

32 Osmanlı coğrafyasında berberler, diş çekme, kan alma gibi ufak operasyonlar yapardı. Bkz. Nu-
ran Yıldırım, “Berberlerden Diş Hekimlerine İstanbul’da Dişçiler Mektebi Kurma Çabaları ve 
Dişçi Mektebi’nin Açılışı”, Toplumsal Tarih, Sayı 146 (Şubat 2006), s. 38-43. 

33 Nuran Yıldırım, “Türk Hekimlerinin Seçkinleşme Sürecinde Tıp Bilgisinin Transferi”, I. Ulusla-
rarası Türk Tıp Tarihi Kongresi, 10. Ulusal Türk Tıp Tarihi Kongresi Bildiri Kitabı, C. I, 20-24, Ma-
yıs 2008, ed. A.D. Erdemir, Ö. Öncel, Y. Küçükdağ, B. Okka, S. Erer, [İstanbul 2008], s. 127-144.

34 Rıza Tahsin, Mir’ât-ı Mekteb-i Tıbbiye, Birinci Kitap, Dersaadet 1328 [1912], s. 127-144.
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32 Osmanlı coğrafyasında berberler, diş çekme, kan alma gibi ufak operasyonlar yapardı. Bkz. Nu-
ran Yıldırım, “Berberlerden Diş Hekimlerine İstanbul’da Dişçiler Mektebi Kurma Çabaları ve 
Dişçi Mektebi’nin Açılışı”, Toplumsal Tarih, Sayı 146 (Şubat 2006), s. 38-43. 

33 Nuran Yıldırım, “Türk Hekimlerinin Seçkinleşme Sürecinde Tıp Bilgisinin Transferi”, I. Ulusla-
rarası Türk Tıp Tarihi Kongresi, 10. Ulusal Türk Tıp Tarihi Kongresi Bildiri Kitabı, C. I, 20-24, Ma-
yıs 2008, ed. A.D. Erdemir, Ö. Öncel, Y. Küçükdağ, B. Okka, S. Erer, [İstanbul 2008], s. 127-144.

34 Rıza Tahsin, Mir’ât-ı Mekteb-i Tıbbiye, Birinci Kitap, Dersaadet 1328 [1912], s. 127-144.
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ve eczacı İstanbul’da icra-yı sanat etmekteydi. Gürkan 1885 yılından itibaren 
Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane mezunu diplomalı hekimlerin tayin edildiğini, 20. 
Yüzyıl başlarına kadar hastanede çalışan cerrah ve eczacıların genelde eğitimsiz 
olduklarını ve basit bir sınavla çalışma ruhsatı aldıklarını bildiriyor.35 Hastane 
eczanesinde 1864-1875 yıllarında sarf edilen ecza listelerinde, majitral ilaç ya-
pımında kullanılan pek çok organik ve anorganik maddenin yer almış olması, 
eczacıların bu hammaddeleri kullanarak bazı terkipler yaptıklarını göstermek-
tedir. Eczaneye sınırlı sayıda pomat ve yakılar da satın alınmaktaydı.

II. Meşrutiyet’e kadar eski tıbbi yöntemlerle çağdaş tedavi yaklaşımlarının 
bir arada yürütüldüğü Vakıf Gureba Hastanesi, İttihad ve Terakki Hükümeti’nin 
her alanda başlattığı değişimden nasibini almış ve 1913 yılında yürürlüğe gi-
ren, Evkaf-ı Hümayun Nezaret-i Celilesine Merbut Gureba-yı Müslimin Hasta-
nesinin Talimatname-i Dahiliyesi ile modernleşme anlamında önemli bir hamle 
yapılmıştır. Hastanenin idari ve sıhhi yönetimine ilişkin bütün işler başhekimin 
sorumluluğuna verilmiştir. Hastanede başhekim veya yardımcısının başkanlı-
ğında bir hekim ile bir eczacıdan oluşan Heyet-i İdare’nin (İdare Heyeti) kurul-
masıyla çoğulcu ve demokratik bir yönetime adım atılmıştır. En önemli değişim 
tedavi hizmetlerinin; iç hastalıkları, operatör36, oftalmolog, KBB, dermatolog, 
fizik tedavi mütehassısı gibi uzman hekimler tarafından yürütülmesinin sağlan-
masıdır. Hastanede tanı ve sürdürülebilir tedavinin en önemli dayanakları olan 
kimya ve bakteriyoloji laboratuvarları kurulmuştur. Cerrahların yerini operatör 
almış ayrıca tımarcılar (pansumancılar) çalıştırılmaya başlanmıştır.  

Hasta Kabulü

Hastane, 12 koğuş ve 201 yatakla hizmete girmişti.37 İlk hastalar Süley-
maniye Darüşşifası’ndan taşındı (Mart 1847). Sadece akıl hastalarının kaldığı 
Süleymaniye Dârüşşifası bundan sonra normal hasta kabul etmedi ve devletin 
resmi akıl hastanesi oldu. 

Vakıf Gureba Hastanesi’nin nizamnamesine göre;  hastaneye başvuran 
hastalar önce tabib-i evvel (başhekim) tarafından muayene edilir, hastalığı te-
davi edilebilir ise yatış izni verilirdi. Tedavisi mümkün olmayan hastalığı olan-

35 Kâzım İsmail Gürkan, age, 1967, s. 36.
36 “Operatör” unvanı, görgül olarak yetişmiş cerrahlardan farklı oldukları anlaşılsın diye, ”uzman 

cerrah” anlamında kullanılıyordu.  
37 Kâzım İsmail Gürkan: age, 1967, s. 31, 35-36.  
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lar kabul edilmezdi. Yatacak hasta, ayrı bir koğuşta bir gece elbisesiyle yatar, 
ertesi günü muayene edilir, taunluysa (vebalıysa) tauna mahsus koğuşa, bula-
şıcı hastalığı varsa bulaşıcı hastalık koğuşuna gönderilirdi.

Yatan hastaların elbiseleri ile diğer eşyası bir torbaya konup mühürlenir, has-
ta da kendi torbasını mühürleyip, mührünü boynuna asardı. Taburcu olduğunda 
torbasını alır, vefat edenlerin torbaları varislerine verilirdi. İyileşen hastalar beş 
gün daha hastanede tutulur, taburcu edilen hastalar memleketlerine gönderilirdi.

Her gün, “Vukuat-ı Hastegân-ı Müslimin” adıyla hazırlanan listelere, o ta-
rihte yatan hastaların isimleri ve geldikleri yerler kaydedilmekteydi.

Vukuât-ı Hastegân-ı Müslimin, 24 Ağustos 1297 [5 Eylül 1881].
CDA. EV. 25086. 
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İlk Kadın Hastalar

Bezmiâlem Valide Sultan’ın erkekler için yaptırdığı bu hastaneye kadın 
hastaların ilk kez ne zaman kabul edildiği bilinmese de arşiv belgeleri Kırım 
Savaşı’ndan sonra Kafkasya’dan İstanbul’a gelen göçmenlere, bu arada göçmen 
kadınlara da kucak açtığına işaret ediyor. Kırım Savaşı sırasında müttefikimiz 
olan İngiltere tarafından Sivastopol istihkâmlarında kullanılmak üzere Kırım’a 
gönderilen Osmanlı vatandaşları, savaş bitince İstanbul’a gelmeye başlamış-
lardı. Bunların çoğu han ve kahve köşelerinde sürünerek sefalet çekmektey-
di üstelik hemen hemen tamamı hastaydı. 26 Şubat 1856 tarihinde Padişah; 
sağlıklı olanların memleketlerine gönderilmesi hastaların ise derhal Gureba 
Hastanesi’ne, orada yer yoksa başka uygun yerler bulunarak tedavi edilmele-
rinin temini, sağlıklarına kavuşanların vilayetlerine gönderilmelerini emret-
mişti. Bu emirlerin uygulama görevi Zaptiye Müşiriyeti’ne verilmişti. Gerekli 
paranın Mesarif-i Fevkalade tertibinden mahsup edilme meselesi ise Maliye 
Nezaretine havale edilmişti.38 Kırımdan gelen Osmanlı vatandaşlarından kaç 
kişinin hastaneye kabul edildiği hakkında bir belgeye şimdilik sahip değiliz.

1860 yılında Rus hükümeti, Karadeniz kıyısında yaşayan Çerkesleri Tür-
kiye’ye göndermeye ve onlardan boşalacak yerlere Rusları yerleştirilmeye ka-
rar vererek Çerkesleri göçe zorladı. Çerkeslerin bir bölümü deniz yoluyla Os-
manlı Devleti’ne yöneldi. Topraklarından ayrılmayı reddedenlere karşı yapılan 
askeri harekâtta köyler yakılıp yıkıldı. Ruslar 21 Mayıs 1864 tarihinde Kafkas 
Savaşı’nı kazandıklarını ilân ettiler. Bu tarihten sonra Çerkes toplulukları dün-
yanın çeşitli ülkelerine dağıldılar. Çoğu sürgün sürecinde açlık ve salgın has-
talıklar yüzünden hayatını kaybetti. Sürüldükleri topraklarda da hastalık, açlık 
ve yoksulluk çektiler. Kimi tarihçiler Osmanlı topraklarına yerleştirilmiş olan 
Çerkeslerin 600 binden fazla olduğunu ileri sürmektedir. Kaynaklarda Trab-
zon limanına çıkarılan 24,700 kişiden 19.000’inin öldüğü, Samsun civarındaki 
110.000 kişiden her gün ortala 200 kişinin can verdiği Trabzon, Varna ve İstan-
bul’a götürülen 4.650 kişiden de günde 40-60 kişinin öldüğü ifade edilmiştir.39

Kafkaslardan gelen muhacirlerin sorunlarıyla ilgilenmek üzere kurulan 
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38 CDA. A. MKT. NZD. 177/76, 19 C. 1272 [26 Şubat 1856].
39 Nihad Berzeg, Çerkes Sürgünü, Ankara 1996.
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Gureba Hastanesi’ne nakline, Üsküdar’da olan erkek muhacirlere Haydarpaşa 
Hastanesi’nde iki koğuşun, kadınlara ise Toptaşı Hastanesi’nin tahsisine, Eyüp 
civarında ikamet edenler arasındaki hasta erkeklerin Mekteb-i Tıbbiye’de tedavi 
edilmelerine, kadınların da Hasköy’de kiralanacak bir evde tedavi edilmelerine 
karar vermişti. Bu kararın ardından Zaptiye Nezareti’ne, daha önce de hasta-
ne olarak kullanılmış olan Ahırkapı’daki Ali Paşa Konağının kiralanması bu 
olmadığı takdirde hemen bir başka hane kiralanması bildirilmişti.40 Mekteb-i 
Tıbbiye-i Şahane Nazırı muhacir kadınlar arasında ebelerin bakımına muhtaç 
bazı hastalıkları olanlar, özellikle doğurmuş ve doğuracak hatunlar bulunaca-
ğından bu hastanelere her gün gidip vizite etmek, gerektiğinde vakitli vakitsiz 
çağrılmak üzere Emine ve Esma Hanımların bu hastanelere geçici olarak tayin 
edilmelerini istemişti. Bu iki ebe hanım 13 Şubat 1860 günü 500 kuruş maaş-
la işe başlamışlardı.41 Gureba Hastanesi’nde 13 Şubat 1860-12 Temmuz 1860 
(1 Şubat 1275-30 Haziran 1278) arasında yataklı tedavi gören muhacir kadın 
hastaların ve bunlara bakan kadın hademenin (hastabakıcıların) maaşları, ta-
yınları ve diğer masrafları 33.849 buçuk kuruştu. Bu paradan 4.953 kuruşun 
ödenmesi için irade çıkmıştı.42 Ertesi yıl bir hanımsultan, göçlerle artan kadın 
hastalar için, Gureba Hastanesi’nin arka tarafında Emlak-ı Hümayun’a ait, “Atik 
Baruthane” adıyla bilinen arsaya kadınlara mahsus bir hastane yapılmasını arzu 
etmiş ve hanımsultan adına Mülknâme-i Hümayun (tapu senedi) çıkarılmıştı.43 
13 Eylül-12 Ekim 1864 arasındaki bir ayda (Eylül 1280) hastanede 1.144 hasta 
yataklı tedavi görüyordu. Bunların bir kısmı Muhacir kadınlardı.44 

1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında, Kafkaslarda yaşayan çok sayı-
da İslâm topluluğu Türkiye’ye göç etmiş, bunların önemli bir bölümü gemi-
lerle İstanbul’a gelmiş, burada bir süre kaldıktan sonra uygun yerlere iskân 
edilmişti.45 Muhacirlerin bir kısmı da İstanbul’da kalmıştı. 1884 yılında İs-
tanbul’da kalan 43.500 kadar muhacirin iskânıyla Ali Kemali Paşa memur 
edilmiş, Miralay Süleyman Bey de müfettiş tayin edilmişti. Bu muhacirlerin 

40 CDA. A. MKT. NZD. 304/19, 11 B. 1276 [3 Şubat 1860].
41 CDA. A. MKT. MHM. 177/66, 28 B. 1276 [20 Şubat 1860].
42 CDA. İ. DH. 505/34341, 24 N. 1279 [15 Mart 1863].
43 CDA. İ. DH. 516/35118, 1 CA. 1280 [14 Ekim 1863]; A. MKT. MHM. 111/281, 5 CA. 1280 [18 

Ekim 1863]. ;  İ. DH. 516/35158, 9 CA. 1280 [22 Ekim 1863].
44 CDA. EV. d. 19137.
45 http://www.circassiancenter.com/cc-turkiye/arastirma/0176_guneydogumarmara.htm. Erişim: 

27 Ağustos 2018.
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40 CDA. A. MKT. NZD. 304/19, 11 B. 1276 [3 Şubat 1860].
41 CDA. A. MKT. MHM. 177/66, 28 B. 1276 [20 Şubat 1860].
42 CDA. İ. DH. 505/34341, 24 N. 1279 [15 Mart 1863].
43 CDA. İ. DH. 516/35118, 1 CA. 1280 [14 Ekim 1863]; A. MKT. MHM. 111/281, 5 CA. 1280 [18 

Ekim 1863]. ;  İ. DH. 516/35158, 9 CA. 1280 [22 Ekim 1863].
44 CDA. EV. d. 19137.
45 http://www.circassiancenter.com/cc-turkiye/arastirma/0176_guneydogumarmara.htm. Erişim: 

27 Ağustos 2018.
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19.000 kadarı İstanbul’da kalmak istemişti. 9.200 kadarı ise dul, kimsesiz ve 
alil olduğundan devlet tarafından bakılmaktaydı. Ayrıca Doğu Rumeli aha-
lisinden 6.050 kişi memleketlerine dönmek ve 8.602 kişi Anadolu’ya sevk ve 
iskân edilmek üzereydi. Bir taraftan Kafkasya’dan göçmen gelmeye devam 
ediyordu. Hasta muhacirler Vakıf Gureba ve Haseki Nisa Hastanelerine, ye-
timler Dârüşşafaka ile Mekteb-i Sanayi ve emsali okulları yerleştirilmişti.46 
İstanbul’da kalanların çoğu hasta ve yaşlıydı. 1886 yılında Muhacirin Ko-
misyonu hasta ve yaşlı muhacirlerin hizmetçilikte kullanılması kabil olama-
dığından, muvafakatleri olmasa da Haseki Nisa ve Gureba Hastanelerinde 
tedavi edilmelerini kararlaştırmıştı.47 

Vakıf Gureba Hastanesi’nin bânisi Bezmiâlem Valide Sultan’ın torunu II. 
Abdülhamid’in kızı Şadiye Osmanoğlu, son hastalığında hastaneye yatmış ve 
20 Kasım 1977 günü, büyükannesinin yaptırmış olduğu bu hastanede vefat 
etmiştir.

Diş polikliniğinde bir kadın hasta, 1916

46 CDA. DH. MKT. 1340/23, 5 R. 1300 [3 Şubat 1884].
47 CDA. A. MKT. NZD. 492/57, 20 S. 1304 [18 Kasım 1886].
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Hastanenin Yeni Binalarla Genişlemesi

II. Meşrutiyet’ten sonra Tıp Fakültesi Reisi Cemil Bey (Topuzlu), 11 
Mayıs 1909 tarihli yazısıyla Gureba Hastanesi’nde yapılan incelemelere 
göre; yapım tarzının sağlık kurallarına aykırı olduğunu, çukurda olduğu 
için havadan mahrum kaldığını, ısıtmaya ve havalandırmaya uygun ol-
madığını, büyük bölümü harap bir halde olduğundan ıslahı için para har-
canmamasını, fakat şehre yakın ferah bir yerde yeniden son gelişmelere 
uygun, yine aynı isimde Vakıflara ait bir hastane yapılmasını önermişti.48 
Onun bu önerisinin etkisiyle olsa gerek Meşrutiyet’in ilk Evkaf Nazırı Ha-
lil Hamdi Hamade Paşa, hastaneyi kalkındırmak amacıyla dönemin ileri 
gelen hekimlerine başvurduysa da nezaret süresi pek kısa olduğundan bir 
sonuç alamamıştı. Halefi Hayri Efendi bu işi üstlenip önce bir komisyon 
kurdu. Süleyman Numan, Asaf Derviş, Ziya Nuri (Birgi), Mustafa Münif 
(Kocaolçun) Paşalar, Hastane Sertabibi Hüseyin İhsan Paşa, İkinci Tabibi 
Hacı Kemal Bey, Dr. Adnan (Adıvar) ve Evkaf Nezareti Mimarı Kemaled-
din Bey’den oluşan komisyon uzun tartışmaların ardından mevcut binanın 
ıslah ve tamiri yerine yeni bir hastane yapılmasına karar verdi.49 1910 yılın-
da yeni hastane binası için yer aranmaya başlandı.50 Yeni hastanenin eski 
hastane binasının üst tarafındaki Topkapı Caddesi’ne (günümüzde Turgut 
Özal Millet Caddesi) bakan arsaya yapılmasına karar verildi.51 Pertevniyal 
Valide Sultan vakfına ait Müneccim Sadi mahallesinde Baruthane yokuşu 
caddesindeki bostan ve müştemilat, yeniden yapılacak Guraba-yı Müslimin 
Hastahanesi için istimlak edildi. 16 Ekim 1911 tarihli istimlak ilmühaberi 
hastane vakfiyesine işlendi. 52

48 CDA. MF. MKT. 1100/1, 19 M. 1327 [10 Şubat 1909].
49 Kazım İsmail Gürkan: age, 1967, s. 43.
50 CDA. BEO. 3792/284376, 7 Ş. 1328 [14 Ağustos 1910].
51 CDA. BEO. 3797/284748, 22 Ş. 1328 [29 Ağustos 1910].
52 Sultan Mahmud-ı Sani, Bezmiâlem, Pertevniyal Valide Sultan Vakfiyeleri, VGMA,  Kasa no. 11, 

Defter no: 634, s. 113-120.
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48 CDA. MF. MKT. 1100/1, 19 M. 1327 [10 Şubat 1909].
49 Kazım İsmail Gürkan: age, 1967, s. 43.
50 CDA. BEO. 3792/284376, 7 Ş. 1328 [14 Ağustos 1910].
51 CDA. BEO. 3797/284748, 22 Ş. 1328 [29 Ağustos 1910].
52 Sultan Mahmud-ı Sani, Bezmiâlem, Pertevniyal Valide Sultan Vakfiyeleri, VGMA,  Kasa no. 11, 

Defter no: 634, s. 113-120.
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Mimar Kemalettin’in çizimiyle yeni pavyonlar
Yıldırım Yavuz, “Batılılaşma Döneminde Osmanlı Sağlık Kuruluşları”,

ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt. 8, no. 2 (1988), s. 123-142. 

Vakıf Gureba Hastanesi Çapa pavyonları
İstanbul Tıp Fakültesi için planlanan yeni yerleşkedeki konumu, 2017.
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Yeni hastanenin pavyon sistemindeki binalarının planları Mimar Kemaleddin 
Bey tarafından çizildi. Altı büyük pavyonun yapımı Alman şirketi Holzmann’a ve-
rildi ve inşaata başlandı (1910). Bir süre sonra çıkan Balkan Savaşlarının getirdiği 
ekonomik sıkıntılar yüzünden inşaat tatil edildi. Ürgüplü Hayri Efendi’nin Evkaf 
Nazırı olmasıyla inşaat çalışmaları tekrar başladı. İdare binası, poliklinik ve beş 
pavyonun kaba inşaatları 110.000 altına mal olmuşken bu defa da Birinci Dünya 
Savaşı seferberliği ilân edildi, yapım çalışmaları durdu. 1914 yılında emaneten 
yaptırılan kısımların ödemeleri devam ediyordu.53 Bir süre boş kalan pavyonlara 
çevrede çıkan büyük yangında evsiz kalanlar yerleştirildi (1917). Mütareke sıra-
sında, Amerikalılar bu pavyonlarda bir hastane açmak istedi. Ancak binayı elden 
çıkarmamak için pavyonlardan birinin iç tesisatı alelacele tamamlanıp Vakıf Gu-
reba Hastanesi’nden bazı hastalar buraya nakledildi. Isıtma tesisatı bulunmadığı 
için büyük zorluklar çekildiğinden hastalar tekrar yerlerine taşındı. Zaten Ameri-
kalılar da bu sırada başka yerde hastane açmışlardı.54 Bu pavyon 1925-1942 yılları 
arasında Kuduz Müessesesi tarafından kullanıldı. Diğer beş pavyon ise 1926 yılına 
kadar mesken olarak kullanıldıktan sonra Reji (Tekel) İdaresi’ne kiraya verildi ve 
tütün deposu olarak kullanıldı.55 Bütün bunlar olurken Vakıf Gureba Hastanesi 
tarihi binasında faaliyetine devam etmekteydi. 

1933 Üniversite Reformu ile İstanbul Dârülfünunu Tıp Fakültesi (İstanbul 
Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi), Haydarpaşa’dan İstanbul yakasına taşındı 
ve klinikleri şehirdeki beş büyük hastaneye dağıtıldı. II. Dahiliye, KBB, Deri 
ve Frengi Klinikleri, Vakıf Gureba Hastanesi’nin tarihi binasına yerleştiril-
di. Balkan, Birinci Dünya ve Kurtuluş Savaşları nedeniyle tamamlanamayan 
Çapa’daki pavyonlar da Tıp Fakültesi’ne tahsis edildi. İstanbul Üniversitesi bu 
pavyonları tamamlayıp Tıp Fakültesi’nin bazı kliniklerini yerleştirdi. Bu yapı-
lanmadan sonra halk arasında tarihi bina Aşağı Gureba Hastanesi, Çapa’daki 
yeni pavyonlar ise Yukarı Gureba Hastanesi olarak adlandırıldı. 

Tıp Fakültesi’nin tarihi bina yanında yaptırdığı 300 kişilik amfiye Dr. 
Frank’ın vefatından sonra Ord. Prof. Dr. Erich Frank Dershanesi (Frank Am-

53 CDA. İ. MLU. 1332/Ş-45, 17 Ş. 1332 [11 Temmuz 1914].
54 Amerikalılar o sırada tüberkülozlu çocuklar için bir hastane kurmak amacıyla yer aramaktay-

dılar. Gureba Hastanesi’nin yeni pavyonlarından birini alamayınca Yedikule Rum Hastanesi’nin 
bir pavyonunda Near East Hospital for Tubercular Children Yedikule adıyla bir çocuk hastanesi 
açtılar. Bk. Nuran Yıldırım, İstanbul’un Sağlık Tarihi, İstanbul Üniversitesi İstanbul 2010 Avrupa 
Kültür Başkenti Projesi No. 55-10, İstanbul: Ajansfa, 2010, s.104-105.

55 Kâzım İsmail Gürkan, age, 1967, s. 43-44.
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53 CDA. İ. MLU. 1332/Ş-45, 17 Ş. 1332 [11 Temmuz 1914].
54 Amerikalılar o sırada tüberkülozlu çocuklar için bir hastane kurmak amacıyla yer aramaktay-

dılar. Gureba Hastanesi’nin yeni pavyonlarından birini alamayınca Yedikule Rum Hastanesi’nin 
bir pavyonunda Near East Hospital for Tubercular Children Yedikule adıyla bir çocuk hastanesi 
açtılar. Bk. Nuran Yıldırım, İstanbul’un Sağlık Tarihi, İstanbul Üniversitesi İstanbul 2010 Avrupa 
Kültür Başkenti Projesi No. 55-10, İstanbul: Ajansfa, 2010, s.104-105.

55 Kâzım İsmail Gürkan, age, 1967, s. 43-44.
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fisi) adı verildi.56 Frank amfisi bir koridorla hastaneye bağlıydı, öğrencilerin 
görmesi gereken hastalar bu koridordan dershaneye getirilir, öğrenciler de 
amfinin giriş kapısını kullanırdı. İstanbul Tıp Fakültesi hastaneden ayrıldıktan 
sonra 1980-1981 ders yılından itibaren bu amfide bir süre eğitime devam etti.

Tarihi hastane binası genişlemeye imkân vermeyecek derecede dolu oldu-
ğundan, yer darlığına bir çözüm olmak üzere, Frank Amfisi ile cami arkasın-
daki arsaya beş katlı yeni bir pavyon yapılması kararlaştırıldı ve ihalesi yapıldı. 
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yatak sayısı 330’a yükseldi (21 Şubat 1965).57 Ardından bütün tıp branşları-
nı içerecek şekilde planlanan 757 yataklı modern bir bina yapımına girişildi 
(1969). Maddi yetersizlik nedeniyle bir türlü tamamlanamayan inşaat, 17 yıl 
karkas halde bekledi.58 Dr. Asaf Ataseven’in baştabipliği (1984-1993) döne-
minde tamamlanıp hizmete açıldı (1990). 

Bundan sonra tarihi bina boşaltılarak restorasyona alındı. Restorasyon-
da, binanın özelliğini bozan ekler ile bina içindeki bölmeler kaldırılarak has-
tanenin orijinal yapısı ortaya çıkarıldı. Günümüzde tarihi hastane binasında 
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü, Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi 
bulunmaktadır.

Hastane İçin Kullanılan İsimler

Hastanenin giriş kapısındaki kitabede geçen “hastane” sözcüğüne dayanı-
larak ülkemizde “hastane” adının ilk defa Vakıf Gureba Hastanesi için kullanıl-
dığı ileri sürülmüştür.59 Yakın zamana kadar devam eden bu yanılgı, III. Selim 
döneminde askeri hastanelerin isimlerinde hastane sözcüğünün kullanıldığı-
nın anlaşılmasıyla son bulmuştur. 

Zaman içinde hastane için değişik isimler kullanılmıştır. Bunların ilki, yok-
sul garipleri kabul ettiği için verilen Gureba Hastanesi’dir. Bu Arapça sözcük 

56 Suat Efe, “Gureba Hastanesi’nde Faaliyet Göstermiş Olan İstanbul Tıp Fakültesi Klinikleri”,Yeni 
Tıp Tarihi Araştırmaları 2-3, İstanbul 1996/97, s.176-188. Frank Amfisi’nin yerine yaptırılan ve 
23 Mart 2018’de açılan  II. Abdülhamit Oditoryumu’ndaki konferans salonuna Erich Frank adı 
verilmiştir.

57 Kâzım İsmail Gürkan, age, 1967, s. 54-58, 66, 97, 127-128, 151. 
58 Asaf  Ataseven, “Bezm-i Âlem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi ve Son Yıllardaki Gelişme-

ler”, Bezm-i Âlem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi Dergisi, cilt 16, no. 1-4 (1989), s. 3-4.
59 Müessesat-ı Hayriye-i Sıhhiye Müdüriyeti, İstanbul 1327/1911, s. 42.
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Türkçe sesli uyumuna aykırı olduğu için zaman zaman Guraba biçiminde kul-
lanılmıştır. Resmi yazışmalarda Gureba Hastanesi isminin başına, bulunduğu 
yer belli olsun diye Yenibağçe’de kâin (Yenibahçe’de bulunan) ifadesi yazılırdı. 
Hastanenin 1868/69 ve 1875/76 yıllarına ait bakır yemek tepsilerinde, Yenibağ-
çe’de kâin Gureba Hastahanesi yazmaktadır. Bir arşiv belgesinde Dersaadet Gure-
ba Hastanesi adı dikkati çekmektedir.60 1897/98 ve 1900/01 tarihli tepsilerde ise 
“Gureba-yı Müslimin Bezmiâlem Hastahanesi adı görülmektedir. 1874-1903 yıl-
larına ait hastane ziyaretçi defterinde, hastaneyi ziyaret edenler hastanenin adı-
nı Gureba Hastanesi, Gureba-yı Müslimin Hastanesi ve Valide Sultan Hastanesi 
biçiminde yazmışlardır. II. Meşrutiyet’ten sonraki yıllara ait arşiv belgelerinde, 
Bezmiâlem Valide Sultan Gureba-yı Müslimîn Hastanesi adı tercih edilmiştir.

Cumhuriyet döneminde Bezmiâlem sözcüğünün imlasında birlik olma-
dığından değişik yazılışlar kullanılmıştır. Bunların başlıcaları; Bezm-i Âlem 
Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi, Bezm-i Âlem Hastanesi, Yenibahçe Vakıf 
Gureba Hastanesi, İstanbul Yenibahçe Vakıf Gureba Hastanesi, Vakıf Gureba 
Hastanesi, Aşağı Gureba Hastanesi, Bezm-i Âlem Valide Sultan Vakıf Gureba 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi. 

Vakıf Gureba Hastanesi eczanesi, 1916.

60 CDA. BEO. 127/9498, 4 C. 1310 [24 Aralık 1892].
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Vakıf Gureba Hastanesi’nin Türk Tıbbına Katkıları
Hastabakıcılık/Hemşirelik 

Müslüman erkekler için açılmış bir hastane olmasına karşılık Kırım Sa-
vaşının ardından kadın-erkek Kafkasya göçmenlerine, 1860’da da göçmen 
Çerkes kadınlara kapısını açması ve bu dönemde hastanede ülkemizde ilk 
olarak kadın hastabakıcıların çalışması hastabakıcılık tarihimiz bakımından 
önemlidir. 

I. Dünya Savaşı sırasında,  ülkemizde hastabakıcı bulunmadığından Hi-
lal-i Ahmer Cemiyeti (Kızılay), Çanakkale Muharebelerinin ardından İstan-
bul’a gönderilen çok sayıdaki yaralı askerlere bakmak amacıyla hastabakıcılık 
kursları açtı. Vakıf Gureba Hastanesi’nde açılan hastabakıcılık kursuna devam 
eden 13 kadının teorik ve pratik hastabakıcılık eğitimi Vakıf Gureba Hastane-
si’nin hekimleri tarafından yürütüldü (1915).

Cumhuriyet’in ilânından sonra devlet, halk sağlığını tehdit eden salgın 
ve bulaşıcı hastalıklarla mücadeleye önem verdi. Sağlık Bakanı Dr. Refik Say-
dam hemşire yetiştirmeyi, başkanı olduğu Hilal-i Ahmer Cemiyeti’ne bıraktı. 
Hilal-i Ahmer Cemiyeti Hastabakıcı Mektebi, Halide Edib’in ailesine ait Ha-
seki-Sinekli Bakkal sokağındaki Kazasker Ali Rıza Bey Konağında eğitime 
başladı (1925). Türkiye Cumhuriyeti’nin bu ilk hastabakıcılık (hemşirelik) 
okulunun müdürlüğüne, Bezmiâlem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi 
Başhekimi Dr. Ömer Lütfü (Eti) tayin edildi. Yatılı ve gündüzlü öğrenci kabul 
eden iki yıllık okulda, öğrenciler sabahları hastanede klinik eğitim öğleden 
sonraları ise okullarında teorik dersler görüyorlardı. 

Hilal-i Ahmer Hastabakıcı Mektebi’nin ilk kadrosunda yer alan Vakıf Gu-
reba Hastanesi hekimleri; Müdür Dr. Ömer Lütfü (Eti), Ürolog Dr. Ali Eşref 
(Gürsel), Opr. Dr. Ali Rıza (Altogan), Osman Şerafeddin Bey, Alman Şvester 
Paula Koch (hemşire tekniği dersleri).

Şubat 1927’de diploma alan, Hilal-i Ahmer Hastabakıcı Mektebi’nden ye-
tişen ilk 16 hastabakıcı, çeşitli hastanelere atandı.61

61 Nuran Yıldırım, Savaşlardan Modern Hastanelere Türkiye’de Hemşirelik Tarihi, Vehbi Koç Vakfı. 
İstanbul 2014, s. 275-286.
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Hilal-i Ahmer Hastabakıcı Mektebi 1928 mezunları
Vakıf Gureba Hastanesi’nden hocaları ve imtihan heyetiyle.

Servet-i Fünun, no. 1648-174, 15 Mart 1928, kapak.

Vakıf Gureba Hastanesi hastabakıcılarından bir grup, 1916.
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İlk Samariten Kursları/İlkyardım Dersleri

Besim Ömer Paşa’nın girişimiyle başlayan İlkyardım Dersleri’nin ama-
cı, kazaya uğrayanlara hekim gelinceye kadar yapılması gereken ilkyardımın 
esaslarını öğretmekti. Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin gazetelere verdiği ilânlarla, 
“Türk kadınlarının sosyal hayatında devrim yapacak yeni bir teşebbüs” olarak 
duyurulan ve okuma yazma bilen hanımların davet edildiği üç aylık kursların 
ilki 15 Ekim 1927’de başladı. 

Teorik dersler Vakıf Gureba Hastanesi Başhekimi Dr. Ömer Lutfi (Eti) ne-
zaretinde Hilal-i Ahmer Hastabakıcı Mektebi’nde verildi. Uygulamalar, Vakıf 
Gureba Hastanesi Opr. Muavini Dr. Kazım İsmail Bey (Gürkan) tarafından 
Vakıf Gureba Hastanesi’nde gösterilip yapıldı. Dersler 15 Ocak 1928 tarihinde 
tamamlandı. İlk yardım derslerine devam edenlerden: Huriye Baha, Mestû-
re Ali Kâmi, Şehime Hilmi, Saide Ahmet, Fatma İsmail Hakkı, Süheyla Ruhi, 
Türkân Said, Hamdiye Şükrü Hanımlar diploma aldı.62

Tıp Öğrencilerine Staj ve İhtisas Hastanesi 

Vakıf Gureba Hastanesi, 1867 yılında eğitime başlayan Mekteb-i Tıbbiye-i 
Mülkiye’nin (Sivil Tıp Okulu) staj hastanesiydi. Stajlarını hastanede yaptıktan 
sonra diplomalarını alan genç hekimler tayin edildikleri yerlerde göreve baş-
lardı. 1908’den itibaren Osmanlı Dârülfünunu Tıp Fakültesi öğrencileri stajla-
rını Vakıf Gureba Hastanesi’nde yaptılar.

Vakıf Gureba Hastanesi’nin en önemli hizmetlerinden biri de mütehas-
sıs (uzman) hekim yetiştirmesidir. Hastanede ilk uzmanlık eğitimi fizik tedavi 
alanında verilmeye başlanmıştır.

18 Şubat 1901 tarihinde Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’de Teşrih-i Maraz (pa-
toloji) Muallim Muavini ve Tedavi-i bil-ma ve bil-mesh (su ve masajla tedavi/
fizik tedavi) Muallimi İzzet Emin Efendi 1.000 kuruş maaşla Gureba-yı Müs-
limin Hastanesi’ne tayin edildi ve  yanına iki üç muktedir tabip verilmesi em-
redildi.63 Birkaç ay sonra Gülhane Seririyat Hastanesi’ne devam etmekte olan 
Tabip Yzb. Cevad Tahsin ve Naim ile sivil hekimlerden Milaslı İsmail Hakkı 
Efendiler 300’er kuruş maaşla Gureba-i Müslimîn Hastanesi’ne tayin edildiler. 

62 Nuran Yıldırım, Savaşlardan Modern Hastanelere Türkiye’de Hemşirelik Tarihi, Vehbi Koç Vakfı, 
İstanbul 2014, s. 240-141.

63 CDA. BEO. 1620/121471, 28 L. 1318 [18 Şubat 1901].
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Bu üç hekim bir sene boyunca hastaneye devam edip İzzet Emin Efendi’den 
masajla tedavi eğitimi alacaklar, eğitimlerini tamamladıktan sonra bu branşı 
icra etmeleri için Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye’de imtihan edilerek okul tarafın-
dan Berlin’e gönderilecekler ve kendilerine uzmanlık belgesi verilecekti. Masaj-
la tedavi eğitimi her sene bu şekilde hastanede yapılacaktı. Bu eğitimi alanların 
sınava girip mütehassıs (uzman) olması usul haline gelecekti.64 Aynı senenin 
Kasım ayında hastanede boş olan tedavi-i bil-ma’ ve bil-mesh (masaj ve suyla 
tedavi/hidroterapi) tababetine Yzb. Cemaleddin Efendi tayin edildi.65 Bu sırada 
Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane dışında hiçbir hastanede fizik tedavi yoktu. İlk fizik 
tedavi uzmanımız olan İzzet Emin Efendi’nin Gureba-i Müslimîn Hastanesi’n-
de uzman yetiştirmeye başlamasıyla hastane bir eğitim hastanesi olmuştu.

1905 Nisanında boş olan iki masaj muavinliğine yeni tayinler yapılmasına 
ve üçüncü muavin maaşı olan 300 kuruşun diğer müstahdeme dağıtılmasına 
izin verilmişti.66

1913 Talimatnamesiyle masaj ve elektrik ve tedâvi-i bi’l-mâ’ mütehassısı 
unvanıyla hastanede çalışacak olan uzmanın haftada dört gün ve gerekirse her 
gün hastaneye gelerek icap edenlere masaj yapıp tedâvî-i bi’l-mâ’ ve elektrikî 
(hidroterapi ve elektrik tedavisi) uygulaması öngörülmüştü (9. Madde). Masör 
Dr. İzzet Emin Bey’in 1914 yılına kadar hastanede çalıştığını biliyoruz.67

II. Meşrutiyet’ten, Tababet İhtisas vesikaları hakkındaki Tüzük (29 Ha-
ziran 1929) yürürlüğe girinceye kadar, hastaneye asistan olarak tayin edilen 
genç hekimlerin pek çoğu bir şubede senelerce çalıştıktan sonra mütehassıs 
olarak yetişmiş ve Anadolu’daki hastanelerde hizmet vermişlerdir. Bu asistan-
lar arasında; Prof. Dr. Kazım İsmail (Gürkan, cerrahi), Sait Abdülkadir (cer-
rahi), Nuri Ziya (dahiliye), Necmeddin Hakkı (dahiliye), Ahmet Naci (göz), 
Yusuf Kemal (cildiye), Tahsin Orhan (üroloji), Tarık Temel (röntgen), Sidor 
(laboratuvar), Mahmud Ziya (laboratuvar) bulunmaktadır.68 

64 CDA. İ. EV. 1319/R-09, 23 R. 1319 [9 Ağustos 1901]; BEO. 1704/127782, 28 R. 1319 [14 Ağustos 
1901].

65 CDA. BEO. 1747/130980, 7 Ş. 1319 [19 Kasım 1901].
66 CDA. BEO. 2544/190792, 29 M. 1323[5 Nisan 1905].
67 Annuaire Oriental, Edition 1905, s. 898-899; Annuaire Oriental, Edition 1911, s. 166-167; An-

nuaire Oriental, Edition 1911, s. 166-167; Annuaire Oriental, Edition 1913, s. 898-899; Annuaire 
Oriental, Edition 1914, s. 877-878. 

68 Kâzım İsmail Gürkan, İstanbul Gureba Hastanesi Tarihçesi. İlhâmi-Feyzi Matbaası, İstanbul 
1928, s. 60, 66
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64 CDA. İ. EV. 1319/R-09, 23 R. 1319 [9 Ağustos 1901]; BEO. 1704/127782, 28 R. 1319 [14 Ağustos 
1901].

65 CDA. BEO. 1747/130980, 7 Ş. 1319 [19 Kasım 1901].
66 CDA. BEO. 2544/190792, 29 M. 1323[5 Nisan 1905].
67 Annuaire Oriental, Edition 1905, s. 898-899; Annuaire Oriental, Edition 1911, s. 166-167; An-

nuaire Oriental, Edition 1911, s. 166-167; Annuaire Oriental, Edition 1913, s. 898-899; Annuaire 
Oriental, Edition 1914, s. 877-878. 

68 Kâzım İsmail Gürkan, İstanbul Gureba Hastanesi Tarihçesi. İlhâmi-Feyzi Matbaası, İstanbul 
1928, s. 60, 66
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1928-1967 yılları arasında hastane kliniklerinde sistemli bir şekilde mü-
tehassıs hekim yetiştirilmiştir. Bunlar arasında kadın hekimler de vardır. 
Hastaneden yetişen ilk kadın mütehassıs Fatma Şakir’dir. Onu Ferhan Hamdi 
(dahiliye), Nebile Cimilli, Sevinç Barlas (kimya), Fahriye-Sıdıka-Eda (radyo-
loji) ve Prof. Dr. Fethiye Ayral (II. cerrahi) izlemiştir.69  II. Dahiliye Kliniğinde 
ihtisasını tamamlayan Dr. Fatma Şakir, bir süre Heybeliada Sanatoryumu’nda 
çalıştıktan sonra Vakıf Gureba Hastanesi poliklinik şefliğine tayin edildiğinde 
hastanenin ilk ve tek kadın hekimiydi (1935). Aynı sene Edirne Milletvekili 
seçildi ve üç dönem milletvekillik yaptı.70 

1979 yılında hastanenin eğitim yetkisi kaldırıldı. Op. Dr. Fahir Altan’ın 
başhekimliği sırasında, Sağlık Bakanlığı’nın koyduğu şartlar yerine getirildik-
ten sonra eğitim yetkisi yeniden alındı ve 18 asistan eğitime başladı (1981).71 
Vakıf Gureba Hastanesi 2010 yılına kadar eğitim ve araştırma hastanesi olarak 
faaliyet gösterdi.

Dr. Fatma Şakir’in (Memik) ihtisas diploması.
Dr. Asaf Ataseven Arşivi. Türk Gençlik Vakfı.

69 Kâzım İsmail Gürkan, age, 1967, s. 47, 73-74, 84-86, 125.
70 Nuran Yıldırım, Gureba Hastanesi’nden Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’ne, İstanbul: Bezmiâlem 

Vakıf Üniversitesi, 2013, s. 90-92.
71 Fahir Altan, “Hastanemiz”, Bezm-i Âlem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi 1982 Yıllık Bülte-

ni, Düzenleyen Bedi Beler, Eylül 1983, s. 7-10.
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İlk Diyet Mutfağı  

1933 Üniversite Reformu’nda Vakıf Gureba Hastanesi’ne yerleştirilen, İs-
tanbul Dârülfünunu Tıp Fakültesi’nin (İstanbul Tıp Fakültesi), II. Dahiliye Kli-
niği, 1934-1957 yıllarında, dünya çapındaki bilim adamı Prof. Dr. Erich Frank 
tarafından yönetildi. Erich Frank hastanede Türkiye’nin ilk diyet mutfağını 
kurarak bu konuda hem hekimleri hem de halkı bilinçlendirdi.  Dr. Frank’ın 
ani ölümünden sonra Dr. Bedi Beler, ülkemizde genel hastanelerde kurulmuş 
ilk ileri ihtisas diyabet kliniğini kurdu. Vakıf Gureba Hastanesi 1950 ve 1960’lı 
yıllarda tıp çevrelerinde ve halk arasında; diyabet-diyet ve üroloji alanındaki 
çalışmaları ve başarılı tedavileriyle meşhurdu. 72  

II. Dahiliye Kliniği Direktörü Prof. Dr. Erich Frank

Bezmiâlem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi, zaman içinde modern-
leşip kesintisiz sağlık hizmeti sunarak, varlığıyla, ülkemizin ilk sağlık üniversi-
tesi olan BezmiâlemVakıf Üniversitesi’ne zemin hazırlamıştır. Bezmiâlem Vakıf 
Üniversitesi 24 Nisan 2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmi Gazete ile 2809 sayılı 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanununa eklenen Ek. 124. maddeyle, T.C. 
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kurulmuştur. Bezmiâlem 

72 Bedi Beler, “Bezm-i Âlem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi Hakkında”, Dirim, yıl 63, sayı 
11-12 (1988), s. 345-351.
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Valide Sultan ile torunu Abdülhamid-i Sani (II. Abdülhamid) ve Silahtar Ab-
dullah Ağa mazbut vakıflarına ait tüm menkul ve gayrimenkullerin intifa hak-
kı, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti’ne verilmiştir. Günümüzde, 
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi olarak uzun tarihinden 
kaynaklanan birikimiyle sağlık hizmeti vermeye devam etmektedir. Tarihi has-
tane binasında, rektörlük ve ilgili birimleri, Tıp, Eczacılık ve Diş Hekimliği Fa-
külteleri dekanlıkları, öğretim elemanları ile derslikler bulunmaktadır. Hasta-
nenin Vatan Caddesi’ne bakan cephesinden yapılan çizim (2010), Bezmiâlem 
Vakıf Üniversitesi’nin amblemi olarak kullanılmaktadır.

Bezmiâlem Valide Sultan’ın hastaneye vakfetmiş olduğu arazide eğitim 
vermekte olan; Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp-Diş Hekimliği-Eczacılık Fa-
külteleriyle, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi ayrıca her 
iki üniversiteye bağlı sağlık meslek yüksekokullarından diploma alanlar Tür-
kiye’nin dört bir yanına şifa dağıtarak Bezmiâlem Valide Sultan’ın ruhunu şâd 
etmektedir.
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Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, tarihi binanın iç bahçesi, 2018
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17. YÜZYILDA BİR VALİDE SULTAN:
HATİCE TURHAN SULTAN VE VAKIFLARI

Nurdan ŞAFAK*

Osmanlı İmparatorluğu´nda valide sultanlar yüksek gelirli ve nüfuzlu ka-
dınlardı. Onlar da bu gelirlerini hayır işlerinde büyük vakıflar kurarak değer-
lendiler. Bu tebliğde öncelikle bu valide sultanlardan olan Sultan İbrahim´in 
hasekisi, IV. Mehmed´in ise validesi olan cariye asıllı Hatice Turhan Sultan´ın 
hayatına yer verilecek akabinde ise vakfiyesinden hareketle kurduğu vakıflar 
anlatılacaktır. 

Dönemin nüfuzlu valide sultanı olan Hatice Turhan Sultan 1663 yılında 
bir vakfiye kaleme aldırdı. Sultan´ın en büyük vakfı bugün Eminönü semtinin 
ayrılmaz parçası olan Yeni Camii Külliyesi´dir. Mısır Çarşısı´nı da kapsayan 
bu abidevi eserlerin bânisi olan Sultan, hem payitaht İstanbul´da vakıflar hem 
de Çanakkale´de iki kale inşa ettirdi. Bu vakıfların mahiyeti ayrıntılarıyla teb-
liğde sunulacaktır. 

1. Hatice Turhan Sultan´ın Hayatı (1627?-1683)

Hatice Turhan, İbrahim´in baş hasekisi ve IV. Mehmed´in annesidir. Rus 
asıllı olduğu ve Tatar akıncılarınca esir alınarak Kör Süleyman Paşa tarafından 
Sultan İbrahim´in annesi Kösem Sultan´a hediye edildiği rivayet edilir.1 Daha 
sonra Sultan İbrahim´in odalıkları arasında yer alır.2 Asıl adı bilinmemektedir. 
Kendisine Hz. Muhammed´in ilk eşi Hz. Hatice´nin ismi verildi. Kaynaklarda 
ismi Turhan Sultan, Hatice Turhan Sultan, Valide Sultan olarak geçmekte ise 
de daha çok Turhan Sultan ismiyle tanınmıştır. 

* Doç. Dr., Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü
1 Filiz Karaca, “Turhan Sultan”, DİA, cilt 41, İstanbul 2012, s. 423-425; Sultan’ın Ukraynalı veya 

Lehistanlı da olabileceği düşünülür. Bkz. Erhan Afyoncu-Uğur Demir, Turhan Sultan, s. 27.
2 Thys-Şenocak, Hadice Turhan Sultan, s. 34.
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Kaynaklarda anlatıldığına göre beyaz tenli, koyu kahverengi saçlı, mavi 
gözlü, boylu poslu, narince çok güzel bir kızdı.3 Dikkat çekici güzelliği, Sultan 
İbrahim tarafından beğenildi ve padişahın hareminde yer aldı. Hatice Turhan, 
1 Ocak 1642´de oğlu Mehmed´i dünyaya getirdi.4 Sultan İbrahim´e oğul veren 
ilk hanım idi. Böylelikle, baş haseki unvanını kazandı.5 Şehzadenin doğumu 
coşkuyla karşılandı, zira o sıralarda Osmanlı hanedanının neslinin kesilme-
si tehlikesi mevcuttu.6 Sultan İbrahim´in 8 Ağustos 1648´de tahttan indirilip 
yerine oğlu IV. Mehmed´in yedi yaşında tahta çıkmasıyla Valide Sultan oldu.7

Valide sultanlar 16. yüzyıldan sonra ciddi biçimde tebarüz ettiler. Leslie 
Pierce, 1566-1656 yılları arasını valide sultanlar devri olarak adlandırmakta-
dır.8 Bilindiği üzere padişahların sağ olan annelerine “mehd-i ulyâ” veya “va-
lide sultan” denilirdi.9 Valide sultan unvanı ise ilk defa III. Murad´ın annesi 
Nurbanu Sultan´a (ö. 1583) verilmiş ve ondan sonra kullanılmaya başlanmış-
tır.10 Valide sultanın herkesten üstün konumu, Harem kurumunun günlük iş-
leyişinden ve yönetiminden sorumluydu. 

Haseki, oğlu tahta çıktığında hayatta ise valide sultanlık mevkiine geçi-
yordu. Bu dönemin büyük valide sultanlarının sonuncusu olan Turhan Sultan, 
valide sultan mevkiine geldiğinde ailenin yaşlı kadınlarından değil yirmili yaş-
larını süren çok genç bir kadındı. Fakat Padişah IV. Mehmed, henüz 7 yaşında 
olduğundan valide sultan güçlü bir valide olmak zorundaydı. 

Valide sultanın gücünü kendisine verilen maaş gösterirdi. İlk valide sultan 
olan Nurbanu Sultan´a günlük iki bin akçe maaş bağlanmıştı. Buna karşılık 
en yüksek kamu görevlisi maaşı, şeyhülislam için (günlük) yedi yüz elli akçe, 
Rumeli ve Anadolu kazaskerleri için beş yüz yetmiş iki akçe idi.11

3 Uluçay, Padişahların Kadınları, s. 57.
4 Erhan Afyoncu-Uğur Demir, Turhan Sultan, s. 29.
5 Sultan İbrahim´in hasekileri şunlardır: Hatice Turhan, Saliha Dilaşub/Aşub, Muazzez, Ayşe, 

Mahenver, Şivekâr, Hümâşâh, Bkz. Uluçay, Padişahların Kadınları, s. 58-62.
6 Filiz Karaca, “Turhan Sultan”, s. 424.
7 Abdülkadir Özcan, “Mehmed IV”, DİA, 28, s. 414.
8 Leslie P. Pierce, Harem-i Hümayun Osmanlı İmparatorluğu´nda Hükümranlık ve Kadınlar, Tarih 

Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2012, s. 126.
9 Ali Akyıldız ayrıca valide sultanlar için “vâlide-i pâdişâh”, “vâlide-i saâdetpenâh”, “mehd-i ulyâ-yı 

saltanat” sıfatlarının kullanıldığını belirtmektedir. Bkz. Ali Akyıldız, “Vâlide Sultan”, DİA, 42, s. 494.
10 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin Saray Teşkilâtı, TTK, Ankara 1988, s. 154.
11 Leslie P. Pierce, Harem-i Hümayun, Osmanlı İmparatorluğu´nda Hükümranlık ve Kadınlar, Ta-

rih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2011, s. 176.
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Hatice Turhan Sultan kayınvalidesi Kösem´in 1651´de öldürülmesiyle 
Harem´in başı oldu ve maaşı üç bin akçeye yükseltildi.12 Turhan Sultan´ın 
otoritesi Kösem Sultan´ın öldürülmesinden sonra temayüz etmiştir.13 Valide 
sultanların yüklü maaşlarının yanı sıra hasları ve mukataaları da olurdu.14 

Hatice Turhan Sultan, 1656´ya kadar vezir-i azam atamaları da dâhil 
tek yetkili konumdaydı. 1656´da Köprülü Mehmed Paşa´yı olağanüstü yet-
kilerle donatıp sadrazam olarak atadı.15 Köprülü soyundan gelen sadrazam-
lar yarım yüzyılı aşkın bir süre hizmet verdiler ve ülkeye belirli bir istikrar 
getirdiler. 

Sultan’ın 1680´lerde sağlığı giderek bozuldu ve 1683’te, Topkapı Sarayı’n-
daki Muhallefat Defteri’ne göre Edirne’de vefat etti.16 Vefat ettiğinde muhte-
melen 55-56 yaşlarında idi. Hatice Turhan Sultan’ın kabri, bânisi olduğu Yeni 
Valide Külliyesi’nin türbe kısmındadır. Sultan’ın, IV. Mehmed’den başka Atike 
isimli bir de kızı vardı. 

2. Hatice Turhan Sultan Vakfı
Vakıflar ve Vakıf Kuran Kadınlar

Tebliğde öncelikle bu hanımlar neden vakıf kurmuşlar sorusunu cevap-
lamak isterim. Vakıf öncelikle dinî bir kaygının ve cennete ulaşma arzusunun 
tezahürüdür. Verme güdüsü birçok insanda görülebilir. Lâkin İslâm bunu 
hassaten teşvik, hatta emreder. En varlıklısından en yoksuluna kadar malını 
vakfedenlerin amacı Kur´an-ı Kerîm’deki hayır işleyenlerin Allah tarafından 
ödüllendirileceği vaadidir.17 Dolayısıyla vakıf kurmak, kişisel cömertliğin 
ötesinde öldükten sonra cennete gitme hesabının da bir parçasıdır. Ölümden 
sonra hayatın devamına ve hesap gününe inananlar için hayırlı işlerde bulun-

12 Pierce, age, 178.
13 Kösem Sultan, gelini Turhan Sultan ve onun önderliğinde bir araya gelen bir ekip tarafından 

alınan karar uyarınca bir Ramazan gecesi iftar sonrası katledildi. Detaylı bilgi için bkz. Naima 
Tarihi, III, s. 1326 vd. 

14 Çağatay Uluçay, Harem II, TTK, Ankara 1992, s. 64.
15 Özcan, “Mehmed IV”, s. 417.
16 Hazine-i Hümayun Muhallefat Defteri: “Edirne´de vefat eden IV. Mehmed´in Validesi Hatice 

Turhan Sultan´ın eşyâ ve cevâhirinin adları ile evsafı”. TSMA, D 27, 1095 [1683/1684].
17 “Sadakaları açıktan verirseniz ne güzel! Fakat onları gizleyerek fakirlere verirseniz bu, sizin için 

daha hayırlıdır ve günahlarınızdan bir kısmına da kefaret olur. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla 
haberdardır” (Kur´an-ı Kerîm, Bakara/271; “İman edip salih ameller işleyenler ise cennetlikler-
dir. Onlar orada ebedi kalacaklardır” (Kur´an-ı Kerîm, Bakara/82).
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Tarihi, III, s. 1326 vd. 

14 Çağatay Uluçay, Harem II, TTK, Ankara 1992, s. 64.
15 Özcan, “Mehmed IV”, s. 417.
16 Hazine-i Hümayun Muhallefat Defteri: “Edirne´de vefat eden IV. Mehmed´in Validesi Hatice 

Turhan Sultan´ın eşyâ ve cevâhirinin adları ile evsafı”. TSMA, D 27, 1095 [1683/1684].
17 “Sadakaları açıktan verirseniz ne güzel! Fakat onları gizleyerek fakirlere verirseniz bu, sizin için 

daha hayırlıdır ve günahlarınızdan bir kısmına da kefaret olur. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla 
haberdardır” (Kur´an-ı Kerîm, Bakara/271; “İman edip salih ameller işleyenler ise cennetlikler-
dir. Onlar orada ebedi kalacaklardır” (Kur´an-ı Kerîm, Bakara/82).
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mak, ebediyete yatırım yapmaktır. Hayırseverlik ve sadaka vermek Osmanlı 
toplumunun temel dokusuna dâhil olmuş bir haslettir. Allah´a yakın olmak ve 
cennet arzusunun yanı sıra, insanî nedenler de vakıf kurmada ikinci derecede 
âmildir. Vakfiyelerde ise yalnızca kurucunun dindarlığı ve hayırseverliği dile 
getirilmiştir.

Vakıf Kuran Osmanlı Saray Kadınları 

Osmanlı döneminde vakıflar, mal mülk sahibi Müslüman erkek ve kadın-
lar için gönüllü hayırseverlik yapmanın aracıydı. Vakıf kurma meselesi Os-
manlı saltanat kadınlarının önemli bir ödeviydi. Osmanlı tarihi boyunca ha-
nım sultanlar tıpkı erkekler gibi hayır işlerinde öncü rol oynadılar.18 Orhan´ın 
hanımı Nilüfer (ö. 1380) Bursa´da tekke, cami ve köprü19, I. Bayezid´in annesi 
Gülçiçek (ö.?) de Bursa´da kendi ismiyle bir camiyle kendi adına türbe inşa 
ettirdi.20 Sultan II. Bayezid´in cariyesi Gülruh (ö.?), Akhisar´da cami yaptırdı 
ve imaret kurdu.21 Sultan I. Süleyman´ın annesi Hafsa Sultan (ö. 1534) Mani-
sa´da büyük bir külliye yaptırıp vakfetmişti.22 Hafsa Sultan´ın gelini Hürrem 
Sultan (ö. 1558) ise, Haseki semtinde büyük bir külliye, Kudüs´te ise bir imaret 
yaptırmıştı.23 Hayır işleri yapmak Osmanlı İmparatorluğu´nda kadınlar için 
en önde gelen etkinlik biçimiydi. 

Hatice Turhan Sultan, 7 Mart 1663 tarihinde bir vakfiye tanzim ederek va-
kıf kurmuştur. O tarihte 36 yaşlarında genç bir valide Sultan olan Turhan Sul-

18 Vakıf kuran Osmanlı saray kadınlarının bir kısmı için bkz. Tarihimizde Vakıf Kuran Ka-
dınlar Hanım Sultan Vakfiyeleri, Ed. Tülay Duran, Tarihi Araştırmalar ve Dokümantasyon 
Merkezleri Kurma ve Geliştirme Vakfı, 1990. Eserde vakfiyelerinin özeti verilmiş olan 
Osmanlı saray kadınları Ayşe Sultan, Hatice Turhan (vakfiyenin bir kısmının özeti veril-
miştir) Valide Sultan, Haseki Gülnuş Valide Sultan, Safiye Sultan, Ayşe Sultan, Mihrişah 
Valide Sultan, Adilşah Kadın, Şah Sultan, Beyhan Sultan, Ayşe Sîne-Perver Valide Sultan, 
Hadice Sultan (Sultan III. Mustafa´nın kızı), Nakş-ı Dil Valide Sultan ve Bezmiâlem Valide 
Sultan´dır. 

19 Nilüfer Hatun İmareti için bkz. Ahmet Vefa Çobanoğlu, “Nilüfer Hatun İmareti”, DİA, 33, s. 
124-126. 

20 Uluçay, Padişahların Kadınları, s. 6.
21 Uluçay, age, s. 23.
22 Uluçay, age, s. 30, Hafsa Sultan´ın vakfiyesi için bkz. İbrahim Hakkı Konyalı, “Kanunî Sultan 

Süleyman´ın Annesi Hafsa Sultan´ın Vakfiyesi ve Manisa´daki Hayır Eserleri”, Vakıflar Dergisi, 
Sayı 8, 1969, s. 47-56. 

23 Hürrem Sultan´ın hayırseverliği hakkında kapsamlı bir çalışma için bkz. Amy Singer, Osman-
lı´da Hayırseverlik Kudüs´te Bir Haseki Sultan İmareti, çev. Dilek Şendil, Tarih Vakfı Yurt Yayın-
ları, İstanbul 2004. 
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tan, Vakfiyesi´nde “ve câhidû bi-emvâliküm” yani “mallarınızla Allah yolunda 
cihad edin” emrine uyarak iki cihanda sevaba nail olmak için hayır yaptığını 
belirtir.24 Vakfiyede başka hadise referans verilerek, kişinin ancak hayır eserleri 
yaparak dünyada kalıcı olabileceğine ve ahirette amel defterinin kapanmaya-
cağına vurgu yapılmıştır.25

Vakfın yönergesi mahiyetinde olan Hatice Turhan Sultan´a ait 1663 
tarihli vakfiye, Sultan´ın İstanbul´dan Mekke-Medine´ye kadar uzanan 
vakıflarının yönetim, personel, ücret bilgileriyle, şartlarını kapsamaktadır. 
Bütün bu vakıfların masraflarını karşılamak üzere İstanbul, Ezdin, Manisa, 
Kale-i Sultaniye, Soma ve Bergama gibi Sultan´ın farklı yerlerdeki mülkle-
ri, çiftlikleri ve dükkânları vakfedilmişti. Vakfiyenin ağırlığını ise sultanın 
en büyük eseri olan Yeni Valide Külliyesi Vakfı ve vakıf görevlileri oluş-
turmaktadır. Külliye 1665´te açılmasına karşın iki sene önceden vakfiyesi 
hazırlanmıştır.

a. Hatice Turhan Sultan´ın Vakıfları 
1. Çanakkale´de İki Kale

Hatice Turhan Sultan, Çanakkale Seddü´l-bahr´de iki kale yaptırdı. Bi-
rincisi boğazın Avrupa kıyısında Seddü´l-bahir, ikincisi ise Asya kıyısında yer 
alan Sultâniye kalesi idi. Vakfiyede Hatice Sultan´ın İslam´ın infâk emrine nâil 
olmak üzere, Karadeniz Sahili´nden Çanakkale Boğazı dışında eski İstanbul 
ismiyle bilinen yerde (birbirine karşılıklı) iki kaleyi inşa ettiği ifade edilmek-
tedir. Hatice Turhan Sultan, iki yeni kale yaptırmanın yanı sıra Fatih Sultan 
Mehmed´in 15. yüzyılın ortalarında boğazın en dar yerinde yaptırmış olduğu 
Kilitbahir´de geniş çaplı bir onarım başlattı.26 

Tekrarlayan Venedik deniz saldırılarına karşı Ege´de Osmanlı savunması-
nı güçlendirme gereği ve iki ülke arasında uzun süredir çekişme konusu olan 
Girit´i ele geçirme mücadelesi genç Valide Sultan´ın Çanakkale´de askerî ya-
pıları onarma ve yenilerini yaptırma kararının en önde gelen sebeplerinden 

24 Vakfiye, 13b.
25 Vakfiye, 12b; Hz. Muhammed bir hadis-i şerifinde şöyle der: “Kişi öldüğü vakit üç sayfası hariç 

amel defteri kapanır. Açık kalan amel sayfalarından biri sadaka-i câriye, biri insanların faydala-
nacağı bir ilim, üçüncüsü de kendisine hayır dua eden hayırlı evlattır.’’ Hadis için bkz. Müslim, 
Vasiyet, 14. 

26 Thys-Şenocak, age, s. 131.
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26 Thys-Şenocak, age, s. 131.
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olmalıydı.27 Bilindiği kadarıyla Hatice Turhan Sultan, kale yaptıran ilk ve tek 
Osmanlı kadın sultanıdır. 

Her iki kalenin içinde bir cami, bir mektep, bir hamam (kadınlar ve erkek-
ler için), kale muhafızları için evler, dükkânlar ve benzersiz çarşılar yapılmış-
tır.28 Bu eserlerle Valide Sultan, kalelerde hizmet verecek nüfusa gerekenleri de 
sağlamıştır. 

2. İstanbul´daki Eserleri

Yeni Cami

Hatice Turhan Sultan´ın en büyük eseri günümüz Eminönü semtinin ay-
rılmaz parçası olan Yeni Camii´dir. 17. yüzyılın başından itibaren payitahtta 
inşaat faaliyetleri azalmıştı. Sultanahmet Camii ve Yeni Valide Camii bu yüz-
yılda yapılan önemli eserlerdendi. Külliye bu açıdan da ayrı bir önem taşır ve 
payitahtın abidevî eserlerindendir. Yeni Valide Külliyesi cami, türbe, sıbyan 
mektebi, sebil ve Mısır çarşısı olmak üzere beş ana unsurdan müteşekkildi. 
Evliya Çelebi´ye göre İstanbul´daki onuncu selâtîn camiidir.29 Evliya Çelebi, 
caminin içinde çok kıymetli avizeler, şahane Acem ve Mısır halıları olduğunu 
belirtmektedir.30

Vakfiyede cami imamından müezzinine müezzinden kayyıma kadar bü-
tün görevlilerin tek tek vasıfları ve alacakları ücretler belirtilmiştir. Mesela 
buna göre caminin iki imamı olacak, bu iki imam ilimleriyle ve yumuşak huy-
luluk ile bilinen, “zühd ve takva” sahibi kimseler olmalıydı. Beş vakitte dönü-
şümlü olarak “ehl-i sünnet ve´l-cemaat” akidesi üzere imamlık yapacaklardı. 
Bu imamlar sabah namazından sonra Yasin Suresi´ni, öğle namazından sonra 
birer aşr-ı şerif, ikindiden sonra ise Nebe Suresi´ni okumalıydılar. Özürsüz 
olarak görevlerini terk etmeyip yerlerine başka birini koymamalıydılar. Gün-
lük otuz akçe alacaklardı.31 Vakfiyede ayrıca caminin temizliğine de dikkat 
çekilerek ferraşların camideki kandilleri ayda iki kez temizlemeleri gerektiği 
belirtilmiştir.32 

27 Thys-Şenocak, age, 136.
28 Vakfiye, 15a.
29 Evliya Çelebi Seyahatnamesi, haz. Orhan Şaik Gökyay, 1. Kitap, YKY Yayınları, İstanbul 1995, s. 125. 
30 aynı yer.
31 aynı yer.
32 Vakfiye, 39b.
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Camide her gün 90 kişi mihrap önünde Kuran-ı Kerim okumakla görev-
liydi. Buna göre sabah 30 kişi Kuran-ı kerim okuyup Peygamber Efendimiz´in 
ruhuna bağışlayacak, ikinci grup (diğer otuz kişi) öğle namazından sonra oku-
yup diğer peygamberlere gönderecek, üçüncü grup (diğer otuz kişi) akşam 
namazından sonra okuyup sevabını enbiyâ, evliyâ, asfiyâ ve özellikle Peygam-
berimizin evlat ve soyundan gelenlere hediye edeceklerdi. Her gruptan en lâ-
yık kişi hatim duasını yapacaktı. Cüzler okunduktan sonra her grup, devletin 
devamı ve müminlerin ruhları için dua edip salavat getirmeliydiler. Günlük 
ücretleri üç akçe, reislerinin ise beş akçeydi.33

Yine vakfiyede belirtildiğine göre yirmi ehl-i takvâ kişi kuşluk vaktinde 
camide toplanıp üç bin yüz (3100) adet kelime-i tevhid çekmeliydi ki toplam-
da yetmiş bin34 olmalıydı. Bu sayı tamamlanmadıkça konuşmamalı ve zaruret 
yoksa yerinden kalkıp gitmemeliydi. Bittikten sonra vâkıfe/Hatice Turhan Sul-
tan için dua etmeliydi. Bunlardan salih bir kimse reis olup özürsüz vazifesini 
ihmâl edeni mütevelliye bildirmeliydi.35

Takva ehli biri kütüphanecilik yapacak ve camideki kütüphaneyi koru-
yup rehinsiz kitap vermeyecekti. Günlüğü ise on beş akçe idi. Ayrıca bir de 
kitap ilminde mâhir bir görevli; verdiği kitapları tek tek deftere kaydedecekti. 
Günlüğü ise on akçe idi. Sanatkâr bir kişi mücellid olup cami ve mektepteki 
kitaplar tamire muhtaç olduğunda ciltlerini yenileyecek ve bunun karşılığında 
günlük on akçe alacaktı. Mülazım olarak adlandırılan bir görevli ise vakfın 
bina duvarlarına yazı yazmak isteyenleri “def etmekle, hatta gerekirse darb ile 
defetmekle” sorumluydu. Günlüğü altı akçe idi.36

Çarşı (Mısır Çarşısı)

Mısır Çarşısı Yeni Valide Külliyesi´ne gelir getirmek üzere vakfedilmiştir. 
Yeni Valide Külliyesi´nin güneybatısında iki kollu bir bina olup dört ana kapısı 
vardır. Doğuya doğru uzanan kolun ortasında biri dışa diğeri caminin arkasın-
daki büyük avluya uzanan iki kapı daha açılmaktadır. Buna göre içerde toplam 
88 eyvanlı dükkân ve hücre olduğu anlaşılır. kuzey kolundan dışarı çıkıldığı 
zaman karşımızda cami avlusuna girilen bir kapı ile bir çeşme görülür. Yeni 

33 Vakfiye, 41a-41b.
34 Her ne kadar vâkıf 70 bin olsun diyorsa da (3100x20=62.000) toplam sayı 62.000 olarak çıkmaktadır.
35 Vakfiye, 42a-42b.
36 Vakfiye, 45a-45b.
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33 Vakfiye, 41a-41b.
34 Her ne kadar vâkıf 70 bin olsun diyorsa da (3100x20=62.000) toplam sayı 62.000 olarak çıkmaktadır.
35 Vakfiye, 42a-42b.
36 Vakfiye, 45a-45b.
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Cami Meydanı düzenlenirken bu duvar, kapı ve çeşme ile bitişiğindeki helalar 
yıktırılmıştır.37 Vakfiyede çarşının kuzeybatı cephesindeki dükkânların karşı-
sındaki bir fırın ile bazı gelirlerin mevkufat olarak kaydedildiği görülmektedir. 

Sıbyan Mektebi 

Yeni Valide Külliyesi´nin bir diğer yapısı sıbyan mektebi idi. Sıbyan mek-
tebi, türbe bahçeleri arasında yer alıyordu. Lâkin 1950 sonrası imar faaliyet-
lerinde sokağın genişletilmesi esnasında yıkıldı. Sofa, hela ve bir derslikten 
ibaret olduğu bilinmektedir.38 Sıbyan mekteplerinin bilindiği üzere standart 
bir kadrosu vardı. Turhan Sultan´ın mektebinde de muallim, halife ve kayyım 
görevliydi.39

Sebil

Külliyenin önemli bir parçası olan sebil, külliyenin azametine uygun bü-
yükçe bir yapıdır. Günümüzde İş Bankası ve Osmanlı Bankası ile ticarethane-
ler arasında camiden uzakça kalmıştır. Bina büyük hazneli bir çeşme ile dışarı 
doğru taşık sebil kısmından müteşekkildir.40

Vakfiyeden anlaşıldığına göre, yaz günlerinde üç ay süreyle sebile kar ve-
rilmek için yirmi bin akçe verilmesi mütevelliye şart koşuldu. Dört kişi sebilci 
olarak görevliydi. Her birine günlük onar akçe verilecekti.41

Ramazan gecelerinde ise caminin üç kapısının önünde dağıtılmak üzere 
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37 İstanbul Yeni Cami ve Hünkâr Kasrı, s. 16.
38 İstanbul Yeni Cami ve Hünkâr Kasrı, s. 17.
39 Vakfiye, 52b-53a.
40 İstanbul Yeni Cami ve Hünkâr Kasrı, s. 17.
41 Vakfiye, 57a.
42 BOA, Cevdet-Evkaf, 222/11805, 3 Şevval 1143/11 Nisan 1731.
43 Vakfiye, 58b.
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Türbe

Eminönü´deki Yeni Valide Camii´nin bahçe tarafındaki büyük ve heybet-
li türbe Valide Turhan Sultan´ın türbesidir. Türbe, kare biçimli olup kubbeli-
dir. Türbenin merkez bölümü 1661-1665 yılları arasında yapılmıştır. Havâtîn 
Türbesi kısmı ise 18. yüzyılda eklenmiştir. Şu anda türbede 82 kabir vardır. 
Turhan Sultan´ın sandukası türbenin baş tarafındaki en önemli yeri işgal eder. 
Ayak kısmında oğlu IV. Mehmed ve başka padişah sandukaları bulunmaktadır. 
Anaerkil bir türbe olarak tanımlanabilir. Zira önce Valide Hatice Sultan daha 
sonra padişahlar türbeye defnedilmiştir. İstanbul´un en büyük türbelerinden 
biridir. Toplam yüz elli sekiz kişi türbede istihdam edilerek hizmet etmeleri 
sağlanmıştır.

Sonuç

Valide Sultan´ın saydığımız vakıfları içinde geniş bir personel bulunma-
sı vakfın ekonomik büyüklüğünün de göstergesiydi. Vakıflar aynı zamanda 
önemli ölçüde iktisadî faaliyetin de örgütlendiği yerlerdi. Ekonomik boyut-
larının yanı sıra dinî faaliyetlerin de ağır bastığı faaliyet alanıydı. Bunun için 
Valide Sultan´ın vakfında üç yüz otuz kişi Kur´an-ı Kerîm okuyan cüzhan 
olarak görev yapıyordu. Hatice Turhan Sultan´ın ruhuna bağışlanmak üzere 
her gün on altı hatim yapılması, vakfın aynı zamanda ahirete dönük düşünce 
ve yaşantının somut göstergesi olarak okunabilir. Tüm bunlar aynı zamanda 
Hatice Turhan Sultan´ın dindar bir kişi olduğu yönünde de yorumlanabilir. 
Vakıf personelinin nitelikleri sıralanırken “dindarlık” kavramına özellikle 
atıf yapılması da dinî saikin vakfın oluşturulmasında belirleyici olduğunu 
göstermektedir. 

Sultan´ın kurduğu vakıfta maaşlar, görevlilerin niteliklerine göre deği-
şiyordu. En yüksek maaşı vakıf mütevellisi alırken onu vakıf nazırı, vaiz ve 
imam hatipler izliyordu. Yine şeyhülkurra yüksek maaş alan kişiler arasında 
yer alıyordu. En düşük maaş grubunu alanlar ise kayyım, ferraş ve çöpçü gibi 
hizmet edenlerdi. Bu görev grubundakiler hem Çanakkale´de hem de İstan-
bul´da hemen hemen aynı ücreti alıyorlardı. Öte yandan yapının büyüklüğü ve 
önemi de ücreti belirleyen unsurlar arasındaydı. Yeni Valide Külliyesi vaizi ile 
Seddü´l-bahr´deki caminin vaiz ücretleri birbirinin iki katı olabilecek kadar 
değişiyordu.
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Valide sultanlar, sahip oldukları malî gücü kurdukları vakıflarla hayır 
eserleri yaparak ölümsüzleştirmek istemişlerdir. Bu durum hem Osmanlı ka-
dınlarının gücünü hem de İmparatorluğun azametini yansıtır. İmparatorluk 
kadınları, bu sayede başta İstanbul olmak üzere İmparatorluğun merkezî nok-
talarında, asırlara meydan okurcasına sembol eserlerle imzalarını atmayı ba-
şarmışlardır. 
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Sultan İbrahim Döneminde Bir Haseki
(Muhtemelen Hatice Turhan Sultan)

(Karin Adahl, Alay-ı Hümayun, İsveç Elçisi Ralamb´ın İstanbul Ziyareti ve Resim-
leri, Kitap Yayınevi, İstanbul 2006, s. 206.)
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Yeni Camii Külliyesi Planı

Yeni Cami Külliyesi Sebilitevcîh-i rikâb

NURBANU VALİDE SULTAN’IN HAYATI VE ŞAHSİYETİ

Fatma KAYTAZ*

Nurbanu Sultan, Kanuni Sultan Süleyman’ın oğlu II. Selim’in hasekisi 
ve III. Murad’ın annesidir. 1530 yılında doğduğu tahmin edilmekle birlik-
te Osmanlı sarayına ne zaman, nasıl ve nereden getirildiği meseleleri henüz 
açıklığa kavuşmamıştır. Hayatının nerede başladığı net olarak bilinmeyen bu 
küçük kız, Osmanlı dünyasının siyasi, sosyal, entelektüel, mimari açıdan zir-
vede olduğu bir dönemde Nurbanu adıyla Osmanlı sarayında yetiştirilmeye 
ve eğitilmeye başlanmıştır. Sultan Süleyman’ın oğulları arasındaki taht kav-
gaları sırasında daha sonra padişah olacak II. Selim’in hareminde yer almış-
tır. Nurbanu Sultan, yaşadığı zaman diliminde, sarayda ve Osmanlı toplumu 
içinde saygınlık kazanmış bir sima olmasının yanı sıra uluslararası boyutta da 
tanınan bir şahsiyet olmuştur. 1583 yılında İstanbul’da vefat eden Valide Sul-
tan, vakfettiği hayır eserleri ve icraatları sayesinde zamanın vefasızlığına karşı 
koymayı başarmış ve ismi günümüze kadar yaşamıştır. Bu çalışmada vakfiyesi, 
belge ve dönemin kronikleri gibi ana kaynaklar esas alınmakla birlikte güncel 
çalışmalardan da faydalanılarak, Nurbanu Sultan’ın hayatı ve şahsiyeti ortaya 
konulmaya çalışılacaktır.

Nurbanu Sultan’ın Hayatının Kısa Özeti

Nurbanu Sultan’ın 1530 yılında doğduğu tahmin edilmektedir.1 Bir 
rivayete göre, Ege denizinde bulunan Paros adasında Venedikli, soylu bir 
aileye mensupken Barbaros Hayreddin Paşa tarafından esir alınarak (1537) 
saraya iletilmiştir. Diğer bilgi ise Venedik hakimiyetindeki Korfu adasının 

* Doç. Dr., Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Tarih Bölümü
1 İlhan Şahin, “Nurbânû Sultan”, DİA, c. 33, İstanbul 2007, s. 250.
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* Doç. Dr., Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Tarih Bölümü
1 İlhan Şahin, “Nurbânû Sultan”, DİA, c. 33, İstanbul 2007, s. 250.
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Assumati köyünden Rum bir köylü kızı olduğu şeklindedir.2 Onun etnik 
kimliği hakkında Rum, Yahudi, Venedik olduğuna dair tartışmalar şimdi-
lik bir neticeye ulaşmamakla birlikte3 genel olarak Korfulu olduğu görüşü 
ağır basmaktadır.4 Osmanlı sarayında bir süre eğitilen Nurbanu 1542 yı-
lında sancağa çıkan II. Selim’in haremine dahil olarak Konya’ya gitmiştir. 
Daha sonra bu şehzadenin haremiyle birlikte o da Manisa’ya, tekrar Kon-
ya’ya ve Kütahya’ya taşınmıştır5. Bu sıralarda kızlarını6 ve Şehzade Murad’ı 

2 Ali Akyıldız, Haremin Padişahı Valide Sultan / Harem’de Hayat ve Teşkilat, İstanbul 2017, s. 
356-357; Şahin, “Nurbânû Sultan”, s. 250. Nurbanu Sultan’ın etnik kimliği tartışması için bkz. 
Benjamin Arbel, “Nûr Bânû: Venedikli Bir Sultan? (1530-1583)”, çev. Betül İpşirli Argıt, Belle-
ten, 73/266, Ankara 2009, s. 201-220. Stephan Gerlach eserinin iki yerinde Nurbanu’nun Korfu, 
iki yerinde de Paros Adası’ndan esir alındığını kaydeder (Stephan Gerlach, Türkiye Günlüğü 
1573-1576, c. 1, çev. Türkis Noyan, ed. Kemal Beydilli, İstanbul 2010, s. 91, 160, 315, 363).

3 Necdet Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları/Vâlide Sultanlar, Hâtunlar, Hasekiler, Kadın Efen-
diler, Sultanefendiler, İstanbul 2008, s. 193.

4 Maria Pia Pedani, “Osmanlı Padişahının Adına” İstanbul’un Fethinden Girit Savaşına Venedik’e 
Gönderilen Osmanlılar, Ankara 2011, s. 15.  

5 II. Selim, 30 Mayıs 1524 tarihinde dünyaya gelmiştir. 1542’ye kadar İstanbul’da kalmış, bu ta-
rihte 18 yaşındayken sancakbeyi olarak Konya’ya gönderilmiştir. 1543 yılında Saruhan sancak-
beyliğine tayin edilerek Manisa’ya taşınmış, 1558 yılında Bayezid ile taht mücadelesi sırasında 
tekrar Konya’ya atanmıştır. 1562 yılında İstanbul’a daha yakın olması sebebiyle Kütahya’ya nak-
ledilmiş ve tahta çıkışına kadar burada kalmıştır. Babası Sultan Süleyman’ın vefatı üzerine Eylül 
1566’da İstanbul’a gelerek tahta geçmiştir (Necdet Öztürk, “Kazasker Vusûlî Mehmed Çelebi ve 
Selim-nâmesi”, Türk Dünyası Araştırmaları, sayı 50, (Ekim 1987), s. 9-108; Feridun Emecen, 
“Selim II”, DİA, c. 37, İstanbul 2009, s. 414-418. Ayrıca bkz. Zeynep Aycibin, “Çöküş Edebiya-
tı’nın Merkezinde Bir Padişah Manevî Dünyası ile Sultan III. Murad, İstanbul 2016).  

6 Bu kızlardan birincisi İsmihan Sultan, babasının Konya sancakbeyliğinden Saruhan sancak-
beyliğine atandığı sırada Manisa’da salgın hastalığın olduğunun öğrenilmesi üzerine Uşak’ta 
konaklama sırasında dünyaya gelmiştir. 1562 yılında Sokullu Mehmed Paşa ile onun 1579’da 
öldürülmesi üzerine 1584 yılında Kalaylıkoz Ali Paşa ile evlendirilmiş, ancak bir sene sonra 
doğum esnasında vefat etmiştir. İkincisi Gevherhan Sultan, II. Selim’in Bursa’ya gelen babası, 
annesi ve diğer devlet erkânıyla görüşmek üzere bu şehre gittiği sırada Kaplıca’da dünyaya gel-
miştir (6 Ağustos 1544). Gevherhan Sultan 1562 yılında Piyale Paşa ile evlendirilmiştir. Piyale 
Paşa’nın 1578’de ölmesi üzerine üçüncü vezir Boyalı Mehmed Paşa ile evlendirilmiş, bununla 
evliyken vefat etmiştir. Aynı yıl içinde Selim’in üçüncü kızı Şah Sultan dünyaya gelmiştir. Şah 
Sultan 1562 yılında Çakırcıbaşı Hasan Ağa’ya verilmiştir. Hasan Paşa’nın 1574’te vefat etme-
si üzerine Dal Mahmud Paşa ile evlendirilmiştir. Karı koca 1580 yılında aynı tarihte vefat et-
mişlerdir. (Çağayat Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları, Ankara 2001, s. 40-42; Emecen, 
“Selim II”, s. 414-418). Ancak, II. Selim devri yazarlarından Vusûlî’nin İsmihan, Gevherhan ve 
Şah Sultan’ın aynı senede doğduklarını beyan etmesi bunların üçünün de Nurbanu Sultan’dan 
doğmuş olduğu bilgisini şüpheli hale getirmektedir. “Üç sultân velâdeti bir senede vâkı‘ olmağla 
târîhleri bu beytde beyân olındı: 

 Cihânda oldılar çün-kim ser-âmed
 Didüm târîhin anlarun hoş-âmed (952/1545-1546)” (Vusûlî, 36.) Nurbanu Sultan’ın en küçük 
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dünyaya (1546) getirmiştir.7 Nurbanu Sultan’ın III. Murad’ın sancağa çıktığı 
sırada (1558) oğlunun mu yoksa eşinin mi yanında kaldığı net olarak bi-
linmemektedir. Sultan Süleyman’ın vefatı üzerine 24 Eylül 1566 tarihinde 
II. Selim’in İstanbul’a gelip tahta geçmesiyle o da İstanbul’a gelmiştir.8  Bu 
tarihten itibaren muhtemel kısa seyahatler dışında hayatını İstanbul’da ge-
çirmiştir. II. Selim’in 1574’te ölümü sırasında saraydadır ve oğlunun tahta 
geçme işlemlerini o halletmiştir. III. Murad devrinde Valide Sultan olarak 9 
yıl hüküm sürmüş ve 7 Aralık 1583 tarihinde Yenikapı semtindeki Bahçe-
saray’da vefat etmiştir.

Eşi II. Selim ve Oğlu III. Murad’ın Nazarında Nurbanu Sultan

Nurbanu Sultan’ın eşi ve oğluyla ilişkilerine kısaca bir göz atıldığında onun 
baskın ve etkili karakteri ortaya çıkar. Bu durum eşi ve oğlunun zaaflarına bağ-
lanabileceği gibi onun insanları etkilemedeki maharetine de yorumlanabilir. 
Şimdilik bunlarla ilişkilerini birebir yansıtacak mektup tarzı kaynaklar olmasa 
da tarihi süreçte ve yabancı kaynakların aktarımlarından bir takım çıkarımlar-
da bulunulabilir. Örneğin, Venedik elçisi Jacobo Soranzo’nun “hasekinin güzel 
ve olağanüstü akıllı olması nedeniyle majesteleri tarafından çok fazla sevildiği 
ve sayıldığı söyleniyor” demesi Selim’in Nurbanu Sultan’ı elçilerin dikkatini 
celbedecek derecede sevdiğini göstermektedir. Belki de en büyük oğlunun va-
lidesi olduğu için ona ayrıca saygı da duymaktadır. Zira 1571’de İstanbul’da 
bulunan (Jocopo Ragazzoni) elçinin kaydına göre, Selim oğluna olan saygı ve 
sevgisinin ifadesi olarak annesini nikahlamıştır.9 1573’te İstanbul’a gelen elçi 
Andrea Badoaro’nun da “ona chassechi (haseki) deniyor ve Majesteleri tarafın-

kızı olduğu belirtilen Fatma Sultan’ın ise ne zaman doğduğu bilinmemektedir. Bu kız 1574 yı-
lında sonradan veziriazam olan Siyavuş Paşa ile evlendirilmiştir. 1580’de erken doğum yapması 
sonucu vefat etmiştir. (Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları, s. 42).

7 III. Murad, 4 Temmuz 1546’da babası ll. Selim’in Saruhan sancakbeyliğiyle Manisa’da bulundu-
ğu sırada Bozdağ yaylağında dünyaya gelmiştir. Önce Aydınili daha sonra Akşehir sancakbey-
liğine (1558) getirilmiştir. Babasının Kütahya sancakbeyliğine atandığı sırada o da (Mart 1562) 
Saruhan sancakbeyliğine getirilmiş ve padişah olana kadar bu görevde kalmıştır (Bkz. Bekir 
Kütükoğlu, “Murad III”, DİA, c. 31, İstanbul 2006, s. 172-176. Şehzade Murad’ın doğumu için 
dönemin şairlerinin düşürdüğü tarihler hakkında bkz. Vusûlî, s. 41).

8 Emecen, “Selim II”, 415-418; Akyıldız, s. 358.
9 Leslie P. Peirce, Harem-i Hümayun Osmanlı İmparatorluğu’nda Hükümranlık ve Kadınlar, İs-

tanbul 2012, s. 130. Ancak Osmanlı kaynaklarında şimdilik bu meseleyi destekleyecek kayıt 
bulunamamıştır (Akyıldız, s. 358).
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dünyaya (1546) getirmiştir.7 Nurbanu Sultan’ın III. Murad’ın sancağa çıktığı 
sırada (1558) oğlunun mu yoksa eşinin mi yanında kaldığı net olarak bi-
linmemektedir. Sultan Süleyman’ın vefatı üzerine 24 Eylül 1566 tarihinde 
II. Selim’in İstanbul’a gelip tahta geçmesiyle o da İstanbul’a gelmiştir.8  Bu 
tarihten itibaren muhtemel kısa seyahatler dışında hayatını İstanbul’da ge-
çirmiştir. II. Selim’in 1574’te ölümü sırasında saraydadır ve oğlunun tahta 
geçme işlemlerini o halletmiştir. III. Murad devrinde Valide Sultan olarak 9 
yıl hüküm sürmüş ve 7 Aralık 1583 tarihinde Yenikapı semtindeki Bahçe-
saray’da vefat etmiştir.

Eşi II. Selim ve Oğlu III. Murad’ın Nazarında Nurbanu Sultan

Nurbanu Sultan’ın eşi ve oğluyla ilişkilerine kısaca bir göz atıldığında onun 
baskın ve etkili karakteri ortaya çıkar. Bu durum eşi ve oğlunun zaaflarına bağ-
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Şimdilik bunlarla ilişkilerini birebir yansıtacak mektup tarzı kaynaklar olmasa 
da tarihi süreçte ve yabancı kaynakların aktarımlarından bir takım çıkarımlar-
da bulunulabilir. Örneğin, Venedik elçisi Jacobo Soranzo’nun “hasekinin güzel 
ve olağanüstü akıllı olması nedeniyle majesteleri tarafından çok fazla sevildiği 
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kızı olduğu belirtilen Fatma Sultan’ın ise ne zaman doğduğu bilinmemektedir. Bu kız 1574 yı-
lında sonradan veziriazam olan Siyavuş Paşa ile evlendirilmiştir. 1580’de erken doğum yapması 
sonucu vefat etmiştir. (Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları, s. 42).

7 III. Murad, 4 Temmuz 1546’da babası ll. Selim’in Saruhan sancakbeyliğiyle Manisa’da bulundu-
ğu sırada Bozdağ yaylağında dünyaya gelmiştir. Önce Aydınili daha sonra Akşehir sancakbey-
liğine (1558) getirilmiştir. Babasının Kütahya sancakbeyliğine atandığı sırada o da (Mart 1562) 
Saruhan sancakbeyliğine getirilmiş ve padişah olana kadar bu görevde kalmıştır (Bkz. Bekir 
Kütükoğlu, “Murad III”, DİA, c. 31, İstanbul 2006, s. 172-176. Şehzade Murad’ın doğumu için 
dönemin şairlerinin düşürdüğü tarihler hakkında bkz. Vusûlî, s. 41).

8 Emecen, “Selim II”, 415-418; Akyıldız, s. 358.
9 Leslie P. Peirce, Harem-i Hümayun Osmanlı İmparatorluğu’nda Hükümranlık ve Kadınlar, İs-
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dan çok seviliyor”10 demesi her ne kadar başka kadınları olsa da11 II. Selim’in 
hayatının sonuna kadar Nurbanu Sultan’ı sevdiğini ve saygı duyduğunu dü-
şündürmektedir. 

Selim’in 1574 yılında ölümüyle12 Nurbanu Sultan haremde en yüksek 
rütbe olan Valide Sultanlığa yükselmiştir. Bu noktada oğlunun ona karşı 
olan sevgisi ve saygısı ayrı bir önem taşımaktadır. Ayrıca Sultan Murad’ın 
hassas, yumuşak ve mistik kişiliğinin de bunda rolü olduğunda şüphe yok-
tur. Murad Han annesine olan sevgi ve saygısından dolayı onun aşağıda 
üzerinde duracağımız ayrıcalıklara sahip olmasını sağlar. Anne ile oğul 
arasındaki samimiyeti kavrayan Venedik elçisi Soranzo 1581’de “Divan-ı 
hümayundan lütuf ve ayrıcalık” bekleyen herkesin III. Murad’ın annesi ve 
hasekisine başvurması ve onları atlamaması gerektiğini kaydetmiştir.13 Ger-
lach da padişahın en çok güvendiği ve bütün sırlarını paylaştığı kişilerin 
başında annesini zikreder.14

Nurbanu Sultan’ın ölümünden kısa süre önce Venedik hükümetine rapor 
sunan Paolo Contarini “Murad’ın kılavuzluğuna en çok güvendiği kişinin an-
nesi olduğunu, politikasını esas olarak annesinin öğütleri üzerine kurduğunu” 
bildirmektedir.15

Murad annesi öldüğü zaman çok üzülmüş ve yas kıyafetleri içinde ağlaya-
rak Fatih Camiisine kadar yürüyerek cenazeye eşlik etmiş ve annesi için cenaze 
namazı kılmıştır. 

Nurbanu Sultan’ın vefatı üzerine Venedik cumhuriyeti annesini çok sevdi-
ğini bildikleri III. Murad’a özel bir elçi ile başsağlığı mesajı iletmiştir.16 

10 Peirce, s. 130.
11 Peirce, s. 180.
12 Sultan Selim vefat ettiği sırada Nurbanu saraydadır. Selânikî’nin aktarımına göre II. Selim’in ölüm 

haberi kimseye duyurulmamış ve Valide Sultan’ın reyiyle cesedi oğlu gelene kadar buzlukta sak-
lanmıştır. (Selânikî Mustafa Efendi, Tarih-i Selânikî (971-1003/1563-1595) I, Ankara 1999, s. 98.)

13 Peirce, s. 307.
14 Burada sıralanan diğer isimler ise Hocası (Sadettin Efendi), Şemsi Ahmed Paşa ve Manisa’dan 

getirdiği defterdarı Kara Üveys’tir.  Stephan Gerlach, Türkiye Günlüğü 1577-1578, c. 2, çev. Tür-
kis Noyan, ed. Kemal Beydilli, İstanbul 2007, s. 625.

15 Peirce, s. 329.
16 Özlem Kumrular, Haremde Taht Kuranlar / Nurbanu ve Safiye Sultan, İstanbul 2017, s. 239.
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Nurbanu Sultan’ın ölümünde sonra Sultan Murad’ın annesiyle irtibatının 
rüyalarıyla devam ettiği mektuplarından anlaşılmaktadır. Sultan bir mektu-
bunda annesini rüyasında gördüğünü ve kendisine “cümle akrabadan evvel 
gelürsin” dediğini ve bu düşüncenin kendini târ-mâr eylediğini belirtmektedir. 
Bu ifadelerden onun, annesiyle rüyasında böyle bir diyalog yaşamaktan rahat-
sız olduğu anlaşılmaktadır. Annesinin bilinçaltına yerleşmiş varlığının ortaya 
çıkması şeklinde de yorumlanabilir. Aynı zamanda padişahın rüyalarına ver-
diği itimadı göstermesi bakımından da ilginçtir.17 

Sultan Murad vaka olarak bahsettiği bir olayda yine sıkıntılı olduğu bir 
anda annesinin yanına gelip koltuğuna girmek istediğini, kendisinin reddedip 
“Var Allâh’ı seversen öte tur” dediğini belirtir. Bu hadiselerden sultanın vefat 
eden annesini ahiret aleminden bir haberci ve hatta bir davetçi olarak algıladı-
ğı ve bundan endişe duyduğu söylenebilir.18

Yukarıda sıralanan örneklerden Nurbanu Sultan’ın gerek oğlu gerekse eşi 
tarafından sözüne değer verilen ve saygı duyulan birisi olduğu anlaşılmakta-
dır. Nurbanu Sultan bu sevgi ve saygının kendisine sağladığı ayrıcalıklar saye-
sinde özgür ve yetkin bir şekilde uluslararası iletişim ağını geliştirebilmiştir. 

Nurbanu Sultan’ın Fransa ve Venedik’le Mektuplaşması

Nurbanu Sultan uluslararası boyutta iletişime açık birisidir. Bu noktada, 
Fransa kralı III. Henri’nin annesi ve vasisi Kraliçe Catherine de Médicis ile mek-
tuplaşmıştır. Bu mektuplardan tarafların amacının iki ülke arasındaki iyi iliş-
kilerin geliştirilmesi olduğu anlaşılmaktadır.19 Ancak Nurbanu Sultan uluslara-
rası arenada Venedik taraftarlığıyla tanınmaktadır.20 Hatta bu durum dönemin 
Fransız elçisinin kralına yakınmalarına sebep olmuştur.21 Nurbanu’nun Venedik 
doju ile yaptığı yazışmalar genel olarak, gönderilen hediyelerin alındığının bil-

17 Kitâbü’l-Menâmât / Sultan III. Murad’ın Rüya Mektupları, haz. Özgen Felek, İstanbul 2014, s. 282.
18 Kitâbü’l-Menâmât, s. 285-286. 
19 Peirce, s. 312-313.
20 Bu bağlamda kendisinin de Venediklilik kimliğini benimsediği belirtilen sultanın bu devletle 

sıkı münasebetler içine girdiği ve dış politikada Venedik çıkarlarını koruyan bir politika takip 
ettiği iddia edilmektedir (Akyıldız, s. 64). Nurbanu Sultan’ın siyasi pozisyonu hakkında geniş 
değerlendirme için bkz. Pınar Kayaalp, The Empress Nurbanu and Ottoman Politics in the Sixte-
enth Centruy: Building the Atik Valide, New York 2018.

21 Gülru Necipoğlu, Sinan Çağı / Osmanlı İmparatorluğu’nda Mimarî Kültür, çev. Gül Çağalı Gü-
ven, İstanbul 2013, s. 379; Peirce, s. 307-308.
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sıkı münasebetler içine girdiği ve dış politikada Venedik çıkarlarını koruyan bir politika takip 
ettiği iddia edilmektedir (Akyıldız, s. 64). Nurbanu Sultan’ın siyasi pozisyonu hakkında geniş 
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21 Gülru Necipoğlu, Sinan Çağı / Osmanlı İmparatorluğu’nda Mimarî Kültür, çev. Gül Çağalı Gü-
ven, İstanbul 2013, s. 379; Peirce, s. 307-308.
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dirilmesi,22 kendisi tarafından gönderilen hediyelerin duyurulması ve valide sul-
tan tarafından gönderilen kişilere iltimas gösterilmesine ilişkin dileklerle sınırlı-
dır. Bununla birlikte bu mektuplarda, zaman zaman onun zevkine dair ayrıntılar 
da gizlidir. Mesela birisinde gönderilen kara ve uzun tüylü köpekleri beğenme-
diğini bunların yerine beyaz kısa tüylü köpek istediğini söylemektedir. Ayrıca 
ölmeden üç hafta önce elçi Morosini’den sim kumaş kaplı yastıklar istemiştir.23

Nurbanu Sultan’ın Osmanlı Kültür Tarihindeki Yeri

Nurbanu Sultan yaşamında eşinin ve oğlunun kendisine sundukları imti-
yazlar sayesinde Osmanlı kültür tarihinde daha sonra gelenek haline gelecek 
uygulamalar bakımından ayrıcalıklı bir yere sahip olmuştur. Mesela bunlardan 
birisi ona verilen iki minareli cami inşa ettirme ayrıcalığıdır. Onun Üsküdar’da 
yaptırdığı cami hanedana mensup bir kadın tarafından başkentte yaptırılan ilk 
iki minareli cami olarak kabul edilir. Normalde iki minareli cami padişahlara 
has bir ayrıcalıktır.24 Yine aynı şekilde daha önce saraya mensup hiçbir saraylı 
kadın İstanbul’da Atik Valide kompleksi derecesinde kapsamlı bir külliye inşa 
ettirememiştir. 25

Ayrıca Nurbanu Sultan camiine bir kütüphane vakfeden ilk kadın olarak 
bilinir.26 Günümüzde Hacı Selim Ağa kütüphanesine taşınan koleksiyonda on 

22 Nurbanu Sultan’ın teşekkürlerini ilettiği hediyeler arasında bir balya ipek (a bale of silk), 21 
adet çift renkli Şam ipeği elbise, 19 adet sim kumaştan elbise ve iki adet köpek bulunmaktadır 
(S.A. Skilliter, “The Letters of the Venetian ‘Sultana’ Nûr Bânû and Her Kira to Venice”, Studia 
Turcologica Memoriae Alexii Bombaci Dicata, ed. A. Gallotta ve U. Marazzi, Napoli 1982, s. 520, 
521, 525; Peirce, s. 313).

23 Skilliter, s. 527; Peirce, s. 313.
24 Peirce, s. 262. Nurbanu Sultan’ın Camisinin kitabesi de bizzat isminin geçmesi bakımından dik-

kat çekicidir.
 “Nûr Ban̂û o zât-ı pür-ismet 
 Taraf-ı hayra eyleyup̈ niyyet 
 İtdi bu ma‘bed-i latîfi binâ
 Habbezâ re’y-i ahsen ü zîbâ
 Eser-i hâssıdur bu hayr-ı güzîn 
 Oldı tar̂ih zehî bihisţ-i berîn 991/1583” ( Ayvansarâyî Hüseyîn Efendi- Alî Sâtı‘ Efendi- Süley-

mân Besîm Efendi, Hadîkatü’l-Cevâmî‘, (İstanbul Câmileri ve Diğer Dînî-Sivil Mi‘mârî Yapılar), 
haz. Ahmed Nezih Galitekin, İstanbul 2001, s. 588.

25 Külliyenin II. Selim döneminde başlayıp III. Murad devrinde devam eden inşa süreci hakkında 
bkz. Necipoğlu, Sinan Çağı, s. 381-393. Pierce valide sultanın büyük külliyesinin onun yükselti-
len statüsünün başkent ahalisine açıkça gösterimi olduğunu kabul eder (s. 262).  

26 Nimet Bayraktar, “Üsküdar Kütüphaneleri”, Vakıflar Dergisi, sayı 16, (1982), s. 49.
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altı nefis Kuran vardır ve bunların birkaçı muhtemelen kendisi tarafından si-
pariş edilmiştir.27 

Kayınvalidesi Hafsa Sultan’ın 1534’te ölümünden sonra Hürrem Sultan Eski 
Saray’dan Yeni Saray’a (Topkapı) taşınmıştır. Nurbanu Sultan da eşi II. Selim 
döneminde ağırlıklı olarak burada kalmıştır. Böylece Topkapı Sarayı yavaş yavaş 
padişah ailesinin toplanma mekânı olmaya başlamış ve sarayın haremi gittik-
çe genişlemiştir. Ancak bu genişlemeye paralel olarak mekânda genişletme III. 
Murad döneminde gerçekleştirilmiştir. Sultan Murad annesine ve tabi ki diğer 
saray kadınlarına daha iyi bir mekân sağlamak için sarayın harem dairesini ge-
nişletmiştir.28  Tartışmalı olmakla birlikte29 bazı kaynaklarda30 annesi için ilk 
“valide alayını” tertip eden padişahın da III. Murad olduğu belirtilir. Bu husus-
lar Nurbanu Sultan’ın otoritesinin kanıtı olarak kabul edilebileceği gibi31 Murad 
Han’ın annesine olan sevgisinin ve saygısının tezahürü olarak da düşünülebilir.

Ayrıca rivayete göre Sultan Murad, ilk defa annesine olan sonsuz saygı-
sının gereği olarak “valide sultan” unvanını kullanmıştır.32 Böylece Nurbanu 
Sultan, kendisi için “Valide Sultan” namı kullanılan ilk padişah annesi olarak 
tarihe geçmiştir.33

27 Nurbanu Sultan’ın kitaplarında bulunan vakıf mühründe “Vâlide-i pâdişâh-ı dîn-penâh Sultân 
Murâd Hân el-mütevekkil alellah el-Melikü’l-Mennân” ibaresi bulunmaktadır, bkz. Günay 
Kut-Nimet Bayraktar, Yazma Eserlerde Vakıf Mühürleri, Ankara 1984, s. 48.  

28 Bkz. Gülru Necipoğlu, 15. ve 16. Yüzyılda Topkapı Sarayı, Mimari, Tören ve İktidar, İstanbul 
2007, s. 210-214.  

29 Valide alayının ilk tertibi hususunda Peirce ve Uzunçarşılı III. Murad dönemini kabul etmekle 
birlikte Akyıldız “valide sultanların alayla Eski Saray’dan Topkapı Sarayı’na getirilme geleneğinin I. 
Mustafa’nın annesiyle başlamış olduğunu ifade etmenin tarihi vakaya uygun” olduğunu belirtmek-
le birlikte kaynaklarda açıkça zikredilen ilk valide alayının II. Süleyman’ın annesi Saliha Dilaşub 
Sultan için düzenlenen valide alayı olduğunu ifade eder. Çağatay Uluçay ise ilk valide alayının III. 
Mehmed’in ölümü üzerine tahta geçen I. Ahmed’in annesi Handan Valide Sultan için düzenlenmiş 
olabileceğini belirtir. (Peirce, s. 261; İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin Saray Teşkilâtı, 
Ankara 1988, s. 154; Akyıldız, s. 210-213; Çağatay Uluçay, Harem II, Ankara 2001, s. 62). 

30 “Vâlide Sultân Efendi hazretlerinin asr-ı âlî-i Sultân Murâd Hân-ı Sâlis’den berü kānûn hük-
mine konulmuş olan sârây-ı hümâyûna mahsûs teşrîfât-ı mer’iyye ve alây-ı muntazama ile eski 
saraydan yeni saraya nakl olunacakları …”, Tayyâr-zâde Atâ, Osmanlı Saray Tarihi/Târîh-i En-
derûn, c. III, haz. Mehmet Arslan, İstanbul 2010, s. 87.

31 Pierce, s. 262.
32 “validelerine ri‘âyet edip bunlar zamanına gelinceye dek valide sultan deyü söylenmez idi. Bun-

lar validelerine tâzîmen valide sultan unvânıyla muanven kıldılar” Bostanzade Yahya Efendi, 
Târih-i Sâf, İstanbul 1287, I, s. 84.  

33 Uzunçarşılı, Saray Teşkilâtı, s. 154; Akyıldız, s. 50.
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altı nefis Kuran vardır ve bunların birkaçı muhtemelen kendisi tarafından si-
pariş edilmiştir.27 
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çe genişlemiştir. Ancak bu genişlemeye paralel olarak mekânda genişletme III. 
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saray kadınlarına daha iyi bir mekân sağlamak için sarayın harem dairesini ge-
nişletmiştir.28  Tartışmalı olmakla birlikte29 bazı kaynaklarda30 annesi için ilk 
“valide alayını” tertip eden padişahın da III. Murad olduğu belirtilir. Bu husus-
lar Nurbanu Sultan’ın otoritesinin kanıtı olarak kabul edilebileceği gibi31 Murad 
Han’ın annesine olan sevgisinin ve saygısının tezahürü olarak da düşünülebilir.

Ayrıca rivayete göre Sultan Murad, ilk defa annesine olan sonsuz saygı-
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Sultan, kendisi için “Valide Sultan” namı kullanılan ilk padişah annesi olarak 
tarihe geçmiştir.33

27 Nurbanu Sultan’ın kitaplarında bulunan vakıf mühründe “Vâlide-i pâdişâh-ı dîn-penâh Sultân 
Murâd Hân el-mütevekkil alellah el-Melikü’l-Mennân” ibaresi bulunmaktadır, bkz. Günay 
Kut-Nimet Bayraktar, Yazma Eserlerde Vakıf Mühürleri, Ankara 1984, s. 48.  

28 Bkz. Gülru Necipoğlu, 15. ve 16. Yüzyılda Topkapı Sarayı, Mimari, Tören ve İktidar, İstanbul 
2007, s. 210-214.  

29 Valide alayının ilk tertibi hususunda Peirce ve Uzunçarşılı III. Murad dönemini kabul etmekle 
birlikte Akyıldız “valide sultanların alayla Eski Saray’dan Topkapı Sarayı’na getirilme geleneğinin I. 
Mustafa’nın annesiyle başlamış olduğunu ifade etmenin tarihi vakaya uygun” olduğunu belirtmek-
le birlikte kaynaklarda açıkça zikredilen ilk valide alayının II. Süleyman’ın annesi Saliha Dilaşub 
Sultan için düzenlenen valide alayı olduğunu ifade eder. Çağatay Uluçay ise ilk valide alayının III. 
Mehmed’in ölümü üzerine tahta geçen I. Ahmed’in annesi Handan Valide Sultan için düzenlenmiş 
olabileceğini belirtir. (Peirce, s. 261; İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin Saray Teşkilâtı, 
Ankara 1988, s. 154; Akyıldız, s. 210-213; Çağatay Uluçay, Harem II, Ankara 2001, s. 62). 

30 “Vâlide Sultân Efendi hazretlerinin asr-ı âlî-i Sultân Murâd Hân-ı Sâlis’den berü kānûn hük-
mine konulmuş olan sârây-ı hümâyûna mahsûs teşrîfât-ı mer’iyye ve alây-ı muntazama ile eski 
saraydan yeni saraya nakl olunacakları …”, Tayyâr-zâde Atâ, Osmanlı Saray Tarihi/Târîh-i En-
derûn, c. III, haz. Mehmet Arslan, İstanbul 2010, s. 87.

31 Pierce, s. 262.
32 “validelerine ri‘âyet edip bunlar zamanına gelinceye dek valide sultan deyü söylenmez idi. Bun-

lar validelerine tâzîmen valide sultan unvânıyla muanven kıldılar” Bostanzade Yahya Efendi, 
Târih-i Sâf, İstanbul 1287, I, s. 84.  

33 Uzunçarşılı, Saray Teşkilâtı, s. 154; Akyıldız, s. 50.
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Nurbanu Sultan’ın ölüm merasimi de ona mahsus farklılıklar sergilemek-
tedir. Peirce’e göre padişahların cenazeler sırasında sarayda kalması âdetinin 
aksine Murad annesinin tabutuna cenaze namazının kılınacağı Fatih Camii’ne 
kadar hem yürüyüp hem ağlayarak eşlik etmiştir.34 Bu noktada dönemin ya-
zarlarından Selânikî’nin Valide Sultan’ın cenaze alayı hakkında verdiği bilgiler 
önemli ayrıntılar içermektedir. Buna göre, Osmanlının bütün uleması, şeyhi, 
erkân-ı saltanatı Valide Sultan’ın cenazesi yanında yayan yürüyerek eşlik et-
mekte, Sultan Murad ise matem elbisesi içinde arkada hem yürüyüp hem ağla-
yarak cenazeyi takip etmektedir. Fatih Camiinde kalabalık halkın hazır oldu-
ğu sırada namaz eda edilir. Bundan sonra padişah Saray-ı Âmire’ye geçerken, 
erkân-ı devlet, ulema, suleha Ayasofya-ı Kebîr yakınında Sultan Selim Han 
türbesine defin işlemini gerçekleştirir. Kırk gün boyunca türbeye ziyaretler de-
vam etmiş, Kuran-ı Kerim okunarak, salavat çekilerek, miskinlere ve fakirlere 
sakada dağıtılarak Nurbanu Hatun’un ruhuna hediyeler gönderilmiştir.35  

Nurbanu Sultan’ın geleneklere aykırı düşen ve sembolik yönden büyük 
öneme sahip olan diğer bir yönü II. Selim’in türbesine gömülmesidir. Daha 
önceki uygulamalarda Gülbahar Hatun, Hürrem Sultan gibi etkin isimler eş-
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tur. 15. yüzyıl ortasından itibaren bütün padişahlar türbelerinde tek başlarına 
yatarlarken Nurbanu Sultan’ın defninden sonra bu uygulama değişmiştir. Pa-
dişah türbelerine yeni vefat eden hanedan üyeleri gömülmeye başlanmıştır. 
Mesela, Sultan Süleyman’ın kızı Mihrimah Sultan 1578 yılında ölünce babası-
nın türbesine defnedilmiştir.36

Hayırsever, Dindar ve Hassas Bir Kişilik Olarak Nurbanu Sultan

Nurbanu Sultan’a dair yukarıda bahsedilen özellikler genel olarak padişah 
olan eşi ve oğlu tarafından ona tanınan ayrıcalıklardır. Bazı kaynaklar onun iç 
dünyası ve inancı noktasında birtakım çıkarımlar yapılmasını sağlamaktadır. 
Bunlardan birisi vakfiyesidir. Onun Üsküdar külliyesine ait Vakfiyesi, “vâkıfe 
hazretleri” diye başlayıp “şart kıldı” şeklinde biten cümlelerden anlaşıldığı üze-

34 Peirce, s. 262.
35 Selânikî, I, 141; Ayrıca bkz. Hasan Bey-zâde Ahmed Paşa, Hasan Bey-zâde Târihi/Metin (926-

1003/1520-1595), c. II, haz. Nezihi Aykut, Ankara 2004, s. 302.
36 Pierce, s. 263.
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re bizzat kendisinin telkiniyle hazırlanmıştır.37 Bu açıdan vakfiyesi onun kişisel 
hassasiyetleri ve düşünce (inanç) dünyası noktasında detaylar sunan önemli 
bir kaynak olarak karşımıza çıkmaktadır. Mesela vakfiyesinde, külliyede görev 
yapacak kişilerin tek tek özelliklerini tespit ettirip kaydettirmesi onun titiz ki-
şiliğinin bir yansıması olarak düşünülebilir.38  Bu konuda özellikle dikkat çeken 
bazı konular üzerinde durulabilir. Mesela vakfiyede, hal ve hareketleri düzgün, 
takva ehli, dünyaya meyil etmeyen, namazın şartlarını güzelce bilen beş adet 
musalliyan tayin edilmiştir. Bunların görevi her gün tadil-i erkâna uygun yir-
mişer rekat namaz kılıp, bunu Nurbanu Sultan ruhuna hibe etmektir.39   Aynı 
şekilde okunan Kuran ve çekilen tesbihlerin de vakıfenin ruhuna hibe edilmesi 
şartı vardır.40 Nurbanu Sultan, vakfiyesinde tayin ettiği beş kişinin okudukları 
cüzlerin sevabının Hz. Muhammed, Hz. Aişe ve Hz. Fatıma’nın ruhlarına he-
diye edilmesini istemektedir.41 Bu örnekler Nurbanu Hatun’un ahiret inancını 
ve öldükten sonra hayır kapısının kapanmaması arzusunu göstermesi bakı-
mından dikkat çekmektedir. Aynı zamanda onun İslâm ve Osmanlı kültürüne 
ne derece aşina olduğunun bir göstergesi olarak düşünülebilir. Zira bu şekilde 
Hz. Peygamber, onun sevgili eşi Aişe (RA) ve biricik kızı Fatıma (RA) ile ma-
nevi bir bağ kurmaya çalışmaktadır. Burada hanım sahabelerden bu iki ismin 
tercihi de muhtemelen Nurbanu Sultan’a aittir.

Nurbanu Sultan’ın ne derece hassas bir kişiliğe sahip olduğunun işaretle-
rini de vakfiyesinin hekimlere dair özelliklerini sıralarken şahit oluyoruz. Bu-
rada vakfedici, darüşşifada görev yapacak doktorun tıp ilmi haricinde sahip 
olması gereken özelliklerini sıralamaktadır ki aslında bunlar günümüz hekim-
lerinde de bulunması arzulanan vasıflardır. Buna göre, darüşşifaya tayin edi-
lecek iki doktor tıp ve hikmetin tüm esrarına sahip olduktan sonra “tedavide 
ince ve yumuşak davranan… acz ve tembelliği kendilerine reva görmeyen… 
hastalara sanki en yakını gibi merhametli davranan, sert sözlerden kaçınan, 
nabızlarını, ateşlerini ve diğer durumlarını yoklayıp duran, daima hastaların 

37 Atik Valide Vakfı, Nurbanu Sultan tarafından Hicri 990 Rabiulahir ayının başlarında (Ni-
san-Mayıs 1582) meydana getirilmiştir, Tijen Sabırlı, Vakfiyesi ve Muhasebe Kayıtları Işığında 
Nurbanu Atik Valide Sultan Vakfı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış 
Yüksek LisansTezi, İstanbul 2012, s. 9, 24.

38 Sabırlı, s. 17.
39 Sabırlı, s. 21.
40 Sabırlı, s. 21-23.
41 Sabırlı, s 23.
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37 Atik Valide Vakfı, Nurbanu Sultan tarafından Hicri 990 Rabiulahir ayının başlarında (Ni-
san-Mayıs 1582) meydana getirilmiştir, Tijen Sabırlı, Vakfiyesi ve Muhasebe Kayıtları Işığında 
Nurbanu Atik Valide Sultan Vakfı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış 
Yüksek LisansTezi, İstanbul 2012, s. 9, 24.

38 Sabırlı, s. 17.
39 Sabırlı, s. 21.
40 Sabırlı, s. 21-23.
41 Sabırlı, s 23.
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hâllerini soran” davranışlar sergilemelidir.42 Bir hekim için koyduğu bu şartlar 
onun medenî ve insanî kişiliğini ortaya çıkarması açısından etkileyicidir. Nur-
banu Sultan, bu hekimleri görevlerinde ihmal gösterirlerse aldıkları paranın 
helal olmayacağı ve ahirette daima azaba maruz kalacakları şeklinde tehdit et-
mekten de geri durmamıştır.43

Nurbanu Sultan’ın ölümünden sonra kadın kölelerinden 150 tanesinin 
azat edilmesi ve her birine 1000 altın verilmesi için gerekli düzenlemeleri ölü-
münden önce yapması44 da köle azat etmenin sevabına erişmek amacının yanı 
sıra onun ahiret inancının göstergesi olarak düşünülebilir. Bu husus onun hiz-
metinde bulunan kişilere değer verdiğinin bir tezahürü olarak da algılanabilir.

Nurbanu Sultan’ın Venedik dojuna gönderdiği bir mektubundan, zor 
durumda kalan insanların kendisinden yardım talep ettiği onun da bunları 
karşılıksız bırakmadığı görülmektedir.  Söz konusu hadisede Nurbanu Sultan, 
İnebahtı savaşında esir düşen Arap Yasemin’in oğlu Kara Ali’nin serbest bıra-
kılması için Venedik dojuna mektup yazarak devreye girmiştir. Nurbanu Sul-
tan’ın mektubunda bir Müslüman’ın köle olamayacağını vurgulaması da onun 
İslâm kültürünü benimsemesinin tezahürü olarak düşünülebilir.45 Başka bir 
defasında da Harem-i hümayunda görevli Samuel Sevi adlı Yahudi bir dok-
torun ve diğer bir kısım Yahudilerin mallarının tazminatının ödenmesi için 
devreye girmiştir.46 Gerlach’ın belirttiğine göre Nurbanu Sultan mahkumla-
rı affetmesi için de sık sık oğluna başvuruyordu.47 Bu durumun, daha sonra 
özellikle borçlarından dolayı hapiste yatmakla olan mahkumların affedilme-
si girişimlerinde valide sultanlara mahsus geleneğin oluşmasında önemli bir 
merhale oluşturduğu ifade edilir.48

42 Sabırlı, s. 38. Kanuni’nin annesi Hafsa Sultan’ın da vakfiyesinde imarette görevlendirilecek şey-
hin “imarete gelen ve inecek misafirleri güler yüzle” karşılayıp uğurlarken de aynı şekilde tatlı 
dilli olup asık çehreli ve sert olmamasını şart koşması Osmanlı kültürünün insanî değerlere 
ne derece önem verdiğinin bir göstergesi olarak düşünülebilir. İsmail Hakkı Konyalı, “Kanunî 
Sultan Süleyman’ın Annesi Hafsa Sultan’ın Vakfiyyesi ve Manisa’daki Hayır Eserleri”, Vakıflar 
Dergisi, sayı 8, 1969, s. 49.

43 Sabırlı, s. 38.
44 Peirce, s. 290.
45 Skilliter, s. 521.
46 Skilliter, s. 524-525; Peirce, s. 313.
47 Gerlach, I, s. 315.
48 Akyıldız, s. 365.
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Dönemin önemli şairlerinden Cinânî’nin Valide Sultan için 38 beyitlik 
kaside yazması Nurbanu Sultan’ın toplum nezdindeki değerini göstermesi ba-
kımından önemlidir. Aynı şair onun vefatı dolayısıyla da tarih düşürmüştür. 

“Nûr Bânû ki odur Vâlide-i şâh-ı cihân
Eyledi mülk-i bekâ semtine tevcîh-i rikâb
Didi târîh-i vefâtını bir eksükli anun
“Merkad-i pâkini pür-nûr ide anun Vehhâb” H. 991”. 49

Sonuç

Netice itibariyle bazı araştırmacılar tarafından, kadınlar saltanatının baş-
latıcısı olarak çeşitli şekillerde eleştirilse de Nurbanu Sultan biraz da yaşadığı 
dönemin şartlarını yerine getirmiştir. O 16. yüzyıla ait bir kadındır ve kendi-
sini öyle değerlendirmek gerekir. Zaman zaman bir kadın olarak muhtemelen 
modanın etkisiyle dünyalık sırmalı yastıklar ve beyaz tüylü küçük köpekler 
sipariş ederken, diğer taraftan ölümünden önce yakın çevresindeki insanla-
rın geleceklerini teminat altına almaya çalışmıştır. Sıradan insanların dertleri-
nin çözümü için mektuplar yazdırıp kariyerini kullanmaktan çekinmemiştir. 
Yaptırdığı hayır eserinin kullanımda maksimum faydaya ulaşılması amacıyla 
vakfiyesinde tek tek şartlar sıralamıştır. Yukarıda örnekleriyle anlattığımız gibi 
Nurbanu Sultan, döneminde Valide Sultan olarak saygınlığını kabul ettirmiş 
bir şahsiyettir. 

49 Cihan Okuyucu, Cinânî, Hayâtı, Eserleri, Dîvânının Tenkidli Metni, Ankara 1994, s. 12-15, 400.



- 263 -

NURBANU VALİDE SULTAN’IN HAYATI VE ŞAHSİYETİ / Fatma KAYTAZ 263NURBANU VALİDE SULTAN’IN HAYATI VE ŞAHSİYETİ / Fatma KAYTAZ

Dönemin önemli şairlerinden Cinânî’nin Valide Sultan için 38 beyitlik 
kaside yazması Nurbanu Sultan’ın toplum nezdindeki değerini göstermesi ba-
kımından önemlidir. Aynı şair onun vefatı dolayısıyla da tarih düşürmüştür. 

“Nûr Bânû ki odur Vâlide-i şâh-ı cihân
Eyledi mülk-i bekâ semtine tevcîh-i rikâb
Didi târîh-i vefâtını bir eksükli anun
“Merkad-i pâkini pür-nûr ide anun Vehhâb” H. 991”. 49

Sonuç

Netice itibariyle bazı araştırmacılar tarafından, kadınlar saltanatının baş-
latıcısı olarak çeşitli şekillerde eleştirilse de Nurbanu Sultan biraz da yaşadığı 
dönemin şartlarını yerine getirmiştir. O 16. yüzyıla ait bir kadındır ve kendi-
sini öyle değerlendirmek gerekir. Zaman zaman bir kadın olarak muhtemelen 
modanın etkisiyle dünyalık sırmalı yastıklar ve beyaz tüylü küçük köpekler 
sipariş ederken, diğer taraftan ölümünden önce yakın çevresindeki insanla-
rın geleceklerini teminat altına almaya çalışmıştır. Sıradan insanların dertleri-
nin çözümü için mektuplar yazdırıp kariyerini kullanmaktan çekinmemiştir. 
Yaptırdığı hayır eserinin kullanımda maksimum faydaya ulaşılması amacıyla 
vakfiyesinde tek tek şartlar sıralamıştır. Yukarıda örnekleriyle anlattığımız gibi 
Nurbanu Sultan, döneminde Valide Sultan olarak saygınlığını kabul ettirmiş 
bir şahsiyettir. 

49 Cihan Okuyucu, Cinânî, Hayâtı, Eserleri, Dîvânının Tenkidli Metni, Ankara 1994, s. 12-15, 400.
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ATİK VALİDE SULTAN KÜLLİYESİNDE
İDARİ VE MALİ YAPI (1590-1830)

Ramazan PANTIK*

Özet

Nurbanu Valide Sultan’ın 1582’de Üsküdar’da kurduğu Atik Valide Sul-
tan Külliyesine ait muhasebe defterleri esas alınarak hazırlanan bu çalışmada, 
vakfiye ve vakıf muhasebe defterlerinden elde edilen veriler ışığında vakfın 
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Osmanlı vakıfları çok geniş bir yelpazede kendisinin şekillendirdiği ve 
kontrol ettiği iktisadi bir faaliyet alanı yaratmıştır.  Osmanlı vakıflarını idari ve 
mali yönden tetkik etmek için iktisadi ve idari değerlendirmelere daha elverişli 
farklı bir tasnife ihtiyaç olduğu aşikârdır. Bu bağlamda Osmanlı vakıfları idari 
ve mali denetimleri, faaliyet alanları, kaynak kullanım biçimleri, mali imkân-
ları ve iktisadi ağırlıkları, teşkilat yapısının niteliği benzeri kıstaslarla farklı ka-
tegorilerde değerlendirilmiştir.1

Bilindiği üzere Osmanlı coğrafyasında kurulan vakıfların tamamı üze-
rinde doğrudan bir devlet denetimi Evkaf-ı Hümayun Nezareti’nin teşekkü-
lüne kadar vaki değildi. Bununla birlikte söz konusu vakıa vakıf kurumları 
üzerinde devlet mekanizmasının hiçbir idari tasarrufu olmadığı şeklinde yo-
rumlanmamalıdır. Nezaret öncesinde de bazı vakıflar üzerinde devletin sıkı 
bir mali ve idari nezaret erki bulunuyordu. Diğer taraftan sıradan tebaanın 
kurduğu, toplam vakıf sayısının çoğunluğunu oluşturan ve daha çok yerelde 
hayır hizmetleri yürüten vakıflar üzerinde merkezi devlet idaresinin, zorunlu 
olmadıkça herhangi bir denetim veya kontrol aygıtı bulunmuyordu. Bu nite-
likteki vakıflardan vakfiyesi olanlar, mahalli kadı tarafından onaylanan vakfi-
yesindeki hükümlere göre vâkıfın soyundan gelen kimseler tarafından özerk 
şekilde yönetiliyordu. Devletin bu nitelikteki on binlerce vakfın varlığından 
çoğu zaman haberi bile olmuyordu denilebilir. Şer’i şerife ve örfe uygun ola-
rak kurulan, merkezi yönetimin denetimi dışında kalan bu nitelikteki yerel 
aile vakıflarının ihtiyaç halinde denetimi ve kontrolü kadıların uhdesinde-
dir. Ancak bu, sistemli ve metodik bir denetimden ziyade şikâyete veya talebe 
bağlı düzensiz ve aralıklı bir denetim mekanizmasıydı. Bu mekanizma içinde 
önce vakfı kuran kimse mütevelli olarak vakfı yönetmeye başlıyor, devamında 
ardılları büyük çoğunlukla kalıtım yoluyla vakıflarını özerk bir şekilde ida-
re ediyorlardı. Mahalli ve yerel vakıflar, merkezi bir planlamadan yoksun ol-
makla birlikte sorunların kaynağında çözüm ürettiklerinden, beledi teşkilatın 
olmadığı sanayi öncesi Osmanlı köy ve mahallelerinde hayır hizmetlerinin 
yerel dağılımında ve karşılanmasında etkili ve üretken olmuşlardır. Kan bağı 
şartına bağlı olarak özerk yönetilen mahalli ve yerel vakıfları ayrı bir tasnifte 
incelemek gerekir.

1 Kayhan Orbay, “Vakıfların İktisadi Etkinliği, Mali Denetimi ve İktisadi İşlemleri Üzerine Bazı 
Değerlendirmeler”, Vakıf ve İktisat, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara 2014, s. 177-
182.
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Böyle bir tasnifte bütçe imkânları, istihdam kapasiteleri, tarımsal ve kent-
sel gelir kaynaklarının dağılımı ve çeşitliliği, bütçe hacimleri, bağlı bulunduk-
ları yönetim, denetim ve kontrol sistemleri bakımından kısaca merkezi vakıflar 
olarak adlandırdığımız selatin ve vüzera vakıflarını ikinci sınıfta değerlendir-
mek gerekir. Devlet, hanedan üyelerinin kurduğu vakıflarla, üst yönetici sı-
nıfına mensup vüzera, sadrazam, saray ağaları, efendiyân ve bunların kapı 
halkının kurduğu vakıflar, Osmanlı öncesi kurulan vakıflar ile eizze ve guzât 
vakıfları üzerinde daha erken dönemden itibaren sıkı bir denetim sistemi kur-
muştur. Bu vakıfların yönetim ve denetimini sağlamak amacıyla çeşitli nezaret 
sistemleri kurulmuştur. Darüssaade ağaları, sadrazamlar ve şeyhülislamlara 
bağlı nezaretler bunlardan en meşhurlarıdır.

Daha önce ifade edildiği gibi merkezi nezarete bağlı vakıflarda atama 
usulüyle görev yapan mütevelliler büyük oranda saray kadrosundan ve ulema 
arasından seçilmektedir. Bu bağlamda Atik Valide Sultan Külliyesi de kurulu-
şundan 1830 senesine kadar darüssaade ağalarının nezaretinde, saray kadro-
sundan atanan mütevelliler eliyle yönetilmiştir.2 Külliyede 1589-1830 tarihle-
ri arasında görev yapmış olan tespit edebildiğimiz 52 mütevelliden, 6’sı hariç 
tamamı saray personelinden, askeri sınıftan seçilmiştir.3 18. yüzyılın ikinci 
yarısıyla birlikte atamalarda ağaların efendilere olan üstünlüğü sonlanmıştır. 
Büyük bir bölümü yine saraydaki divan-ı hümayun haceganlarından olmakla 
birlikte ulema sınıfı ancak bu dönemden itibaren etkinliklerini arttırabilmiştir.

Darüssaade ağası tarafından yönetilen vakıflar incelendiğinde bu vakıfla-
rın umumiyetle sultanlar, valide sultanlar, Darüssaade ağaları ve onlara bağlı 

2 Her ne kadar Evkaf-ı Hümayun Nezareti 1826 yılında kurulmuş olsa da vakıflar üzerinde he-
men bir kontrol oluşturamamış, kademeli bir geçiş süreci yaşanmıştır. Atik Valide Sultan Vakfı 
da 1830 yılında son mütevelli Hane-i Hassa’dan Muhreç Mehmed Efendi’nin padişaha sunduğu 
arzuhal ile yönetimi nezarete geçmiştir. Buna göre Mehmed Efendi, yaşlılığı hasebiyle vakfı yö-
netmeye artık kudreti olmadığını gerekçe göstererek külliyenin, emsali vakıflar gibi Haremeyn 
Hazinesi tarafından zapt ve idare edilmesini, kendisine de tevliyet ücreti olarak münasip bir 
maaş bağlanmasını talep etmiştir. Bunun üzerine Mehmed Efendi’ye tevliyet bedeli olarak 4 
taksitte ödenmek üzere 10.000 kuruş yıllık maaş tahsis edilmiş, külliye de Evkaf-ı Hümayun 
Nezareti tarafından zapt edilmiştir. BOA, HAT 1651/51

3 Çalışmada yararlanılan muhasebe defterleri şunlardır: TS. Mad. 1334; 1395; 1781; 1174. BOA, 
Ev.HMH.d: 459; 493; 435; 586; 631; 672; 736; 794; 853; 914; 962; 1016; 1060; 1095; 1135; 1185; 
1231; 1356; 1407; 1463; 1528; 1585; 1657; 1716; 1805; 1864; 1947; 2034; 2315; 2368; 2473; 2574; 
2617; 2719; 2780; 2867; 2939; 3011; 3051; 3101; 3228; 3318; 3440; 3505; 3615; 3760; 3847; 3937; 
4089; 4173; 4198; 4515; 5055; 5072; 5110; 5207; 5332; 5382; 5449; 5488; 5538; 5629; 5739; 5837; 
5865; 5909; 5983; 6080; 6230; 6295; 6351; 6408; 6521; 6576; 6628; 6697; 6777; 6825; 6898; 7094; 
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2 Her ne kadar Evkaf-ı Hümayun Nezareti 1826 yılında kurulmuş olsa da vakıflar üzerinde he-
men bir kontrol oluşturamamış, kademeli bir geçiş süreci yaşanmıştır. Atik Valide Sultan Vakfı 
da 1830 yılında son mütevelli Hane-i Hassa’dan Muhreç Mehmed Efendi’nin padişaha sunduğu 
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Hazinesi tarafından zapt ve idare edilmesini, kendisine de tevliyet ücreti olarak münasip bir 
maaş bağlanmasını talep etmiştir. Bunun üzerine Mehmed Efendi’ye tevliyet bedeli olarak 4 
taksitte ödenmek üzere 10.000 kuruş yıllık maaş tahsis edilmiş, külliye de Evkaf-ı Hümayun 
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3 Çalışmada yararlanılan muhasebe defterleri şunlardır: TS. Mad. 1334; 1395; 1781; 1174. BOA, 
Ev.HMH.d: 459; 493; 435; 586; 631; 672; 736; 794; 853; 914; 962; 1016; 1060; 1095; 1135; 1185; 
1231; 1356; 1407; 1463; 1528; 1585; 1657; 1716; 1805; 1864; 1947; 2034; 2315; 2368; 2473; 2574; 
2617; 2719; 2780; 2867; 2939; 3011; 3051; 3101; 3228; 3318; 3440; 3505; 3615; 3760; 3847; 3937; 
4089; 4173; 4198; 4515; 5055; 5072; 5110; 5207; 5332; 5382; 5449; 5488; 5538; 5629; 5739; 5837; 
5865; 5909; 5983; 6080; 6230; 6295; 6351; 6408; 6521; 6576; 6628; 6697; 6777; 6825; 6898; 7094; 
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valide sultan ve sultan kethüdaları, lalalar, hazinedar-ı şehriyari, saray ağaları, 
hacegan-ı Divan-ı Hümayun üyeleri gibi saraya mensup diğer kişiler ile üst 
yönetici bürokraside yer alan sadrazamlar, vüzera, sadrazam kethüdaları ve 
ulemanın önde gelenleri tarafından kurulmuş vakıflar oldukları görülür.4 Da-
rüssaade ağaları tarafından yönetilen veya denetlenen vakıfların bir bölümünü 
de Osmanlı İmparatorluğundan önce Memlüklüler, Eyyübiler ve diğer Müslü-
man toplumlar tarafından Mısır, Suriye ve Arabistan coğrafyasında kurulan 
vakıflar; Selçuklular,  Karamanoğulları ve Germiyanoğulları başta olmak üzere 
Anadolu’da kurulan beyliklere ait vakıflar oluşturuyordu. Ayrıca gerek söz ko-
nusu medeniyetler döneminden kalan gerek Osmanlı devrinde ortaya çıkan 
yöneticisi kalmayan büyük vakıflar da söz konusu nezaret tarafından temsil 
ediliyordu. Bunların dışında İstanbul’da özellikle kadınların genelde müte-
mekkin oldukları evlerini vasiyet usulüyle Darüssaade ağalarının nezaretine 
havale ettikleri görülür ki bu nitelikteki vakıflar da nezaretin denetlediği bir 
diğer vakıf grubunu oluşturur.

Darüssaade ağasının yönetimi veya denetimi altında bulunan vakıfların 
sayısı zamana ve idari düzenlemelere bağlı olarak değişmektedir.5 Denetime 
tabi tutulan vakıflar gerek düzenli aralıklarla kaydedilmediğinden ve zamanla 
yeni vakıflar eklendiğinden ve gerek nezaretler arasındaki geçişler sebebiyle 

7248; 7341; 7414; 7490; 7567; 7635; 7689; 7758; 7812; 7862; 8033; 8103; 8140; 8196; 8378; 8449; 
8575; 8641; 8788; 8831; 8877.   

4 Sultanların özellikle Darüssaade ağalarını vakıflarına nazır olarak seçmeleri, devşirme sistemi 
içinde yetişen, kul statüsünde olan bu ağalar üzerinde daha güçlü meşru nüfuzlarının olması, 
her daim sarayda ikamet etmeleriyle gerek harem dairesi üyeleri gerek saray halkı tarafından 
kolay erişilebilir olması ve bu sayede gerekli işlerin seyrini sormak ve gerektiğinde iş akışını 
hızlandırmak gibi pragmatist ve psikolojik bazı nedenlere bağlanmıştır. Bahaeddin Yediyıldız, 
XVIII. Yüzyılda Türkiye’de Vakıf Müessesi: Bir Sosyal Tarih İncelemesi, TTK, Ankara 2003, s. 
189-190;  Fahri Unan, Kuruluşundan Günümüze Fatih Külliyesi, TTK, Ankara 2003, s. 182-183. 
Diğer taraftan darüssaade ağalarının kökenlerinin de bu süreçte onları plana çıkarmış olmalı-
dır. Zira Jane Hathaway’ın çalışmaları göstermektedir ki ağaların Mısır’ın önemli yerel güçleri 
üzerinde önemli bir nüfuzu vardı. Osmanlı padişahları Mısır- Kahire kanalıyla organize ettiği 
Haremeyn işlemlerinde Haremeyn Vakıflarının nezaretini Darüssaade Ağalarına vererek on-
ların yerel nüfuzlarından da yararlanmışlardır. Bu durum ağalara öncelik verilmesinin daha 
pragmatist bir nedenini de ortaya koyar. Darüssaade ağalarının Mısır’da oluşturduğu siyasi ve 
mali güç dengeleri için bakınız:  Jane Hathaway, ‘‘The Wealth and the Influence of an Exiled 
Ottoman Eunuch in Egypt: The Waqf Inventory of Abbas Agha” Journal of the Economic and So-
cial History of the Orient, 37/4 (1994), s. 293-317; “Eunuch Households in Istanbul, Medina and 
Cairo during the Ottoman Era”, Turcica, 41 (2009), 291-303; Osman Sarayı’nın En Ünlü Harem 
Ağası: Hacı Beşir Ağa, Çeviri: Hazal Yalın, Kitap Yayınevi, İstanbul 2014.    

5 Örneğin Tarih-i Raşid ve Zeyli’ne göre 1716 senesinde Sunullah Efendi’nin evkaf müfettişliğine 
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tam sayısını tespit etmek her zaman mümkün değildir. 1668 tarihli bir muha-
sebe defterine göre dönemin Darüssaade ağası Abbas Ağa’nın nezareti bünye-
sinde 112’si İstanbul, 37’si Rumeli, 17’si Mısır ve 164’ü de Anadolu’da olmak 
üzere toplamda 330 vakıf bulunuyordu.6 Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde-
ki çeşitli defter fihristleri üzerinden yapılan bir çalışmadaki7 verilerin derlen-
mesinden öyle anlaşılıyor ki Evkaf-ı Hümayun Nezareti’nin kuruluşundan he-
men önce Darüssaade Ağalığı/Haremeyn Nezareti’nin denetiminde yaklaşık 
550 vakıf bulunuyordu.8 Evkaf-ı Hümayun Nezareti’nin kurulmasından kısa 
bir zaman önce nezareti sadrazamlığa bağlı vakıflar için düzenlenen bir muha-
sebe defterine göre ise nezaret bünyesinde yaklaşık 200 vakıf vardı.9 1790’lar-
dan 1813 yılına kadar sadrazama bağlı vakıfların aralıklı muhasebelerini içe-
ren bu defterde vakıflar kuruldukları veya hayratları bulunan mahalle, semt, 

atanması bahsinde, darüssaade ağalına bağlı birçok selatin vakfı son birkaç yıldan beri parça 
parça Sadr-ı Ali Nezaretine bağlanmış, nezareti değiştirilen vakıfların Haremeyn Muhasebesin-
deki kayıtları Sadr-ı Ali Nezaretine bağlı Küçük Evkaf Kalemine taşınmış ve Muhasebe-i Evkaf 
adında yeni bir daire oluşturulmuştur. Raşid Mehmed Efendi-Çelebizade İsmail Asım Efendi, 
Tarih-i Râşid ve Zeyli, II, Hazırlayanlar: Abdülkadir Özcan-Yunus Uğur, Baki Çakır, Ahmet 
Zeki İzgöer, Klasik Yayınları, İstanbul 2003, s. 974.

6 TSMA.d. 3887/1,2,3; Aynı defteri inceleyen Ülkü Altındağ, Mısır’da kayıtlı çoğunluğu deşîşe 
vakfı olan 17 adet vakfı listeye dahil etmediğinden 313 sayısını verir. Bkz. Ülkü Altındağ, “Da-
rüssaade”, DİA, 9, s. 2 (1-3); Ahmet Arslantürk-Kadir Aslanboğa, 1668-1670 (H.1079-1080) 
Yıllarında Darüssaade Ağası Nezaretindeki Vakıflarla İlgili Bazı Arşiv Kayıtları, The Journal of 
Academic Social Science Studies, 34, 2015, s. 19.

7 Beyhan Hacıömeroğlu, Bir Yönetim Biçimi Olarak Haremeyn Evkaf İdaresi, Vakıflar Genel Mü-
dürlüğü Yayınlanmamış Vakıf Uzmanlık Tezi, Ankara 2017.

8 Darüssaade ağası tarafından yönetilen ve denetlenen vakıflardan bazıları şunlardır: Sultan 
Orhan Vakfı, Sultan Çelebi Mehmed Vakfı, Sultan Murad Vakfı, Haseki Sultan Vakfı, Kanu-
ni Sultan Süleyman Kudüş ve Şam Vakfı, Yavuz Sultan Selim’in Şam Vakfı, Atik Valide Sultan 
Vakfı, Mahpeyker Kösem Valide Sultan Vakfı, Gülnûş Emetullah Valide Sultan Vakfı, Sultan 
Bayezid’in Edirne ve Amasya Vakfı, Hatuniye Vakfı, Seyyid Battal Gazi Vakfı, Ebu İshak Ka-
zerûni Vakfı, Bursa Ulu Camii Vakfı, Emir Sultan Vakfı, Şeyh Abdülkadir Geylani Hama, Ha-
lep ve Bağdat Vakfı, Habibü’n-Neccar Vakfı, Nureddin Zengi Vakfı, Sultan Gavri Vakfı, Sultan 
Çakmak Vakfı, Sultan Kayıtbay Vakfı, Akbay Seyfi Vakfı, Sultan Kayıtbay Vakfı, Karamanoğlu 
İbrahim Bey Vakfı, Karamanoğlu Yakup Bey Bakfı, Germiyanoğlu Yakup Çelebi Vakfı,  Sultan 
Alaeddin Vakfı, Sadreddin Konevi Vakfı, Mevlana Celaleddin-i Rumi Vakıfları, Gedik Ahmed 
Paşa Vakfı, Mahmud Paşa-yı Veli Vakfı, Gazi Süleyman Paşa Vakfı, İvaz Paşa Vakfı, Davud Paşa 
Vakfı, Yemişçi Hasan Paşa Vakfı ... BOA, Ev.HMH.d kodlu 500-2500 arasında kayıtlı defterler 
ile VGMA: Haremeyn Ağalar Defteri: 14, VGMA: Haremeyn Mukataa Defterleri: 30, 31, 32, 
33; VGMA: Haremeyn Efendiyan Defteri 103; VGMA: Haremeyn Paşalar Defteri: 106; VGMA: 
Defter-i Paşayan ve Ağayan ve Havatin ve Gayrihi: 435; VGMA: Haremeyn Atik: Sultanlar ve 
Havatin ve Paşalar ve Saire: 437 numaralı defterlerden derlenmiştir.

9 Nezareti sadrazama bağlı vakıflardan bazıları şunlardır: Sultan Murad Hüdavendigar’ın Bursa 
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tam sayısını tespit etmek her zaman mümkün değildir. 1668 tarihli bir muha-
sebe defterine göre dönemin Darüssaade ağası Abbas Ağa’nın nezareti bünye-
sinde 112’si İstanbul, 37’si Rumeli, 17’si Mısır ve 164’ü de Anadolu’da olmak 
üzere toplamda 330 vakıf bulunuyordu.6 Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde-
ki çeşitli defter fihristleri üzerinden yapılan bir çalışmadaki7 verilerin derlen-
mesinden öyle anlaşılıyor ki Evkaf-ı Hümayun Nezareti’nin kuruluşundan he-
men önce Darüssaade Ağalığı/Haremeyn Nezareti’nin denetiminde yaklaşık 
550 vakıf bulunuyordu.8 Evkaf-ı Hümayun Nezareti’nin kurulmasından kısa 
bir zaman önce nezareti sadrazamlığa bağlı vakıflar için düzenlenen bir muha-
sebe defterine göre ise nezaret bünyesinde yaklaşık 200 vakıf vardı.9 1790’lar-
dan 1813 yılına kadar sadrazama bağlı vakıfların aralıklı muhasebelerini içe-
ren bu defterde vakıflar kuruldukları veya hayratları bulunan mahalle, semt, 
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7 Beyhan Hacıömeroğlu, Bir Yönetim Biçimi Olarak Haremeyn Evkaf İdaresi, Vakıflar Genel Mü-
dürlüğü Yayınlanmamış Vakıf Uzmanlık Tezi, Ankara 2017.

8 Darüssaade ağası tarafından yönetilen ve denetlenen vakıflardan bazıları şunlardır: Sultan 
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şehir bilgileri ve vakfın meşhur isimlerinin kaydedildiği önemli bir envanter 
niteliğindedir.10 Nezaret ettikleri vakıf sayıları itibariyle üçüncü sırada yer alan 
şeyhülislama bağlı yaklaşık 85 vakıf tespit edilmektedir.11

 Nazırların yönettikleri vakfın niteliğine bağlı olarak iki ana esas görevleri 
bulunuyordu. Bunlardan biri denetim diğeri ise yönetim göreviydi. Merkezi 
denetime tabi vakıflarda Darüssaade ağasının yönetimindeki vakıfların bütçe 
fazlası doğrudan Darüssaade ağasının kontrolündeki Haremeyn Hazinesine 
aktarılıyordu. Başta bütün sultan, valide sultan ve yöneticisi münkariz olan 
Haremeyn’e bağlı bütün vakıfların yılsonu gelir-gider hesabı görüldükten son-
ra kalan paraları avaid-i hümayun, ceyb-i hümayun, mevacib-i havatin gibi 
çeşitli adlar altında Haremeyn Hazinesinde muhafaza edilirdi. Gelir fazlası 
doğrudan merkeze aktarılan vakıflar üzerinde Darüssaade ağasının denetim 
ve yönetim yetkisi birlikte bulunuyordu. Darüssaade ağası öncelikle, sarayın 

Vakfı, Fatih Sultan Mehmed’in Fatih Külliyesi ve Eğriboz Vakfı, Sultan Selim-i Kadim Vakfı 
(I. Selim), Kanuni Sultan Süleyman’ın Süleymaniye Külliyesi Vakfı, Sultan Alaeddin bin Os-
man Bey Vakfı, Gazi Evrenos Bey’in Yenice-i Vardar, Gümülcine ve Siroz Vakıfları, Gazi Mi-
hal Bey’in Edirne Vakfı, Gazi Ali Bey Vakfı, İsfendiyarzade Mahmud Bey Vakfı, İsfendiyarzade 
Hacı Ahmed Paşa Vakfı, Veziriazam Pertev Paşa Vakfı, Pargalı Makbül İbrahim Paşa Vakfı, 
Cağalzade Rüstem Paşa Vakfı, Zal Mahmud Paşa Vakfı, Şemsi Ahmed Paşa Vakfı, Kaptan Hay-
reddin Paşa Vakfı, Sokullu Mehmed Paşa Vakfı, Köprülü Fazıl Ahmed Paşa Vakfı, Merzifonlu 
Kara Mustafa Paşa Vakfı, İsmihan Sultan Vakfı, Şah Sultan Vakfı, Mihrimah Sultan Vakfı, Ayşe 
Sultan Vakfı, Şehülislam Hamid Efendi Vakfı, Fatih’in Mimarbaşı Mimar Ayas Vakfı, Şeyh Emin 
Nureddin Vakfı, Hüsrev Kethüda Vakfı, Baba Nakkaş Vakfı, Ümmühani Hanım binti Ahmed 
Paşa Vakfı, Hanife Hatun Vakfı, Zeynep Hatun Vakfı, Nevbahar Emine Hanım Vakfı, Fatma 
Hatun binti Abdurrahman Vakfı, Hatice binti Hacı Mehmed Vakfı, Seyyid Yahya Vakfı, Haseki 
Mustafa Ağa Vakfı.

10 BOA: Ev. HMH.d 6333. Defterin ilk vakıf kaydı şöyle başlamaktadır: “Muhasebe-i mahsûlât ve 
ihracât-ı evkâf-ı şerîf-i mekteb-i latîf ve sebilhane ve çeşme-i münîf-i merhûm Câbi el-Hac Meh-
med Emin Efendi, Defterdar-ı Şıkkı Evvel-i sâbık der nezd-i Cami-i Şehzade Sultan Mehmed der 
Mahalle-i Molla Hüsrev der İstanbul, an zaman-ı Ali Bey Efendi, an Hâcegân-ı Divân-ı Hümâyun 
ve evlâd-ı vâkıf ber-vech-i meşruta mütevelli-i vakf-ı şerif-i mezbûre der huzur-ı şer’-i şerîf, vacib-i 
an gurre-i M. sene 1218 ilâ gaye-i Z. Sene 1222. Der Nezâret-i Hazret-i Sadr-ı Âli.”

11 VGMA: Hzn.105. Nezareti şeyhülislama bağlı olan vakıflardan bazıları şunlardır: Sultan Ba-
yezid Han-ı Veli Vakfı, Selçuk Sultan Vakfı, Şeyhülislam Ebussuud Efendi Vakfı,  Şeyhülislam 
Feyzullah Efendi Vakfı, Şeyhülislam Ankaravi Mehmed Efendi Vakfı, Şeyhülislam Seyyid İbra-
him Efendi Vakfı, Şeyhülislam Ahmed Efendi Vakfı, Kılıç Ali Paşa Vakfı, Çorlulu Ali Paşa Vakfı, 
Kaymak Mustafa Paşa Vakfı, Cezayirli Gazi Hasan Paşa Vakfı, Veziriazam Sinan Paşa Vakfı, 
Nişancı Mehmed Paşa Vakfı, Zaviye-i Şeyh İsa Vakfı, Halveti Şeyhi Mehmed Efendi Vakfı, Şeyh 
Yusuf Efendi Vakfı, İmam el-Hac Mehmed bin Yusuf Vakfı, Şeyhül-kurra Seyyid Mehmed Emin 
Efendi Vakfı, Sivasî Şeyh Abdülmecid Efendi Vakfı, Vanî Seyyid el-Hac Ahmed Efendi Vakfı, 
Zaviye-i Nakşibendiyye-i Veli Şeyh Seyyid el-Hac Ahmed Efendi Vakfı.
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içinden Divan-ı Hümayun haceganlarından, dergah-ı ali çavuşlarından/müte-
ferrikalarından, silahşoran-ı hazret-i şehriyariden veya yönetim kademesinin 
diğer üyelerinden birini mütevelli olarak padişaha arz eder, gerekli oluru al-
dıktan sonra ilgili kişiyi mütevelli olarak atardı. Merkezden atanan mütevelli, 
meşrutiyet üzere mütevelli olanlardan farklı olarak vakıfla alakalı bütün idari 
işlemlerini Darüssaade ağasının izni ile gerçekleştirirdi. Cihat atamaları, vakıf 
mallarının icareteyn veya mukataa ile kiraya verilmesi veya istibdâlinde, vakıf 
hayratlarının bakım, onarım veya restorasyonunda, vakıf hesaplarının dene-
timinde veya vakfa yeni gelir aktarımında Darüssaade ağası bütün süreçleri 
yakından takip ederdi. Merkezi denetime bağlı vakıflar çağdaşı vakıflara göre 
gerekli izinlerin, hüccetlerin ve olurların alınmasında veya hınta baha yardı-
mı, taam yardımı veya bakım ve onarım yardımı gibi çeşitli hazine yardımı 
alınmasında, vakfa yapılan müdahalelerin önlenmesinde, çeşitli harç ver vergi 
muafiyeti alınmasında nazırların sultana yakınlıkları vesilesiyle daha avantajlı 
konumdaydılar. Eyalet ve sancaklarda Darüssaade ağasına bağlı çalışan Hare-
meyn Evkafı mütevellileri ve Haremeyn Evkaf müfettiş vekilleri denetledikleri 
ve yönettikleri vakıfların sorunlarını yerinden tespit ederek sorunları en kısa 
yoldan nazıra iletirlerdi. Nazır tarafından arz edilen konularda padişah; kadı, 
beylerbeyi, Haremeyn Müfettişi ve Sadrazama hitaben yazdığı hüküm ve fer-
manlarla söz konusu bütün vakıfların asıl mütevellisi olarak sorunun üst kade-
meden çözümüne yönelik tedbirler alabiliyordu.12 Merkezi nezarete bağlı vakıf-
ların bu ayrıcalıklı niteliği diğer vakıflar karşında onları avantajlı bir konuma 
yükseltiyordu. Diğer taraftan Haremeyn vakıflarının gelirlerini artırmak, mu-
hafaza etmek ve emniyete almak için Darüssaade ağaları da kendi siyasi güç-
lerini kullanarak bazı paşaların atanmasına doğrudan müdahil olmuşlardır.13

12 III. Murad’ın Rum Beylerbeyine, Defterdarına ve Hatuniye Vakfına bağlı yerlerin kadılarına 
1586 tarihli fermanı: TSMA: E. 9297/16;  Diyarbekir Beyi ve Kadısına ve Haremeyn mütevelli-
sine hitaben 1588 tarihli ferman: TSMA: E. 5217/13; Haremeyn evkaf reayasının tekalif ve ava-
rız vergisinden muaf tutulmalarına dair Vize Kadısına, Rumeli Sancak Beylerine ve kadılarına 
gönderilen 1589 tarihli hükümler: TSMA: E. 5217/15, E. 6896/18; Amasya’da Haremeyn kar-
yesine Sivas Defterdarınca yapılan müdahalenin önlenmesi amacıyla Amasya Sancak Beyine, 
Haremeyn Müfettişine ve Haremeyn Evkaf Mütevellisine hitaben yazılan 1594 tarihli hüküm: 
TSMA: E. 9287/2. Benzer diğer hükümler için bakınız: Topkapı Sarayı Müzesi Osmanlı Saray 
Arşivi Kataloğu: Fermanlar, I. Fasikül, Hazırlayanlar: İsmail Hakkı Uzunçarşılı-İbrahim Kemal 
Baybura-Ülkü Altındağ, Yayına Hazırlayan: Ülkü Altındağ, TTK Yay., Ankara 1985 ve Hüküm-
ler-Beratlar, II. Fasikül.

13 Osmanlı Sarayının en güçlü darüssaade ağası olan Hacı Beşir Ağa’nın (1717-1749) Hekimoğ-
lu Ali Paşa’yı Haremeyn Vakıflarına ait gelirlerin düzenlemesi ve sorunların çözümlenmesi 
bağlamında Mısır’a vali olarak atanmasını organize etmesi bu bağlamda okunabilir. Bkz. Jane 
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içinden Divan-ı Hümayun haceganlarından, dergah-ı ali çavuşlarından/müte-
ferrikalarından, silahşoran-ı hazret-i şehriyariden veya yönetim kademesinin 
diğer üyelerinden birini mütevelli olarak padişaha arz eder, gerekli oluru al-
dıktan sonra ilgili kişiyi mütevelli olarak atardı. Merkezden atanan mütevelli, 
meşrutiyet üzere mütevelli olanlardan farklı olarak vakıfla alakalı bütün idari 
işlemlerini Darüssaade ağasının izni ile gerçekleştirirdi. Cihat atamaları, vakıf 
mallarının icareteyn veya mukataa ile kiraya verilmesi veya istibdâlinde, vakıf 
hayratlarının bakım, onarım veya restorasyonunda, vakıf hesaplarının dene-
timinde veya vakfa yeni gelir aktarımında Darüssaade ağası bütün süreçleri 
yakından takip ederdi. Merkezi denetime bağlı vakıflar çağdaşı vakıflara göre 
gerekli izinlerin, hüccetlerin ve olurların alınmasında veya hınta baha yardı-
mı, taam yardımı veya bakım ve onarım yardımı gibi çeşitli hazine yardımı 
alınmasında, vakfa yapılan müdahalelerin önlenmesinde, çeşitli harç ver vergi 
muafiyeti alınmasında nazırların sultana yakınlıkları vesilesiyle daha avantajlı 
konumdaydılar. Eyalet ve sancaklarda Darüssaade ağasına bağlı çalışan Hare-
meyn Evkafı mütevellileri ve Haremeyn Evkaf müfettiş vekilleri denetledikleri 
ve yönettikleri vakıfların sorunlarını yerinden tespit ederek sorunları en kısa 
yoldan nazıra iletirlerdi. Nazır tarafından arz edilen konularda padişah; kadı, 
beylerbeyi, Haremeyn Müfettişi ve Sadrazama hitaben yazdığı hüküm ve fer-
manlarla söz konusu bütün vakıfların asıl mütevellisi olarak sorunun üst kade-
meden çözümüne yönelik tedbirler alabiliyordu.12 Merkezi nezarete bağlı vakıf-
ların bu ayrıcalıklı niteliği diğer vakıflar karşında onları avantajlı bir konuma 
yükseltiyordu. Diğer taraftan Haremeyn vakıflarının gelirlerini artırmak, mu-
hafaza etmek ve emniyete almak için Darüssaade ağaları da kendi siyasi güç-
lerini kullanarak bazı paşaların atanmasına doğrudan müdahil olmuşlardır.13

12 III. Murad’ın Rum Beylerbeyine, Defterdarına ve Hatuniye Vakfına bağlı yerlerin kadılarına 
1586 tarihli fermanı: TSMA: E. 9297/16;  Diyarbekir Beyi ve Kadısına ve Haremeyn mütevelli-
sine hitaben 1588 tarihli ferman: TSMA: E. 5217/13; Haremeyn evkaf reayasının tekalif ve ava-
rız vergisinden muaf tutulmalarına dair Vize Kadısına, Rumeli Sancak Beylerine ve kadılarına 
gönderilen 1589 tarihli hükümler: TSMA: E. 5217/15, E. 6896/18; Amasya’da Haremeyn kar-
yesine Sivas Defterdarınca yapılan müdahalenin önlenmesi amacıyla Amasya Sancak Beyine, 
Haremeyn Müfettişine ve Haremeyn Evkaf Mütevellisine hitaben yazılan 1594 tarihli hüküm: 
TSMA: E. 9287/2. Benzer diğer hükümler için bakınız: Topkapı Sarayı Müzesi Osmanlı Saray 
Arşivi Kataloğu: Fermanlar, I. Fasikül, Hazırlayanlar: İsmail Hakkı Uzunçarşılı-İbrahim Kemal 
Baybura-Ülkü Altındağ, Yayına Hazırlayan: Ülkü Altındağ, TTK Yay., Ankara 1985 ve Hüküm-
ler-Beratlar, II. Fasikül.

13 Osmanlı Sarayının en güçlü darüssaade ağası olan Hacı Beşir Ağa’nın (1717-1749) Hekimoğ-
lu Ali Paşa’yı Haremeyn Vakıflarına ait gelirlerin düzenlemesi ve sorunların çözümlenmesi 
bağlamında Mısır’a vali olarak atanmasını organize etmesi bu bağlamda okunabilir. Bkz. Jane 
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 Darüssaade ağaları Çarşamba günü nezaretleri altındaki vakıfların yö-
netim ve denetim işlemleriyle alakalı olarak başta evkaf müfettişi efendiler, 
Haremeyn mütevellisi, Haremeyn Evkaf muhasebecisi, mukataacısı, kisedarı 
ve yazıcısı, ruznameci, reisülküttap, büyük ve tezkireciler ve divan kâtipleri 
gibi memurlarla Topkapı Sarayının ikinci avlusunda kendi dairelerinde divan 
tertip ederlerdi.14 Divanda, başta vakıflara temlik suretiyle verilen büyük mu-
kataaların emanet, iltizam veya malikâne usulüyle kiraya verilmesi meselesi, 
vakıf gayrimenkullerinin kiraya verilmesi, istibdâli, ferağ, intikal ve mahlûlât 
konuları, vakıfların yılsonu hesaplarının denetimi ve onaylanması, gerekli azil 
ve atama işlemleri gibi birçok konu ele alınırdı. Divanda alınan kararlar padi-
şahın oluru alındıktan sonra icraya konulurdu. 

Devletin merkezi büroları tarafından denetlenen ikinci vakıf grubunu 
devletin daha çok temlik suretiyle miri araziden gelir tahsis ettiği idareci-
lerin ve onlara bağlı çeşitli mülhakatların vakıfları oluşturuyordu. Ancak 
bunlar üzerindeki tasarruf yönetimden ziyade denetimsel bir nitelik taşıyor-
du. Nezaretin denetim yetkisini kullandığı vakıflarda mütevelli, başlangıçta 
vakfı kuran kimsenin kendisi olmakta, sonra ber-vech-i meşrûta15 kaidesi 
üzerine vakfiye şartına bağlı kalınarak daha çok vakıf kurucusunun çocuk-
ları, torunları vb. kişilere veraset yoluyla geçmektedir. Devlet bu vakıfların 
mütevelli seçimine karışmaz, vakıf tarafından bildirilen yönetici vasıflarını 
taşıyan kişiyi mütevelli olarak atardı. Muhasebe denetiminde herhangi bir 
usulsüzlüğü tespit edilmeyen mütevelliler gerekli olmadıkça azledilmez-
ler, kendi istekleriyle görevi bırakmadıkça ölünceye kadar mütevelli kala-

Hathaway, Osman Sarayı’nın En Ünlü Harem Ağası: Hacı Beşir Ağa, Çeviri: Hazal Yalın, Kitap 
Yayınevi, İstanbul 2014, s. 72-74.    

14 Hazerfan Hüseyin Efendi, Telhîsü’l-Beyân Fî Kavânîn-i Âl-i Osman, Hazırlayan: Sevim İlgürel, 
TTK, Ankara 1998, s. 57, 59; İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin Saray Teşkilatı, TTK, 
Ankara 2014, s. 164-66; İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin Merkez ve Bahriye Teşki-
latı, TTK, Ankara 1988, s. 249-261; Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terim-
leri Sözlüğü, I, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1983, s. 743; Mustafa Güler, Osmanlı Devletinde 
Haremeyn Vakıflar (16. ve 17. Yüzyıllar), Çamlıca Yayınevi, İstanbul 2011, s. 239. Sadrazama 
bağlı vakıfların denetimleri için oluşturan divan daha çok paşa sarayında sadrazamın işlerinin 
yoğunluğu nedeniyle birinci vezir, sadrazam kethüdası veya reisülküttaplar başkanlığında gö-
rülürdü.  Sadrazamın yaklaşık 1000 kişilik memur maiyeti vardı, 18. Yüzyılın ortalarında sadece 
sadrazam kethüdasına bağlı olarak çalışan 30 kâtibin varlığı (Osmanlı Devletinin Merkez ve Bah-
riye Teşkilatı, s. 168-173, 258) nezaret bünyesinde vakıf işlemlerini yürüten büyük bir dairenin 
de faaliyette olduğunu gösterir.       

15 Meşruta mütevelli ya da meşrut mütevelli vâkıfın idaresi kapsamında yapılan atamayı ifade eder.  
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bilirlerdi. Mütevellinin vakıf personelinin iş akşının takibi, gelirlerin top-
lanması, masraflara yönelik gerekli harcamaların yapılması, gerekli bakım 
ve onarımların yapılması, muhasebenin hazırlanması gibi çeşitli görevleri 
bulunuyordu. İdari kararların birçoğu için nazıra danışmak zorunda olan 
mütevelli bazı kararların olurunu ancak dörtlü kararname diyebileceğimiz 
bir sistem dâhilinde alabiliyordu. Mütevellinin soyunun münkariz olması 
durumunda vakıf, nazırın yönetimine geçer, nezaretin belirlediği yeni bir 
mütevelli atanırdı. 

 Görüldüğü gibi merkezi nezarete bağlı ve merkezden mütevelli atana-
rak yönetilen vakıflar üzerinde devletin çok sıkı bir denetimi söz konusuydu. 
Dolayısıyla bu vakıflar “Devlet yönetiminden bağımsız”, “Devlet içinde dev-
let meydana getirmekten”16 oldukça uzaktırlar. Bilakis aldıkları bütün önemli 
kararlarda devlet yönetimine hesap vermek zorundadırlar. Vakıf hesabından 
nezaretten izinsiz hiçbir harcama gerçekleştirilemez, bütçe fazlası üzerinde ta-
sarrufta bulunulamaz, artan fazla paralar merkezi hazineye aktarılırdı. Güçlü 
bir denetim aracı olan muhasebe kayıtları bunun en büyük göstergeleridir. Uz-
manlaşmış bir görevli kadrosu tarafından her yıl düzenli olarak tutulan muha-
sebelerin denetlenmesi, kayıtların birbirleriyle tutarlılığının kontrolü, doğru-
luğun ve güvenirliliğin bir göstergesi olarak denetim ve yönetim erkinin etkin 
bir şekilde devreye sokulduğunu teyit eder.

II

Merkezi vakıflar devasa bütçeleri idare ediyorlardı. Her biri müstakil eko-
nomik üniteler şeklinde organize olan bu vakıflar, kuruldukları bölgelerdeki 
sosyal, kültürel ve dinî yaşamın ihtiyaç duyduğu bir hizmeti icra etmekteydi-
ler. Bu hizmetlerden bazıları idari yönlendirmelerle hizmetin türü, bölgesi ve 
tahsis edilecek olan gelir ünitelerinin önceden belirlendiği külliye, imaret, has-
tane yapmak ve işletmek gibi mali külfeti yüksek olan girişimlerdi. Her vakıf 
bu nitelikteki bir imar ve altyapı hizmetini kurmaya yeterli sermaye ve vizyona 
sahip değildi. Külliye benzeri büyük iktisadi girişim gerektiren yapıların inşa 
ve ikamesini temin elbette vizyon, güçlü mali yapı, belirli bir bütçe seviyesinin 
sürdürülebilmesi, önemli bir gelir kaynağının vakfa özgülenmesi, kaynakların 
etkin yönetilmesi ve kamu finansmanını zorunlu kılıyordu. Merkezi vakıflar 

16 Robert Mantran, 17. Yüzyılın İkinci Yarısında İstanbul, I, Çeviren: Mehmet Ali Kılıçbay-Enver 
Özcan, TTK, Ankara 1990, s. 161-62.  
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16 Robert Mantran, 17. Yüzyılın İkinci Yarısında İstanbul, I, Çeviren: Mehmet Ali Kılıçbay-Enver 
Özcan, TTK, Ankara 1990, s. 161-62.  
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büyük mali girişim gerektiren yapıların hem inşasında hem de vakıf hizmetle-
rinin kesintisiz devamı için gereken kaynak transferinde kamu finansmanınca 
önemli ölçüde desteklenmişlerdir.

Merkezi büyük vakıfların kent merkezlerinde çok sayıda çatılı ve çatısız 
mülkleri olmakla birlikte ana gelir kaynağının yaklaşık %70-80’i tarıma dayalı 
zirai gelirlerden meydana gelmekteydi.  Bu vakıflar, Osmanlı coğrafyasının 
değişik bölgelerine yayılmış çok sayıdaki vakıf köylerinden müteşekkil mu-
kataa birimlerinden tahsil ettikleri gelirlerini yönetim merkezlerinde topla-
makta ve buradan önce kent merkezine, sonrasında periferisine merkezden 
dışarıya doğru yeniden dağıtıma tabi tutmaktaydılar. Vakıfların söz konusu 
yeniden-dağıtımcı fonksiyonu istihdam, maaş ödemeleri, sosyal güvenlik 
hizmetleri, altyapı ve imar faaliyetleri, dini hizmetler, sağlık hizmetleri, kent 
ticaret ve iktisadî hayatı için gerekli olan her türlü işletmelerin inşa ve sürek-
liliğinin temini gibi ücretli ve ücretsiz olarak sunulan bir dizi kamusal faali-
yetleri kapsıyordu.

Bütçe imkânları itibariyle 19. yüzyıla kadar en büyük valide sultan vakfı 
olma özelliğini taşıyan Atik Valide Sultan Külliyesi17 III. Murad’ın annesi, II. 

17 Nurbanu Valide Sultan Vakfı’nın, Atik Valide Sultan Vakfı veya Üsküdar’daki meşhur külliyesi-
nin Atik Valide Sultan Külliyesi adıyla anılması hususundaki umumi görüş Sultan III. Ahmed’in 
(1703-1730) annesi Gülnûş Emetullah Valide Sultan’ın (ö. 1127/1715) Üsküdar iskele meydanı-
na yeni bir külliye yaptırması gerekçe gösterilmiştir. (Bkz.: M. Baha Tanman, “Atik Valide Sultan 
Külliyesi”, TDVİA, 4, İstanbul 1991, s. 68-73; Tahsin Yazıcı, “Üsküdar”, İslâm Ansiklopedisi, 13, 
MEB Yay., İstanbul 1986, s. 129-131; Aptullah Kuran, Mimar Sinan, Hürriyet Vakfı Yay., İstanbul 
1986, s. 175) Ancak belgelerde Gülnûş Emetullah Valide Sultan Külliyesi’nin inşasından en az 
yarım asır önce de Nurbanu Valide Sultan Vakfı’nın “Atik Valide Sultan Vakfı” veya “Atik Valide 
Sultan İmareti” ismiyle anıldığını görmekteyiz. Arşiv kayıtlarına göre vakıf 1663 yılına kadar 
eski anlamına gelen “atik” ön adı kullanılmadan “Valide Sultan Vakfı”, “Valide-i Sultan Murad 
Han Vakfı” gibi isimlerle anılmaktadır. Vakıf ancak bu tarihten sonra “atik” ön adıyla birlikte 
anılmaya başlanmıştır. Dolayısıyla Nurbanu Valide Sultan Vakfı’nın, Atik Valide Sultan Vakfı 
olarak adlandırılmasını Gülnûş Emetullah Valide Sultan’ın yeni bir külliye yaptırmasıyla açıkla-
yan görüşler tekrar gözden geçirilmelidir. Atik Valide Sultan Vakfı’nın “atik” sıfatını Eminönü’de 
inşaatı güç de olsa bitirilen Yeni Cami Külliyesi’nin tamamlanmasıyla aldığı kanaatindeyiz. Zira 
Safiye Sultan tarafından yapımına başlanılan Yeni Cami Külliyesi, Hatice Turhan Valide Sul-
tan’ın çabalarıyla yaklaşık 70 yıl sonra 1663 yılında tamamlanabilmiştir. Bu külliyenin hizmete 
açılış yılı ile Nurbanu Valide Sultan Vakfı’nı “Atik Valide Sultan Vakfı” olarak adlandıran ilk 
belgenin 1663 senesine ait olmasının yanında Yeni Cami Külliyesi’nin tamamlanmasını sağ-
layan Hatice Turhan Valide Sultan’ın vakfiyesinin de aynı yılda tanzim edilmesi görüşümüzü 
kuvvetlendirmektedir. Hatice Turhan Valide Sultan’ın Receb 1073/Mart 1663 tarihli vakfiyesi, 
VGMA, 774: 112/29.  
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Selim’in eşi Nurbanu Valide Sultan (1530? - 991/1583)18 tarafından 1570-79 
yılları arasında yaptırılmış bir Mimar Sinan eseridir. Vakfiyesi Rebiülâhir 990/
Nisan-Mayıs 158219 tarihinde tanzim edilmiştir.

 Sanayi devrimi öncesinde Osmanlı Devletinde de çağdaşı Avrupa Dev-
letleri gibi üretim-tüketim, istihdam, mal ve hizmetlerin mübadelesi, tasarrufu 
vb. bütün iktisadi sistem doğrudan veya dolaylı olarak büyük ölçüde zirai eko-
nominin dayandığı topraktan sağlanıyordu. Vergi esasına dayalı zirai-kırsal 
gelirler merkezi büyük vakıfların ekserisinde olduğu gibi Atik Valide Sultan 
Külliyesi için de en büyük gelir birimiydi.

18 Nurbanu Sultan’ın kökeni ve kimliği kendi döneminde dahi bir muamma olmuş ve henüz bu 
muamma aydınlatılmış değildir. Genel kanı onun daha çocukken kaynaklara göre 7 veya 10 
yaşında iken büyük ihtimalle Barbaros Hayrettin Paşa tarafından esir alınıp İstanbul’a getirildiği 
ve Şehzade Sultan Selim’in haremine girdiği yönündedir. Nurbanu Sultan’ın etnik kökeni ve 
kimliği hakkında farklı spekülasyonlar olmakla birlikte iki görüş ön plana çıkmaktadır. Emilio 
Spagni tarafından temsil edilen birinci görüşe göre Nurbanu Sultan, Venedikli bir asilzade olan 
ve Eğe Denizi’nde Kiklad takımadalarından Paros Adası’nın yöneticisi Nikola Venier’in kızı ola-
rak dünyaya gelmiştir. Orijinal adı Cecilia Venier’dir. Ettore Rossi tarafından ileri sürülen diğer 
görüşe göre Nurbanu Sultan, Korfu Adası’nın valisinin kızıdır ve kendisini bu adaya götüren 
bir gemiden esir alınmıştır. (Benjamin Arbel, “Nûr Bânû (1530-1583): A Venetian Sultana?”, 
Turcica, sayı 24, 1992, s. 241-259. Bu çalışmanın çevirisi için bkz.: Betül İ. Argıt, “Nûr Bânû 
(1530-1583): Venedikli Bir Sultan?”, Belleten, LXXIII, Sayı: 266, Nisan 2009, s. 201-2019) Mev-
cut bilgiler onun gerçek kimliğini aydınlatmada yetersiz kalmakla birlikte literatürler de daha 
çok Venedikli kimliği ön plana çıkmaktadır. Şehzade Selim’in haremine ne zaman girdiği bi-
linmemekle beraber, 953 (1546) yılında Selim’in şehzade sıfatıyla Manisa’da bulunduğu esnada 
oğlu Murad’ı dünyaya getirmiştir. 974’te (1566) yaşayan tek varis Şehzade Selim’in Sultan II. Se-
lim olarak tahta çıkmasıyla valide sultan olmuştur. Oğlu Sultan III. Murad’ın 1574 senesindeki 
cülusundan sonra saraydaki konumu daha da güçlenmiş ve Valide Sultan olarak gücü artmıştır. 
Bu yıllardan itibaren vakıf işlerine ağırlık veren Nurbanu Valide Sultan’a oğlu III. Murad tara-
fından kendisine temlikname yoluyla İstanbul, Anadolu ve Rumeli bölgesinde çeşitli mukataa 
birimleri tahsis edilmiştir. Valide Sultan vakıf inşaat işlerini bizzat yakinen takip etmiş, hatta 
Rumeli bölgesinde kendisine tahsis edilen Yanbolu, Rodoscuk, Karinabad gibi mukataa birim-
lerini ziyaret etmiştir. Üsküdar’da inşa ettirdiği Atik Valide Sultan Külliyesi ile tanınan Nurbanu 
Valide Sultan 1582 yılında vakfına son şeklini vermiş ve Rebiülahir 990 tarihinde vakfiyesi-
ni düzenledikten yaklaşık 20 ay sonra 22 Zilkade 991 (7 Ağustos 1583) yılında vefat etmiştir. 
Kabri Ayasofya Camisinde eşi Sultan II. Selim’in yanındadır. Bkz. Benjamin Arbel, “Nûr Bânû 
(1530-1583): A Venetian Sultana?”, Turcica, sayı 24, 1992, s. 241-259; İlhan Şahin, “Nurbânû 
Sultan”, DİA, Cilt: 33, İstanbul 2007, s. 250-51; Necdet Sakaoğlu, “Nurbanu Sultan”, Yaşamları ve 
Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, Cilt: 2, YKY, İstanbul 2008, s. 373-74; Abdülkadir Özcan, 
“Nurbanu Sultan”, Üsküdar’lı Meşhurlar Ansiklopedisi, Editör: Âlim Kahraman, Üsküdar Beledi-
yesi Yay., İstanbul 2012, s. 294; Leslie P. Pierce, The Imperial Harem: Women and Sovereignty in 
the Ottoman Empire, Oxford University Press, 1993.                 

19 VGMA: 1426: 1/1
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Turcica, sayı 24, 1992, s. 241-259. Bu çalışmanın çevirisi için bkz.: Betül İ. Argıt, “Nûr Bânû 
(1530-1583): Venedikli Bir Sultan?”, Belleten, LXXIII, Sayı: 266, Nisan 2009, s. 201-2019) Mev-
cut bilgiler onun gerçek kimliğini aydınlatmada yetersiz kalmakla birlikte literatürler de daha 
çok Venedikli kimliği ön plana çıkmaktadır. Şehzade Selim’in haremine ne zaman girdiği bi-
linmemekle beraber, 953 (1546) yılında Selim’in şehzade sıfatıyla Manisa’da bulunduğu esnada 
oğlu Murad’ı dünyaya getirmiştir. 974’te (1566) yaşayan tek varis Şehzade Selim’in Sultan II. Se-
lim olarak tahta çıkmasıyla valide sultan olmuştur. Oğlu Sultan III. Murad’ın 1574 senesindeki 
cülusundan sonra saraydaki konumu daha da güçlenmiş ve Valide Sultan olarak gücü artmıştır. 
Bu yıllardan itibaren vakıf işlerine ağırlık veren Nurbanu Valide Sultan’a oğlu III. Murad tara-
fından kendisine temlikname yoluyla İstanbul, Anadolu ve Rumeli bölgesinde çeşitli mukataa 
birimleri tahsis edilmiştir. Valide Sultan vakıf inşaat işlerini bizzat yakinen takip etmiş, hatta 
Rumeli bölgesinde kendisine tahsis edilen Yanbolu, Rodoscuk, Karinabad gibi mukataa birim-
lerini ziyaret etmiştir. Üsküdar’da inşa ettirdiği Atik Valide Sultan Külliyesi ile tanınan Nurbanu 
Valide Sultan 1582 yılında vakfına son şeklini vermiş ve Rebiülahir 990 tarihinde vakfiyesi-
ni düzenledikten yaklaşık 20 ay sonra 22 Zilkade 991 (7 Ağustos 1583) yılında vefat etmiştir. 
Kabri Ayasofya Camisinde eşi Sultan II. Selim’in yanındadır. Bkz. Benjamin Arbel, “Nûr Bânû 
(1530-1583): A Venetian Sultana?”, Turcica, sayı 24, 1992, s. 241-259; İlhan Şahin, “Nurbânû 
Sultan”, DİA, Cilt: 33, İstanbul 2007, s. 250-51; Necdet Sakaoğlu, “Nurbanu Sultan”, Yaşamları ve 
Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, Cilt: 2, YKY, İstanbul 2008, s. 373-74; Abdülkadir Özcan, 
“Nurbanu Sultan”, Üsküdar’lı Meşhurlar Ansiklopedisi, Editör: Âlim Kahraman, Üsküdar Beledi-
yesi Yay., İstanbul 2012, s. 294; Leslie P. Pierce, The Imperial Harem: Women and Sovereignty in 
the Ottoman Empire, Oxford University Press, 1993.                 
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Oğlu III. Murad (1574-1595) tarafından temlikname20 ile kendisine ve-
rilen Yeni-il Hassı on sekizinci yüzyılın ortalarına kadar yaklaşık 3.000.000 
akçe gelir sağlayarak külliyenin en büyük zirai varidat kalemini oluşturuyor-
du.  Yeni-il Hassı, vakfa ait daha sonraki belgelerde, konargöçer Halep Türk-
menlerinin yaylak yeri olması nedeniyle Türkmanân-ı Halep Hassı ismiyle de 
anılmıştır.21 Muhasebe kayıtlarına göre vakfın en büyük mukataasıdır. Vak-
fın diğer mukataa birimlerini Rodoscuk Kazasına bağlı Gazioğlu ve Husunlu 
köyleri, Yanbolu Kazasına tabi Çoğoba ve Yeniköy, Çömlek Kazasında Bozacı, 
Hamzaviranı, ve Domuzlu köyleri, Zağra-i Atik Kazasında Ayvalu, Arizli, Ça-
vuşlu ve Sekban köyleri, Karin-âbâd Kazasında Tilkiköy ve Yeniköy, Şumnu 
Kazasında Doşova ve Akdere, Yenipazar Kazasında Eskiköy ve Kanlıova köy-
leri oluşturmaktadır. 

Külliyenin kurulmasıyla adını alan Üsküdar Yeni Mahalle, Atik Valide Sul-
tan Külliyesinin kuruluş yeri ve idare birimi olmasının yanı sıra vakfın kentsel 
gelir kaynaklarının da üssü konumundaydı. Üsküdar’da iki han, iki hamam, 
bekâr odaları on bir debbağhane, iki şemhane, iki mezbahane, yetmiş dokuz 
adet dükkân, bütün vergileri vakfa ait olan at pazarı ve Yeni Mahalle’de ikamet 
eden gayrimüslimlerin cizye ve ispence vergileri ile mahallenin bütün muhal-
lefat gelirleri bu bölgedeki kentsel gelir kaynaklarındandı. Üsküdar dışında İs-

20 Temlik, temlikname veya temlikname-i hümayunun esası kamuya (devlete) ait vergi türü kay-
naklarının sultanın idari tasarrufu ile vakıflara devredilmesine dayanmaktadır. Vakfa tahsis edi-
len arazinin kuru mülkiyeti değil reayanın devlete ödemekle yükümlü olduğu örfi ve şer’i vergi-
lerdir. Yani vakfa tahsis edilen, tımar sisteminde miri toprağı işleyen reayanın devlete ödemekle 
yükümlü olduğu vergilerdir. Dolayısıyla 1858 Arazi Kanunnamesinde açıkça ifade edildiği gibi 
vakıf ve miri toprak ayrımı vergi gelirlerinin tahsis biçimine dayanmakta olup mülkiyet söz ko-
nusu değildir. Mülkiyet sultan ve reayanın yedindedir. Vakıflara tahsis edilen bu nitelikteki vakıf 
topraklar 1925’te Âşârın İlgası Yerine İkame Edilecek Mahsûlât-ı Arziyye Vergisi Hakkındaki 
Kanun ile öşür vergisinin kaldırılmasıyla son bulmuştur.

21 Külliyenin en büyük mukataa gelir kaynağı olan Yeni-İl Hassı, Darphane tarafından 1779’da 
devletin giderlerine gelirleri kafi gelmediğinden yeni kaynak yaratma gerekçesiyle esham ile 
ihale edilmiştir. Buna göre mukataanın vakfiye şartı gereği bütün masrafları düşüldükten son-
ra 32.000 kuruş faizi olduğu görülmüştü. 32.000 kuruş faiz 16 sehme bölünmüş ve her sehim 
10.500 kuruş bedel mukabilinde satışa arzedilmiştir. Tüm sehimler satıldığında 168.000 kuruş 
gelir sağlanacaktı. Doğal olarak ihaleye konu edilen mukataa bir vakıf mukataası olduğundan 
elde edilecek toplam hasılatın da vakıflara harcanmak üzere Haremeyn Hazinesine teslimi ge-
rekirdi. Ancak mali sıkıntılar nedeniyle elde edilecek paranın bu defalığına Hazine-i Amire’ye 
verilip, maaş ödemelerinde kullanılması kararlaştırılmıştı. Yavuz Cezar, Osmanlı Mali Tarihin-
de “Esham” Uygulamasının İlk Dönemlerine İlişkin Bazı Önemli ve Örnek Belgeler”, Toplum ve 
Bilim, Kış 1980, s.  124-143; Osmanlı Maliyesinde Bunalım ve Değişim Dönemi (XVIII. Yüzyıldan 
Tanzimat’a Mali Tarih), Alan Yayıncılık, İstanbul 1986, s. 82; BOA, Cevdet Maliye: 27511
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tanbul’un diğer ticari üst bölgelerinde de yatırımlar gerçekleştirilmiştir. Çem-
berlitaş’taki Dikilitaş Hamamı ve Ayakapısı’ndaki Havuzlu Hamam bunlardan 
en meşhurlarıdır. İstanbul’da kent içinde gelirlerin toplandığı yaklaşık iki yüz 
elli adet taşınmaz yer almaktadır. 

Vakfın sanayi ve ticari işletmeleri külliyenin kurulduğu, bir nevi vakfın 
yönetim merkezi olan Üsküdar Yeni Mahalle semtinde toplanmıştır. Yeni Ma-
hallenin dışında ekonomik faaliyetlerin en yoğun olduğu İstanbul’un çeşitli 
semtleri de unutulmamış hamam, dükkân, mum imalathanesi, kiralık odalar, 
depolar, değirmenler gibi işletmelerle vakıf yatırımı kentin farklı bölgelerinde 
şubeleşmiştir. Külliyenin farklı birimlerinde ihtiyaç duyulan hammaddelerin 
teminine yönelik, külliyenin kurulduğu Üsküdar’ın yakın çevrelerine çiftlik-
ler, eğrekler, su havzaları, bağ ve bahçeler konumlandırılmıştır. Tarımsal ge-
lir birimleri İstanbul’un dışında iki önemli merkezde toplanmıştır. Zirai gelir 
ünitelerinin bir bölümü Rumeli bölgesinde Rodoscuk, Yanbolu, Zağraeski ve 
Karinâbâd kazalarında vakfa tahsis edilen köylerden meydana gelmektedir. 
Önemli bir bölümünü ise Eyâlet-i Rûm’da kain Yeni-il veya Türkmanân-ı Ha-
lep Hassı oluşturmaktadır. 

Külliyenin muhasebe defterlerinin incelenmesinden tablo 1’deki muhase-
be formülasyonu ortaya çıkmaktadır.

Tablo 1
 Muhasebe Defterlerinin Genel Yapısı ve Formülasyonu

Değerler Simge Formül

Asl-ı mâl fî sene-i kâmile maa bakıyye-i muhasebe-i 
sene-i mâziye:

x

Muhasebe-i sene-i mâziye: y
Cari Yıl Geliri: x-y=A
A-Ani’l-mahsûlât: ma’a emvâl-i müteferrika-i mezkûrîn:  A A=i+ii+iii
i-Ani’l-müşâherât: i
ii-Ani’l-mukata’ât:  ii
iii-An emvâl-i müteferrika-i mezkûrîn: iii
Masraflar:
B-Vuzi’a min zalike: B B=1+2
1-El-vezâif: 
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2-El-ihrâcât maa merammât-ı mezkûrîn:  2 2=a+b+c+d+e
a) Be-cihet-i harc-ı matbah-ı mezkûrîn: a
b) İhracat-ı sâire-i mezkûrîn: b
c) Ani’l-ücûrât-ı mezkûrîn:  c
d) Edâ-i taam bahâ-i mezkûrîn: d
e) Ani’l-merammât: e
f) El-bâki: f f=x-B
g) Zimmete’l-bâki: g
h) Sahhü’l-bâki: h h=f-g
ı) Minha der zimem-i mezkûrîn: ı
i) Ez-ziyâde/ Der kise/ i i=h-ı

1590-1825 arası külliyenin yılsonu kesin hesapları tablo 2’de belirtilmiştir.

Tablo 2
Kuruluşundan Evkaf-ı Hümayun Nezareti’ne Kadar

Atik Valide Sultan Külliyesinin Yılsonu Kesin Gelir-Gider Hesabı

Tarih Cari Yıl Gelir Giderler Fark
1592-93 7.287.151,00 2.796.882,00 4.490.269,00 
1593-94 7.562.606,00 3.304.277,00 4.258.329,00 
1594-95 7.487.780,00 3.115.168,00 4.372.612,00 
1595-96 7.403.360,00 3.410.868,00 3.992.492,00 
1596-97 3.068.410,00 3.541.946,00 -473.536,00 
1599-1600 7.261.882,00 3.273.902,00 3.987.980,00 
1601-1602 7.791.776,00 3.322.407,00 4.469.369,00 
1670-1671 3.450.044,00 3.650.520,00 -200.476,00 
1686 3.983.076,00 5.227.671,00 -1.244.595,00 
1687 3.729.228,00 3.615.915,00 113.313,00 
1688 3.731.539,00 3.120.563,00 610.976,00 
1689 3.653.260,00 2.582.752,00 1.070.508,00 
1690 3.758.894,00 3.081.292,00 677.602,00 
1691 3.960.789,00 4.426.810,00 -466.021,00 
1692 3.917.488,00 3.746.387,00 171.101,00 
1693 4.238.045,00 3.309.370,00 928.675,00 
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1694 4.176.007,00 3.600.519,00 575.488,00 
1695 4.166.358,00 3.602.208,00 564.150,00 
1696 4.149.467,00 3.505.900,00 643.567,00 
1697 3.844.859,00 3.187.479,00 657.380,00 
1698 3.863.729,00 3.237.411,00 626.318,00 
1699 4.254.334,00 3.622.852,00 631.482,00 
1700 4.219.280,00 3.608.980,00 610.300,00 
1701 4.211.499,00 3.182.117,00 1.029.382,00 
1702 4.234.368,00 3.194.954,00 1.039.414,00 
1703 4.253.381,00 3.028.380,00 1.225.001,00 
1705 4.559.836,00 3.131.728,00 1.428.108,00 
1706 4.265.404,00 3.146.672,00 1.118.732,00 
1707 4.250.374,00 3.151.454,00 1.098.920,00 
1708 5.823.658,00 3.054.187,00 2.769.471,00 
1709 4.227.892,00 3.040.343,00 1.187.549,00 
1710 4.193.420,00 2.943.657,00 1.249.763,00 
1711 4.244.777,00 3.003.457,00 1.241.320,00 
1712 4.277.934,00 3.036.614,00 1.241.320,00 
1713 4.257.129,00 3.280.994,00 976.135,00 
1714 4.255.578,00 3.344.598,00 910.980,00 
1715 3.767.420,00 3.204.585,00 562.835,00 
1718 3.746.488,00 3.136.808,00 609.680,00 
1719 3.764.601,00 3.211.120,00 553.481,00 
1720 3.988.188,00 3.259.908,00 728.280,00 
1721 3.785.477,00 3.195.697,00 589.780,00 
1722 3.824.895,00 3.160.107,00 664.788,00 
1723 3.765.618,00 3.085.938,00 679.680,00 
1724 3.805.250,00 3.154.898,00 650.352,00 
1725 3.914.167,00 3.309.267,00 604.900,00 
1725 3.862.400,00 3.242.720,00 619.680,00 
1727 3.778.096,00 3.125.416,00 652.680,00 
1730 3.889.512,00 3.259.832,00 629.680,00 
1733 3.933.376,00 3.377.209,00 556.167,00 
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1694 4.176.007,00 3.600.519,00 575.488,00 
1695 4.166.358,00 3.602.208,00 564.150,00 
1696 4.149.467,00 3.505.900,00 643.567,00 
1697 3.844.859,00 3.187.479,00 657.380,00 
1698 3.863.729,00 3.237.411,00 626.318,00 
1699 4.254.334,00 3.622.852,00 631.482,00 
1700 4.219.280,00 3.608.980,00 610.300,00 
1701 4.211.499,00 3.182.117,00 1.029.382,00 
1702 4.234.368,00 3.194.954,00 1.039.414,00 
1703 4.253.381,00 3.028.380,00 1.225.001,00 
1705 4.559.836,00 3.131.728,00 1.428.108,00 
1706 4.265.404,00 3.146.672,00 1.118.732,00 
1707 4.250.374,00 3.151.454,00 1.098.920,00 
1708 5.823.658,00 3.054.187,00 2.769.471,00 
1709 4.227.892,00 3.040.343,00 1.187.549,00 
1710 4.193.420,00 2.943.657,00 1.249.763,00 
1711 4.244.777,00 3.003.457,00 1.241.320,00 
1712 4.277.934,00 3.036.614,00 1.241.320,00 
1713 4.257.129,00 3.280.994,00 976.135,00 
1714 4.255.578,00 3.344.598,00 910.980,00 
1715 3.767.420,00 3.204.585,00 562.835,00 
1718 3.746.488,00 3.136.808,00 609.680,00 
1719 3.764.601,00 3.211.120,00 553.481,00 
1720 3.988.188,00 3.259.908,00 728.280,00 
1721 3.785.477,00 3.195.697,00 589.780,00 
1722 3.824.895,00 3.160.107,00 664.788,00 
1723 3.765.618,00 3.085.938,00 679.680,00 
1724 3.805.250,00 3.154.898,00 650.352,00 
1725 3.914.167,00 3.309.267,00 604.900,00 
1725 3.862.400,00 3.242.720,00 619.680,00 
1727 3.778.096,00 3.125.416,00 652.680,00 
1730 3.889.512,00 3.259.832,00 629.680,00 
1733 3.933.376,00 3.377.209,00 556.167,00 
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1740 3.989.607,00 4.090.017,00 -100.410,00 
1742 4.294.790,00 4.281.590,00 13.200,00 
1746 4.015.603,00 3.692.498,00 323.105,00 
1757 4.703.115,00 5.387.214,00 -684.099,00 
1762 3.563.863,00 4.203.498,00 -639.635,00 
1766 3.542.275,00 3.765.103,00 -222.828,00 
1770 3.901.844,00 4.648.978,00 -747.134,00 
1774 7.315.747,00 6.428.115,00 887.632,00 
1779 5.095.824,00 5.053.007,00 42.817,00 
1783 5.638.207,00 5.438.744,00 199.463,00 
1788 4.902.505,00 6.375.741,50 -1.473.236,50 
1794 4.817.721,00 5.414.299,00 -596.578,00 
1801 3.407.356,00 3.953.704,00 -546.348,00 
1805 3.457.356,00 4.215.778,00 -758.422,00 
1810 3.497.547,00 4.857.788,00 -1.360.241,00 
1815-16 8.574.514,00 9.630.044,00 -1.055.530,00 
1820 4.390.237,00 5.140.460,00 -750.223,00 
1825 4.390.337,00 5.482.298,00 -1.091.961,00 

Atik Valide Sultan Külliyesi’nin yılsonu kesin hesaplarının incelenme-
sinden külliyenin 1757 senesine kadar olağanüstü durumlar hariç bütçesinin 
nadiren açık verdiği ortaya çıkmaktadır. Bilakis külliye her yıl düzenli olarak 
büyük meblağlara varan bütçe fazlaları vermektedir. Külliyenin inşasından de-
vam eden ilk çeyrek asırlık dönemde bütçe fazlaları 4.000.000 akçe civarın-
dadır. Bu dönemde vakıf zirai gelirlerini kendi cabileri kanalıyla aynî olarak 
topluyordu. Zirai üretim kaynaklarının mukataaya bağlanması ve gelirlerin 
iltizam yöntemiyle tahsil edildiği dönemde bazı mukataa birimlerinin de kay-
bedilmesiyle, bütçe fazlaları 17. yüzyılın ortalarından sonlarına kadar geçen 
elli yıllık dönemde 500.000 akçe seviyelerine gerilemiştir. II. Viyana bozgunu 
sonrası devletin mali kaynak yaratma çabaları sürecinde merkezi vakıfların 
gelirleri de savaş finansmanında kullanılmıştır. Bu bağlamda merkezi vakıflar-
dan olan Atik Valide Külliyesi de bu süreçte savaş finansmanında kullanılmak 
üzere düzenli olarak iç hazineye kaynak aktarmıştır. Yaşanan süreçte külliye 
bu dönemde neredeyse ilk defa art arda bütçe açıklarıyla yüzleşmiştir. Kısa 
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cari yıl fazlalarını bir milyon akçenin üzerine çıkarmıştır. 1715 yılında idari 
bir düzenlemeden kaynaklandığını düşündüğümüz bir gerekçe ile külliyenin 
cizye gelirlerinin ortadan kalkmasıyla, bütçe fazlaları yüzyılın ortalarına kadar 
yeniden 500.000-600.000 akçe seviyelerine gerilemiştir.

Ancak 1757 yılından sonra bütçe açıkları mutat hale gelecek 1783 yılın-
dan sonra 1825 yılına kadar külliye bir daha bütçe fazlası vermeyecektir. Bütçe 
açıklarının siyasi ve ekonomik konjonktüre ve idari düzenlemeye bağlı olarak 
birbirini tetikleyen iki önemli sebepten meydana geldiği tespit edilmektedir. 
İdari düzenlemeden maksat külliyeye ait mukataa kaynaklarının işletme hak-
kının el değiştirmesidir. Haremeyn mukataaları 1171/1757-58 yılına gelene 
dek Darüssaade ağalarının nezaretinde idi. Fakat Darüssaade ağalarının uh-
delerinde olan mukataaların miri mukataalar gibi verimli işletilemedikleri ve 
yeterli düzeyde hasılat elde edilemediği gerekçesiyle 1171/1757-58 senesinde 
kontrolü Darüssaade ağalarından alınarak defterdarlara, Darphane’ye teslim 
edilmiştir.22 İlerleyen yıllarda muhasebelerden bu düzenlemenin külliye için 
şu şekilde işlediği tespit edilmektedir: Başta Yeni-İl Hassı olmak üzere bütün 
vakıf mukataaları külliyenin/Darüssaade ağalığının elinden alınmış, Darpha-
ne tarafından malikâne kapsamında taliplilerine yeniden ihale edilmiştir. Bir 
defaya mahsus alınan muacceleler ayrı bir fonda değerlendirilmek üzere Darp-
hane’ye teslim edilmiş, her yıl mal adında alınacak olan taksit meblağı olan 
2.888.320 akçe de vakfa verilmiştir. Nitekim külliye hesaplarında 1758 yılın-
dan itibaren 1825 yılına kadar bir daha mukataa geliri kaydedilmemiştir. Bu 
süreçte Darphane ve Hazine-i Amire tarafından vakfa mukataa bedeli olarak 
yukarıdaki sabit bedel ödenmiştir.23 Bu tarihten itibaren bu mallar Haremeyn 
Hazinesinin yani Atik Valide Külliyesinin temel gelirini oluşturmuştur. Ancak 
Darphane’ye teslim edilen muacceleleri vakıflar bir daha alamayacaklar, Darp-
hane Hazinesinde biriken Haremeyn mukataa ve mal paraları Küçük Kaynarca 

22 Feraizcizâde Mehmed Said Efendi, Gülşen-i Maarif, Darü’t-tıbâ’ati’l-âmire [İstanbul], 1252 
(1836), s. 1507. “ ... defterdarlar marifetiyle taliplilerine satılıp bedelleri hazine-i hümâyuna vaz’ 
ve haremeyn surresi sürre eminlerine teslim ve evkâf-ı sâire imâretlerinin masârıf ve vezâyifi 
hazîne-i hümâyundan mütevellilere i’tâ fazla-i evkâf lede’l-iktizâ umûr-ı haremeyne sarf için 
hazîne-i hümâyunda kalmak ve mukâtaat ve tevliyetlerin ekserisi yazıcı mazulleri, teberdarân 
ve ağa çukadarlarında bulunmağın cümlesi ref ’ ve bundan böyle merkumlara mukâtaat veril-
meyip aher taliplilerine verilmek ve darüssade ağaları ve yazıcılara faiz mukâtaatından mikdâr-ı 
kifâye şey tayin olunub ve nezâret ve tezâkir ve muhasebât kendü mühürleriyle olmak üzere…”

23 2.888.320 akçe sabit bedel üzerinden yapılan mukataa mal bedelleri muhasebelerde şu şekiller-
de geçmektedir: “Vakf-ı mezbûra Haremeyn tarafından verilmesi muayyen olan ve zirde mu-
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ve Yaş Antlaşmalarıyla sonuçlanan Rusya ile yapılan savaşların finansmanında 
kullanılacaktır.24 Yaşanan süreçte külliye, mukataasının reel bedelini ve özel-
likle muaccelesini alamamış bu durum gelir kaybı yaşamasına neden olmuş ve 
neticede külliye bütçe açıkları vermeye başlamıştır. 

Bütçe açıklarına yol açan ikinci etmen fiyat artışlarıdır. Külliye günde 
1000 kişilik iki öğün yemek çıkarıyordu. İmarette dağıtılan yemek ve yanın-
da verilen fodulanın hazırlığı için imaret kilerine yıl içinde aralıklarla büyük 
miktarlarda malzeme alımı yapılıyordu. Külliye, imaret kilerine yirmiye yakın 
malzeme için düzenli diyebileceğimiz bir alım gerçekleştiriyordu. Külliyenin 
en büyük masraf kalemini oluşturan imaret mutfağı için yapılan ödemeler on 
sekizinci yüzyılın ortalarına kadar giderler toplamının %40-45’ini oluşturur-
ken yüzyılın ikinci yarısında yaşanan fiyat artışlarıyla bu oran 2-3 kat artmıştır. 
On sekizinci yüzyılın ikinci yarısında başlayan fiyat artışları Tanzimat Döne-
mine kadar devam etmiştir. İmaret kilerinin 1725 yılı fiyatlarına kıyasla 1825 
yılına geldiğimizde, bal %1069, pirinç %1025, tuz %824, sadeyağ %466, zeytin-
yağı %452, un 1788 yılı itibariyle %266 oranında artmıştır. 

Bu iki etken yani fiyat artışları ve mukataaların Darphane tarafından işle-
tilmeye başlanması külliyenin bütçe açıkları vermesiyle sonuçlanmıştır. Esasen 
külliye muhasebelerine daha yakından baktığımızda bütçe açıklarının görü-
nenden daha fazla olduğu ancak özellikle ilk Rusya savaşının sonlarına doğru 
vakfa devlet tarafından yapılan yardımların suni bir iyileşme sağladığı görül-
mektedir. Bu bağlamda 1773 yılında vakfın imaret mutfağında dağıtılan fodula 
yapımı için hınta bahası adı altında Tersane-i Amire tarafından 3.718.041 akçe 
yardım yapılmıştır. 1774 senesinde aynı başlık altında tersane tarafından vak-
fa ödenen 6.994.468 akçe, külliyenin 1757 yılından beri ilk defa bütçe fazlası 
vermesini sağlamıştır. Tersane-i Amire tarafından fodula bedeli olarak dakîk 
(un) ve hınta (buğday) bahası adı altında yapılan ödemeler 1780 yılı itibariyle 
1.440.000 akçeye sabitlenmiştir. Bu yardımlar bütçe açıklarını durduramamış 
ancak açıkların şişmesini önlemiştir.

harrer maddeler mukabili 71 senesi için mütevell-i mumâ-ileyhe Hazine-i Amire’de mahfuz 
mal-ı Haremeynden ber vech-i nakd teslim olunan”, BOA, Ev. HMH.d 5110;  “mukâtaat-ı vakf-ı 
mezkûr faizlerinden Hazine-i Amire-i miriden gayr-i ez mal-ı Haremeyn mütevell-i mûmâ-i-
leyhe bâ telhîs ve bâ fermân-ı âlî teslim olunan: 2.788.320”, BOA, Ev. HMH.d 5449.

24 Yavuz Cezar, Osmanlı Maliyesinde Bunalım ve Değişim Dönemi (XVIII. Yüzyıldan Tanzimat’a 
Mali Tarih), Alan Yayıncılık, İstanbul 1986, s. 102.
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Sonuç

Merkezi vakıflar çok geniş bir yelpazede kendisinin şekillendirdiği ve 
kontrol ettiği iktisadi bir faaliyet alanı yaratmıştır. Bu nitelikteki devasa büt-
çeli vakıfları idari ve mali denetimleri, faaliyet alanları, kaynak kullanım bi-
çimleri, mali imkânları ve iktisadi ağırlıkları, teşkilat yapısının niteliği benzeri 
kıstaslarla yeniden değerlendirmek faydalı olabilir. Merkezi vakıflardan olan 
Atik Valide Sultan Külliyesi, Evkaf-ı Hümayun Nezareti’nin kuruluşuna kadar 
Darüssaade ağalarının nezaretinde devlet tarafından yönetilmiş, mali ve idari 
yönden düzenli olarak denetlenmiştir. Güçlü bir denetim aracı olan muhasebe 
kayıtları denetim ve yönetim erkini etkin bir şekilde çalıştıran temel dinamik 
olarak okunabilir.

Atik Valide Sultan Külliyesi 18. yüzyılın ortalarına kadar mali açıdan di-
rençli ve kuvvetlidir. Bu dönemde vakıf büyük miktarlarda bütçe fazlası ver-
mektedir. Bunda Atik Valide Sultan Vakfının sahip olduğu büyük tarımsal 
arterler ile Üsküdar başta olmak üzere İstanbul’un çeşitli semtlerindeki ticari 
çekim merkezlerinde oluşturduğu işletme, atölye, dükkân, han, hamam gibi 
kuruluşlarla şehir ekonomisi ile hinterlandı arasında iktisadî ve ticarî bir te-
şebbüs ağı oluşturarak, iktisadi faaliyetlerin hem de coğrafi alana yayılması 
hem de sektörel çeşitlilik taşıması belirleyici olmuştur.

18. yüzyılın ikinci yarısıyla birlikte devletin mali kaynak yaratma teşeb-
büsleriyle başlayan devlet müdahaleciliği merkezi vakıfların en büyük varlık-
larını oluşturan mukataaların ellerinden çıkmasına neden olmuştur. Artarak 
devam eden müdahalecilik vakıfların zirai gelirlerine önemli bir darbe vur-
muştur. Yaşanan süreç merkezi vakıfların bütçe dengesini bozmuş ve asırlar 
sonra vakıflar bütçe açıklarıyla yüzleşmek sorunda kalmışlardır. Yılsonu kesin 
hesap fazlalarını doğrudan iç hazineye aktaran merkezi vakıfların bütçe yapı-
ları yeni sürece adapte olamadığından bütçe açıkları derin ve kalıcı olmuştur. 
Son tahlilde merkezi vakıflar, Evkaf-ı Hümayun Nezareti öncesinde devlet yar-
dımıyla ayakta kalabilen kurumlara dönüşmüşlerdir.
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