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ÖNSÖZ 

Tarih biliminin konusu savaşlar ve siyasi olaylar olarak kabul edilmektedir. 

Erkek egemen tarih yazımı da bu kabulün en önemli kanıtı sayılabilir. Bu 

yazım türünde genel olarak savaşların konu edindiği tarihi metinler 

hükümdarların kahramanlıkları ana teması üzerine kurgulanmıştır. Oysaki 

tarihin konusu tek başına siyasi olaylar olmadığı gibi kahramanları da sadece 

hükümdarlar değildir. Siyasi tarihin yanında sosyal tarih de yaşanmış 

olayların anlaşılması açısından önem arz etmektedir. Tarihteki “ötekiler” 

konumunda bulunan kadınların yaşadıkları dönem zarfında siyasi, sosyal ve 

ekonomik hayattaki rolleri sosyal tarihin kapsamına girmektedir. Tarihte 

hükümdar,savaşçı gibi statülerde de bulunan kadınların Osmanlı 

Devleti’ndeki konumları ise tartışmalı olmuştur. Münazaalı bir alan olan bu 

konunun söylenceler ya da rivayetlerden ziyade birincil belgeler ışığında 

incelenmesi ise önemlidir. Osmanlı Devleti’nde kadınların siyasi, sosyal ve 

ekonomik konumları hakkında birincil kaynakların vereceği bilgiler önem arz 

etmektedir. Türk tarihinde yeri ve önemi tartışılmaz olan kadının Osmanlı 

Devleti’nde de aktif bir konumda bulunduğu dikkat çekici bir olgudur. Bu 

çalışma ile Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi fonlarında mahfuz bulunan 

binlerce belge arasından seçki yapılmaya çalışılmıştır. Kadınların idare ile 

olan ilişkilerinden çalışma hayatları ve sivil toplum kuruluşlarındaki 

faaliyetleri hakkında okuyucuya fikir verilmesi ayrıca amaçlanmıştır. 

Literatürdeki kadın konulu çalışmaların sayısının artırılması düşüncesinden 

hareketle birincil kaynaklardan faydalanarak hazırlanan bu eserin 

okuyucusuna faydalı olması dileğiyle. 

Nurullah NEHİR 

Burdur-2021 
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Resim1.2.3. Polonya Kralı II. Zygmunt 

 

 

Resim3.4. Hürrem Sultan 

 

 



8 | Nurullah NEHİR 

 

 

Belge 1 (1549) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARŞİV BELGELERİ IŞIĞINDA OSMANLI'DA KADIN | 9 

 

x. 

Hürrem Sultan’ın Polonya Kralı II. Zygmunt’a gönderdiği mektup. 

1549 

[Sadeleştirme] 

Allah Kral hazretlerinin ömrünü ziyade eylesin ve bir gününü bin eylesün. 

Mektubunuz gelip elimize ulaştığında o kadar mutlu oldum, o kadar hazzettim ki 

anlatmak mümkün değil. Sıhhatte ve selamette olduğunuzu yazıp ayrıca ve sizi 

halisane seven bana karşı sevginizi ve Padişah hazretlerine olan bağlılığınızı beyan 

etmişsiniz. Ömrünüz uzun olsun ve hep mutlu kalın. Mektubunuzda yazılan sevgi dolu 

ifadeler ve mektubu getiren Hasan kulumuza gösterdiğiniz dostlukları, Padişah 

hazretlerine de arz ettim. Kendileri de çok hazzettiler. Padişah hazretleri “önceki 

kralla iki kardeş gibiydik, inşallah kral ile baba oğul gibi oluruz” buyurdular. Kendi 

cevaplarını yine Hasan kulumuzla size gönderdiler. Bilesiniz ki Padişah hazretleri 

yanında her ne husus için olursa olsun sizlerden bahs edilecek olsa sizi hep hayır ile 

anmaktadır. Dostluğa binaen gönderilen yeni mektup boş gitmesin diye iki çift don ve 

gömlek ile altı tane destmal [büyük havlu] ve bir tane el yüz makrası [küçük havlu] 

gönderildi. Bohçası ile kabul buyurunuz. Zira sizlere layık değildir. İnşallah bundan 

sonra daha iyilerini göndeririz. Son olarak Rabbimden dilerim ki ömrünüz ve tahtınız 

uzun olsun.  

[imza] Haseki Sultan [Hürrem Sultan] 

[Transkripsiyon] 

Allah Kral hazretlerinin ömrünü ziyâde eylesün ve bir gününü bin eylesün, ma’rûza-i 

fakîre budur ki muhabbetnâmeniz gelüb vusûl buldukda şol kadar şâd ü handân olub 

hazz etdim ki kâbil-i ta’bîr değildir, mazmûn-ı münîfinde sıhhat ve selâmetiniz ayân 

ve bu muhibbe-i muhlisanıza olan iştiyâk-ı muhabbetiniz ve pâdişâh-ı âlem-penâh 

hazretlerine olan meveddetiniz beyân olunmuş ki kâbil-i ta’bîr değildir, müstedâm-ı 

ömr olub hemîşe dil-nüvâz olmakdan hâlî olmayasız ve mektûb-ı şerîfinizde olan 
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muhabbetleri ve Hasan kulum takrîr etdüği dostlukları câna minnet bilüb pâdişâh 

hazretlerine arz etdikden sonra pâdişâh-ı âlem-penâh hazretleri şol kadar hazz etmiş 

ki kâbil-i ta’bîr değildir, eyitmiş ki koca kıral bizim ile iki kardaş gibi idi inşallahu’r-

rahmân bu kıral ile atayla oğul gibi olalım demiş ve bu sürûrdan hükm-i şerîf emr 

edüb kulum Hasan’ı hâk-pâ-yı şerîfinize irsâl eyledi ve kıral hazretleri ma’lûm-ı şerîf 

ola ki pâdişâh yanında her ne husûs için ki sizlerden zikr olunursa on ol kadar sizleri 

hayr ile zikr etmeği câna minnet bilürüz, dostluğa binâ’en mektûb-ı muhabbet tehî-

dest olmamağ için iki çift don ve gönlek uçkuruyla ve altı dâne destmâl ve bir dâne el 

yüz makrası gönderildi, boğçası ile ma’zûr buyurasız, zîrâ sizlere lâyık esbâb 

gönderilmedi, inşallahu’r-rahmân şimden gerü kasd ile işledelim, bâkî hemîşe ömr ü 

devlet müstedân bâd, bi-rabbi’l-ibâd. 

[imza] El-fakîre el hakîre Haseki Sultan 
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Belge 2 (BOA, C.BLD, 12 / 582) 
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x. 

BOA, C.BLD, 12 / 582 

Muhtaç durumda olan felçli bir kadına maaş bağlanması hakkında, Sadrazam 

Hekimoğlu Ali Paşa’nın emri. 

5 Ocak 1733 

[Sadeleştirme] 

[Sadaret’e], 

Bu felçli kulları aslen varlıklı ve soylu biriydim. Allah tarafından şimdi felçli, hasta 

ve ziyadesiyle fakir bir haldeyim. Geçimimi sağlayacak durumum yoktur. Bu nedenle 

tezkere ile gezip sadaka toplayarak yaşıyordum. Ancak bazı kişiler buna da engel 

oldular. Yüce merhametlerinden rica ediyorum. Ne yapayım, kendimi denize mi 

atayım? Dilencilik etmeye bile bırakmazlar. Durum çok kötüdür. Muhtaç bir 

haldeyim. Mehametli sultanımdan rica ederim ki halime merhamet buyurulup bari bir 

miktar geçinecek kadar bir maaşcık ihsan ve kerem buyurulsun. Bu felçli kullarını 

mesrur buyursun. Baki ferman sulatnımındır. 

[imza] Felçli Rahime Hatun 

[Sadrazam’dan], 

Merhameti hak etmektedir. İstanbul gümrüğü gelirlerinden yevmiye iki akçe nafaka 

verilsin. 

5 Ocak 1733 

[Transkripsiyon] 

[Sadaret’e], 

Devletlü ve merhametlü sultânım hazretleri sağ olsun, 
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Bu meflûce câriyeleri an-aslin kişizâde olub bi-emrillahi te’âlâ meflûce ve alîle ve 

ziyâde fakîre olub bir vecihle geçinmeğe kâdir hâlim olmadığından tezkere ile gezüb 

sadâkât-ı nâs ile geçinirken ba’zı kimesneler mâni’ olub merâhim-i aliyyelerinden 

mercûdur ki nice edeyim kendimi mekr-i denize ilkâ edeyim sâ’illik etmeğe komazlar 

ve câriyenizi de ahvâlim gâyet diğer-gûn leyle-i işâya muhtâc olub merhametlü 

sultânımdan mercûdur ki hâlime merhamet buyurulub bari bir mikdâr geçinecek kadar 

bir yerden vezîfecik ihsân ve kerem buyurulmak bâbında bu meflûce kulların mesrûr 

buyurasız, bâkî fermân sultânımındır. 

[imza] Rahime Hatun meflûce 

[Sadrazam’dan], 

Muhill-i merhamet olmağla İstanbul gümrüğünden almak üzere nafaka mahlûlünden 

iki akçe tesviye olunmak buyuruldu. 

Fî 19 B [Receb] sene [1]145 [5 Ocak 1733] 
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Belge 3 (BOA, C.ADL, 29 / 1706) 
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x. 

BOA, C.ADL, 29 / 1706 

Kocasının katilinin yakalanması isteyen Çoğulu [Çığıl, Karapınar] köyünden Halime 

Hatun’un dilekçesi ile bu konuda Sadrazam Koca Yusuf Paşa’nın emri. 

1786 

[Sadeleştirme] 

[Sadaret’e], 

Merhum Sultan II. Selim hazretlerinin vakıflarından olan Karapınar Kazası’na bağlı 

Çoğulu [Çığıl, Karapınar] köyünde yaşamaktayım. Aynı köyden Elester oğlu 

Mehmed adlı kişi kocam Hacı Veli’yi öldürerek firar etmiştir. Adı geçenin suçu 

mahkemede isbat edilmiştir. Adı geçen katilin, hangi kasabada veya köyde bulunur 

ise yakalanmasını ve her ne icap ederse cezasının verilmesini rica ederim. Ferman, 

devletlü ve merhametlü sultanımındır. 

[imza] Halime Hatun 

[Sadaret’ten], 

Kanunun gereği yapılsın. 

[tahmini tarih 23 Ekim 1786] 

[Transkripsiyon] 

[Sadaret’e], 

Devletlü merhametlü sultânım hazretleri sağ olsun, 

Merhûm ve mağfûrün leh Sultan Selim [II. Selim] -tâbe serâhu- hazretlerinin 

evkâflarından Karapınar Kazâsı’ndan Çoğulu [Çığıl, Karapınar] nâm karye 

sâkinlerinden olub gene karye-i mezbûr sâkinlerinden Elester oğlu Mehmed nâm 
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kimesne zevcim Hacı Veli’nin kâtil[i] olub firâr [ve] inde’n-nâs (?) mahallinde 

mürâfa’a-i şer’ ve ihkâk olunmağla eltâf-ı sehmlerinden mercû’dur ki kâtil-i mezbûr 

kankı kasabada ve kurâlarında bulunur ise ahz olunub bâ-hüccet-i şer’iye muktezâ-yı 

şer’ her ne îcâb eder ise cezâsı tertîb ve ihkâk-ı hak olunmak bâbında fermân devletlü 

merhametlü sultânımındır. 

[imza] bende Halime Hatun 

[Sadaret’ten], 

Mûcebince şer’le buyuruldu. 

[tahmini tarih 29 Zilhicce 1200 / 23 Ekim 1786] 
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Belge 4 (BOA, C.İKTS, 24 / 1186 – 1) 
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x. 

BOA, C.İKTS, 24 / 1186 – 1 

Karaman, Konya, Ereğli ve Karapınar’da çocuklar ve kadınlar tarafından pazarlarda 

satılan pamuklu bezlerden vergi alınmaması, ancak esnafın ürettiklerinden vergi 

alınmaya devam edilmesi hakkında, Sadrazam Melek Mehmed Paşa’nın emri. 

23 Eylül 1793 

[Transkripsiyon] 

[Defterdar’dan], 

Karaman Eyâleti’nde vâki’ Nefs-i Karaman ve Konya ve Ereğli ve Karapınar kazâları 

ve … nevâhî ve kurâ ahâlîlerinin ekseri çulha esnâfından olmak hasebiyle mahâll-i 

merkûmede kurulan hafta pazarlarında nisvân ve sıbyânları üçer beşer vukiyye penbe 

… mâl ile esnâf-ı merkûmeye bey’ etmek âdet-i müstemireleri olub bu vechile bey’ 

olunan rişte-i penbe yirmi otuz vukiyyeden ibâret ve bu makûle penbe … nisvân ve 

sıbyândan resm-i mîrî tahsîli emr-i asîr olduğundan gayri tahsîline dahi ikdâm olunsa 

yirmi otuz nefer kolcuya muhtâc olmakdan nâşî hâsıl ola[cak vâridâtı] kolcu 

masârıfına ve masârıf-ı sâ’iresine vefâ etmeyeceğine binâ’en sıyâneten li’l-mîrî 

Manisa ve Tire kazâlarına verilen nizâm misillü ba’de-ez-în eyâlet-i merkûme kazâ 

ve nevâhî ve kurâlarında bu makûle nisvân ve sıbyânın mübâya’a ve i’mâl ve bey’ 

eyledileri penbe ve rişte-i penbe cüz’iyelerinden resm mütâlebe olunmayub fakat 

eyâlet-i merkûme dâhilinde sâkin çulha esnâfının i’mâl etdikleri penbe astarından iki 

akçe rüsûm-ı mîriyesini destgâh esnâfından tahsîli mahallinde fukarâya gadr ü zulüm 

olmamak ve mükerrer resm tahsîlinden hazer olunmak şartıyla ma’rifet-i şer’-i şerîf 

ve bi’l-cümle destgâh ashâbı ma’rifetleriyle tanzîm olunmak üzere sûret-i nizâmı 

Deraliyye’ye arz ü i’lâm olunmak bâbında Penbe Mukâta’ası Emîni hâcegân-ı Dîvân-

ı Hümâyûn’dan hâlâ Arpa Emîni İbrahim Efendi kullarının bâ-takrîr inhâsına mebnî 

sene-i sâbıka Şabânı’nda [h. Şaban 1207 / m. Mart 1793] isti’lâmı hâvî Karaman 

Vâlîsine ve sâ’ire hitâben emr-i şerîf ısdâr olunmuş olmağla şimdi Karapınar’da 

kaymakam-ı mütevellî olan Mehmed Emin Ağa’nın vürûd eden bir kıt’a arzuhâlinin 
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iki bend hulâsasından bend-i evveli mefhûmunda emr-i şerîf-i mezkûr ile Larende 

Kazâsı’na lede’l-vürûd bir hafta mürûrunda hâkim-i belde ve a’yân-ı vilâyetin 

tahrîkleriyle cullâh tâ’ifesinden yüz elli nefer zükûr ve beş altı yüz mikdârı inâs 

mahkemeye hücûm ve itâle-i lisân ve hadden bîrûn kelimât-ı nâ-hemvâre kasdı birle 

adem-i itâ’at ve harekât-ı nâ-marziyeye cesâret etmeleriyle hâkim ve a’yân-ı mûmâ 

ileyhimâ te’dîb olunmadıkca husûs-ı mezbûrun nizâmı mümkün olmayacağı 

kaymakam-ı mûmâ ileyhin yakînen meczûmu olduğundan mâdde-i mezkûreyi alâ-

hâlihâ terk ile avdet eylediğin tahrîr ve inhâ eder, emr-i şerîf-i mezkûr kaydı 

mâlikâneden ba’de’l-ihrâc penbe emîni efendi-i mûmâ ileyh kullarından isti’lâm 

olundukda gerek eyâlet-i merkûmede kâ’in kazâ ve nevâhî ve kurâda hâsıl olan ve 

gerek bilâ-tezkere etrâfdan vürûd eden penbe ve çekirdekli penbenin beher 

vukiyyesinden üç akçe ve rişte-i penbe ve elvânından altı akçe ve kozalı penbenin 

kıyyesinden birer akçe rüsûmâtının tahsîli için ber-mûceb-i şurût başka ve vech-i 

muharrer üzere isti’lâm olunmak üzere başka iki kıt’a evâmir-i şerîfe ısdârıyla emr-i 

tahsîli mûmâ ileyh Mehmed Emin Ağa’nın uhdesine ihâle olunmuş olmağla hâkim ve 

a’yân-ı mûmâ ileyhimânın evâmir-i mezkûrenin adem-i tenfîzi husûsunda zâhir olan 

kusûrlarına binâ’en her ne kadar te’dîbleri lâzımeden ise dahi bu def’a cerâyim-i 

mezkûreleri afv ile iki yüz yedi senesine [h. 1207 / m. 1793] mahsûben terâküm eden 

yedi bin kuruşdan mütecâviz emvâl-i mîriye mübâşir ma’rifetiyle beher hâl tahsîl 

olunmak ve tarafından mansûb emîni ahz ü kabz eylemek ve fî-mâ-ba’d bir ferdin 

te’addîsi zuhûr eder ise diyâr-ı âhere nefy ü iclâ ile te’dîb kılınmak için ber-mûceb-i 

şurût Karaman Vâlîsine ve sâ’ire hitâben emr-i şerîf sudûrunu i’lâm etmekle 

muktezâsı su’âl olundukda mûmâ ileyhin i’lâmı şurût ve kuyûda mutâbık olmağla 

mûcebince mü’ekked emr-i âlî i’tâsı iktizâ eylediği mâlikâneden derkenâr olunmuşdur 

bu sûretde i’lâm ve derkenârı mûcebince emr-i şerîf tahrîri muvâfık-ı şurût idiği. 

Ve bend-i sânîsi me’âlinde Larende tüccârından ve mütemevvilînden Keditartaroğlu 

demekle ma’rûf Hacı Süleyman nâm kimesnenin penbe bezi ve astar ve destâr olarak 

birkaç yükü Âsitâne’ye gitdiğini bundan akdem Kaymakam-ı mûmâ ileyh 

Âsitâne’den ol cânibe gider iken esnâ-yı râhda edüb tâcir-i merkûmun Âsitâne’de 

Bodrum Hanı’nda ve yahud Yeni Han’da olan şerîkine mezkûr yükler irsâl olunmağla 
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… merkûm ve sâ’ir Larende tüccârı getirdilüb derûn-ı Larende’de ne mikdâr cullâh 

ve kaç kıt’a destgâh olduğu tashîh ve defter olunub mûcebince îcâb eden rüsûm-ı 

mîriyenin tahsîli için emr-i âlî ısdâr ve mukaddem mübâşir ta’yîn ve tesyâr ile husûs-

ı mezbûrun râbıta tahtına idhâli lâzımeden olduğunu beyân ederek vech-i muharrer 

üzere bir kıt’a emr-i şerîf ısdârı ve el-yevm ol cânibde maktûl Koca Ağa muhallefâtına 

me’mûr silahşör-i şehriyârî Ali Bey’den dahi husûs-ı merkûmun tashîh ve tahkîki 

menût-ı re’y-i âlî idiğini tahrîr ve iş’âr eylediği ma’lûm-ı devletleri buyuruldukda her 

ne vechile irâde-i aliyye buyurulur ise emr ü fermân devletlü sa’âdetlü sultânım 

hazretlerinindir. 

[Sadrazam’dan], 

İzzetlü defterdâr efendi takrîriniz mûcebince … olan evâmir-i aliyyeli ısdâr etdirdesiz 

deyu buyuruldu. 

Fî 16 S [Safer] sene [1]208 [23 Eylül 1793] 
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Belge 5 (BOA, A.DVN.MHM, 5 / 47) 
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x. 

BOA, A.DVN.MHM, 5 / 47 

Hemşin’in Kilahlı köyünde ailesinden miras kalan tarlalarına başkaları tarafından el 

konulan bir kadına, mallarının iade edilmesi gerektiği hakkında, Padişah 

Abdülmecid’in fermanı. 

17 Mart 1848 

[Sadeleştirme] 

[Tuğra] [Abdülmecid Han bin Mahmud El-Muzaffer Dâ’imâ] 

Trabzon Valisi İsmail Rahmi Paşa ile Hemşin Kazası Naibi, Müdürü ve bölgenin ileri 

gelenlerine,  

Hemşin Kazası’na bağlı Kilahlı köyünde yaşayan Cevahire adlı kadının baba bir erkek 

kardeşlerinin öldüğü, kendisinin hiç erkek ve kız kardeşi kalmadığı, adı geçen köyde 

aileye ait tapulu tarlaların bu kadına miras kaldığı, ancak bu tarlaların aynı köyden 

Sakaoğlu Mehmed ve Postaloğlu Ahmed adlı kişilere verildiği ve bu nedenle adı 

geçen kadına haksızlık yapıldığı bildirilmiş ve kendisi kanunun uygulanması amacıyla 

bir ferman gönderilmesi için dilekçe vermiştir. Bunun üzerine durum Divan-ı 

Hümayun bürosu tarfından incelenmiştir. Bahs edilen yerlere adı geçenin kadının 

erkek kardeşleri mutasarrıf iken, bunların hepsi ölmüş ve hiçbir oğul, kız ve kardeş 

kalmamış ve tapu hakkı kadına ait olduğu halde kendisi buraları almaktan imtina 

etmiş ise bu tarlaların adları geçen Ahmed ve Mehmed’e tapu ile verilmesi yasaldır. 

Eğer böyle olmayıp da gerçekten kadın bu yerlere talip olmuş ve buna rağmen 

kendisine verilmeyip başkasına verilmişse haksızlık yapılmış demektir. Bu olayın 

üzerinden beş yıl geçmemişse kanun gereği tarlaların bu kadına iadesi gerekir. Siz ki 

vali, naip ve diğer ilgili kişiler olarak, yukarıda anlatıldığı şekilde kanunu uygulayarak 

hakkaniyeti sağlayın. O yerlerin adı geçen kişilere verilmesinin kanuna aykırı olup 

olmadığını ve verileli beş yıl geçip geçmediğini ortaya çıkararak adı geçen kadına 

iadesini sağlayın. Eğer davacıyı temsilen bir mübaşir tayini gerekirse bunun 
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masrafları kendisine aittir. Davalılardan bu konuda bir şey talep olunmasın. Bu 

vesileyle kimseye haksızlık ve zulüm olacak bir durum vukua gelmesin. Buna çok 

dikkat edin. Bu fermanımın gereğinin yapılmasına itina ile gayret edin. 

17 Mart 1848 

[Transkripsiyon] 

[Tuğra] [Abdülmecid Han bin Mahmud El-Muzaffer Dâ’imâ] 

Düstûr-ı mükerrem müşîr-i müfehham nezzâmü’l-âlem müdebbir-i umûrü’l-cumhûr 

bi’l-fikri’s-sâkıb mütemmim-i mehâmü’l-enâm bi’r-re’yi’s-sâ’ib mümehhid-i 

bünyânü’devlet ve’l-ikbâl müşeyyid-i erkânü’s-sa’âdet ve’l-iclâl el-mahfûf bi-sunufi 

avâtıfı’l-meliki’l-a’lâ mülhakâtıyla Trabzon Vâlîsi vezîrim İsmail Rahmi Paşa -

edâmallahu te’âlâ iclâlehu- ve kıdvetü’-n-nüvvâbi’l-müteşerri’în Hemşin Kazâsı 

nâ’ibi Mevlânâ … -zîde ilmuhu- ve mefâhirü’l-emâsil ve’l-akrân müdîr-i kazâ ve 

vücûh-ı memleket -zîde kadruhum- tevkî’-i refî’-i hümâyûn vâsıl olıcak ma’lûm ola 

ki, Hemşin Kazâsı’na tâbi’ Kilahlı karyesi sâkinelerinden Cevahire nâm hatunun baba 

bir er karındaşları birbirlerini müte’âkiben fevt olduklarında oğul ve kız ve baba bir 

er karındaşları kalmayub karye-i mezbûre toprağında vâki’ bâ-tapu iştirâken 

mutasarrıf oldukları ma’lûmetü’l-hudûd tarlaları tapuya müstehak ve hakk-ı tapu 

mezbûrenin olduğuna binâ’en mezbûre dahi ol yerleri bî-garaz erbâb-ı vukûfun takdîr 

eyledikleri tapuyu misliyle almağa tâlibe iken mezbûreye verilmeyüb karye-i mezbûre 

sâkinlerinden Sakaoğlu Mehmed ve Postaloğlu Ahmed demekle arîf kimesnelere 

verilüb mezbûreye gadr olunduğu beyânıyla kânûn üzere amel olunmak bâbında emr-

i şerîfim sudûru mezbûre tarafından bu def’a bâ-arzuhâl istid’â olunmuş ve dîvân-ı 

hümâyûnum kaleminden kânûnu su’âl olundukda münâza’un fîhâ olan yerlere 

mezbûrenin baba bir er karındaşları iştirâken mutasarrıflar ilen birbirlerini 

müte’âkiben fevt olduklarında oğul ve kız ve baba bir er karındaşları kalmayub 

tasarruflarında olan yerleri tapuya müstehak hakk-ı tapu bî-garaz erbâb-ı vukûfun 

ihtiyârlarıyla kız karındaşları mezbûrenin aldığına binâ’en teklîf olundukda almakdan 

ibâ ve imtinâ’ etmiş ve merkûmân Ahmed ve Mehmed’e resm-i tapu ile verilmiş ise 

zabt eylemeleri hasebü’l-kânûn yolunda olub eğer böyle olmayub da fi’l-hakîka 
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mezbûre karındaşları yerlerini bî-garaz erbâb-ı vukûfun takdîr eyledikleri tapuyu 

misliyle almağa tâlibe iken mezbûreye verilmeyüb merkûmâna verilerek gadr 

olunduğu muvâfık-ı nefsü’l-emr olduğu ve vereli beş sene geçmediği hâlde vech-i 

meşrûh üzere olan yerler bî-garaz erbâb-ı vukûfun takdîr eyledikleri tapuyu misliyle 

mezbûreye alıverilüb tarafından zabt ü zirâ’at etdirilmek muvâfık-ı kânûn idiği kalem-

i mezbûrdan tahrîr kılınmış olmağla siz ki vâlî-i müşârün ileyh ve nâ’ib ve sâ’ir mûmâ 

ileyhimsiz husûs-ı mezbûru şer’-i şerîfe ve bâlâda muharrer kânûn-ı münîfe tatbîk 

ederek ber-vech-i hakkâniyet rü’yet birle fi’l-hakîka ol yerlerin merkûmâna verilmesi 

bî-vech ve hilâf-ı kânûn idiği ve verileli beş sene geçmediği inde’ş-şer’ ve’l-meclis 

tebeyyün ve tahakkuk eylediği hâlde vech-i meşrûh üzere olan yerler bî-garaz erbâb-

ı vukûfun takdîr eyledikleri tapuyu misliyle mezbûreye alıverilüb tarafından zabt ü 

zirâ’at etdirilmesi husûsuna mübâderet ve husûs-ı mezbûr zımnında müdde’iye-i 

mezbûre cânibinden ol tarafda mübâşir ta’yîni matlûb olunduğu hâlde mu’ahharan 

irâde-i seniyye-i mülûkânemle mü’esses olan nizâmı mûcebince ta’yîn olunacak 

mübâşirin hizmet-i mübâşiriye ve masârıf-ı sahîhası kendi tarafından te’diye etdirilüb 

müdde’iyyün aleyhimâ câniblerinden hizmet-i mübâşiriye ve masârıf mütâlebe ve 

ahzı ve zinhâr bu vesîle ile kimesneye gadr ü te’addî misillü vaz’ ü hâlet vukû’a 

getirilmemesine dikkat ve keyfiyetin kaydı bâlâsına şerh verilmek üzere derbâr-ı 

şevket-karâr-ı mülûkâneme inhâ ve iş’ârına müsâra’at eylemeniz bâbında fermân-ı 

âlîşânım sâdır olmağla mazmûn-ı münîfinin infâz ve icrâsına i’tinâ ve mübâderet 

eyleyesiz şöyle bilesiz alâmet-i şerîfe i’timad kılasız. 

Tahrîren fî evâsıtı şehri Rebiülahir sene erba’a ve sittîn ve mi’eteyn ve elf [h. 11-20 

Rebiülahir 1264 / m. 17 Mart 1848] 
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Belge 5 (BOA, ŞD, 2427 / 12 – 4) 
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x. 

BOA, ŞD, 2427 / 12 – 4 

Kadınlar, çocuklar ve yaşlıların mahkeme kararı için ödemeye mecbur oldukları ilam 

ücretinden müstesna tutulmaları gerektiği hakkında, Adalet Bakanlığı’ndan 

Başvekalet’e [Başbakanlık] gönderilen yazı. 

22 Ekim 1879 

[Sadeleştirme] 

[Adalet Bakanlığı’ndan], 

Başvekalet’e, 

Nafaka ve mihr gibi fakirlere ait hakların uygulanması için hapis cezası verilecek 

borçluların alacaklıları olan kadınlar, çocuklar ve yaşlıların haklarının teminine dair 

olan geçici kanun gereği mahkeme kararı için ödemeye mecbur oldukları ilam 

ücretinden müstesna tutulmaları ve bu konuda kanun maddesine bir fıkra eklenmesi 

gerektiği hakkında, 12 Eylül 1879 tarihinde bir yazı gönderilmişti. Ancak bu hususta 

tarafınızdan henüz bir talimat gelmemiştir. Bu hususta birçok taraftan sorular 

gelmekte ve durumun aciliyet kesb ettiği bilgisi ulaştırılmaktadır. Gereğinin bir an 

önce yapılması, arz olunur. 

22 Ekim 1879 

[imza] Ahmed Cevdet Paşa 

[Transkripsiyon] 

[Adliye ve Mezâhib Nezâreti’nden], 

Başvekâlet-i Celîle-i Makâm-ı Âliyesi’ne, 

Ma’rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki, 
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Nafaka ve mihr gibi acezeye â’id hukûkun istîfâsı için habs edilecek medyûnunun 

dâyinleri olmak lâzım gelen nisvân ve sıbyân ve muhtâcîn-i acezenin i’lâmât-ı 

hukûkiyenin sûret-i icrâsına dâ’ir olan kânûn-ı muvakkat mûcebince te’diyesine 

mecbûr oldukları yevmiyeden istisnâlarıyla ol bâbda mâdde-i kânûniyeye bir fıkra-i 

mahsûsa olarak zeyl ve ilâvesi 25 Ramazan sene [12]96 [12 Eylül 1879] târîhinde 

makâm-ı celîl-i cenâb-ı vekâlet-penâhîlerine arz olunmuş ise de bu bâbda henüz bir 

irâde-i cevâbiye şeref-vürûd etmeyüb husûs-ı mezkûr ise ba’zı tarafdan su’âl ve 

isti’câl olunmakda bulunduğundan muktezâsının îfâ ve inbâsı husûsuna müsâ’ade-i 

aliyye-i cenâb-ı dâverâneleri şâyân buyurulmak bâbında emr ü fermân hazret-i men 

lehü’l-emrindir. 

Fî 7 Zilkade sene [1]296 ve fî 10 Teşrinievvel sene [1]295 [22 Ekim 1879] 

[imza] Cevdet [Ahmed Cevdet Paşa]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 | Nurullah NEHİR 

 

 

Belge 6 (BOA, DH.MKT, 1378 / 98) 
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x. 

BOA, DH.MKT, 1378 / 98 

Nisa Hastanesi’nde [Haseki Nisa Hastanesi] kadınlara hizmet verecek bir göz 

hastalıkları bölümü kurulacağı ve buraya bir doktoru atanacağı hakkında, İçişleri 

Bakanlığı’ndan Şehremaneti’ne [İstanbul Belediyesi] gönderilen yazı. 

16 Kasım 1886 

[Sadeleştirme] 

[İçişleri Bakanlığı’ndan], 

Şehremaneti’ne [İstanbul Belediyesi], 

16 Kasım 1886, 

İstanbul’da göz hastalıklarını tedaviye mahsus bir yer olmadığından bu hastalığa 

mübtela olan kadınlar, yabancılara ait hastanelere müracaat etmek zorunda 

kalmaktadır. Buna meydan verilmemesi için Nisa Hastanesi’nde [Haseki Nisa 

Hastanesi] özel koğuşlar hazırlanarak bu hastalık için müracaat edecek kadınların, 

gücü yetenleri ücretli ve imkanı olmayanların üceretsiz olarak tedavi olacakları bir 

bölüm kurulacaktır. Bu konuda Tıbbiye Nezareti’yle de [Tıp Bakanlığı] görüşülmüş 

ve aylık 750 kuruş maaşla bir göz doktorunun tayini için Şehremaneti’ne [İstanbul 

Belediyesi] yetki verilmesi talebiyle Sadaret [Başbakanlık] tarafından Padişah 

katından izin istenmiş ve çıkan bir irade ile bu husus onaylanmıştır. Gereğini yapınız. 

[Transkripsiyon] 

[Dâhiliye Nezâreti’nden], 

Şehremânet-i Celîlesi’ne, 

Fî 19 S [Safer] sene [1]304 ve fî 4 Teşrinisani sene [1]302 [16 Kasım 1886], 
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İstanbul’ca göz hastalıklarını tedâvîye mahsûs mahal olmamasına binâ’en bu hastalığa 

mübtelâ olan nisvânın ecnebî hastahânelerine mürâca’atlarına meydân verilmemek 

üzere Nisâ Hastahânesi’nde [Haseki Nisa Hastanesi] mahsûs koğuşlar tefrîkiyle 

mürâca’at eden nisvânın ashâb-ı servet ve iktidârdan oldukları hâlde ücretle ve 

âcizeden bulundukları sûretde meccânen tedâvî etdirilmek üzere Tıbbiye Nezâreti’yle 

bi’l-muhâbere yedi yüz elli kuruş ma’âş ile muktedir bir kehhâlin ta’yîni zımnında 

emânet-i celîlelerine me’zûniyet i’tâsı husûsuna vâki’ olan iş’âr-ı âlî-i dâverîleri 

üzerine taraf- sâmî-i sadâret-penâhîden bi’l-istîzân irâde-i seniyye-i cenâb-ı pâdişâhî 

müte’allik ve şeref-sudûr buyurulmuş olmağla îfâ-yı muktezâsına himem-i aliyye-i 

âsafâneleri buyurulmak bâbında. 
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Belge 7 (BOA, İ.DH, 1181 / 92365) 
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x. 

BOA, İ.DH, 1181 / 92365 

İstanbul Cerrahpaşa’daki bir evin Nakiye Hanım’a [Şair Hatice Nakiye Hanım, 1846-

1899] bağışlandığı hakkında, Padişah II. Abdülhamid’in emri. 

9 Haziran 1890 

[Sadeleştirme] 

[Padişahın Başsekreterliği’nden Sadaret’e], 

Cerrahpaşa’da Kürkçübaşı Ahmed Şemseddin Mahallesi’ndeki Langa Caddesi’nde 

bulunan ve Katip Mustafa Efendi Vakfı’ndan devlete geçmiş olan 12.000 kuruş 

kıymetindeki 151 numaralı evin, atiyye-i seniyye [padişah armağanları] tertibinden, 

eski Müneccimbaşı Osman Saib Efendi merhumun kızı Nakiye Hanım’a [Şair Hatice 

Nakiye Hanım, 1846-1899] bağışlanması, Padişahımız tarafından emr edilmiştir. Bu 

konuda Vakıflar Bakanlığı’na da tebligatta bulununuz. 

9 Haziran 1890 

[imza] Padişahın Başsekreteri Ahmed Süreyya Paşa 

[Transkripsiyon] 

[Mâbeyn-i Hümâyûn Başkitâbeti’nden Sadaret’e], 

Cerrahpaşa’da Kürkçübaşı Ahmed Şemseddin Mahallesi’nde Langa Câddesi’nde 

Kâtib Mustafa Efendi Vakfı’ndan olub mahlûliyeti ve on iki bin kuruş kıymeti 

bulunduğu evrâk-ı havâdisle i’lân edilen ma’a-müştemilât yüz elli bir numaralı 

hânenin atiyye-i seniyye tertîbinden münâsib mikdâr mu’accele i’tâsıyla Re’îsü’l-

Müneccimîn-i esbak Osman [Saib] Efendi merhûmun kerîmesi Nakiye Hanım [Şair 

Hatice Nakiye Hanım, 1846-1899] uhdesine tefvîz ve îcârı muktezâ-yı irâde-i 

seniyye-i cenâb-ı hilâfet-penâhîden olarak Evkâf-ı Hümâyûn Nezâret-i Celîlesi’ne 

dahi teblîğ-i mâdde edilmekle ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir. 
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Fî 22 Şevval sene [1]307 ve fî 28 Mayıs sene [1]306 [9 Haziran 1890] 

[imza] Serkâtib-i Hazret-i Şehriyârî Süreyya [Ahmed Süreyya Paşa] 
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Belge 8 (BOA, DH. MKT, 1795 / 18) 



ARŞİV BELGELERİ IŞIĞINDA OSMANLI'DA KADIN | 35 

 

x. 

BOA, DH. MKT, 1795 / 18 

Yedikule yakınındaki fabrikada çalışan kadın işçilerden evrak parası alınmaması 

gerektiği hakkında, İçişleri Bakanlığı’ndan Şehremaneti’ne [İstanbul Belediyesi] 

gönderilen yazı. 

24 Aralık 1890 

[Sadeleştirme] 

[İçişleri Bakanlığı’ndan], 

Şehremaneti’ne [İstanbul Belediyesi], 

24 Aralık 1890, 

Şehremaneti [İstanbul Belediyesi] Meclisi tarafından, Yedikule yakınında kurulan ve 

yün, pamuk ipliği ve benzeri şeyler imal eden fabrikada çalışan kadın işçilerden onar 

kuruş evrak parası alınması kararlaştırılmış ve bu karar şirkete tebliğ edilmişti. Ancak 

şirket yönetim kurulunun verdiği dilekçede, söz konusu kadın işçilerin fakir oldukları 

ve aldıkları günlük ücretin zaten düşük olduğu belirtilmiştir. Böyle bir para tahsili 

bunların mağduriyetine sebep olacaktır. Bu paranın bunlardan tahsilinden vaz 

geçilmesi, bu mümkün olmazsa önümüzdeki 13 Mart 1891 tarihinden itibaren 

alınmaya başlanması ve 10 on yaşından küçük olanların kapsam dışı bırakılması 

uygun olacaktır. Ekte gönderilen dilekçeyi de inceleyerek bu konuda gereğini yapın 

ve neticesini bildirin. 

[Transkripsiyon] 

[Dâhiliye Nezâreti’nden], 

Şehremânet-i Aliyyesi’ne, 
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Fî 12 Ca [Cemaziyelevvel] sene [1]308 ve fî 12 Kanunıevvel sene [1]306 [24 Aralık 

1890], 

Yedikule hâricinde inşâ olunan yün ve pamuk ipliği ve sâ’ire i’mâline mahsûs olan 

fabrikada müstahdem kadın ameleden onar kuruş tezkere parası ahz ü istîfâsına 

Meclis-i Emânet’ce karâr verilmiş ve sûret-i karâr şirkete teblîğ edilmiş ise de amele-

i merkûme fukarâdan ve aldıkları yevmiye dahi cüz’iyât kabîlinden olmasına binâ’en 

bu sûret haklarında gadri mü’eddâ olacağından bahisle zikr olunan tezkere parasının 

ahzından sarf-ı nazar olunması ve bu sûret kâbil olamadığı hâlde hulûl edecek bin üç 

yüz yedi senesi Mart’ından [1 Mart 1307 / 13 Mart 1891] i’tibâren ahzı ve on yaşından 

dûn olanların istisnâsı istid’âsına ve ba’zı ifâdeye dâ’ir şirketin meclis-i idâresinden 

verilen arzuhâl leffen savb-ı âlîlerine irsâl kılınmağla sûret-i inhâya nazaran bi’t-

tahkîk iktizâsının îfâ ve netîcesinin inbâsına himem-i aliyyeleri masrûf buyurulmak 

bâbında. 



ARŞİV BELGELERİ IŞIĞINDA OSMANLI'DA KADIN | 37 

 

 

Belge 9 (BOA, ŞD, 631 / 32 – 2) 
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x. 

BOA, ŞD, 631 / 32 – 2 

Fakir ve ihtiyaç sahibi olan asker annelerine, evli olsalar bile maaş bağlanması 

gerektiği hakkında, Askeri Emeklilik Sandığı’ndan Sadaret’e [Başbakanlık] 

gönderilen yazı. 

9 Ocak 1893 

[Sadeleştirme] 

[Askeri Emeklilik Sandığı’ndan], 

[Sadaret’e], 

Asker annelerinden kimsesiz olanlara maaş tahsis olunmaktadır. Bu gibilerden evli 

olan fakat eşleri yaşlı ve nafaka temin etmekten aciz bulunanlara da kimsesiz işlemi 

yapılarak maaş bağlanması gerekmektedir. Bu konuda umumi heyetimizden kaleme 

alınan mazbata ekte bilgilerinize sunulmuştur. Vereceğiniz emirler beklenmektedir. 

9 Ocak 1893 

[imza] Askeri Emeklilik Sandığı Bakanı … 

[Transkripsiyon] 

[Umûm Askerî Tekâ’üd Sandığı Nezâreti’nden], 

[Sadaret’e], 

Ma’rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki, 

Ümmühât-ı askeriyeden bîkes olanlara ma’âş tahsîs olunmakda ise de bunlardan 

sâhibetü’z-zevc olub da fakat zevcleri müsin ve ihtiyâr ve zevcelerini infâk ve 

i’âşeden âciz oldukları tahakkuk edenlere dahi bîkes nazarıyla bakılarak ma’âş tahsîsi 

lâzım gelüb gelmeyeceğine dâ’ir ba’zı ifâdeyi hâvî hey’et-i umûmiyeden terkîm ve 
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tanzîm kılınan mazbata manzûr-ı rekâyık-nüşûr-ı cenâb-ı sadâret-penâhîleri 

buyurulmak üzere matviyyen arz ve takdîm kılınmış olmağla her hâlde emr ü fermân 

hazret-i veliyyü’l-emrindir. 

Fî 20 Cemaziyelahir sene [1]310 ve fî 28 Kanunıevvel sene [1]308 [9 Ocak 1893] 

[imza] Umûm Askerî Tekâ’üd Sandığı Nâzırı … 
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Belge 10 (BOA, İ.DH, 1324 / 25 – 8) 
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x. 

BOA, İ.DH, 1324 / 25 – 8 

Haftada iki defa yayınlanmak üzere “Hanımlara Mahsus Gazete” adlı kadınlara 

yönelik gazetenin neşrine izin verildiği hakkında, Padişah II. Abdülhamid’in emri. 

12 Temmuz 1895 

[Sadeleştirme] 

[Sadaret’ten], 

Tarik Gazetesi başyazarı Mehmed Tahir Efendi, kadınlara ait konulardan bahs etmek 

ve haftada iki defa çıkmak üzere “Hanımlara Mahsus Gazete” adıyla bir gazete neşrine 

ruhsat talep etmiştir. Matbuat İdaresi’nden bildirildiğine göre, adı geçen kişi iyi hal 

sahibi biri olup kendisine ruhsat verilmesi uygun olacaktır. Bu konuda gelen İçişleri 

Bakanlığı yazısı ile ekleri bilgilerinize sunulmuştur. Vereceğiniz emirler aynen yerine 

getirilecektir, efendim. 

8 Temmuz 1895 

[imza] Sadrazam Mehmed Said Paşa 

[Padişahın Başsekreterliği’nden Sadaret’e], 

Göndermiş olduğunuz yazı ile ekleri Padişahımız tarafından incelenmiştir. Kendileri 

talep edilen konuya izin vermişlerdir. Gereğini yapınız. 

12 Temmuz 1895 

[imza] Mabeyn-i Hümayun Başkatibi Tahsin Paşa 

[Transkripsiyon] 

[Sadaret’ten], 
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Atûfetlü efendim hazretleri, 

Kadınlara müte’allik mevâddan bâhis olmak ve haftada iki def’a neşr olunmak üzere 

Hanımlara Mahsûs Gazete nâmıyla bir gazete neşrine ruhsat i’tâsı Tarîk Gazetesi ser-

muharriri Mehmed Tahir Efendi tarafından istid’â edilmesine ve mûmâ ileyhin hüsn-

i hâl ashâbından bulunmasına mebnî ruhsat-ı matlûbenin i’tâsı husûsuna dâ’ir 

Matbû’ât-ı Dâhiliye İdâresi’nden verilen müzekkerenin gönderildiğini hâvî Dâhiliye 

Nezâret-i Celîlesi’nin tezkeresi leffen arz ve takdîm kılınmış olmağla ol bâbda her ne 

vechile irâde-i seniyye-i cenâb-ı hilâfet-penâhî şeref-sünûh ve sudûr buyurulur ise 

mantûk-ı âlîsi infâz edileceği beyânıyla tezkere-i senâveri terkîm olundu efendim. 

Fî 15 Muharrem sene [1]313 ve fî 26 Haziran sene [1]311 [8 Temmuz 1895] 

[imza] Sadrazam Said [Mehmed Said Paşa] 

[Mâbeyn-i Hümâyûn Başkitâbeti’nden Sadaret’e], 

Ma’rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki, 

Resîde-i dest-i ta’zîm olub melfûfuyla manzûr-ı âlî buyurulan işbu tezkere-i sâmiye-i 

sadâret-penâhîleri üzerine mûcebince irâde-i seniyye-i cenâb-ı hilâfet-penâhî şeref-

sudûr buyurulmuş olmağla ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir. 

Fî 19 Muharren sene [1]313 ve fî 30 Haziran sene [1]311 [12 Temmuz 1895] 

[imza] Serkâtib-i Hazret-i Şehriyârî Tahsin [Tahsin Paşa] 
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Belge 11 (BOA, İ.ML, 27 / 49) 
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x. 

BOA, İ.ML, 27 / 49 

Şair Nigar Hanım’a ihtiyacından dolayı Hazine’den 1.000 kuruş ödenmesi hakkında, 

Padişah II. Abdülhamid’in emri. 

15 Temmuz 1898 

[Sadeleştirme] 

[Sadaret’ten], 

Merhum Osman Paşa’nın kızı Nigar Hanım [Şair Nigar Hanım, 1856-1918] evli 

olduğundan kendisine Askeri Emeklilik Sandığı’ndan maaş tahsis edilememektedir. 

Oysa kendisi ihtiyaç sahibi olup durumunu arz etmiştir. Yüce makamınızın bir 

sadakası olarak kendisine Hazine’nin ihtiyaç sahipleri kaleminden 1.000 kuruş tahsis 

edilmesi münasip olacaktır. Bu konuda vereceğiniz emirler beklenmektedir, efendim. 

25 Haziran 1898 

[imza] Sadrazam Halil Rıfat Paşa 

[Padişahın Başsekreterliği’nden Sadaret’e], 

Göndermiş olduğunuz yazı Padişahımız tarafından incelenmiştir. Kendileri talep 

edilen hususa izin vermişlerdir. Gereğini yapınız. 

15 Temmuz 1898 

[imza] Mabeyn-i Hümayun Başkatibi Tahsin Paşa 

[Transkripsiyon] 

[Sadaret’ten], 

Atûfetlü efendim hazretleri, 
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Asâkir-i şâhâne livâlarından müteveffâ Osman Paşa’nın kerîmesi Nigar Hanım zâtü’z-

zevc olması cihetiyle Askerî Tekâ’üd Sandığı’ndan ma’âş tahsîsine nizâm-ı müsâ’id 

olmadığına ve mûmâ ileyhâ ise muzâyaka-i hâlinden bahisle isti’tâf etmekde 

bulunduğuna mebnî sadaka-i âfiyet-i cihân-kıymet-i hazret-i pâdişâhî olmak üzere 

Hazîne-i Celîle-i Mâliye’ce kendisine muhtâcîn ma’âşâtı mahlûlâtından bin kuruş 

tahsîsi hakkında her ne vechile irâde-i seniyye-i hazret-i hilâfet-penâhî şeref-sünûh ve 

sudûr buyurulur ise mantûk-ı münîfi infâz olunacağı beyânıyla tezkere-i senâverî 

terkîm kılındı efendim. 

Fî 6 Safer sene [1]316 ve fî 13 Haziran sene [1]314 [25 Haziran 1898] 

[imza] Sadrazam Rıfat [Halil Rıfat Paşa] 

[Mâbeyn-i Hümâyûn Başkitâbeti’nden Sadaret’e], 

Ma’rûz-ı çâker-i kemînelerdir ki, 

Resîde-i dest-i ta’zîm olub manzûr-ı âlî buyurulan işbu tezkere-i sâmiye-i sadâret-

penâhîleri üzerine mûcebince irâde-i seniyye-i hazret-i hilâfet-penâhî şeref-sudûr 

buyurulmuş olmağla ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir. 

Fî 25 Safer sene [1]316 ve fî 3 Temmuz sene [1]314 [15 Temmuz 1898] 

[imza] Serkâtib-i Hazret-i Şehriyârî Tahsin [Tahsin Paşa] 
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Belge 12 (BOA, İ.TAL, 161 / 43 – 3) 
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x. 

BOA, İ.TAL, 161 / 43 – 3 

Hanımlara Mahsus Gazete’nin başyazarı Nigar Hanım ile gazetenin müdürü Şadiye 

Hanım’a Şefkat Madalyası verilmesi hakkında, Padişah II. Abdülhamid’in emri.  

18 Aralık 1898 

[Sadeleştirme] 

[Sadaret’ten], 

Hanımlara Mahsus Gazete’nin başyazarı Nigar Hanım ve aynı gazetenin müdürü 

Şadiye Hanım’ın üstün hizmet ve gayretlerinden dolayı ödüllendirilmeleri 

gerekmektedir. Bu nedenle adı geçen hanımlara birer Şefkat Madalyası verilmesi 

uygun olacaktır. Bu konuda İçişleri Bakanlığı’ndan gelen yazı da bilgilerinize 

sunulmuştur. Vereceğiniz emirler aynen yerine getirilecektir, efendim. 

19 Kasım 1898 

[imza] Sadrazam Halil Rıfat Paşa 

[Padişahın Başsekreterliği’nden Sadaret’e], 

Göndermiş olduğunuz yazı ile ekleri Padişahımız tarafından incelenmiştir. Kendileri 

talep edilen konuya izin vermişlerdir. Gereğini yapınız. 

18 Aralık 1898 

[imza] Mabeyn-i Hümayun Başkatibi Tahsin Paşa 

[Transkripsiyon] 

[Sadaret’ten], 

Atûfetlü efendim hazretleri, 
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Hanımlara Mahsûs Gazete ser-muharriresi Nigar ve müdîresi Şadiye hanımların 

müşâhid olan hüsn-i hizmet ve gayretlerinden nâşî sezâvâr-ı âtıfet-i seniyye 

olduklarından ve mûmâ ileyhimâya ikinci rütbeden birer kıt’a Şefkat Nişân-ı âlîsi 

i’tâsı hakkında Dâhiliye Nezâret-i Celîlesi’nin tezkeresi arz ve takdîm kılınmış 

olmağla ol bâbda her ne vechile irâde-i seniyye-i cenâb-ı hilâfet-penâhî şeref-sünûh 

ve sudûr buyurulur ise mantûk-ı münîfi infâz edileceği beyânıyla tezkere-i senâverî 

terkîm kılındı efendim. 

Fî 5 Receb sene [1]316 ve fî 7 Teşrinisani sene [1]314 [19 Kasım 1898] 

[imza] Sadrazam Rıfat [Halil Rıfat Paşa] 

[Mâbeyn-i Hümâyûn Başkitâbeti’nden Sadaret’e], 

Ma’rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki, 

Resîde-i dest-i ta’zîm olub melfûfuyla berâber manzûr-ı âlî buyurulan işbu tezkere-i 

sâmiye-i sadâret-penâhîleri üzerine mûcebince irâde-i seniyye-i cenâb-ı hilâfet-penâhî 

şeref-müte’allik buyurulmuş olmağla ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü’l-

emrindir. 

Fî 4 Şaban sene [1]316 ve fî 6 Kanunıevvel sene [1]314 [18 Aralık 1898] 

[imza] Serkâtib-i Hazret-i Şehriyârî Tahsin [Tahsin Paşa] 
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Belge 13 (BOA, İ.TAL, 161 / 41 – 2) 
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x. 

BOA, İ.TAL, 161 / 41 – 2 

Yaralı askerler için yaptıkları çalışmalardan dolayı Fatma Aliye Hanım ile Safiye 

Hanım’a Şefkat Madalyası verilmesi hakkında, Padişah II. Abdülhamid’in emri.  

18 Aralık 1898 

[Sadeleştirme] 

[Sadaret’ten], 

Merhum Cevdet Paşa’nın kızı ve yaverlerden Mirliva [Tuğgeneral] Faik Paşa’nın eşi 

Fatma Aliye Hanım ile Tercüman-ı Hakikat Gazetesi sahibi Ahmed Cevdet 

Efendi’nin eşi Safiye Hanım, yaralı askerlerimiz için para yardımı toplamışlar ve 

gerekli olan tıbbi malzemelerin tedarik edilmesinde çalışma ve gayret göstermişlerdir. 

Hilal-i Ahmer [Kızılay] Başkanlığı’ndan bildirildiğine göre kendileri 

ödüllendirilmeyi hak etmişlerdir. Bu nedenle adı geçen hanımlara birer Şefkat 

Madalyası verilmesi uygun olacaktır. Bu konuda vereceğiniz emriler beklenmektedir, 

efendim. 

19 Kasım 1898 

[imza] Sadrazam Halil Rıfat Paşa 

[Padişahın Başsekreterliği’nden Sadaret’e], 

Göndermiş olduğunuz yazı ile ekleri Padişahımız tarafından incelenmiştir. Kendileri 

talep edilen hususa izin vermişlerdir. Gereğini yapınız. 

18 Aralık 1898 

[imza] Mabeyn-i Hümayun Başkatibi Tahsin Paşa 

[Transkripsiyon] 
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[Sadaret’ten], 

Atûfetlü efendim hazretleri, 

Merhûm Cevdet Paşa kerîmesi ve yâverân-ı hazret-i şehriyârîden Mirlivâ sa’âdetlü 

Faik Paşa halîlesi Fatma Aliye ve Tercüman-ı Hakîkat Gazetesi sâhib-i imtiyâzı 

sa’âdetlü Ahmed Cevdet Efendi hazretlerinin haremi Safiye hanımların mecrûhîn 

merzâ-yı asâkir-i şâhâne için sarf ve isti’mâl olunmak üzere i’ânât-ı nakdiye ve 

levâzım ve eşyâ-yı tıbbiye celb ve tadâriki husûsunda sa’y ü gayretleri müşâhid 

olunmasına mebnî şâyân-ı taltîf-i âlî olduklarından mûmâ ileyhimânın ikinci rütbeden 

birer kıt’a Şefkat Nişân-ı hümâyûnu i’tâsıyla taltîfleri husûsuna dâ’ir Hilâl-i Ahmer 

İdâresi riyâseti vekâletinin tezkeresi arz ve takdîm olunmağla ol bâbda her ne vechile 

irâde-i seniyye-i cenâb-ı hilâfet-penâhî şeref-müte’allik buyurulur ise mantûk-ı âlîsi 

infâz edileceği beyânıyla tezkere-i senâveri terkîm olundu efendim. 

Fî 5 Receb sebe [1]316 ve fî 7 Teşrinisani sene [1]314 [19 Kasım 1898] 

[imza] Sadrazam Rıfat [Halil Rıfat Paşa] 

[Mâbeyn-i Hümâyûn Başkitâbeti’nden Sadaret’e], 

Ma’rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki, 

Resîde-i dest-i ta’zîm olub melfûfuyla berâber manzûr-ı âlî buyurulan işbu tezkere-i 

sâmiye-i sadâret-penâhîleri üzerine mûcebince irâde-i seniyye-i cenâb-ı hilâfet-penâhî 

şeref-müte’allik buyurulmuş olmağla ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü’l-

emrindir. 

Fî 4 Şaban sene [1]316 ve fî 6 Kanunıevvel sene [1]314 [18 Aralık 1898] 

[imza] Serkâtib-i Hazret-i Şehriyârî Tahsin [Tahsin Paşa] 
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Belge 14 (BOA, DH.MKT, 2179 / 9) 
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x. 

BOA, DH.MKT, 2179 / 9 

Isparta’da İslam kızları ve kadınlarının sanata teşvik edilmeleri için halı tezgahları 

kurulması gerektiği hakkında, İçişleri Bakanlığı’ndan Konya Valiliği’ne gönderilen 

yazı. 

18 Mart 1899 

[Sadeleştirme] 

[İçişleri Bakanlığı’ndan], 

Konya Valiliği’ne, 

18 Mart 1899, 

6 Mart 1899 tarihli ve 633 numaralı yazınızda belirtildiği üzere, Isparta’da İslam 

adabına uygun olmayacak şekilde İslam kızları ve kadınlarının ev hizmetleri ve halı 

tezgahlarında çalışmak üzere Hıristiyan hanelerine gitmelerinin önlenmesi 

gerekmektedir. Bu vesile ile Müslüman mahallelerinin münasip yerlerinde halı 

tezgahları kurularak İslam kadınlarının sanata teşvik edilmesi uygun olacaktır. 

Böylece İslam kızları ve kadınlarının Hıristiyan hanelerinde hizmetçilik etmek için 

gönderilmelerine mani olunabilir. Düşünülen bu tedbir, oldukça münasip görünmekte 

olduğundan üzerinde çalışılmaya devam edilsin. Diğer taraftan  Müslümanlara ait 

tezgahların çoğalması ve gelişmesine de destek verilmesi gerekmektedir. Kaldı ki 

Isparta Mutasarrıflığı’nın yazısından anlaşıldığına halkın bir kısmı da şiddetli zaruret 

ve ihtiyaç halindedir. Bu nedenle Hıristiyan tezgahlarına yevmiyelerini çıkarabilmek 

için gitmek mecburiyetinde kalıyorlar. Halı ve seccade gibi şeylerin oralarda 

dokunması ve imal edilmesi henüz yeni gelişen işler olsa da daha önce Hıristiyan ev 

ve tezgahlarında yevmiye ile çalışmak usulü gerek Isparta’da ve gerek başka yerlerde 

pek göülen bir şey değildi. İşe ihtiyacı olan İslam kadınları daha önce ne yapıyorlardı? 

Küçük kızların sanat öğrenmesine ve şimdilik Hıristiyan tezgahlarına gitmelerine 
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engel olunmasa bile yaşlı başlı İslam kadınlarının gayr-i müslim evlerinde hizmete 

gitmeleri kesinlikle uygun bir durum değildir. Bunların kocaları vaya velileri azarı 

hak ediyor. O kadınların bakıcı erkekleri yok mu? Bunlar dul kalmış kadınlar mıdır? 

Hizmetçiliğe gidenler kaç kadındır? Bu işlere gitmeleri sırf nafaka tedarikinden mi 

kaynaklanmaktadır? Yoksa eskiden beri devam edegelen bir alışkanlık mıdır? 

Durumun tüm ayrıntılarının tespiti için Isparta Mutasarrıflığı’ndan gerekli malumatı 

sorarak neticesini bildiriniz. 

[Transkripsiyon] 

[Dâhiliye Nezâreti’nden], 

Konya Vilâyet-i Aliyyesi’ne, 

Fî 6 Zilkade sene [1]316 ve fî 6 Mart sene [1]315 [18 Mart 1899], 

Isparta’da İslâm kız ve kadınlarının hidemât-ı beytiyede ve halı destgâhlarında 

istihdâm olmak üzere Hıristiyan meskenlerine devâmları emr-i neşri mâni’ ve âdâb-ı 

İslâmiyete münâfî olması cihetle bunun men’i zımnında mahallât-ı islâmiyenin 

mevâki’-i münâsibesinde halı destgâhları te’sîs ve küşâdı ile muhadderât-ı 

İslâmiyenin san’ata teşvîki Hıristiyan hânelerinde hizmetcilik eden İslâm kız ve 

kadınlarının da bu işe gönderilmesi ve teferru’âtı hakkında cevâben tevârüd eden 22 

Şubat sene [1]314 [6 Mart 1899] târîh ve altı yüz otuz üç numaralı tahrîrât-ı aliyyeleri 

mütâla’a-güzâr-ı âcizî oldu, ittihâz olunan tedâbîr muvâfık-ı hâl olmasıyla hüsn-i 

muhâfazasına devâm ve bir tarafdan İslâm destgâhlarının teksîr ve terakkîsi esbâbını 

istikmâle ihtimâm etdirilmek muktezâ-yı maslahatdandır, kaldı ki Isparta 

Mutasarrıflığı’nın tahrîrât-ı cevâbiyesinde ahâlî-i İslâmiyeden bir kısım da eşedd-i 

zarûret ve ihtiyâc olmağla şu sebebden nâşî Hıristiyan destgâhlarına yevmiye bulmak 

için gitmeğe mecbûr kaldıkları bildiriliyor, halı ve seccâde gibi şeylerin oralarda nesc 

ve i’mâli daha yeniden yeniye meydâna gelmiş işlerdir, ondan evvel yevmiye ile 

çalışdırmak usûlü gerek Isparta’da ve gerek başka yerlerde cârî değil idi, işe ihtiyâc 

ile muzdarib bulunan İslâm kadınları ol vakit ne yapıyorlardı, küçük kızların san’at 

öğrenmesine ve şimdilik Hıristiyan destgâhlarına gitmesine mümâna’at olunmasa bile 
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yaşlı başlı İslâm kadınlarının gayr-i müslim büyûtunda hizmete girmeleri min-külli’l-

vücûh sezâvâr-ı takbîh hâlâtdan görünmesiyle velîleri müstehakk-ı levmdir, o 

kadınların bakıcı erkekleri yok mu, dul kalmış hatunlar mıdır, hizmetciliğe gidenler 

kaç kadındır, mûcib-i şeyn ü ar öyle işçilik ihtiyâr etmeleri mücerred nafaka 

tedârikinden münba’is midir, yoksa görenin sâ’ikasıyla kadîm bir i’tiyâd mıdır, 

keyfiyetin ez-ser-i nev tahkîki lâzımeden olduğuna mebnî mutasarrıflığa yine vesâyâ[-

yı] ifâ ve netîcenin inbâ buyurulması hasâfet-i aliyye-i atûfîlerinden mutanazzır 

bulunmağla ol bâbda. 
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Belge 15 (BOA, BEO, 1554 / 116516) 
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x. 

BOA, BEO, 1554 / 116516 

Doğum esnasında meydana gelen kadın ölümlerinin azaltılması için taşra kazalarına 

yeteri kadar ebe atanması gerektiği hakkında, Sadaret’ten [Başbakanlık] Askeri 

Okullar Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’na gönderilen yazı. 

25 Eylül 1900 

[Sadeleştirme] 

[Sadaret’ten], 

Askeri Okullar Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’na, 

25 Eylül 1900, 

İkdam Gazetesi’nde yayınlanan bir haberde Konya Vilayeti’ne bağlı Koçhisar 

[Şereflikoçhisar, Ankara] Kazası’nda bir kadının doğum esnasında doktor ve ebe 

bulunamamasından dolayı ölmüş olduğu anlatılmaktadır. Bu haber Padişahımız 

tarafından okunmuş ve kendileri Askeri ve Mülki Tıp Okullarında bunca doktor ve 

ebe yetiştiği halde bazı kazaların tıp uzmanlarından mahrum kalması yüzünden bu 

gibi kazalar meydana gelmesini teessüfle karşılamıştır. Bu nedenle Padişahımız, 

taşrada da lüzumu kadar okuldan yetişmiş ebeler bulundurulması için hemen 

girişimlere başlanmasını, Mabeyn-i Hümayun Başkitabeti [Padişahın Başsekreterliği] 

ile gönderdiği yazıda emr etmektedirler. Bu konuda Askeri Okullar Bakanlığı’na icab 

eden tebliğ yapılmıştır. İçişleri Bakanlığı olarak da gereğini yapınız. 

[Transkripsiyon] 

[Sadaret’ten], 

Mekâtib-i Askeriye-i Şâhâne ve Dâhiliye Nezâret-i Celîlelerine, 

Fî 30 Cemaziyelevvel sene [1]318 ve fî 12 Eylül sene [1]316 [25 Eylül 1900], 
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Konya Vilâyeti dâhilinde Koçhisar Kazâsı’nda bir kadının vaz’-ı haml esnâsında 

etibbâ ve kâbilenin mefkûdiyetinden dolayı bir sûret-i mü’essifede vefât eylemiş 

olduğu İkdâm Gazetesi’nde manzûr-ı âlî olarak sâye-i me’âlî-vâye-i hazret-i 

cihânbânîde Askerî ve Mülkî Mekteb-i Tıbbiye’de bunca etibbâ ve kâbileler 

yetişdirilmekde iken ba’zı kazâların mütehassısînden mahrûmiyeti yüzünden bu gibi 

kazâlar vukû’a gelmesi mûcib-i te’essüf-i şâhâne olduğundan taşrada dahi lüzûmu 

kadar mektebden yetişmiş kâbileler bulundurulması tedâbîrine hemen teşebbüs 

olunması şeref-sudûr buyurulan irâde-i seniyye-i cenâb-ı hilâfet-penâhî iktizâ-yı 

âlîsinden bulunduğu mâbeyn-i Hümâyûn Başkitâbet-i Celîlesi’nden bâ-tezkere-i 

husûsiye inbâ ve Mekâtib-i Askeriye-i Şâhâne Nezâret-i Celîlesi’ne de teblîgât icrâ 

kılınmasına nezâret-i celîlelerince dahi îcâbının îfâsına himmet ve Dâhiliye Nezâret-i 

Celîlesi’ne de teblîgât kılınmasına ber-mantûk-ı emr ü fermân-ı şâhâne îcâbının 

îfasına himmet. 
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Belge 16 (BOA, ŞD, 594 / 14) 
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x. 

BOA, ŞD, 594 / 14 

İzmir Gümrüğü’nde bir kadın kadın kolcunun [muhafız, güvenlik görevlisi] 

görevlendirilmesi gerektiği hakkında, Rüsumat Emaneti’nden (Vergi İdaresi) 

Sadaret’e gönderilen yazı. 

7 Temmuz 1902 

[Sadeleştirme] 

[Rüsumat Emaneti’nden (Vergi İdaresi) Sadaret’e], 

Deniz yoluyla Yunanistan’dan İzmir Gümrüğü yolcu salonuna gelen kadınların 

yanlarında ve üzerlerinde muzır yayın, silah ve yanıcı maddeler getirdikleri, fuar 

vesilesiyle Reji [Tekel] İdaresi tarafından görevlendirilen kadın kolcunun [muhafız, 

güvenlik görevlisi] yaptığı üst aramalarında ortaya çıkmıştır. Bu tür eşyaların ortaya 

çıkarılması, salona giren kadınların üstlerini arayacak kadın kolcuların olmasına 

bağlıdır. Geçici olarak salonda görevlendirilen kadın kolcu, aylık 100 kuruş maaşla 

sürekli olarak görev yapmaya ikna edilmişse de İzmir Rüsumat İdaresi ödenecek maaş 

için kaynak bulamamıştır. Bu idareden gelen yazıya nazaran söz konusu gümrük 

salonunda böyle bir kolcu kadının istihdamı oldukça gereklidir. Bu kadın kolcuya 

aylık olarak ödenmesi planlanan 100 kuruşun da olağanüstü harcamalar kaleminden 

karşılanması münkündür. Ancak görevlendirmenin daimi olması nedeniyle keyfiyetin 

tarafınızdan da uygun bulunması ve onaylanması gerekmektedir. Durum arz olunur. 

7 Temmuz 1902 

[mühür] Rüsumat Emini Nazif Ahmed 

[Transkripsiyon] 

[Rüsûmât Emâneti’nden], 
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Bahren bâ-husûs Memâlik-i Yunaniye’den İzmir Emti’a-i Dâhiliye Gümrüğü yolcu 

salonuna gelen kadınların üzerinde evrâk-ı muzırra ve esliha ve eczâ-yı nâriye 

bulunduğu panayır münâsebetiyle Reji İdâresi’nden celb olunan kadın kolcuların icrâ 

etdikleri taharriyât üzerine bu kabîl eşyânın ihrâc edilmesiyle müstedil olduğundan ve 

bu kadınlar salona geldiklerinde üzerlerini taharrî etmek üzere kadın kolculardan 

birinin şehrî yüz kuruş ma’âşla dâ’imâ salonda kalması için iknâ’ olunmuş ise de 

ma’âşına karşılık bulunamadığından bahisle îfâ-yı muktezâsı İzmir Rüsûmât 

Nezâreti’nden vârid olan tahrîrâtda bildirilmiş ve sûret-i iş’âra nazaran mezkûr 

salonda böyle bir kolcu kadının istihdâmı lâzımeden bulunduğu anlaşılub buna şehrî 

i’tâsı lâzım gelen yüz kuruşun da müteferrika tertîbinden tesviyesi mümkün ise de 

dâ’imü’l-vukû’ olmak hasebiyle keyfiyetin huzûr-ı sâmî-i fahîmânelerinden istîzânı 

bi’l-havâle Cem’iyet-i Rüsûmiye’den ifâde kılınmış olmağla şeref-sânih olacak re’y-

i sâmî-i cenâb-ı vekâlet-penâhîlerinin sû-yı âcizîye emr ü inbâ buyurulması bâbında 

emr ü fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir. 

Fî gurre [1] Cemaziyelahir sene [1]320 ve fî 24 Haziran sene [1]318 [7 Temmuz 1902] 

[mühür] Rüsûmât Emîni Nazif Ahmed 
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Belge 17 (BOA, TFR.I.KV, 19 / 1810 – 6) 
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x. 

BOA, TFR.I.KV, 19 / 1810 – 6 

Makedonya bölgesinde devam eden yol inşaatında hasta, yaşlı, çocuk ve kadınların 

çalıştırılmaması gerektiği hakkında, Rumeli (Balkan) Vilayetleri Genel 

Müfettişliği’nden İştib [Stip], Osmaniye [Valandovo], Köprülü [Veles], Radovişte 

[Radovis], Kumanova [Kumanovo], Kıratova [Kratovo], Koçana [Kocani] ve Palanka 

[Kriva Palanka] Kaymakamlıklarına gönderilen telgrafın sureti. 

1 Haziran 1903 

[Sadeleştirme] 

[Rumeli (Balkan) Vilayetleri Genel Müfettişliği’nden], 

İştib [Stip], Osmaniye [Valandovo], Köprülü [Veles], Radovişte [Radovis], 

Kumanova [Kumanovo], Kıratova [Kratovo], Koçana [Kocani] ve Palanka [Kriva 

Palanka] Kaymakamlıklarına, 

1 Haziran 1903, 

Yol yapımı mükellefi olan işçiler arasında bir çok hasta ve ihtiyar kimselerle çocuk 

ve kadınların bulunduğu haber verilmektedir. Bu durumun, her köyün vermesi 

gereken işçileri tamamlamak için yine o köyler tarafından tercih edilmiş bir şey olması 

ihtimalinden kaynaklanması mümkünse de hükümetin icraatlarını eleştirmek için her 

türlü fırsattan yararlamaya çalışanlar olabilir. Bu gibi kötü niyetliler, bu durumdan 

istifade ile “hükümet tarafından hasta ve ihtiyar kişiler ile çocuk ve kadınlar yol 

inşaatında çalıştırılıyo” gibi yayınlarla zihinleri karıştırabilirler. Böyle şeylerin 

tarafınızdan dikkate alınmaması pek büyük bir gaflet eseri olup teessüfle 

karşılanmıştır. Yasal mükellefiyet dışında herhangi bir şeye asla meydan vermeyin ve 

bu çirkin hale bir son verin. Sizden beklenen, inşası devam eden yollara bizzat giderek 

işin nizamı dairesinde sürdülmesini sağlamaktır. Böyle bir uygunsuzluğun tekrar 

etmesi halinde sorumluluk size ait olacaktır. 
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[Transkripsiyon] 

[Rumeli Vilâyât-ı Şâhânesi Müfettiş-i Umûmîliği’nden], 

İştib [Stip, Makedonya], Osmaniye [Valandovo, Makedonya], Köprülü [Veles, 

Makedonya], Radovişte [Radovis, Makedonya], Kumanova [Kumanovo, 

Makedonya], Kıratova [Kratovo, Makedonya], Koçana [Kocani, Makedonya], 

Palanka [Kriva Palanka, Makedonya] Kaymakamlıklarına, 

Fî 19 mayıs sene [1]319 [1 Haziran 1903], 

Yollarda çalışan amele-i mükellefe içinde bir çok alîl ve ihtiyâr kimesnelerle çocuk 

ve kadın bulunduğu mevsûken müstahberdir her köyün ta’yîn ve tahdîd edilen 

hissesini ikmâl için yine köyce yapılmış bir şey olması ihtimâle karîb ise de icrâ’ât-ı 

hükûmeti tenkîd için her dürlü fırsatdan istifâdeye sâ’î olan bedhâhların bu hâlden 

istifâde ile hükûmet tarafından alîl ve ihtiyâr eşhâs ile sıbyân ve nisvânın yol 

inşâ’âtında istihdâm olunuyorlar gibi neşriyât-ı bedhâhâne ile tağlîz-i ezhâna sa’y 

edecekleri derkâr olduğuna ve böyle şeyler tarafınızdan nazar-ı dikkate alınmaması 

pek büyük bir eser-i gaflet ve şâyân-ı te’essüf bulunduğuna mebnî mükellefiyet-i 

nizâmiye hâricinde mu’âmeleye kat’iyen meydân verdirilmeyerek bu çirkin hâlin 

serî’an ref’i ve derdest-i inşâ bulunan yollara bi’z-zât azîmetle işin merzî-i âlî 

dâ’iresinde cereyânı esbâbının istikmâli matlûbdur böyle bir yolsuzluğun tekerrürü 

hakkınızda mes’ûliyet-i şedîdeyi mûcib olur. 
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Belge 18 (BOA, MF.MKT, 939 / 43 – 1) 
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x. 

BOA, MF.MKT, 939 / 43 – 1 

Kadın öğretmenlerin, eğitim çalışanlarının maaşlarından kesilen vergi-yi şahsiden 

[kişisel vergi] muaf oldukları ve bu verginin sadece erkek öğretmenlerin maaşlarından 

kesileceği hakkında, Eğitim Bakanlığı’ndan Halep Vilayeti Eğitim Müdürlüğü’ne 

gönderilen yazı. 

10 Eylül 1906 

[Sadeleştirme] 

[Eğitim Bakanlığı’ndan], 

Halep Vilayeti Eğitim Müdürlüğü’ne, 

10 Eylül 1906, 

Eğitim çalışanlarının maaşlarından kesilecek kişisel vergiler hakkında tebliğ edilen 

genelgeye cevaben gönderdiğiniz 18 Temmuz 1906 tarihli ve 81 numaralı yazınızda, 

bu vergi mukabilinde ne şekilde makbuz verileceği ve kadın öğretmenlerin 

maaşlarından kişisel vergi kesilip kesilmeyeceği sorulmuştur. Durum Muhasebe’ye 

havale edilmiş ve bu verginin erkeklere mahsus olmasından dolayı kadın 

öğretmenlerden tahsiline lüzum olmadığı tespit edilmiştir. Bu husus Maliye 

Bakanlığı’nca da daha önce tamimen bildirilmişti. Makbuz konusunda ise çalışanların 

maaşlarından kesilen emeklilik ve mazuliyet aidatı gibi makbuz ilmühaberler aylık 

cetveller şeklinde bakanlığa gönderilmelidir. Çalışanlara ayrıca bir nüshasının 

verilmesine lüzum yoktur. Gereğini yapınız. 

[Transkripsiyon] 

[Ma’ârif Nezâreti’nden], 

Haleb Vilâyeti Ma’ârif Müdîriyeti’ne, 
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Fî 21 Receb sene [1]324 ve fî 28 Ağustos sene [1]322 [10 Eylül 1906], 

Me’mûrîn ve müstahdemîn-i ma’ârifin ma’âşlarından tevkîf olunacak vergi-yi şahsî 

hakkında umûm sırasında sebk eden teblîgâta cevâben vârid olan 5 Temmuz sene 

[1]322 [18 Temmuz 1906] târîh ve seksen bir numaralı tahrîrât-ı vâlâlarında mezkûr 

vergi mukâbilinde ne sûretle makbûz verileceği ve bir de mu’allimelerin 

ma’âşlarından vergi-yi şahsî tevkîfi lâzım gelüb gelmeyeceği istifsâr olunması üzerine 

Muhâsebe’ye lede’l-havâle mezkûr verginin nüfûs-ı zükûra mahsûs olduğu cihetle 

mu’allimelerden istîfâsı lâzım gelmeyeceği bi’l-istifsâr Mâliye Nezâret-i 

Celîlesi’nden iş’âr olunarak keyfiyet derdest-i ta’mîm bulunmuş ve makbûzlara 

gelince bunlar da me’mûrîn ve müstahdemîn ma’âşâtından tevkîf olunan tekâ’üd ve 

ma’zûlîn â’idâtı misillü makbûz ilmühaberlerinin cedâvil-i şehriye ile nezâret-i 

senâverîye irsâl edilerek ahz ü kabzına dâ’ir ashâbına makbûz ve ilmühaberleri gibi 

ayrıca varaka verilmesine mahal görülememiş olduğunun cevâben izbârı ifâde 

edilmekle iktizâsının îfâsı bâbında. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 | Nurullah NEHİR 

 

 

Belge 19 (BOA, DH.MKT, 1132 / 91) 
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x. 

BOA, DH.MKT, 1132 / 91 

İstanbul’da Müslüman kızlar ve kadınlara mahsus bir müzik okulu açılması gerektiği 

hakkında, İçişleri Bakanlığı’ndan Eğitim Bakanlığı’na gönderilen yazı. 

6 Aralık 1906 

[Sadeleştirme] 

[İçişleri Bakanlığı’ndan], 

Eğitim Bakanlığı’na, 

6 Aralık 1906, 

Madam Haci Foti, Sanayi-i Nefise’den [Güzel Sanatlar Okulu] müzik eğitimi almak 

isteyenlerin öğretmen bulamadıklarını, kendisinin Avrupa’da müzik eğitimi alarak kız 

öğrencilere faydalı olmak istediğini ve bu nedenle sırf kadınlara mahsus olmak üzere 

İstanbul’da bir kız müzik okulu açmak istediğini, ekte tarafınıza gönderilen dilekçe 

ile arz etmiştir. İstanbul’da kızlara mahsus böyle bir müzik okulu açılması halinde 

İslam çocuklarının ve kadınlarının müzik eğitimi için Beyoğlu’daki okullara 

gitmelerine veya öğretmenlerden özel ders almalarına gerek kalmayacaktır. Bahs 

edilen okulun açılmasında bakanlığınızca da bir mahzur görülmediği takdirde gereğini 

icra ediniz. 

[Transkripsiyon] 

[Dâhiliye Nezâreti’nden], 

Ma’ârif Nezâret-i Celîlesi’ne, 

Fî 20 Şevval sene [1]324 ve fî 23 Teşrinisani sene [1]322 [6 Aralık 1906], 

Sanayi’-i Nefîse’den fenn-i musikinin ta’lîmi için hâhişger olanlar mu’allim 

tedârikinde müşkilât çekmekde bulunduğundan ve kendisi Avrupa’da bu fenni tahsîl 
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ederek müktesebâtından tâlibât-ı memleketi de müstefîd etmek emelinde olduğundan 

bahisle sırf kadınlara münhasır olmak üzere İstanbul cihetinde bir kız musiki mektebi 

te’sîs ve küşâdına müsâ’ade i’tâsı istirhâmını hâvî Madam Haci Foti imzâsıyla verilen 

arzuhâl leffen savb-ı âlî-i dâverîlerine irsâl kılındı, İstanbul cihetinde kızlara mahsûs 

böyle bir musiki mektebi küşâdı hâlinde İslâm çocuklarının ve ba’zı muhadderât-ı 

İslâmiyenin musiki ta’lîmi için Beyoğlu’daki gibi mekteblere gitmelerine ve orada 

mu’allimlerden hususî ders almalarına mâni’ olacağına göre mezkûr mektebin 

küşâdında nezâret-i celîlelerince mahzûr-ı mütâla’a buyurulduğu takdîrde icrâ-yı îcâbı 

menût-ı himem-i aliyye-i âsafâneleridir, ol bâbda. 
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Belge 20 (BOA, BEO, 3479 / 260887 – 2) 
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x. 

BOA, BEO, 3479 / 260887 – 2 

Kadınların banka kredilerine kefil olabilecekleri hakkında, Şura-yı Devlet [Danıştay] 

kararı. 

9 Ocak 1909 

[Sadeleştirme] 

[Şura-yı Devlet’ten (Danıştay)], 

Ticaret ve Bayındırlık Bakanlığı’ndan gelen ve Şura-yı Devlet’e [Danıştay] havale 

edilen 14 Temmuz 1908 tarihli ve 99 numaralı yazı, Şura-yı Devlet’in Bayındırlık ve 

Eğitim Dairesi’nde görüşüldü. 

Söz konusu yazıda, Şura-yı Devlet’in Tanzimat Dairesi tarafından alınan ve 31 Aralık 

1888 tarihli Sadaret [Başbakanlık] yazısıyla Maliye Bakanlığı’na tebliğ olunan 

karardan bahs edilmektedir. Bu kararda, kadınların tespit ve tayininin zor olduğu, 

haberleri olmadan kocaları tarafından bazı evraklara mühürleri basılarak borçlu 

duruma getirildikleri, koca veya velilerinin baskısıyla istemeden kefil oldukları ve 

daha sonra da borcu kabullenmedikleri, bu nedenlerle kadınların kefaletlerinin geçerli 

olamayacağı ve ayrıca tarımla uğraşan kadınların sahip oldukları taşınmaz malları 

ipotek ettirerek Ziraat Bankası’ndan kredi alabilecekleri fakat başkasının kredisine 

kefil olamayacakları gibi hususlar tespit edilmişti. Bu karar tüm banka şubelerine 

tebliğ edilmiş ve şimdiye kadar bu şekilde uygulanagelmiştir. Ancak çoğu yerde ve 

özellikle Musul ve Suriye vilayetlerinde arazinin büyük bir kısmı erkekler ve kadınlar 

arasında müşterek olarak tasarruf edilmekte ve kredi teminatı alınırken kadın ve erkek 

tüm hissedarların kefaleti gerekmektedir. Söz konusu önceki karar gereği kadınların 

kefaletleri geçerli olmadığından dolayı da kredi vermek mümkün olamamaktadır. 

Kanun hükümlerinde kadınların kefaletlerinin kabulüne mani bir yasaklama yoktur. 

Ayrıca kadınlar bizzat ve kendi rızaları ile bankaya müracaat ettiklerinde kredi 

alanlara kefil olurken, kefalet senetleri mukavelat muharriliklerinden [noter] 
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onaylanmaktadır. Bu nedenle herhangi bir araziye müştereken sahip olan kadınların 

erkek hissedarlara kefil olmalarında herhangi bir beis yoktur. Kadınların alış-veriş 

yapma, kiralama, kiraya verme ve şahitlik etme gibi hususlarda dinen de salahiyetleri 

mevcuttur. Ayrıca kadınların istediklerine kefil olmalarında yasal olarak da bir engel 

bulunmamaktadır. Bu nedenlerle kadınların kefaletinin uygun olmayacağına dair 

vaktiyle Şura-yı Devlet Tanzimat Dairesi’nce alınan kararın isabetli olmadığı 

ortadadır. Emlak sahibi kadınlar, diğer kefalet şartlarını taşıyorlarsa bunların kefilliği 

kabul edilmelidir. Bu hususta Ticaret ve Bayındırklık Bakanlığı ile tüm merkez ve 

taşra birimlerine tamimen tebligatta bulunulması uygun olacaktır. 

9 Ocak 1909 

[mühür] Şura-yı Devlet [Danıştay] 

[mühürler] [Şura-yı Devlet Bayındırlık ve Eğitim Dairesi üyelerine ait 6 adet mühür] 

[Transkripsiyon] 

[Şûrâ-yı Devlet’ten], 

Ticâret ve Nâfi’a Nezâreti’nden bi’t-takdîm Şûrâ-yı Devlet’e havâle buyurulan 1 

Temmuz sene [1]324 [14 Temmuz 1908] târîhli ve doksan dokuz adedli tezkere Nâfi’a 

ve Ma’ârif Dâ’iresi’nde kırâ’at olundu,  

Me’âlinde Şûrâ-yı Devlet Tanzîmât Dâ’iresi’nde 19 Kanunıevvel sene [1]304 [31 

Aralık 1888] târîhli buyuruldu-i sâmî ile Mâliye Nezâreti’ne teblîğ olunub sûreti celb 

olunan karârında nisânın ta’yîn ve ta’rîf-i şahsîlerince müşkilât olduğu gibi bi’l-âhere 

mühürlerini inkâr ederek kendilerinin haberi olmaksızın medyûn tarafından tahmîm 

edilmiş veya kendileri birer sûretle iğfâl olunarak mühürletdirilmiş olmak veya zevc 

ve velîlerinin tahakküm ve iğfâliyle netîcesi bilinmeyerek kefâlet edilmiş bulunmak 

gibi bir takım a’zâr serdiyle tesviye-i düyûndan imtinâ’ ederek emr-i tahsîlin te’hîrine 

bâdî olacakları cihetle emvâl-i emîriye için kabûl-i kefâletleri câ’iz olmayub erbâb-ı 

zirâ’atden bulunan tâ’ife-i nisânın uhdelerindeki emvâl-i gayr-i menkûleyi rehin ile 

Zirâ’at Bankası’ndan istikrâz ve istifâde edebilecekleri ve başka müstakrızlara kefâlet 
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edemeyecekleri mukaddemâ ta’mîmen bank şu’ûbâtına teblîğ ile şimdiye kadar ol 

sûretle îfâ-yı mu’âmele olunmakda ise de iş’ârât-ı vâkı’aya nazaran ekser mahallerde 

ve bâ-husûs Musul ve Suriye vilâyetlerinde arâzînin kısm-ı a’zâmı zükûr ve inâs 

beyninde müştereken ve şâyi’an mutasarrıf olunması bu gibi husûs ve şâyi’anın 

bankaca te’mînât olarak kabûlü ale’l-usûl umûm hissedârların yek-diğerine kefîl 

olmalarına mütevakkıf olması ve karâr-ı mezkûr îcâbınca inâsın kefâletleri kabûl 

edilememesi cihetiyle bu gibiler istikrâz ve istifâdeden mahrûm kalmakda olub tâ’ife-

i nisânın kefâletlerinin adem-i kabûlüne dâ’ir ahkâm-ı kânûniyede memnû’iyet dahi 

olmadığı gibi kadınlar bi’z-zât ve bi’r-rızâ bankaya mürâca’atla ba’zı müstakrızlara 

kefâlet etdiklerinde işbu kefâletlerini hâvî alınacak istikrâz senedleri ale’l-usûl 

mukâvelât muharrirliğinden tasdîk olunacağına nazaran tâ’ife-i nisânın yalnız 

mu’âmele-i ikrâziyece yek-diğerine ve zükûrdan olan hissedârlarına kefâletlerinin 

kabûlünde be’is olamayacağı beyânıyla istîzân-ı keyfiyet edilmişdir, 

Muktezâ-yı maslahat lede’l-müzâkere inâsın bey’ ü şirâ ve îcâr ü istîcâr ve şehâdet 

mu’âmelâtı icrâya şer’an salâhiyetleri derkâr olduğu gibi istediklerine kefâlet 

eylemelerine dahi kânûnen bir gûne ma’nî bulunmamasına göre bunların kabûl-i 

kefâletleri münâsib olamayacağına dâ’ir vaktiyle Tanzîmât Dâ’iresi’nce ittihâz olunan 

karârda isâbet görülemediği gibi hâlen ve maslahaten dahi câ’iz olamayacağından 

ashâb-ı emlâkdan olan tâ’ife-i nisânın şerâ’it-i kefâleti hâ’iz oldukları hâlde usûl ve 

nizâmı dâ’iresinde kabûl-i kefâletleri lâzım geleceğinin cevâben Ticâret ve Nâfi’a 

Nezâreti’ne iş’âr ve inbâsı ve devâ’ir-i merkeziye [ve] vilâyât ile elviye-i gayr-i 

mülhakaya ta’mîmen teblîgât icrâsı tezekkür kılındı, ol bâbda emr ü fermân hazret-i 

men lehü’l-emrindir. 

Fî 16 Zilhicce sene [1]326 ve fî 27 Kanunıevvel sene [1]324 [9 Ocak 1909] 

[mühür] Şûrâ-yı Devlet 

[mühürler] [Şûrâ-yı Devlet Nâfi’a ve Ma’ârif Dâ’iresi üyelerine ait 6 adet mühür] 
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Belge 22 (BOA, BEO, 3453 / 258933 – 2) 
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x. 

BOA, BEO, 3453 / 258933 – 1,2 

Fakir ve kimsesiz çocuklara yardım etmek amacıyla Selanik’te Müslüman kadınlar 

tarafından kurulan “Osmanlı Kadınları Şefkat Cemiyet-i Hayriyesi” adlı dernekten 

Padişah II. Abdülhamid’e gönderilen telgraf.  

14 Ocak 1909 

[Sadeleştirme] 

[Osmanlı Kadınları Şefkat Cemiyet-i Hayriyesi’nden Padişah katına], 

14 Ocak 1909, 

Gelişmekte olan ülkemizde İslam kadınları da bu gelişime katkıda bulunabilecek 

yetenektedir. Bunun bir göstergesi olarak Selanik’te İslam hanımları olarak Şefkat 

Cemiyet-i Hayriyesi adıyla bir dernek kurduk. Bu dernek fakir ve çaresiz çocuklara 

her türlü yardımda bulunmak ve bunların eğitimleriyle ilgilenmek amacına hizmet 

edecektir. Derneğimiz, kuruluş aşamasında bazı sıkıntılar çektiği gibi hizmet 

vasıtalarını temin etmede de bazı zorluklar yaşamaktadır. Sıkıntılarımızı yüce 

huzurunuza arz etmeye mecbur kaldık. Derneğimizin merkez binası ile çocukların 

eğitimini sürdüreceği bir mekanı yoktur. Bu nedenle devlete ait binalardan uygun 

birinin bu ihtiyacımızı karşılamak amacıyla ve kirası istenmemek şartıyla  derneğimiz 

emrine verilmesini istirham ediyoruz. Bu istirhamımızın karşılık bulmayacağını 

elbette düşünmüyoruz. Fakat bu konuda ufak bir tereddüt gösterildiği takdirde topluca 

İstanbul’a gelerek huzurunuzda tekrar istirhama kararlıyız. Ayrıca sayenizde açılacak 

olan Meclis-i Mebusan’da [Osmanlı Parlamentosu] açılış konuşması yapacağınız gün, 

biz de derneğimizin resmi açılış törenini gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Yüce 

merhametlerinin bu istirhamımızı geri çevirmeye razı olmamasını niyaz ederiz, 

padişahımız. 

[imza] Osmanlı Kadınları Şefkat Cem’iyet-i Hayriyesi 
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[Transkripsiyon] 

[Osmanlı Kadınları Şefkat Cem’iyet-i Hayriyesi’nden Padişah katına], 

1 Kanunısani sene [1]324 [14 Ocak 1909], 

Atebe-i Ulyâ-yı Hazret-i Pâdişâhî’ye, 

Eşi’’a-i nûr-ı füyûzât ile serâser-i … olan memâlik-i şâhânelerinde muhadderât-ı 

İslâmiye dahi serşâhe-i kemâle su’ûd için büyük isti’dâd ibrâz eyliyor, bu cümleden 

olarak Selanik’de âhiren İslâm hanımları tarafından Şefkat Cem’iyet-i hayriyesi 

nâmıyla bir cem’iyet teşkîl etmiş ve işbu cem’iyetimiz fukârâ ve bîçâregân etfâlin her 

vechile imdâdına yetişmek ve bunların ta’lîm ve terbiyelerine bezl-i mesâ’î eylemek 

vazîfesini der-uhde eylemişdir, teşkîlât-ı bidâyetde ma’rûz-ı müşkilât olduğu gibi 

Şefkat Cem’iyet-i Hayriyesi de istikmâl-i vesâ’itde ta’ab ve usret olduğundan bu 

mahrûmiyet südde-i seniyye-i şâhânelerine ilticâ ile isti’tâfa îkâ’-ı mecbûriyet 

eylemişdir, cem’iyetimizin ictimâ’gâhı ve aynı zamânda etfâlin dârü’t-tahsîl ve 

terbiyesi olacak bir mahalden mahrûm olduğumuzdan buradaki emlâk-ı 

seniyyelerinden bu ihtiyâcı ber-taraf edecek münâsib bir binânın yalnız îcârı 

alınmamak sûretiyle emrimize tevdî’i esâs-ı istirhâmımızı teşkîl eder, 

istirhâmâtımızın nezd-i şehriyârîlerinde karîn-i is’âf olamaması tahattur[u] bile bizim 

için bâ’is-i ye’s ve esef ve bu bâbda cüz’î bir tereddüd cümleten Dersaadet’e azîmetle 

huzûr-ı şâhânelerinde tekrâr istirhâma sebeb olacağından ve sâye-i şâhânelerinde 

Meclis-i Meb’ûsân’ın küşâdıyla nutk-ı iftitâhî-i şehriyârîlerinin zîb-efzâ-yı mesâmi’-

i imtinân olduğu an-ı mes’ûdda biz de teyemmünen kulubümüzün icrâ-yı resm-i 

küşâdıyla müsteferrik-i envâr-ı mübâhât olmak ümniyesinde bulunduğumuzdan 

merhamet-i seniyyelerinin istirhâmât-ı vâkı’amızı redde râzı olmaması niyâzındayız, 

pâdişâhım. 

[imza] Osmanlı Kadınları Şefkat Cem’iyet-i Hayriyesi 
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x. 

BOA, DH.MKT, 2731 / 23 – 1 

Terakkiperver Osmanlı Kadınlar Cemiyeti tarafından haftada iki defa neşr edilmek 

üzere “Osmanlı Kadınları” adıyla bir gazete çıkarılmak istendiği hakkında, Matbuat 

Müdürlüğü’nden İçişleri Bakanlığı’na gönderilen yazı. 

2 Şubat 1909 

[Sadeleştirme] 

[Matbuat Müdürlüğü’nden İçişleri Bakanlığı’na], 

Haftada iki defa neşr edilmek üzere “Osmanlı Kadınları” adıyla siyâsi, edebi ve 

bilimsel bir gazete yayınlanmasına ruhsat verilmesi talebiyle Terakkiperver Osmanlı 

Kadınlar Cemiyeti başkanı Ağacan Fikri imzasıyla bir dilekçe verilmiştir. Matbuat 

Nizamnamesi’nin 3. ve 4. maddelerinin ilk fıkralaraına göre Zabtiye Nezareti [Polis 

Bakanlığı] tarafından gereken işlemlerin yapılması ve neticesinin bildirilmesi icap 

etmektedir. Durum arz olunur. 

2 Şubat 1909 

[imza] Matbuat Müdürü … 

[Transkripsiyon] 

[Matbû’ât-ı Dâhiliye Müdîriyeti’nden Dâhiliye Nezâreti’ne], 

Haftada iki def’a neşr edilmek üzere “Osmanlı Kadınları” nâmıyla siyâsî edebî ve ilmî 

bir gazetenin neşrine ruhsat i’tâsı Terakkîperver Osmanlı Kadınlar Cem’iyeti re’îsi 

Ağacan Fikri imzâsıyla takdîm edilüb idâre-i çâkerîye havâle buyurulan arzuhâlde 

istid’â kılınmış olmağla Matbû’ât Nizâmnâmesi’nin üçüncü ve dördüncü 

mâddelerinin fıkra-i ûlâlarına tevfîkan mu’âmele îfâsıyla netîcesinin inbası husûsunun 

Zabtiye Nezâret-i Aliyyesi’ne izbâr buyurulması bâbında emr ü fermân hazret-i men 

lehü’l-emrindir. 
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Fî 10 Muharrem sene [1]327 ve fî 20 Kanunısani sene [1]324 [2 Şubat 1909] 

[imza] Matbû’ât-ı Dâhiliye Müdîri … 

 

Belge 24 (BOA, BEO, 3630 / 272209 – 2) 
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x. 

BOA, BEO, 3630 / 272209 – 2 

Bursa’daki ipek fabrikalarında olumsuz şartlarda ve düşük ücretlerle çalışan kadın 

işçiler tarafından Padişah katına yazılan dilekçe. 

3 Eylül 1909 

[Transkripsiyon] 

Atebe-i ulyâ-yı cenâb-ı tâcidârîye, 

Ma’rûz-ı cariyeleridir, 

Cenâb-ı Hakk padişâh-ı hürriyet-perver ve şehinşâh-ı adâlet-küster efendimiz 

hazretlerini her dürlü avârız-gûneden masûn buyurusun, âmîn, 

Sevgili Pâdişâhımız, ma’rûzâtımız mühim, ve halâsımız inâyet-i celîl-i hazret-i 

hilâfet-penâhîlerine menûtdur, zamân-ı istibdâdda bütün zevâlliler, kâffe-i mağdûrlar 

zenginlerin … ve mütegallibelerin kahr ü zulmleri altında ezildikleri hâlde zebûn-ı 

esâret olduklarını söylemek için bir merci’ bulamadıklarından daha sarîhi her 

merci’ler esâreti âmir bulunduklarından ya esâret zinciri alrında mahv olurlar ve 

yahud metîn ve mukâvim bir vücûda sâhib iseler beşeriyetinin tahammülü fevkinde 

her dürlü ihtirâbât ve işkencelere serfürû ederek ömr-i tabî’îlerini bir sefâlet-i 

mü’essire ile ikmâl edüb ölürler idi, şimdi hamd olsun meşrûtiyet-i idâreye 

meşrûtiyet-perver, milletini düşünür bir pâdişâh-ı zîşâna mâlik olduğumuzdan arz ve 

şikâyâta cür’et-yâb oluyoruz, şikâyât-ı câriyemiz sâ’ik-i zarûretle mecbûren intisâb 

etdiğimiz ipek fabrikaları direktörlerinin aczimizden bi’l-istifade tatbîk etdikleri insâf 

ve merhametden ârî adâletsizliklere mütedâ’irdir, şöyle ki, Bursa’mızın mahsûlât-ı 

mühimmesinden en birincisi koza ve ipek mahsûlü olduğundan Nefs-i Bursa 

kasabasında kış ve yaz sefâlet-i dâ’ime içinde altmışı mütecâviz ipek fabrikaları 

mevcûddur, fabrika ameleleri muhtâc-ı i’âne İslâm ve Hıristiyan kızlarından intihâb 

ediliyor, fabrikatörler esâsen deryâ-yı sefâlete gark olan biz bîçârelere istihdâm edilüb 
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kesb-i istihkâk edeceğimiz ücürâta mahsûben bir lira veya daha ziyâde para i’tâsı 

sûretiyle zincir-i esâretlerine arzuları vechile bağladıkdan sonra yevmiye üç kuruş 

mukâbilinde kışın nısfü’l-leyl sayılan sâ’at onda yazın sâ’at sekizde işbaşına da’vet 

ve on altı tahammül-fersâ ameliyâtda istihdâm ederek yine karanlık zamânlarda 

avdetimize müsâ’ade etmekdedirler, havâyic-i zarûriye-i beşeriyemizi bir başka vâsıta 

ile te’mîn etmekdeki aczimizden nâşî bu tâkatsiz emr-i gayr-i meşrû’a itâ’ate mecbûr 

oluyoruz, hâl bu ki en büyüğümüz yirmi beş yaşında bulunan bir bîçâreler ekseriyetle 

mahallemizin nihâyelerinde bulunan fabrikalara gerek sabâhleyin karanlığında 

gayretimiz hîninde ve gerek akşamdan sonra hânelerimize avdet zamânında ba’zı 

eşirrâ ve sarhoşların tecâvüzât-ı nâmûs-ı şikenânesine ve sa’âdet ve istikbâlimize 

ma’tûf tehlikelere ma’rûz kaldığımız ve kadınlığımızla kış günlerinde karlar içinde 

uyuşdurucu soğuklar karşısında cüz’î bir ücret mukâbilinde ma’îşet arkasında 

koşduğumuz ba’zı hadim-i insâniyet olanların bâ’is-i te’sîri olduğundan istirdâd-ı 

hürriyet-perver bu insâniyete, insâfa mugâyir ve tahammül edilmez işkencelerin 

azalması emrinde bir çok konferanslar nutuklar verildi ve matbû’âtda makâleler 

yazıldığı hâlde menfa’atden başka bir şey düşünmeyen efendilerimiz harekât-ı bî-

insâfânelerini tebdîl etmemiş ve mağdûriyet-i fevka’l-âde-i câriyânemizden 

tahlîsimize medâr olacak her dürlü tedâbîre mürâca’at etdiğimiz hâlde kâffesinde 

me’yûs olduğumuz cihetle nâçâr velî-i ni’metimiz ve şehinşâh-ı adâlet-sîret efendimiz 

hazretlerine ilticaya mecbûr olduk, şâyed cidden merhamete lâyık olan ve zîk-i 

sefîlâne-i ma’rûzamızın tahkîki emrinde bütün fabrikatörlere kâ’ide olmak üzere îfâ 

edilen hizmete göre munsıfâne bir ücret i’tâsı ve ba’de’ş-şafak fabrikaya azîmetle 

karanlık basmazdan evvel hânemize avdete müsâ’ade edilmesi hakkında irâde-i 

adâlet-mu’tâde-i hazret-i hilâfet-penâhîleri şeref-sudûr buyurulusa bütün âlem-i 

insâniyetin dâğ-ı derûnu olan sefâletimizden tahlîsi buyurulacağımız muhakkak 

olduğundan kadınlığımıza, pek cüz’î bir menfa’at mukâbilinde îfasına mecbûr 

tutulduğumuz tahammülsüz hizmetin te’sîriyle dûçâr olduğumuz sefâlet-i uzmâya 

merhameten ba’de-mâ bütün ipek fabrikalarının insâniye ve adâlet dâ’iresinde amele 

istihdâm etmelerine ve kadınların ahvâl-i husûsiyelerinin dahi nazar-ı dikkate 

alınmasına irâde-i şâhânelerinin bîdirîğ buyurulmasını bin iki yüz fabrika male kızları 
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nâmına istirhâma cür’et-yâb olduk, ol bâbda emr ü fermân ve lütf-i ihsân pâdişâh-ı 

meşrûtiyet-perver efendimiz hazretlerinindir. 

Fî 21 Ağustos sene [1]325 ve fî 17 Şabanü’l-Mu’azzam sene [1]327 [3 Eylül 1909] 

[pullar] 

[imzalar] 

Bursa fabrikalarında müstahdem bin iki yüz umûme kızlar nâmına 

Kostanay fabrikasında câriyeleri Kazito, Serpok, Zehra 

Köleyama fabrikasında câriyeleri Kohar, Kamile 

Rapik fabrikasında câriyeleri Hablazon, Akabi, Ayşe 

Boduroğlu Agob’un fabrikasında câriyeleri Vasiliki, Rapik, Fatma 

Boduroğlu Simon’un fabrikasında câriyeleri Hacemariye 

Boduroğlu Simon Ağa fabrikasında câriyeleri Lotisa, Mariko, Emine 

Mösyö Pol fabrikasında müstahdem câriyeleri Ansatasya, Anik, Elmas 

Kırmızyan karabet Ağa fabrikasında müstahdem câriyeleri Haceakabi, Meryem 

Dingilyan fabrikasında müstahdem câriyeleri Mariyem, Gülsüm 

Haci Minas fabrikasında müstahden câriyeleri Alsabet, Pervizar, Fatma 

Agobhan fabrikasında müstahden câriyeleri Albisi, Tenzile 

Osman Kuzu Efendi fabrikasında müstahden câriyeleri Bayzar, Fatma 

Balayama fabrikasında müstahden câriyeleri Mariyem, Eleni, Ayşe 

Zakarya fabrikasında müstahden câriyeleri Serpuhi, Virjin 
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x. 

BOA, BEO, 3630 / 272209 – 1 

Bursa’daki ipek fabrikalarında günde 14 saatten fazla çalışmaya zorlanan ve bu 

nedenle sağlıkları bozulan kadın işçilerin çalışma sürelerinin azaltılması gerektiği 

hakkında, Sadaret’ten Bayındırlık Bakanlığı’na gönderilen telgrafın sureti. 

3 Eylül 1909 

[Sadeleştirme] 

[Sadaret’ten], 

Bayındırlık Bakanlığı’na telgraf, 

3 Eylül 1909, 

Bursa’da sayısı altmışı geçen ipek fabrikalarında çalışan kadın işçiler, günlük üçer 

kuruş ücretle bir günde 14 saatten fazla çalışmaya zorlandıklarını ve bu nedenle 

sağlıklarının bozulduğunu bildirerek şikayetçi olmuşlardır. Ücretin düşüklüğünden 

ziyade çalışma süresi dikkat çekicidir. Kavala tütün fabrikalarında çalışan erkek ve 

kadın işçiler tarafından 2 yıl önce bir müracaat yapılmış ve gerek ücretler ve gerekse 

çalışma süreleri işçiler tarafından yeniden düzenlenmişti. Bakanlığınızdan uygun bir 

memuru hızlıca Bursa’ya göndererek ipek fabrikalarında çalışan işçilerin yaşları ve 

bedeni tahammüllerini ayrıntısıyla tespit ettirin. Elde edilecek bilgilere göre de 

çalışma saatlerini düşürün. 

[Transkripsiyon] 

[Sadaret’ten], 

Nâfi’a Nezâreti’ne telgraf, 

Fî 21 Ağustos sene [1]325 [3 Eylül 1909], 
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Bursa’da adedi altmışı mütecâviz ipek fabrikalarında çalışan tâ’ife-i inâs üçer kuruş 

ücretle günde on dört sâ’atden ziyâde işlemeğe icbâr edildiklerinden ve sıhhatleri 

muhtel olmakda bulunduğundan bahisle şikâyet ediyorlar, ücretin cüz’iyetinden 

ziyâde sâ’ât-i mesâ’î dikkati câlib olduğu ve Kavala tütün fabrikalarında çalışan zükûr 

ve inâs işçiler tarafından iki sene evvel vukû’ bulan mürâca’at üzerine gerek ücret ve 

gerek sâ’ât-i sa’y ve amelece ta’dîlât-ı lâzıme icrâ edildiği cihetle me’mûrîn-i 

nezâretden münâsibinin serî’an Bursa’ya i’zâmı ipek fabrikalarındaki işçilerin sinleri 

ve tahammül-i bedenîleri hakkında tedkîkât-ı mükemmelenin îfâsıyla istihsâl 

olunacak netâyice göre tahdîd-i sâ’ât-i mesâ’î esbâbının istkmâli tavsiye olunur. 

 

Belge 26 (BOA, DH.EUM.THR, 16 / 47} 
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x. 

BOA, DH.EUM.THR, 16 / 47 

Doğum esnasında tıbbi müdahalede bulunulması gereken kadınların hastaneye 

götürülmeleri için polis merkezlerindeki telefonlarla Kadırga Ebe Hastanesi’ne 

hemen haber verilmesi gerektiği hakkında, İçişleri Bakanlığı’ndan İstanbul Polis 

Müdürlüğü’ne gönderilen yazı. 

13 Aralık 1909 

[Sadeleştirme] 

[İçişleri Bakanlığı’ndan], 

İstanbul Polis Müdürlüğü’ne, 

Özet : Doğum sırasında tıbbi müdahale gerektiren zorluk durumlarında Kadırga Ebe 

Okulu’na bilgi verilmek üzere polis merkezlerinden telefon edilmesine dair, 

İstanbul’da yaşayan kadınların doğum esnasında birçok müşkilat çektikleri ve ebe 

getirmeye veya evlerinde tedavi olmaya güçleri yetmeyenlerin çoğunlukla hayatlarını 

kaybettikleri bilinmektedir. Bu durum dikkate alınarak Kadırga’da her türlü levazım, 

alet ve kaynağı sağlanan Ebe Okulu Hastanesi kurulmuştur. Bu hastanenin Emniyet 

Genel Müdürlüğü’ne telefonla bağlanması ve bu gibi durumlarda doğum yapamayan 

veya ebe getirtemeyen hamile kadınların evlerine hastane arabası gönderilmesi ve 

bunların hastaneye getirilerek lazım gelen müdahalenin icrası için hemen haber 

verilmesi gerektiği konusunda Tıp Fakültesi Başkanlığı’ndan 199 numaralı ve 4 

Aralık 1909 tarihli bir yazı gelmiştir. Polis merkezlerine mahsus telefon hatlarının 

hastaneye bağlanması mümkün değildir. Ancak bu gibi insan hayatı ve sağlığını 

ilgilendiren durumların dikkate alınması da gereklidir. Bu türden olaylar hangi polis 

merkezi bölgesinde meydana gelirse derhal hastane bölgesindeki polis merkezine 

telefonla bilgi verilecektir. Telefonla hastaneye bilgi ulaştırılacağı konusu, fakülte 

başkanlığına da iletilmiştir. Tüm polis merkezlerince de icabının yapılmasına dikkat 
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ve özen gösterilmesi ve durumun görev bölgelerindeki mahalle muhtarları ve imamlar 

vasıtasıyla halka duyurulması uygun olacaktır. Gereğini yapınız. 

13 Aralık 1909 

[Transkripsiyon] 

[Dâhiliye Nezâreti’nden], 

İstanbul Polis Müdîriyeti’ne, 

Hulâsa : Vaz’-ı hamlda tedâbîr-i fenniye ittihâzını müstelzim usret hâdisâtı zuhûrunda 

Kadırga Kâbile Mektebi’ne ma’lûmât verilmek üzere â’id olduğu merkeze telefonla 

ihbâr-ı mâdde olunmasına dâ’ir, 

Dersaadet sekenesinden olan kadınlar vaz’-ı hamlda dûçâr-ı müşkilât oldukları gibi 

ebe celbine ve yahud hânelerinde tedâvîye iktidârları bulunmamasından nâşî ekseriyâ 

terk-i hayât etmekde bulundukları nazar-ı dikkate alınarak Kadırga’da te’sîs edilen ve 

her dürlü levâzım ve âlât ve vâridâtı ikmâl olunan Kâbile Mektebi Hastahânesi’nin 

Emniyet-i Umûmiye Müdîriyeti’ne telefonla tarabbut olunarak bu gibi vukû’âtın 

zuhûrunda vaz’-ı haml edemeyen ve yahud ebe celbine muktedir olamayan hâmil 

kadının ikâmetgâhına mezkûr hastahâne arabası i’zâm ile hastahâneye getirilerek 

lâzım gelen tedâbîr-i fenniyenin icrâsı zımnında derhâl ihbâr-ı keyfiyet edilmesi 

Darülfünun-ı Osmani Tıp Fakültesi Riyâseti’nden 199 numara ve fî 21 Teşrinisani 

sene [1]325 [4 Aralık 1909] târîhiyle bâ-tezkere iş’âr olunmuş ise de merâkiz-i 

inzibâtiyeye mahsûs olan telefon hutûtunun mezkûr hastahâneye rabtı câ’iz olamayub 

ancak bu gibi ahvâl-i … vesâ’it-i mukteziye-i fenniyeye mürâca’atdan … veya kudret 

olanların muhâfaza-i hayât ve sıhhatine ta’alluku i’tibârıyla keyfiyet nazar-ı dikkat ve 

ehemmiyete alınmağa şâyân bulunduğundan bu misillü vukû’ât hangi merkez dâ’iresi 

dâhilinde tehaddüs ederse derhâl mezkûr hastahâne mevki’inin tâbi’ olduğu merkez 

me’mûrluğuna telefonla ma’lûmât arzıyla … edilerek o vâsıta ile hastahâneye ihbâr-ı 

mâdde olunması bi’t-tensîb riyâset-i mûmâ ileyhâya da ol vechile cevâben iş’âr-ı 

keyfiyet edilmiş olmağla bi’l-umûm merâkizce de ol vechile iktizâ-yı hâlin hüsn-i 

îfâsına dikkat ve vukû’ât-ı mezkûrenin ihbârında ihmâl olunmamak üzere her 
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merkezden dâhil-i dâ’ire-i vezâ’ifi olan mahallât e’imme ve muhtârânı vâsıtasıyla 

ahâlîye tefhîm ve i’lân-ı keyfiyet olunması husûsunun ta’mîmen merâkize tesrî’-i 

teblîği tevcîh olunur. 

Fî 30 Teşrinisani sene [1]325 [13 Aralık 1909] 
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Belge 27 (BOA, DH.MUİ, 69-3 / 9 – 2) 
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Belge 28 (BOA, DH.MUİ, 69-3 / 9 – 3) 
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Belge 29 (BOA, DH.MUİ, 69-3 / 9 – 4) 
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x. 

BOA, DH.MUİ, 69-3 / 9 – 2, 3, 4 

Günlük düşük bir ücret karşılığı halı dokuyan kadınlardan gelir vergisi talep 

edilmemesi gerektiği ve bu durumun haksızlık olduğu hakkında, Uşak’taki mahalle 

muhtarlarından İçişleri Bakanlığı’na gönderilen telgraf. 

23 Şubat 1910 

[Transkripsiyon] 

İçişleri Bakanlığı’na, 

Halıcılık sanayisine 5-10 yıldır yabancıların vuruduğu darbeye önceki hükümetin 

kayıtsız kalması nedeniyle bu sanayi çöküşe uğramış ve halı üreticileri sadece halı 

dokuyan kadınların günlük 60 para tutarındaki ücretini kazanabilir hale gelmiştir. 

Bunun dışında genel ticaretin de yabancı tekeline geçmesi kasabamızın fakirleşmesine 

neden olmuş ve kasabamız halkı evinde ağaçdan ufak bir direkde sadece seccade, ev 

mefruşatı, çeyiz ve benzeri şeyleri üretir duruma düşürülmüştür. Bazı kadınlarımız da 

günlük 60 para ücretle tüccar adına dokuma yapmaktadır. Halı dokumak için gereken 

bütün malzemeler tüccarın tekelindedir. Bunlar kendi tezgahlarında dokuma 

yapanlara malzemeyi kısıtlı olarak vermekte ve dokunan halıları ise ağırlık hesabıyla 

almaktalar. Dokuma işi için günlük sadece 60 para ücret öderler. Bu para da ancak 

acından ölmemeye yeter. Biz bu derdimizin dermanını ve bu felaketin önünün 

alınmasını meşrutiyet hükümetinden bekliyoruz. Ancak hükümet, evimizdeki 

direklere “imalathane” adı vererek ve bunları ticarethanelerdeki büyük tezgahlar gibi 

kabul ederek 15 yaşından büyük kadınlara gelir vergisi ödeme emri vermiştir. Halıları 

kadınlar dokumaktaysa da erkekler de mecburen bu işin diğer teferruatıyla meşgul 

olurlar ve başka işleri de yoktur. Bu nedenle erkeklerimiz zaten gelir vergisiyle 

mükelleftir. Buna rağmen günlük 60 paraya çalışan kadınlardan vergi tahsil edilmek 

istenmesi şüphesiz bir yanlış anlama sonucu verilmiş bir karar olsa gerektir. Bir kere 

gözünüz ile görünüz, bizde böyle imalathane ve atelye yoktur. Şimdi gerek halı 

tüccarlarımızın cehaleti ve gerek önceki hükümet yüzünden bu ticaretin yabancıların 
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tekeline geçmesi erkek ve kadınlarımızı günlük 60 para dokuma ücretine katlanmak 

zorunda bırakmıştır. Bu işte büyük bir yanlışlık olsa gerek. Bir taraftan çocuğuna 

bakan ve diğer tarafdan yaz kış sabah akşam sıcak yemek yüzü görmeden çalışan bir 

kadının kazanabildiği günlük 60 paradan gelir vergisi talep etmek, zaten felaket içinde 

yuvarlanan bu halkı daha fazla felakete sürüklemek olur. Bu durum meşrutiyet 

yönetiminin şan ve adaletine uygun olmadığı gibi nice yetimlere ve kimsesiz dul 

kadınlara zulüm etmek demektir. Şu hal dinen de yanlıştır. Bu zulme ve yanlışlığa son 

verilmesi ve dertlerimizin çözümlenmesi için ne gerekiyorsa yapılmasını ve adaletin 

sağlanmasını, halkımız adına istirham ediyoruz. 

23 Şubat 1910 

[imzalar] 

[Uşak’ta] İpek, Sabah, Hacı Hasan, Karaağaç, Burhan Fakih, Kamer, Cuma, İsliçe, 

Rum, Ermeni, Hacı Hızır ve Hamidiye mahalleleri muhtarları 

[Transkripsiyon] 

Dâhiliye Nezâret-i Celîlesi’ne, 

Halıcılık sanâyi’-i nefîsesine dest-i ecânibin beş on senelerden beri urmuş olduğu 

darbeye hükûmet-i sâbıkanın bî-kayıdâne bakması yüzünden inkırâza ve halı 

âmillerine yalnız tâ’ife-i nisvânın ücret-i nesciyesi olan yevmiye altmış para kalub 

başka ticâret-i umûmiyesinin yabancı ellere inhisâr sûretiyle geçüb ve kasabamızın 

fakr-ı perîşâniyetine sebeb oldu ve kasabamızın bir kısmı hânesinde bir ağacdan 

ma’mûl ufak bir direkde seccâde ve mefrûşât-ı beytiye i’mâl ederek cihâz ve sâ’ire 

gibi husûsât-ı beytiye az büyükcesidir, diğer kısmı da bir direkde yevmiye altmış para 

maktû’ ücretle komşudan iki üç kadının vâsıtasıyla tüccâr nâmına nesciyâtda bulunur, 

bir halının bütün ip ve rasin ve boya malzeme-i sâ’iresi yed-i inhisârında 

tutulduğundan sâ’ir yaka açığına doğrudan kendi nâmûsu hesâbına o direk sâhiblerine 

kıyye ile vezn eder verir, sonra halıyı kıyye ile vezn eder alır, yalnız ticâret-i nesciye 

yevmiye altmış paradan bi’l-hesâb verilir ki acından telef olmamak kadar bir ücret 

demekdir, biz bu derdimizin dermânını ve bu felâketin önünün alınmasının hükûmet-
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i meşrûtiyemizden bekler iken bu direklere “darü’s-sınâ’iye” ve “i’mâlâthâne” nâmı 

verilerek ve bu destgâhları büyük bir ticârethâneye telakkî ederek on beş yaşından 

yukarı kadınlarımıza temettu’ vergisi tarhına emr vermişdir, bu halıyı kadınlar nesc 

ederse de erkekler de bu işin teferru’âtıyla hiç başka bir işe bakmaksızın iştigâli 

mecbûrî olub erkeklerimiz umûmiyetle temettu’ vergisiyle mükellef oldukları hâlde 

maktû’ yevmiye altmış paraya çalışan kadınlarımıza vergi tarhı sû-i tefehhüm ve 

telakkî netîcesi olduğuna şübhe yokdur, bir kere gözünüz ile görünüz, bizde böyle 

dârü’s-sınâ’a ve i’mâlâthâneler yokdur, şimdi gerek halı tüccârlarımızın cehâleti ve 

gerek hükûmet-i sâbıkanın yüzünden bu ticâret el-vedâ’ ederek ecânibin inhisârına 

geçüb erkek [ve] kadınlarımızın netîce-i mesâ’îsi altmış para ücret-i nesciyeden 

ibâretdir, bu işde ya büyük bir yanlışlık olduğundan bir kadının bir tarafdan çocuğuna 

bakmak diğer tarafdan yaz ve kış sabâh akşama kadar sıcak yemek yüzü görmemek 

sûretiyle yevmiye alacağı altmış paranın temettu’ nâmıyla elinden alınmasını felâket 

içinde yuvarlanan biz halkı felâkete sevk edüb adâlet ve şân-ı meşrûtiyetle kâbil-i 

tatbîk olmadığından başka yetîm [ve] nice bîkes dul kadınlara mahzar demek olan şu 

hâl mugâyir-i şer’ olmağla berâber zulm-i cer’ idiğinden şu yanlışlığın izâlesi ve 

derdlerimizin anlaşılması her neye mütevakkıf ise icrâsı ile levâzım-ı ma’deletin îfâsı 

ahâlî-i umûmiye nâmına istirhâm olunur. 

Fî 10 Şubat sene [1]325 [23 Şubat 1910] 

[imzalar] 

[Uşak’tan] İpek Mahallesi muhtârı, Sabah Mahallesi muhtârı, Hacı Hasan Mahallesi 

muhtârı, Karaağaç Mahallesi muhtârı, Burhan Fakih Mahallesi muhtârı, Kamer 

Mahallesi muhtârı, Cuma Mahallesi muhtârı, İsliçe Mahallesi muhtârı, Rum 

Mahallesi muhtârı, Ermeni Mahallesi muhtârı, Hacı Hızır Mahallesi muhtârı, 

Hamidiye Mahallesi muhtârı 
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Belge 30 (BOA, DH.MUİ, 76-1 / 70 – 3) 
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x. 

BOA, DH.MUİ, 76-1 / 70 – 3 

Kadınların yasalar çerçevesinde dernek kurabilecekleri ve derneğe ait işleri 

kendilerinin yürütebilecekleri hakkında, Şura-yı Devlet [Danıştay] kararı. 

9 Nisan 1910 

[Sadeleştirme] 

[Şura-yı Devlet’ten], 

Selanik Valiliği’nden gelen 21 Mart 1910 tarihli ve 1 / 63 numaralı yazı Şura-yı Devlet 

[Danıştay] Mülkiye Dairesi’nde görüşüldü. Söz konusu yazıda merkez ve vilayetlerde 

diğer milletlere mensup kadınlar tarafından dernekler kurulmakta olduğu, bu vesile 

ile “Teali-i Vatan Osmanlı Hanımlar Cemiyeti” [Vatanın Yükselmesi Osmanlı 

Hanımlar Derneği] adıyla kurulan dernek için ruhsat talep edildiği, ancak Cemiyetler 

Kanunu’nda [Dernekler Yasası] kadınların dernek kurabileceklerine dair bir açıklık 

olmadığı, bunların dernek kurmaları kabul edilecek olursa derneğin dışarıdaki 

işlerinin yakınlarından oluşan bir komisyon eliyle yürütülmesi gerekeceği ve bunun 

için kanuna bir madde ilavesinin uygun olacağı belirtilmekte ve Şura-yı Devlet’in 

[Danıştay] bu konuda bir karar alması talep edilmektedir. Dernek kurulmasına engel 

olan kişisel durumlar Cemiyetler Kanunu’nun [Dernekler Yasası] 5. Maddesi’nde 

açıklanmıştır. Bu maddede dernek üyelerinin 20 yaşından küçük olmaması, bir 

cinayetle mahkum edilmemesi ve herhangi bir sebeple medeni haklardan mahrum 

bulunmaması gerektiği belirtilmektedir. Esasen dernek kurma hakkı, kadınların henüz 

faydalanmadığı siyasi haklar gibi olmayıp Cemiyetler Kanunu’nun [Dernekler 

Yasası] içeriği kadınlar hakkında böyle bir sınırlandırmayı içermemektedir. Bu 

nedenle kadınlar, kanunun gösterdiği çerçevede dernek kurabilirler. Selanik 

Valiliği’nin kadınlara ait derneklerin dışarıdaki işlerinin kurucu kadınların yakınları 

eliyle yürütülebilmesi için bir düzenleme yapılması talebini ise dikkate almaya gerek 

yoktur. Durumun bu şekilde tebliği için İçişleri Bakanlığı’na havale olunması uygun 

olacaktır. 

9 Nisan 1910 

[mühür] Şura-yı Devlet [Danıştay] 

[mühürler] [Şura-yı Devlet Mülkiye Dairesi üyelerine ait 6 adet mühür] 
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[Transkripsiyon] 

[Şûrâ-yı Devlet’ten], 

Merkez ve mülhakât-ı vilâyetde anâsır-ı muhtelifeye mensûb kadınlar tarafından 

cem’iyetler teşkîl olunmakda olub ez-cümle “Te’âlî-i Vatan Osmanlı Hanımlar 

Cem’iyeti” nâmıyla teşekkül eden cem’iyet için ale’l-usûl beyânnâme verilerek 

ilmühaber taleb olunduğu ve Cem’iyetler Kânûnu’nda kadınların cem’iyet teşkîl 

edebileceklerine dâ’ir sarâhat olmadığı cihetle bunların cem’iyet te’sîs etmeleri kabûl 

edilecek olur ise cem’iyetin hârice müte’allik mu’âmelâtını idare için mahremlerinden 

mürekkeb bir komisyon teşkîline müsâ’id bir fıkra-i nizâmiye ilâvesi münâsib olacağı 

Selanik Vilâyeti’nden iş’âr edilmiş olduğundan bahis ile keyfiyetin Şûrâ-yı Devlet’ce 

müzâkeresi lüzûmuna dâ’ir Dâhiliye Nezâreti’nin havâle buyurulan 9 Rebiülevvel 

sene [1]328 [21 Mart 1910] ve 1 / 63 numaralı tezkeresi ve melfûfâtı Mülkiye 

Dâ’iresi’nde kırâ’at ve iktizâ-yı maslahat te’emmül olundu, cemi’iyet teşkîlini mâni’ 

olan ahvâl-i şahsiye Cem’iyetler Kânûnu’nun Beşinci Mâddesi’nde musarrah olduğu 

üzere a’zâ-yı cem’iyetin yirmi yaşından dûn olması ve bir cinâyetle mahkûm veya 

hukûk-ı medeniyeden mahrûm bulunması husûsâtına münhasır tutulmuş olub esâsen 

cem’iyet teşkîli kadınların müstefîd olamayacakları hukûk-ı siyasiye kabîlinden 

olmadığı gibi kânûn-ı mezkûrun mündericâtı ne sarâhaten ne de delâleten kadınlar 

hakkında öyle bir takayyüdü mutazammın bulunmadığına mebnî nisvânın dahi 

ta’rîfât-ı kânûniye dâ’iresinde cem’iyet teşkîl edebilecekleri derkâr bulunmuş ve 

kadınlara â’id cem’iyetlerin hâricdeki mu’âmelâtını mahremleri ma’rifetiyle idâre 

etdirmek üzere bir fıkra-i nizâmiye ilâvesi hakkında vilâyetce vâki’ olan mütâla’a ve 

teklîf ise nazar-ı dikkate alınmağa şâyân olacak bir mâhiyetde görülememiş olmağla 

keyfiyetin ona göre vilâyet-i müşârün ileyhâya li-ecli’t-teblîğ Dâhiliye Nezâreti’ne 

havâlesi tezekkür kılındı, ol bâbda emr ü fermân hazret-i men lehü’l-emrindir. 

Fî 28 Rebiülevvel sene [1]328 ve fî 27 Mart sene [1]326 [9 Nisan 1910] 

[mühür] Şûrâ-yı Devlet 

[mühürler] [Şûrâ-yı Devlet Mülkiye Dâ’iresi üyelerine ait 6 adet mühür] 
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Belge 31 (BOA, BEO, 3735 / 280078) 
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x. 

BOA, BEO, 3735 / 280078 

İstanbul Beşiktaş’ta ilk ve orta dereceli “Kız Sanat Okulu” açılmasına karar verildiği 

hakkında, Sadaret’ten [Başbakanlık] Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’na 

gönderilen yazı. 

19 Nisan 1910 

[Sadeleştirme] 

[Sadaret’ten], 

Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’na, 

19 Nisan 1910, 

Enise Hanım, Beşiktaş’ta Muradiye Mahallesi’ndeki konağını, ilk ve orta dereceli 

olmak üzere “Kız Sanat Okulu” adıyla bir okul haline getirilmesi için bağışlamıştır. 

Bu konağa ait tüm vergiler yine eski sahibi tarafından ödenecektir. Okulun tesisi ve 

açılışında Genel Eğitim Nizamnamesi’nin 129. Maddesi hükümlerine riayet 

edilecektir. Konu, Eğitim Bakanlığı’ndan gönderilen 19 Mart 1910 tarih ve 42 / 65 

numaralı yazı üzerine Şura-yı Devlet [Danıştay] tarafından da uygun görülmüştür. 

Ardından bu hususta bir de padişah iradesi çıktığından Eğitim Bakanlığı ve İçişleri 

bakanlığı olarak gereğini yapınız. 

[Transkripsiyon] 

[Sadaret’ten], 

Ma’ârif ve Dâhiliye Nezâret-i Celîlelerine, 

Fî 4 Rebiülahir sene [1]328 ve fî 6 Nisan sene [1]326 [19 Nisan 1910], 

Beşiktaş’da Muradiye Mahallesi’nde ibtidâ’î ve rüşdî Kız Sanâyi’ Mektebi nâmıyla 

nehârî bir mekteb te’sîs ve küşâdı Enise Hanım tarafından istid’â kılınan konağın 
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vergi ve rüsûm-ı sâ’iresi kemâ-kân mutasarrıfı tarafından ahz ü istîfâ olunmak ve 

küşâdında Ma’ârif-i Umûmiye Nizâmnâmesi’nin yüz yirmi dokuzuncu mâddesi 

ahkâmına riâyet edilmek üzere ber-mûceb-i istid’â mekteb hâlinde isti’mâline ruhsat 

i’tâsına husûsuna Dâhiliye 7 Rebiülevvel sene [1]328 [19 Mart 1910] târîhli ve 42 / 

65 numaralı tezkere-i devletleri Ma’ârif Nezâret-i Celîlesi’nden vukû’ bulan iş’âr 

üzerine Şûrâ-yı Devlet karârıyla bi’l-istîzân irâde-i seniyye-i cenâb-ı pâdişâhî şeref-

sudûr buyurulmuş ve nezâret-i müşârün ileyhâya teblîgât icrâ olunduğu ve Dâhiliye 

Nezâret-i Celîlesi’ne de ma’lûmât i’tâ kılınmış olmağla iktizâsının îfâsına himmet. 
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Belge 32 (BOA, ŞD, 34 / 11 – 4) 
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x. 

BOA, ŞD, 34 / 11 – 4 

Yıldız Sarayı’nda bulunan tacın satılarak elde edilen gelirin yeni açılan Mekteb-i İnas-

ı Sultani [Kız Lisesi] için harcanması gerektiği hakkında, İçişleri Bakanlığı’ndan 

Sadaret’e [Başbakanlık] gönderilen yazı. 

27 Mart 1912 

[Sadeleştirme] 

[İçişleri Bakanlığı’ndan], 

Sadaret’e, 

Osmanlı Senatosu üyelerinden Ahmed Rıza Bey’in [1858-1930] başkanlığındaki 

dernek [Mekteb-i Sultânî-i İnâs Cemiyet-i Hayriyesi] tarafından kurulan ve faaliyete 

başlamış olan Mekteb-i İnas-ı Sultani [Kız Lisesi], Osmanlı hayır kurumlarının en 

önemlilerindendir. Bu nedenle okulun, diğer ülkelerdeki benzerleri derecesinde 

mükemmel bir duruma getirilmesi gerekmektedir. Ancak bu okulun sahip olduğu 

maddi kaynakların sınırlı olması sebebiyle tesisatı henüz tamamlanamamıştır. Bu 

nedenle, Yıldız Sarayı’nda bulunarak emaneten Maliye Bakanlığı Veznesi’ne teslim 

edilen ve bedelinin hayır işlerine harcanması Padişahımız tarafından emir buyurulan 

tacın satılarak elde edilen paranın bu okula tahsis edilmesi uygun olacaktır. Bu konuda 

izinleriniz gerekmektedir. 

27 Mart 1912 

[imza] İçişleri Bakanı Talat Paşa 

[Transkripsiyon] 

[Dâhiliye Nezâreti’nden], 

Huzûr-ı Âlî-i Hazret-i Sadâret-penâhî’ye, 
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Ma’rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki, 

A’yândan [Osmanlı Meclis-i A’yânı / Osmanlı Senatosu] Ahmed Rıza Beyefendi 

[1858-1930] hazretlerinin taht-ı riyâsetindeki cem’iyet tarafından derdest-i te’sîs ve 

küşâd olan Mekteb-i İnâs-ı Sultânî [Kız Lisesi] Osmanlı mü’essesât-ı hayriyesinin en 

mühimlerinden olmak i’tibârıyla memâlik-i sâ’iredeki emsâli derecesinde hâ’iz-i 

nisâb-ı mükemmeliyet olması muktezî bulunduğu hâlde bunun mütevakkıf olduğu 

vesâ’it-i nakdiyenin mefkûdiyeti sebebiyle henüz ikmâl-i te’sîsâtına muvaffakiyet 

hâsıl olamamış olduğundan Yıldız’da zuhûr edüb emâneten Mâliye Veznesi’ne tevdî’ 

kılınan ve esmânının cihet-i hayriyeye terk ve tahsîsi irâde-i seniyye-i hazret-i 

pâdişâhî iktizâ-yı âlîsinden olan tâcın fürûhtuyla bedelinin mezkûr mektebin te’sîs ve 

idâresine tahsîsi için müsâ’ade-i seniyye-i mülûkâne istihsâli menût-ı re’y-i âlî-i 

fahîmâneleridir, ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir. 

Fî 8 Rebiülahir sene [1]330 ve fî 14 Mart sene [1]328 [27 Mart 1912] 

[imza] Dâhiliye Nâzırı Vekîli Talat [Talat Paşa] 
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Belge 33 (BOA, DH.SYS, 112-07A / 7-51 – 1a) 
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x. 

BOA, DH.SYS, 112-07A / 7-51 – 1a 

Ordu yararına gönüllü olarak Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin [Kızılay] faaliyetlerinde 

çalışmak isteyen Ankaralı iki kadının dilekçesi. 

3 Kasım 1912 

[Sadeleştirme] 

Ankara Valiliği’ne, 

Aşağıda adları yazılı olan bizler, ordumuza hizmet etmek amacıyla Hilal-i Ahmer 

Cemiyeti’nin [Kızılay] faaliyetlerinde çalışmak arzusundayız. Bu amaçla dilekçemizi 

takdim ederiz. Gereğinin yapılması için ferman efendimizindir. 

3 Kasım 1912 

[pullar] 

[imzalar ve mühürler] 

Ankara Beypazarı Kazası’ndan Yorgancı Halim İbrahim’in eşi Zeyneb 

Sultan Alaeddin Mahallesi’nden Türkmenoğlu Cafer Ahmed’in kızı Aliye 

[Transkripsiyon] 

Huzûr-ı Âlî-i Cenâb-ı Vilâyet-penâhî’ye, 

Ma’rûz-ı câriyelerimizdir, 

Zîrde esâmîlerimiz bizler hizmet-i mukaddese-i askeriyenin Hilâl-i Ahmer 

Cem’iyeti’nin hidemâtında îfâ-yı hizmet etmek üzere arzusuyla işbu istid’â-i 

câriyânemizi takdîm eyleriz, îcâb-ı muktezâsı bâbında fermân hazret-i men lehü’l-

emrindir. 
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Fî 21 Teşrinievvel sene [1]328 [3 Kasım 1912] 

[pullar] 

[imzalar ve mühürler] 

Ankara Beypazarı Kazâsı’ndan Yorgancı Halim İbrahim zevcesi Zeyneb 

Sultan Alaeddin Mahallesi’nden Türkmenoğlu Cafer Ahmed kerîmesi Aliye 

 

 

Belge 34 (BOA, MF.MKT, 1199 / 41 – 3) 
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x. 

BOA, MF.MKT, 1199 / 41 – 3 

Türk Kadınları Biçki Yurdu’nun ilk eğitim yılının tamamlandığı, derslere devam eden 

kız öğrencilerin imtihan müsabakalarının yapılacağı ve imal edilen ürünlerin 

sergileneceği hakkında, Yurt Müdürü Behire Hakkı Hanım tarafından Eğitim 

Bakanlığı’na gönderilen yazı. 

6 Temmuz 1914 

[Sadeleştirme] 

[Türk Kadınları Biçki Yurdu’ndan], 

Eğitim Bakanlığı’na, 

16 Temmuz 1913 tarihinde açılmasına muvaffak olduğum Türk Kadınları Biçki 

Yurdu’nun ilk eğitim yılında ders alan kız öğrencilerin imtihan müsabakaları, 

önümüzdeki Pazartesi ve Salı günleri yapılacaktır. İç tüzüğümüzün 9. Maddesine göre 

müsabakaların, üçü Eğitim Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’ndan ve diğer üçü Yurt 

tarafından tayin edilecek 6 kişilik bir heyet huzurunda yapılması gerekmektedir. Bu 

nedenle bakanlığınızı temsilen iki uzmanın belirtilen günlerde görevlendirilmesi 

istirham olunur. Ayrıca ödül dağıtımı vesilesiyle kız öğrencilerin bir yıllık çalışma ve 

gayretleri olan elbiseleri, değerli eşiniz ve diğer muhterem hanımefendilerin 

huzurunda sergilemek arzusundayız. Şu emelimizin gerçekleşebilmesi için 

Darülfünun konferans salonunun 22 Temmuz 1914 günü Yurt namına tahsis 

edilmesine de müsaade buyurunuz. 

6 Temmuz 1914 

[mühür] Paris Terzi Akademisi üyelerinden Behire Hakkı 

[Transkripsiyon] 

[Türk Kadınları Biçki Yurdu’ndan], 
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Ma’ârif Nezâret-i Celîlesi Huzûr-ı Sâmîsi’ne, 

Ma’rûzdur, 

Geçen üç yüz yirmi dokuz senesi Temmuzunun üçüncü günü [16 Temmuz 1913] 

te’sîs ve küşâdına muvaffak olduğum “Türk Kadınları Biçki Yurdu”nun ilk sene-i 

tahsîliyesinde kayd olunan tâlibâtın önümüzdeki Pazartesi ve Salı günleri müsâbaka-

i imtihâlarının icrâsı mukarrerdir, nizâmnâme-i dâhlilîmizin dokuzuncu mâddesine 

tevfîkan müsâbakalar nezâret-i celîleleriyle Ticâret Nezâreti’nden gönderilecek üç 

murahhasa ve mütehassısa ile Yurd tarafından ta’yîn edilecek üç ki cem’an altı kişiden 

mürekkeb bir hey’et-i mümeyyize huzûrunda icrâ edileceğinden nezâret-i celîleleri 

nâmına olarak mezkûr günlerde bulunacak iki mütehassısanın emr ü i’zâmına 

müsâ’ade buyurulması istirhâm olunur, tevzî’-i mükâfât vesîlesiyle tâlibâtın bir 

senelik mahsûl-i sa’y ü gayreti olan kostümleri zât-ı sâmiyeleriyle vatanın 

mütehayyiz-i (?) hakîkîsi olan zevât-ı âliyenin nazar-ı tedkîk ve takayyüdüne arz 

etmek arzusunda bulunduğumdan şu ümniye-i hayriyemin hayyiz-ârâ-yı husûl olması 

için Dârü’l-Fünûn konferans salonunun Temmuzun dokuzuncu Çarşamba [22 

Temmuz 1914] günü Yurd nâmına tahsîsine müsâ’ade-i fahîmâneleri şâyân 

buyurulması temennîsiyle takdîm-i ihtirâmât ve ta’zîmât olundu ma’rûzdur. 

Fî 23 Haziran sene 1330 [6 Temmuz 1914] 

[mühür] Paris Terzi Akademisi a’zâsından Behire Hakkı 
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Belge 35 (BOA, İ.TAL, 495 / 33 – 1) 
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x. 

BOA, İ.TAL, 495 / 33 – 1 

Hilali Ahmer’in [Kızılay] hastabakıcılık kursuna katılan ve diploma alan hanımlara 

Gümüş Sanayi Madalyası verilmesi hakkında, Padişah V. Mehmed Reşad’ın emri. 

20 Temmuz 1914 

[Sadeleştirme] 

İrade-i Seniyye, 

Hilal-i Ahmer [Kızılay] merkezinde 1913-1914 eğitim dönemi boyunca hastabakıcılık 

derslerine devam ederek diploma almaya hak kazanan ve ekte isimleri yazılı olan 

hanımlara Gümüş Sanayi Madalyası verilmiştir. Bu iradenin icrasına Sadaret 

[Başbakanlık] memurdur. 

20 Temmuz 1914 

[imzalar] 

Padişah V. Mehmed Reşad 

Sadrazam Said Halim Paşa 

[Transkripsiyon] 

İrâde-i Seniyye, 

Hilâl-i Ahmer merkezinde üç yüz yirmi dokuz ve otuz [1913-1914] sene-i tedrîsiyesi 

hastabakıcılık derslerini ta’kîb ile diploma ahz eden melfûf varakada esâmîsi 

muharrer hanımlara Gümüş Sanâyi’ Madalyası i’tâ olunmuşdur. Bu irâde-i seniyyenin 

icrâsına Sadâret me’mûrdur. 

Fî 26 Şaban sene [1]332 ve fî 7 Temmuz sene [1]330 [20 Temmuz 1914] 
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[imzalar] 

[Padişah] Mehmed Reşad [V. Mehmed Reşad] 

Sadrazam Mehmed Said [Said Halim Paşa] 
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Belge 36 (BOA, BEO, 4350 / 326249 – 1-1) 
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x. 

BOA, BEO, 4350 / 326249 – 1-1 

Kandilli’deki Adile Sultan Sarayı’nın kız lisesi yapılmasına karar verildiği hakkında, 

Sadaret’ten [Başbakanlık] Eğitim Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’na gönderilen yazı. 

22 Nisan 1915 

[Sadeleştirme] 

[Sadaret’ten], 

Eğitim Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’na, 

22 Nisan 1915, 

11 Nisan 1915 tarihli ve 74 numaralı yazıya cevaptır, 

Kandilli’de Adile Sultan Sarayı’nın bir kız lisesi haline getirilmesi maksadıyla Eğitim 

Bakanlığı adına tapuya kayd edilmesine, daha önce bir padişah iradesiyle izin 

verilmişti. Daha sonra [1910] bu bina, Meclis-i Mebusan [Osmanlı Parlamentosu] 

Başkanı olan Ahmed Rıza Bey’in kurduğu hayır derneğine bırakılmıştı. Ancak aradan 

beş yıl geçmesine rağmen bahs edilen dernek tarafından şimdiye kadar hiçbir 

girişimde bulunulmamış ve sarayın bu derneğe devrinden beklenen amaç 

gerçekleşmemiştir. Adı geçen sarayın yine kız lisesi olmak üzere Eğitim Bakanlığı 

adına tapuya kayd edilmesi hakkında yeni bir padişah iradesi çıktığı, Mabeyn-i 

Hümayun Başkitabeti’nden [Padişahın Başsekreterliği] gelen yazıyla bildirilmiştir. 

Gereğini yapınız. 

[Transkripsiyon] 

[Sadaret’ten], 

Ma’ârif Nezâreti ve Mâliye Nezâret-i Vekâlet-i Celîlelerine, 

Fî 7 Cemaziyelahir sene [1]333 ve fî 9 Nisan sene [1]331 [22 Nisan 1915], 
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29 Mart [1]331 [11 Nisan 1915] târîhli ve 74 numaralı tezkere-i aliyyelerine cevâbdır, 

Kandilli’de Adile Sultan Sarayı’nın bir inâs sultânîsi te’sîsi maksadıyla nezâret-i 

celîleleri nâmına tapuya rabtı hakkında irâde-i seniyye-i cenâb-ı pâdişâhî şeref-sâdır 

olmuş iken o târîhde Meclis-i Meb’ûsân re’îsi bulunan Ahmed Rıza Bey’in teşkîl 

eylediği cem’iyet-i hayriye nâmına tebdîline irâde-i seniyye-i hazret-i hilâfet-penâhî 

şeref-müte’allik buyurulmuş olduğu ve oradan beş seneyi mütecâviz zamân geçdiği 

hâlde zikr olunan hey’et tarafından şimdiye kadar bir eser-i fa’âliyet gösterilememesi 

saray-ı mezkûrun işbu hey’ete devrinden maksûd olan gâyenin istihsâl edilemeyecğini 

müsbit bulunduğu cihetle mezkûr sarayın inâs sultânîsi te’sîs edilmek üzere nezâret-i 

celîleleri nâmına tashîh-i kaydıyla sened-i hakanîye rabtı husûsuna bi’l-istîzân irâde-

i seniyye-i hazret-i şehriyârî şeref-sudûr buyurulduğu Mâbeyn-i Hümâyûn-ı 

Mülûkâne Başkitâbet-i Aliyyesi’nden cevâben inbâ ve nezâret-i müşârün ileyhâya 

teblîgât îfâ olunmağla icrâ-yı iktizâsına himmet. 
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Belge 37 (BOA, İ.DUİT, 72 / 121 – 2a) 



118 | Nurullah NEHİR 

 

x. 

BOA, İ.DUİT, 72 / 121 – 2a 

Osmanlı Kızılay Derneği’nde başarıyla görev yapan ve Asker Ailelerine Yardımcı 

Hanımlar Cemiyeti’ni kuran kadınlara Gümüş Kızılay Madalyası verilmesi gerektiği 

hakkında, Osmanlı Kızılay Derneği’nden Sadaret’e [Başbakanlık] gönderilen yazı. 

18 Nisan 1916 

[Sadeleştirme] 

[Osmanlı Kızılay Derneği’nden], 

Sadaret’e, 

Memleketimizde kimsesiz ve çaresiz kalan asker aileleri ve çocuklarının yardımlarına 

koşarak Kızılay görevlerini bir buçuk yıldan fazla bir zamandan beri başarı ile yerine 

getiren Asker Ailelerine Yardımcı Hanımlar Cemiyeti’ni kuran hanım efendilerin 

Gümüş Kızılay Madalyası ile ödüllendirilmeleri gerektiği, dernek genel merkezimizin 

16 Nisan 1916 tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır. Bu hanım efendilerin isimleri 

içeren liste ekte sunulmuş olup bu konuda bir padişah iradesi çıkarılmasına yardımcı 

olmanız istirham olunur. 

18 Nisan 1916 

[imza] Osmanlı Kızılay Derneği İkinci Başkanı Doktor Besim Ömer [AKALIN] 

[Transkripsiyon] 

[Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cem’iyeti’nden], 

Huzûr-ı Sâmî-i Cenâb-ı Sadâret-penâhî’ye, 

Ma’rûz-ı çâker-i kemîneleridir, 
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Memleketimizde bîkes ve bîçâre kalan evlâd ve iyâl-i askeriyenin imdâdlarına şitâb 

ile Hilâl-i Ahmer vezîfesini bir buçuk seneyi mütecâviz bir zamândan beri kemâl-i 

muvaffakiyet ile îfâ etmek sûretiyle ibrâz-ı mü’essir-i hamiyet eden ve “Asker 

A’ilelerine Yardımcı Hanımlar Cem’iyeti” hey’et-i muhteremesini teşkîl eyleyen 

hanım efendilerin Gümüş Hilâl-i Ahmer Madalyaları’yla taltîfleri merkez-i umûmînin 

fî 3 Nisan sene [1]332 [16 Nisan 1916] târîhli ictimâ’ında takarrür etmiş ve esâmîyi 

hâvî liste leffen huzûr-ı sâmî-i hidîvânelerine arz ve takdîm kılınmış olmağla 

keyfiyetin irâde-i seniyye-i hazret-i şehriyârîye şeref-iktirânı husûsuna delâlet-i 

sâmiye-i fahîmâneleri istirhâm olunur, ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü’l-

emrindir. 

Fî 5 Nisan sene [1]332 [18 Nisan 1916] 

[imza] Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cem’iyeti Re’îsi Sânîsi Doktor Besim Ömer 

[AKALIN] 
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Belge 38 (BOA, DH.İ.UM, 2 / 2 – 1) 
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Belge 39 (BOA, DH.İ.UM, 2 / 2 – 2) 
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Belge 40 (BOA, DH.İ.UM, 2 / 2 – 3) 
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x. 

BOA, DH.İ.UM, 2 / 2 – 1, 2, 3 

Tramvaylarda kadınlara ayrılmış olan yerler hakkında, İçişleri Bakanlığı’ndan 

Bayındırlık Bakanlığı’na gönderilen yazı. 

21 Ağustos 1916 

[Sadeleştirme] 

[İçişleri Bakanlığı’ndan], 

Bayındırlık Bakanlığı’na, 

21 Ağustos 1916, 

Tramvay arabalarında kadınlara mahsus bölmeli bir yer ayrılması gerektiği, 

İstanbul’da tramvay işletmesine dair olan 30 Ağustos 1869 tarihli şartnamenin 9. 

Maddesi’nde yazılıdır. Ayrıca bütün tramvay arabalarında kadınlara mahsus yer 

ayrılması ve kadın yolcu olmasa bile buralara erkeklerin oturmasının yasak olması, 

tramvayların güvenliği hakkında hazırlanan 20 Mart 1914 tarihli nizamnamenin 4. ve 

28. maddelerinde de zikr edilmektedir. Ancak tramvay memurları ve çalışanları 

tarafından bu maddelere riayet edilmeyerek kadınlara mahsus yerlere erkeklerin veya 

erkeklerle birlikte gayr-i müslim kadınların oturduğu, Müslüman kadınların ise ayakta 

ve erkelerle bir arada kaldıkları görülmekdedir. Müslüman kadınların, kendileri için 

tramvay arabalarında tahsis edilen yerlerin erkekler tarafından işgal edilmiş 

olmasından dolayı ayakta kalmaları caiz olmadığından şartname ve nizamnamenin bu 

konudaki maddelerini uygulamak gerekmektedir. Diğer taraftan tramvaylarda 

ayrılacak yerlerin Müslüman kadınlara ait olduğu bilindiği halde buralara oturan gayr-

i müslim kadınların daha sonra tramvaya bir Müslüman kadın bindiğinde yerlerinden 

kaldırması da sosyal adaba uygun düşmeyecektir. Bu duruma mahal vermemek için 

ya Müslüman kadınlara mahsus yerlere gayr-i müslim kadınların kabul edilmemesi 
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veya bu yerlerin gayr-i müslim kadınlar tarafından işgalinden sonra Müslüman bir 

kadın binecek olursa bölmenin bunları da alcak şekilde genişletilmesi uygun olacaktır. 

[Transkripsiyon] 

[Dâhiliye Nezâreti’nden], 

Nâfi’a Nezâret-i Celîlesi’ne, 

Fî 8 Ağustos sene [1]332 [21 Ağustos 1916], 

Tramvay arabalarında kadınlara mahsûs olarak ayrıca bölmeli mahal tefrîk olunacağı 

Dersaadet’de tramvay te’sîsi ve inşâsına dâ’ir olan 22 Cemaziyelevvel sene 1286 [30 

Ağustos 1869] târîhli şartnâmenin Dokuzuncu Mâddesi’nde muharrer olduğu gibi 

bi’l-cümle tramvay arabalarında kadınlara mahsûs mahal ifrâzı ve kadın yolcu olmasa 

dahi kadınlara mahsûs mevki’de erkeklerin oturması memnû’ bulunduğu tramvayların 

umûr-ı zâbıtasına dâ’ir olan 22 Rebiülahir sene 1332 [20 Mart 1914] târîhli 

nizâmnâmenin Dördüncü ve Yirmisekizinci mâddelerinde münderic olduğu hâlde 

tramvay me’mûrîn ve müstahdemîni tarafından mevâdd-ı mezkûre ahkâmına ri’âyet 

edilmeyerek kadınlara mahsûs mahallere erkekler veya erkeklerle birlikde gayr-i 

müslim kadınlar alınarak muhadderât-ı İslâmiyenin ayakda ve sefîhan erkeklerle bir 

arada kaldıkları görülmekdedir. Muhadderât-ı İslâmiyenin tramvay arabalarında 

kendilerine mahsûs mahallerin erkekler tarafından işgâl edilmiş olmasından dolayı 

ayakda kalmaları vücûhen gayr-i câ’iz olduğundan şartnâme ve nizâmnâmenin bu 

bâbdaki mevâddını da tahmîle tatbîki îcâb eder. Diğer tarafdan tramvaylarda tefrîk 

olunacak mahallerin muhadderât-ı İslâmiyeye â’idiyeti bedîhî olduğu hâlde bu 

mahallere gayr-i müslim kadınlar da alınmakda olub bi’l-âhere tramvaya muhadderât-

ı İslâmiye dâhil olunca gayr-i müslim kadınları yerlerinden kaldırmak gibi âdâb-ı 

ictimâ’iyeye muvâfık olmayan bir hâle mahal kalmamak üzere ya muhadderât-ı 

İslâmiyeye mahsûs mahallere gayr-i müslim kadınların kabûl edilmemesi yahud bu 

mahallerin gayr-i müslim kadınlar tarafından işgâlinden sonra muhadderât-ı İslâmiye 

gelecek olursa bölmenin bunları da istî’âba müsâ’id yer açılacak derecede geri 

alınması lâzımdır. Nâfi’a’ya tezkere. 
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Belge 41.1 (BOA, DH.İ.UM, 89-2 / 23 – 1) 

 

 

Belge 41.3 (BOA, DH.İ.UM, 89-2 / 23 – 1) 
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Belge 41.2 (BOA, DH.İ.UM, 89-2 / 23 – 1) 

 

Belge 41.4 (BOA, DH.İ.UM, 89-2 / 23 – 1) 
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Belge 41.5 (BOA, DH.İ.UM, 89-2 / 23 – 1) 
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BOA, DH.İ.UM, 89-2 / 23 – 1 

Osmanlı ve Türk Hanımları Esirgeme Derneği’nin 26 maddeden oluşan nizamnamesi. 

1917 

[Transkripsiyon] 

Osmanlı ve Türk Hanımları Esirgeme Derneği’nin Nizâmnâmesi 

Mâdde 1 : Esirgeme Derneği’nin iktisâd şu’besinin en esâslı ve mühim gayesi vatanın 

hakîkî ihtiyâclarına çâre bulmak üzere bütün Müslüman ve Türk kadınlarının çalışıcı 

kuvvetlerini bir merkezde toplamak ve bütün Müslüman ve Türk Osmanlı 

kadınlarının san’at ve ticâret için fikirlerini açmak ve uyandırmakdır. 

Mâdde 2 : Derneğin bu maksadına erişmek için yapabildiği kadar Osmanlı yurdunun 

her yerinde san’at evleri, san’at şirketleri, san’at mektebleri yapacak ve açılmış 

mekteblerden münâsib olanı himâyesi altına alacakdır. Bu sûretle ölüme yüz tutan 

sanâyi’-i milliyeyi de inkişâf etdirecekdir. 

Mâdde 3 : San’at evlerinde çalışan çocuklar çalışdıkları san’atda isti’dâd ve mahâret 

göstermeğe başladıkları târîhden i’tibâren kendilerine münâsib bir ücret verilecekdir. 

Mâdde 4 : Çocukların mahâret ve isti’dâdları ve verilecek ücret bir hey’et-i 

mümeyyize tarafından tahrîren verilecek raporlarla ma’lûm olacakdır. 

Mâdde 5 : Çocuklara verilecek ücretin nısfı kendisine verilecek diğer nısfı 

saklanacakdır. Ve şehâdetname aldığında sermâye olarak kendisine verilecekdir. 

Derneğin Teşkîlâtı 

Mâdde 6 : Derneğin İstanbul ve mahallelerinde şu’beleri olduğu gibi taşralarda da 

şu’beleri olacakdır. 

Mâdde 7 : Her şu’be biri re’îse diğeri kâtibe ve biri de veznedâr olmak üzere beş 

a’zâdan mürekkeb bir hey’et-i idare ile birçok a’zâdan mürekkebdir. 

Mâdde 8 : Hey’et-i idâre bulunduğu şu’benin a’zâ-yı umûmiyesi tarafından re’y-i hafî 

ve mutlak bir ekseriyetle intihâb olunur ve intihâb edilen hey’et-i idâre hey’et-i 

merkeziyeye bildirilecekdir. 

Mâdde 9 : İdare hey’etleri haftada bir kere kendi şu’belerinde ve umûm şu’belerin 

re’îseleri ayda bir def’a merkez-i umûmîde ictimâ’ edeceklerdir. 
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Mâdde 10 : Gerek idâre hey’etlerinde ve gerekse umûmî ictimâ’larda cereyân edecek 

müzâkerât hey’et-i idâre kâtibeleri tarafından zabt olunur ve ictimâ’dan sonra olan 

ictimâ2da okunur, noksân varsa ikmâl edildikden sonra kabûl olunur. 

Mâdde 11 : Şu’beler her hafta müzâkerâtın netîcesini ve icrâ’âtından tahrîren ve 

îcâbında şifâhen merkezi haberdâr edecekdir. 

Mâdde 12 : Derneğin merkez-i umûmî a’zâsı umûr-ı iktisâdiye hakkında ayda bir 

ictimâ’ edecek ve bu toplanmasında memleketin hayât-ı iktisâdiyesiyle şu’belerin 

kâffe-i mu’âmelâtı hakkında müzâkerede bulunacakdır. Bu toplanmalarda İstanbul 

mahalleleri şu’be re’îseleri de sâhib-i re’y olarak bulunacakdır. Ma’zeretine mebnî 

toplanmada hâzır bulunmayan re’îse şu’besi hakkında tahrîren îzâhât ve mütâla’âtda 

bulunacakdır. 

Mâdde 13 : Dernek merkez ve şu’beleri bütün yapacaklarını merkeze bildirmek üzere 

muhîtlerinde Osmanlı ve Türk iktisâdına â’id her şeyi yapabilecekdir. 

Mâdde 14 : Sırf kadınlara â’id olmak üzere hutbeler verebilecekleri gibi bu maksada 

hâdim kitâblarda te’lîf ve neşr etdirebileceklerdir. 

A’zânın Vazîfesi 

Mâdde 15 : Derneğe giren her a’zâ cem’iyetin a’zâsının çoğalmasına çalışacak ve 

memleketin iktisâdca olan ihtiyâcâtını düşünerek ma’mûlât-ı dâhiliyeyi himâye fikrini 

ta’ammüm ve neşre gayret eyleyecekdir. 

Mâdde 16 : A’zâdan her biri millî ahlâkına, terbiye-i İslâmiyeye muhâlif hiçbir 

hareketde bulunmamağa çalışacakdır. 

Mâdde 17 : Dernek a’zâsı evlâdlarını da Müslümanlık ve Türklük fikriyle büyütmeğe 

ta’ahhüd edecekdir, bir Müslüman ve Türk kadınının mefkeresi Müslümanlık ve 

Osmanlılığın birliği ve Türklük olacakdır. 

Mâdde 18 : Her bir dernek a’zâsı Müslümanlığın osmanlılığın Türklüğün Müslüman 

ve Türk kadınlığının yükselmesine bütün rûhu ile çalışacakdır. 

Umûr-ı Mâliye 

Mâdde 19 : Dernek bir senelik mâliye işlerinin bilançosunu yaparak neşr edecekdir. 
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Mâdde 20 : Derneğin vâridâtı a’zâsının her ay verecekleri para ile ve bir def’aya 

mahsûs verecekleri paradır, bir def’aya mahsûs olmak üzere verilen para veren 

hanımın arzu eylediği cihete sarf olunur. 

Mâdde 21 : Derneğe verilen şeylerin her biri makbûz ile alınub verilecekdir. 

Mâdde 22 : Her şu’be vâridâtını Mart mü’temerinde hey’et-i merkeziyeye teslîm 

edecek ve buna mukâbil bir makbûz verilecekdir. 

Mâdde 23 : Merkez-i umûmî derneğin masârıf-ı mübreme ve zarûriyesi çıkdıkdan 

sonra bir senelik bütün vâridâtının yüzde onunu Dârüssınâa’ya ve yüzde onunu 

derneğin taht-ı himâyesinde bulunan mektebe sarf edecek ve yüzde onunu derneğin 

ihtiyât akçesi olmak üzere saklayacak bakiyyesiyle bir mü’essese-i iktisâdiye vücûda 

getirmeğe çalışacakdır. 

Mâdde 24 : Dernek a’zâsının kendi sermâyeleriyle vücûda getirecekleri san’at 

evlerinin ve mü’essese-i iktisâdiyenin yapdığı san’at evlerinin kârı derneğin umûr-ı 

hayriyesine masrûf olacakdır. 

Mü’temer 

Mâdde 25 : Dernek her altı ayda bir mü’temer yapacakdır, bu mü’temerde şu’be 

re’îseleri ve bi’z-zât bütün a’zâ bulunacak ancak dernek a’zâsından olmayan hanım 

dernekde bulunamayacakdır. 

Mâdde 26 : Mü’temerler üç celsede hitâma erecekdir, mü’temer ilk sene için bir def’a 

olacakdır. 
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Belge 42 (BOA, DH.İ.UM, 89-2 / 23 – 1) 
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x. 

BOA, DH.İ.UM.EK, 37 / 6 – 2 

Yetim ve kimsesiz çocuklara iş bulma faaliyetine destek verilmesi talebiyle, Kadınları 

Çalıştırma Cemiyet-i İslamiyesi’nden İçişleri Bakanlığı’na gönderilen yazı. 

12 Temmuz 1917 

[Sadeleştirme] 

[Kadınları Çalıştırma Cemiyet-i İslamiyesi’nden], 

İçişleri Bakanlığı’na, 

Cemiyetimizin yapmaya çalıştığı hayır işleri kapsamında, memleketin çeşitli 

yerlerinden bize gönderilen değişik yaşlardaki erkek ve kız 750 kadar yetim ve 

kimsesiz çocuklardan başka bugünlerde merkezimize ulaşmak üzere yolda bulunan 

1800 kadar çocuğun eğitimleri ile bunların bir işte istihdamlarına ehemmiyet ve itina 

ile gayret edilmektedir. Bakanlığınız, tüm hayır kurumlarına destek vermektedir. Bu 

destekten biz de istifade etmek istiyoruz. Bu vesile ile bakanlığınız tarafından yetim 

ve kimsesiz çocukların ticarethane, atelye, çiftlik ve evlere kabul edilmelerini teşvik 

etmek amacıyla icap eden yerlere bir emirname yayınlaması oldukça yerinde 

olacaktır. Bu desteğin esirgenmemesini temenni eder saygılarımı sunarım. 

12 Temmuz 1917 

[imza] Genel Müdür İsmail Hakkı 

[Transkripsiyon] 

[Kadınları Çalışdırma Cem’iyet-i İslâmiyesi İdâre-i Umûmiyesi’nden], 

Dâhiliye Nezâret-i Celîlesi’ne, 

Devletlü efendim hazretleri, 
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Cem’iyetin taht-ı azminde olan teşebbüsât-ı hayriye-i mütenevvi’a cümlesinden 

olmak üzere memleketin nukât-ı muhtelifesinden cem’iyetin himâyesine ilticâ eden 

esnân-ı muhtelifede zükûr ve inâs merkezde mevcûd yedi yüz elliye karîb yetîm ve 

bîkes çocuklardan mâ-adâ el-yevm merkeze vürûd etmek üzere yolda bulunan bin 

sekiz yüz kadar etfâlin terbiye ve istihdâmlarına hasr-ı ehemmiyet ve i’tinâ 

kılınmakda ise de makâm-ı devletlerinden feyzyâb olan bi’l-cümle mü’essese ve 

cem’iyâtın te’mîn eylediği muvaffakiyât-ı haseneden cem’iyetimiz dahi istifâde 

eylemek üzere etfâl-i mezkûre himâyelerine vesîle-i müstalile olabilecek 

ticârethânelere [ve] dârü’s-sınâ’alara [ve] çiftlik sâhiblerine ve dâhilî hizmetlerde 

hânelere bunların emr-i kabûllerinde mazhar-ı rağbet olmaları için îcâb edenlere 

emirnâme-i mahsûsa-i cenâb-ı nezâret-penâhîleri şeref-tastîr buyurulmak sûretiyle 

cem’iyetimiz hakkında dahi himâye-i vatan-perverâne ve aceze-nevâzâneleri bî-dirîğ 

buyurulması temennîsine mücâseret eder ve ihtirâmât-ı fâ’ikamı takdîm ile kesb-i 

mübâhât eylerim, ol bâbda ve her hâlde emr ü fermân hazret-i men lehü’l-emrindir. 

Fî 12 Temmuz sene 1333 [12 Temmuz 1917] 

[imza] Müdîr-i Umûmî İsmail Hakkı 
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Belge 43 (BOA, İ.DUİT, 116 / 29 – 2) 
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x. 

BOA, İ.DUİT, 116 / 29 – 2 

Kadınları Çalıştırma Cemiyet-i İslamiyesi’nin kamu yararına hizmet eden bir dernek 

olduğu hakkında, Şura-yı Devlet [Danıştay] tarafından alınan karar. 

28 Temmuz 1918 

[Sadeleştirme] 

Kadınları Çalıştırma Cemiyet-i İslamiyesi’nin kamu yararına hizmet eden dernekler 

arasına alınması için dernek genel müdürü İsmail Hakkı Bey tarafından verilen 

dilekçe, Şura-yı Devlet’e [Danıştay] havale olunmuş ve söz konusu dilekçe ile ekleri 

İçişleri Bakanlığı’ndan gelen 9 Haziran 1918 tarih ve 86 numaralı yazı ile beraber 

Mülkiye ve Eğitim Dairesi’nde görüşülmüştür. Yazıda, bu derneğin kurulduğu 1916 

yılından beri birçok kimsesiz kadına iş bularak bunları sefaletten kurtardığı, kadınlar 

arasında namusuyla çalışarak hayatını devam ettirme fikrini yaydığı, iktisadın 

gelişmesi ve ahlakın korunması için olağanüstü hizmetler yerine getirdiği ve bu 

nedenlerle kamu yararına hizmet eden dernekler arasına alınmasının uygun olduğu 

belirtilmektedir. İçişleri Bakanlığı’nın yazısında verilen bilgilere göre, adı geçen 

cemiyetin kamu yararına hizmet eden bir dernek olduğu anlaşılmış olduğundan 

Cemiyetler Kanunu’nun 17. Maddesi’ne göre kamu yararına hizmet ettiğinin devletçe 

kabulü uygun görülmüş ve gereğinin yapılmasının adı geçen bakanlığa bildirilmesine 

karar verilmiştir. Emir ve ferman efendimizindir. 

28 Temmuz 1918 

[mühür] Şura-yı Devlet [Danıştay] 

[imzalar] [Şura-yı Devlet Mülkiye ve Eğitim Dairesi üyelerine ait 4 adet imza] 

[Transkripsiyon] 
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Kadınları Çalışdırma Cem’iyet-i İslâmiyesi’nin menâfi’-i umûmiyeye hâdim 

cem’iyetler meyânına idhâli istid’âsını hâvî cem’iyet-i mezkûre müdîr-i umûmîsi 

İsmail Hakkı Bey tarafından bi’t-takdîm Şûrâ-yı Devlet’e havâle buyurulan arzuhâl 

ve melfûfâtı üzerine bi’l-muhâbere Dâhiliye Nezâreti’nden vârid olan 9 Haziran sene 

[1]334 [9 Haziran 1918] târîh ve seksen altı husûsî numaralı tezkere Mülkiye ve 

Ma’ârif Dâ’iresi’nde kırâ’at olundu, tezkere-i mezkûre me’âlinde cem’iyet-i 

mezkûrenin bidâyet-i te’sîsi olan üç yüz otuz iki [r. 1332 / m. 1916] senesinden 

i’tibâren pek çok kimsesiz kadınlara iş bulmak sûretiyle sefâletden tahlîslerine ve 

muhadderât arasında nâmûskârâne mesâ’î sâyesinde te’mîn ve idâre-i hayât fikrini 

telkîne ve bundan mâ-adâ iktisâyiyât ve ahlâkiyâtın inkişâf ve hüsn-i muhâfazasına 

fevka’l-âde hizmet eylediği cihetle menâfi’-i umûmiyeye hâdim cem’iyetler 

meyânına idhâli muvâfık görüldüğü dermiyân kılınmışdır, îcâbı lede’t-te’emmül 

nezâret-i müşârün ileyhânın sûret-i iş’ârına nazaran mezkûr cem’iyetin menâfi’-i 

umûmiyeye hâdim olduğu anlaşılmış olduğundan Cem’iyetler Kânûnu’nun 

Onyedinci Mâddesi’ne tevfîkan menâfi’-i umûmiyeye hâdim olduğunun devletce 

tasdîki münâsib görülmüş olmağla ona göre îfâ-yı muktezâsının nezâret-i müşârün 

ileyhâya iş’ârı tezekkür kılındı, ol bâbda emr ü fermân hazret-i men lehü’l-emrindir. 

19 Şevval [1]336 ve 28 Temmuz [1]334 [28 Temmuz 1918] 

[mühür] Şûrâ-yı Devlet 

[imzalar] [Şûrâ-yı Devlet Mülkiye ve Ma’ârif Dâ’iresi üyelerine ait 4 adet imza] 
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Belge 44 (BOA, DH.HMŞ, 4-1 / 4-55) 
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x. 

BOA, DH.HMŞ, 4-1 / 4-55 

Müslüman Kadın Birliği Cemiyeti’nin kurulmasına yasal olarak izin verilebileceği 

hakkında, İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği’nden Emniyet Genel Müdürlüğü’ne 

gönderilen yazı. 

17 Haziran 1919 

[Sadeleştirme] 

[İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği’nden], 

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne, 

17 Haziran 1919, 

Özet : Müslüman Kadın Birliği Cemiyeti, 

Kurulduğu beyanıyla resmi ruhsat dilekçesi verilen “Müslüman Kadın Birliği” 

adındaki derneğin incelenen nizamnamesi, Cemiyetler Kanunu’na aykırı bir madde 

ihtiva etmemektedir. Bu nedenle izin belgesinin verilmesinde yasal bir engel 

bulunmamaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bildirilir. 

[Transkripsiyon] 

[Dâhiliye Nezâreti Hukûk Müşâvirliği’nden], 

Emniyet-i Umûmiye’ye derkenâr, 

Fî 17 Haziran sene [1]335 [17 Haziran 1919], 

Hulâsa : Müslüman Kadın Birliği Cem’iyeti, 

Teşkîl kılındığı beyânıyla ruhsat-ı resmiyesi istid’â edilen “Müslüman Kadın Birliği” 

nâmındaki cem’iyetin tatbîk olunan merbût nizâmnâmesi ahkâmı Cem’iyetler 

Kânûnu’na muhâlif mevâddı ihtivâ etmediği cihetle muktezî ilmühaberin i’tâsında 

mâni’-i kânûnî bulunmadığı beyânıyla Emniyet-i Umûmiye Müdîriyet-i Aliyyesi’ne 

i’âde ve takdîm kılındı. 
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Belge 45 (BOA, DH.HMŞ, 4-1 / 4-78) 
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x. 

BOA, DH.HMŞ, 4-1 / 4-78 

Fakirlere, öksüzlere ve hasta kadınlara yardım etmek amacıyla kurulan Labiyen Frans 

[La Bien France] Ortaköy Kadın Cemiyeti hakkında, İçişleri Bakanlığı Hukuk 

Müşavirliği’nden Emniyet Genel Müdürlüğü’ne gönderilen yazı. 

26 Ağustos 1919 

[Sadeleştirme] 

[İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği’nden], 

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne, 

26 Ağustos 1919, 

Fakir hastalara bakmak ve tamamen yardım ve himayeden mahrum kalan öksüzler ve 

hasta kadınlara aylık yardımlarda bulunmak amacıyla kurulan Labiyen Frans [La Bien 

France] Ortaköy Kadın Cemiyeti nizamnamesi, Cemiyetler Kanunu’na aykırı bir 

madde içermemektedir. Bu nedenle adı geçen derneğe izin verilmesi için herhangi bir 

yasal engel görülmemektedir. Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bildirilir. 

[Transkripsiyon] 

[Dâhiliye Nezâreti Hukûk Müşâvirliği’nden], 

Emniyet-i Umûmiye’ye derkenâr, 

Fî 26 Ağustos sene [1]335 [26 Ağustos 1919], 

Fakîr hastagâna bakmak ve tamâmen mu’âvenet ve himâyeden mahrûm öksüzlerle 

hasta kadınlara mu’âvenet-i şehriyede bulunmak maksadıyla teşekkül eden Labiyen 

Frans [La Bien France] Ortaköy Kadın Cem’iyeti’ne â’id merbût merbût 

nizâmnâmeler Cem’iyetler Kânûnu’na muhâlif mevâddı ihtivâ etmemekde 
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olduğundan iktizâ eden ilmühaberin i’tâsında mâni’-i kânûnî görülemediği beyânıyla 

Emniyet-i Umûmiye Müdîriyeti me’mûriyet-i aliyyesine tevdî’ ve takdîm olunur. 

 

 

Belge 46.1 (BOA, DH.EUM.AYŞ, 67 / 49 – 2) 

 

Belge 46.2 (BOA, DH.EUM.AYŞ, 67 / 49 – 2) 
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Belge 46.3 (BOA, DH.EUM.AYŞ, 67 / 49 – 2) 

 

Belge 46.4 (BOA, DH.EUM.AYŞ, 67 / 49 – 2) 
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x. 

BOA, DH.EUM.AYŞ, 67 / 49 – 2 

Sivas’ta kurulan Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti’nin 11 maddeden 

oluşan nizamnamesi. 

1919 

[Transkripsiyon] 

Anadolu Kadınları Müdâfa’a-i Vatan Cem’iyeti Nizâmnâmesi, 1335 [1919] 

Nizâmnâme Sûretidir, 

Mâdde 1 – Merkezi Sivas’da olmak ve bütün Anadolu’nun îcâb eden mahallerinde 

bire müstakil şu’beleri bulunmak üzere “Anadolu Kadınları Müdâfa’a-i Vatan 

Cem’iyeti” nâmıyla bir cem’iyet teşkîl etmişdir. 

Mâdde 2 – Devlet-i Aliyye-i Osmaniye ile Divel-i İ’tilâfiye arasında mün’akid 

mütârekenâmenin imzâ olunduğu fî 30 Teşrinievvel sene [1]335 [18 Ekim 1919] 

târîhinde elimizde kalan ve her noktasında ekseriyeti İslâmlar teşkîl eden aksâm-ı 

memâlik-i Osmaniye yekdiğerinden ve câmi’a-i Osmaniye’den gayr-i kâbil-i teczî ve 

infikâk birlikdir. Bi’l-cümle anâsır-ı İslâmiye yekdiğerine karşı hürmet-i mütekâbile 

ve hiss-i fedâkârîyle meşhûn-ı vaz’iyet-i örfiye ve ictimâ’iye ve şerâ’it-i 

muhîtiyelerine ri’âyetkâr kadın ve erkeklerden mürekkeb hakîkî kardeşlerdir. 

Mâdde 3 – Her dürlü işgâl ve müdâhalenin ve bi’l-hâssa Rumluk ve Ermenilik teşkîli 

gâyesine ma’tûf harekâtın reddi husûslarında cem’iyetimiz mukâvemet ve müdâfa’a 

için lâzım gelen her şeye tevessül edecekdir. Gayr-i müslim vatandâşlarımızın 

hâkimiyet-i Osmaniye ve hukûk-ı İslâmiyemizi haleldâr edecek bir vak’aya kendileri 

tarafından sebebiyet verilmedikce hukûk-ı tâbi’iyetlerine ve mukteziyât-ı dîniye ve 

an’anât-ı milliyelerine İslâm kadınları dâ’imâ ri’âyetkâr kalacakdır. Fakat millet ve 

vatanımızın zararını mûcib olacak her teşebbüsü red ile erkeklerimizle berâber ve 

bütün varlığımızla müdâfa’a olunacakdır. 
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Mâdde 4 – Cem’iyetimiz a’zâ-yı fa’’âle ve tabî’iyeden müteşekkildir. Bütün İslâm 

hanımları a’zâ-yı tabî’iyesindendirler. Bu mukaddes gâyemizin te’mîni için bi’l-

cümle İslâm hemşîrelerimiz müttehiden çalışacaklardır. Yalnız taht-ı işgâlde bulunub 

arzularına bi’l-fi’il isti’mâl ve serbestiyet izhâr edemeyen hemşîrelerimiz şimdilik 

ma’zûr görüleceklerdir. 

Teşkîlât 

Mâdde 5 – Cem’iyetin umûr ve idâresi on altı kişiden mürekkeb bir hey’et-i idâre 

(hey’et-i fa’’âle) tarafından tedvîr edilir. 

Mâdde 6 – Hey’et-i idâre, cem’iyet a’zâsından müteşekkil kongre tarafından intihâb 

olunur. İntihâb olunan hey’et-i idâre içlerinden re’y-i hafî ile bir re’îse, bir re’îse-i 

sâniye [ve] bir kâtibe intihâb ederler. Kâtibe cem’iyetin kâtibe-i mes’ûlesidir. Hey’et-

i idârede yerliden olmak üzere müntehab bir de veznedâr vardır. 

Vezâ’if 

Mâdde 7 – Hey’et-i idâre cem’iyetin hey’et-i icrâ’iye ve fa’’âlesi olub lâ-akal on beş 

günde bir ictimâ’ ederek cem’iyetin umûruyla iştigâl eder. Re’îsenin göreceği lüzûm 

ve kâtibe-i mes’ûle tarafından vukû’ bulan da’vet üzerine daha sık ictimâ’ edebilir. 

Üç def’a bilâ-ma’zeret gelmeyen a’zâ müsta’fî add edilerek derhâl yerine diğeri 

intihâb edilir. Cem’iyetin bi’l-umûm muharrerâtı cem’iyetin mühr-i resmîsiyle temhîr 

edilüb re’îsenin veya re’îse-i sâniyenin ve yahud hey’et-i idâreden birinin ve kâtibe-i 

mes’ûlenin de mutlakâ imzâsı bulunacakdır. Cem’iyetin hükûmete karşı murahhası 

hey’et-i idâre re’îsesi ve re’îs-i sâniyesi ile kâtibe-i mes’ûlesidir. 

Mâdde 8 – Cem’iyetin sarfiyâtı hey’et-i idâre karârıyla ve kâtibe-i mes’ûlenin 

imzâsıyla icrâ edilir. Bütün hey’et-i idâre a’zâsı a’zâ-yı tabî’iye kaydı ve vazîfesiyle 

mükellefdir. 

Mâdde 9 – Cem’iyetin umûr-ı hesâbiyesiyle meşgûl idâre re’îsesiyle kâtibe ve 

veznedârdan mürekkeb bir kasa hey’eti olub bu hey’et-i idâreye karşı mes’ûl olduğu 

gibi hey’et-i idâre a’zâsı da kongre hey’etine karşı mes’ûldür. Cem’iyetden vukû’ 
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bulacak da’vet üzerine kongre hey’eti üç ayda bir kere ictimâ’ ederek hesâbâtı tedkîk 

eder ve mu’âmelât hakkında îzâhât ister. 

Mâdde 10 – Cem’iyet inde’l-lüzûm muvazzaf me’mûrlar istihdam edebilir. 

Cem’iyetin vâridât ve sarfiyâtı lüzûm görüldüğü zamân a’zâ-yı fa’’âle ile tabî’iye 

toplanarak teberru’ edecekleri i’âneden ibâret olacakdır. 

Mâdde 11 – Lüzûmunda kongre karârıyla nizâmnâme ta’dîl ve tebdîl edilebilir. 
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Belge 47 (BOA, DH.EUM.AYŞ, 67 / 49 – 1) 
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x. 

BOA, DH.EUM.AYŞ, 67 / 49 – 1 

Sivas’ta kurulan Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti’nin şube açmasına ve 

üye kayd etmesine izin verilmesi talebiyle cemiyet adına Birinci Başkan Melek Reşid 

Hanım ve Sorumlu Katip Sadiye Kemal Hanım imzalarıyla Beyoğlu 

Kaymakamlığı’na gönderilen yazı. 

18 Aralık 1919 

[Sadeleştirme] 

[Sivas’ta Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti’nden], 

Beyoğlu Kaymakamlığı’na, 

18 Aralık 1919, 

Merkezi Sivas’ta bulunan ve yönetim kurulu 16 hanımdan oluşan Anadolu Kadınları 

Müdafaa-i Vatan Cemiyeti, nizamnamesini takdim etmekten gurur duyar. Bütün 

Müslüman kızkardeşlerimizi cemiyetimizin doğal bir üyesi sayıyor ve kendilerini 

resmen cemiyetimize kayd ediyoruz. Şu birkaç günlük çalışmamızla cemiyetimize 

800’den fazla üye kayd olmuştur. Pek yakın bir zamanda umut ediyoruz ki Sivas’ta 

üyemiz olmayan bir kızkardeşimiz kalmayacaktır. Desteğinizle görev alanınızda 

bulunan hanım efendi kardeşlerimizi de bu gönüllü kuruluşa üye olmaya davet 

ediyoruz. Milli konularda azimle çalışacak olan Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan 

Cemiyeti’nin orada da bir an evvel kurularak faaliyete başladığına dair müjdelerinizi 

bekliyoruz. Mahsus hürmetler sunarız. 

[mühür] Sivas’ta Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti, [1]335 [1919] 

[imzalar]  

Birinci Başkan Melek Reşid 
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Sorumlu Katip Sadiye Kemal 

[Transkripsiyon] 

[Sivas’da Anadolu Kadınları Müdâfa’a-i Vatan Cem’iyeti’nden], 

Beyoğlu Mutasarrıfiyet-i Aliyyesi’ne, 

Fî 18 Kanunıevvel sene [13]35 [18 Aralık 1919], 

Sa’âdetlü efendim hazretleri, 

Merkezi Sivas’da bulunan ve hey’et-i idâre-i makâlesi on altı hanımdan mürekkeb 

olan Anadolu Kadınları Müdâfa’a-i Vatan Cem’iyeti Nizâmnâmesi huzûr-ı âlîlerine 

leffen takdîm ile kesb-i mübâhât eyler. Bütün İslâm hemşîrelerimizi cem’iyetimizin 

a’zâ-yı tabî’iyesinden add edüb kendilerini resmen cem’iyetimize kayd ediyoruz. Şu 

birkaç günlük mesâ’îmizle cem’iyetimizin sekiz yüzden fazla a’zâsı mukayyed 

bulunur. Ve pek yakın bir zamânda ümîd ediyoruz ki; Sivas’da a’zâmız olmayan bir 

hemşîremiz kalmayacakdır. Vesâtat-ı aliyyeleriyle dâhil-i dâ’ire-i me’mûriyetiniz 

manâtıkında bulunan hanım efendi hemşîrelerimizi bu eser-i hamiyete iktidâya da’vet 

eyliyoruz. Mesâ’î-i milliyede metânet-i vücûbetle çalışacak olan Anadolu Kadınları 

Müdâfa’a-i Vatan Cem’iyetleri’nin oraca da bir an evvel emr-i teşkîliyle müstakillen 

icrâ-yı fa’âliyet eylemekde bulunduklarına dâ’ir tebşîrât-ı atûfîlerine intizâren takdîm-

i hürmet-i mahsûsa eyleriz, ol bâbda emr ü irâde efendim hazretlerinindir. 

[mühür] Sivas’da Anadolu Kadınları Müdâfa’a-i Vatan Cem’iyeti, [1]335 [1919] 

[imzalar]  

Re’îse-i Evvel Melek Reşid 

Kâtibe-i Mes’ûle Sadiye Kemal 
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Belge 48 (BOA, DH.EUM.AYŞ, 32 / 63) 
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x. 

BOA, DH.EUM.AYŞ, 32 / 63 

Beyoğlu kadınlarından üye kayd etmek isteyen Sivas Anadolu Kadınları Müdafaa-i 

Vatan Cemiyeti hakkında, İçişleri Bakanlığı’ndan Sivas Valiliği’ne gönderilen yazı. 

Ocak 1920 

[Sadeleştirme] 

[İçişleri Bakanlığı’ndan], 

Sivas Valiliği’ne, 

[Özet :] Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti hakkında, 

Sivas Vilayeti’nde kurulan Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti’ne, 

Beyoğlu’ndaki kadınların üye olmalarına izin verilmesi için cemiyetin başkanı Melek 

Hanım ile katip Sadiye Kemal Hanım imzalarıyla Beyoğlu Kaymakamlığı’na 

gönderilen ve İstanbul Valiliği tarafından bakanlığımıza ulaştırılan matbu beyanname 

incelenmiştir. Bu cemiyet yasal işlemleri tamamlamış ve kuruluş belgesi almış mıdır? 

Bu konuda malumat verilmesi rica olunur. 

Ocak 1920 

[imza] İçişleri Bakanı adına Müsteşar  

[Transkripsiyon] 

[Dâhiliye Nezâreti’nden], 

Sivas Vilâyet-i Aliyyesi’ne, 

[Hulâsa :] Anadolu Kadınları Müdâfa’a-i Vatan Cem’iyeti hakkında, 

… efendim hazretleri, 
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Vilâyet-i aliyyelerinde müteşekkil Anadolu Kadınları Müdâfa’a-i Vatan Cem’iyeti’ne 

Beyoğlu’ndaki nisvânın dâhil olması husûsuna delâlet edilmesi cem’iyet-i mezkûre 

re’îsesi Melek ve kâtibe Sadiye Kemal imzâlarıyla Beyoğlu Mutasarrıflığı’na 

gönderilüb İstanbul Vilâyeti’nden tevdî’ olunan matbû’ beyânnâmede ifâde 

edilmişdir, cem’iyet-i mezkûre mu’âmele-i kânûniyesini îfâ ve resmen teşekkül 

ederek ilmühaber ahz eylemiş midir, bu bâbda mevcûd ma’lûmât ve mütâla’a-i 

aliyyelerinin inbâsı bâbında emr ü irâde hazret-i men lehü’l-emrindir. 

Fî … Cemadiyelula sene [1]338 ve fî … Kanunısani sene [1]336 [… Ocak 1920] 

[imza] Dâhiliye Nâzırı nâmına Müsteşâr  
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Belge 49 (BOA, İ.DUİT, 68 / 90 – 1a) 
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x. 

BOA, İ.DUİT, 68 / 90 – 1a 

Himaye-i Eytam Cemiyeti üyeleriyle bazı Darüleytam yöneticilerinin çeşitli nişan ve 

madalyalarla ödüllendirildikleri hakkında Padişah iradesi. 

5 Ekim 1920 

[Sadeleştirme] 

Padişah İradesi, 

Himaye-i Etfal (Eytam) Cemiyeti Başkanı Refika Edhem Hanım, Şefkat Nişanı 

Himaye-i Etfal (Eytam) Cemiyeti Muhasebecisi Safiye Hüseyin Hanım, Şefkat Nişanı 

Himaye-i Etfal (Eytam) Cemiyeti Üyesi Mebruke Memduh Hanım, Altın İftihar 

Madalyası 

Himaye-i Etfal (Eytam) Cemiyeti Üyesi Hamide Tevfik Hanım, Altın İftihar 

Madalyası 

Himaye-i Etfal (Eytam) Cemiyeti Üyesi Belkıs Ragıb Hanım, Altın İftihar Madalyası 

Himaye-i Etfal (Eytam) Cemiyeti Üyesi Behire Hakkı Hanım, Şefkat Nişanı 

Himaye-i Etfal (Eytam) Cemiyeti Üyesi Hüseyin Haydar Bey, Altın İftihar Madalyası 

Himaye-i Etfal (Eytam) Cemiyeti Katibi Hulusi Bey, Mecidî Nişanı 

Darüleytamlar Genel Müdürü Selahaddin Bey, Mecidî Nişanı 

Darüleytam Çağlayan Kız Şubesi Müdürüi ve Din Bilgisi Öğretmeni Hasan Hilmi 

Bey, Mecidî Nişanı 

Darüleytam Çağlayan Kız Şubesi Müdüresi Hatice Hanım, Şefkat Nişanı 



154 | Nurullah NEHİR 

 

Darüleytam İmrahor Erkek Şubesi Müdürü İbrahim Bey, Mecidî Nişanı 

Darüleytam Validebağı Kız Sanat Şubesi Başöğretmeni Saadet Hanım, Şefkat Nişanı 

Darüleytam Validebağı Kız Sanat Şubesi Müdürü Fazıl Bey, Mecidî Nişanı 

Darüleytam Validebağı Kız Sanat Şubesi Müdüresi Emine Hayriye Hanım, Şefkat 

Nişanı 

Darüleytam Bebek Şubesi Müdürü Tahsin Bey, Mecidî Nişanı 

Darüleytam Ortaköy Şubesi Müdürü Mevlüd Bey, Mecidî Nişanı 

Darüleytam Balmumcu Şubesi Müdürü Adil Bey, Mecidî Nişanı 

Darüleytamlar’a yardımda bulunan Kıbrıslı Azize Hanım, Şefkat Nişanı 

Yukarıda adları yazılı kişilere isimleri hizalarında gösterilen nişan ve madalyaların 

verilmesi uygun görülmüştür. 

Bu iradenin uygulanması konusunda Sadaret (Başbakanlık) sorumludur. 

5 Ekim 1920 

[İmzalar] 

Padişah Mehmed Vahideddin 

Sadrazam Damad Ferid 

[Transkripsiyon] 

İrâde-i Seniyye, 

Himâye-i Etfâl Cem’iyeti Re’îsesi, Refika Edhem Hanım, Birinci Rütbe Şefkat Nişânı 

Himâye-i Etfâl Cem’iyeti Muhâsebecisi, Safiye Hüseyin Hanım, İkinci Rütbe Şefkat 

Nişânı 
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Himâye-i Etfâl A’zâsından, Mebruke Memduh Hanım, Altın İftihâr Madalyası 

Himâye-i Etfâl A’zâsından, Hamide Tevfik Hanım, Altın İftihâr Madalyası 

Himâye-i Etfâl A’zâsından, Belkıs Ragıb Hanım, Altın İftihâr Madalyası 

Himâye-i Etfâl A’zâsından, Behire Hakkı Hanım, İkinci Rütbe Şefkat Nişânı 

Himâye-i Etfâl A’zâsından, Hüseyin Haydar Bey, Altın İftihâr Madalyası 

Himâye-i Etfâl Cem’iyeti Kâtibi, Hulusi Bey, Dördüncü Rütbe Mecidî Nişânı 

Dârüleytâmlar Müdîr-i Umûmîsi, Selahaddin Bey, Üçüncü Rütbe Mecidî Nişânı 

Dârüleytâm Çağlayan Kız Şu’besi Müdîri ve Ma’lûmât-ı Dîniye Mu’allimi, Hasan 

Hilmi Bey, Dördüncü Rütbe Mecidî Nişânı 

Dârüleytâm Çağlayan Kız Şu’besi Müdîresi Hatice Hanım, Üçüncü Rütbe Şefkat 

Nişânı 

Dârüleytâm İmrahor Erkek Şu’besi Müdîri İbrahim Bey, Dördüncü Rütbe Mecidî 

Nişânı 

Dârüleytâm Validebağı Kız Sanâyi’ Şu’besi Başmu’allimesi, Saadet Hanım, Üçüncü 

Rütbe Şefkat Nişânı 

Dârüleytâm Validebağı Kız Sanâyi’ Şu’besi Müdîri Fazıl Bey, Dördüncü Rütbe 

Mecidî Nişânı 

Dârüleytâm Validebağı Kız Sanâyi’ Şu’besi Müdîresi, Emine Hayriye Hanım, 

Üçüncü Rütbe Şefkat Nişânı 

Dârüleytâm Bebek Şu’besi Müdîri, Tahsin Bey, Dördüncü Rütbe Mecidî Nişânı 

Dârüleytâm Ortaköy Şu’besi Müdîri Mevlüd Bey, Dördüncü Rütbe Mecidî Nişânı 

Dârüleytâm Balmumcu Şu’besi Müdîri Adil Bey, Dördüncü Rütbe Mecidî Nişânı 



156 | Nurullah NEHİR 

 

Dârüleytâmlar’a mu’âvenet-i hâriciyede bulunan Kıbrıslı Azize Hanım, Birinci Rütbe 

Şefkat Nişânı 

Bâlâda esâmîsi muharrer zevâta isimleri hizâlarında gösterilen nişân ve madalyalar 

i’tâ olunmuşdur. 

Bu irâde-i seniyyenin icrâsına Sadâret me’mûrdur. 

Fî 21 Muharrem sene 1339 ve fî 5 Teşrinievvel sene 1336 [5 Ekim 1920] 

[İmzalar] 

[Padişah] Mehmed Vahideddin 

Sadrâzam Damad Ferid 
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Belge 50 (BOA, ŞD, 490 / 4 – 2) 
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x. 

BOA, ŞD, 490 / 4 – 2 

Asker malulllerine yardım eden Malulin-i Askeriye Muavenet Heyeti’yle fakir 

kadınlara muavenet için faaliyet gösteren Kadınları Çalıştırma Cemiyeti’nin gelir 

vergisinden muaf tutulmaları gerektiği hakkında, Maliye Bakanlığı’ndan Sadaret’e 

[Başbakanlık] gönderilen yazı. 

12 Aralık 1920 

[Sadeleştirme] 

[Maliye Bakanlığı’ndan], 

Sadaret’e, 

İstanbul, 12 Aralık 1920, 

Özet : Malulin-i Askeriye Muavenet Heyeti’yle Kadınları Çalıştırma Cemiyeti’ne ait 

müesseselerin gelir vergisi hakkında, 

Malulin-i Askeriye Muavenet Heyeti’nin bir hayır derneği olduğundan bahisle 

Kadınları Çalıştırma Cemiyeti’ne yapıldığı gibi Muavenet Pazarı, Sinema Fabrikası, 

Millet Sineması, Hilal Sineması ve Üsküdar Sineması gibi müesseselerinin gelir 

vergisinden muaf tutulması talep olunmaktadır. Gelir Vergisi Kararnamesi’nin 3 

Nisan 1917 tarihli ek maddesinde devletçe onaylanmış hayır kurumlarının gelir 

vergisinden müstesna oldukları yazıldır. Bu nedenle İstanbul Defterdarlığı’ndan gelen 

yazı üzerine adı geçen Kadınları Çalıştırma Cemiyeti’nin hayır kurumlarından 

sayılarak gelir vergisinden muaf tutulması lazım geleceği Islahat-ı Maliye 

Komisyonu’nca kararlaştırılmıştı. Gerek Kadınları Çalıştırma Cemiyeti’ne ve gerek 

Malulin-i Askeriye Muavenet Heyeti’ne ait müesseselerde ticari faaliyet mevcut 

olmakla beraber elde edilen gelirler şahıslara ait olmayıp her halde adı geçen heyet ve 

cemiyetin kuruluş sebebi olan asker malullerine ve fakir kadınlara yardım maksadıyla 

elde edilmektedir. Bu nedenle Gelir Vergisi Kanunu gereği bunların vergi 
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mükellefiyetine dahil edilmemesi Hazine’ce de uygundur. Durum arz olunur, 

efendim. 

[imza] Maliye Bakanı Raşid Bey 

[Transkripsiyon] 

[Mâliye Nezâreti’nden], 

Huzûr-ı Sâmî-i Cenâb-ı Sadâret-penâhî’ye, 

Dersaadet, fî 12 Kanunıevvel sene [13]36 [12 Aralık 1920], 

Hulâsa : Ma’lûlîn-i Askeriye Mu’âvenet Hey’eti’yle Kadınları Çalışdırma 

Cem’iyeti’ne â’id mü’essesâtın temettu’ vergisi hakkında istîzâna dâ’ir, 

Ma’rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki, 

Ma’lûlîn-i Askeriye Mu’âvenet Hey’eti’nin cem’iyât-ı hayriyeden bulunduğundan 

bahisle Kadınları Çalışdırma Cem’iyeti gibi Mu’âvenet Pazarı, Sinema Fabrikası, 

Millet, Hilal ve Üsküdar sinemaları misillü mü’esseselerinin temettu’ vergisinden 

istisnâsı mezkûr hey’et riyâsetinden taleb olunmakdadır, Temettu’ Vergisi 

Karârnâmesi’nin 3 Nisan [1]333 [3 Nisan 1917] târîhli mâdde-i müzeyyelesinde 

devletce musaddak mü’essesât-ı hayriyenin temettu’ vergisinden müstesnâ oldukları 

muharrer olmasına mebnî İstanbul Defterdârlığı’ndan vâki’ olan iş’âr üzerine sâlifü’l-

arz Kadınları Çalışdırma Cem’iyeti’nin mü’essesât-ı hayriyeden addiyle temettu’ 

vergisinden istisnâsı lâzım geleceği Islâhât-ı Mâliye Komisyonu’nca tezekkür 

kılınmış ise de gerek Kadınları Çalışdırma Cem’iyeti’ne ve gerek Ma’lûlîn-i Askeriye 

Mu’âvenet Hey’eti’ne â’id mü’essesâtda kasd-ı ticâret mevcûd olmakla berâber işbu 

temettu’ât eşhâs-ı mu’ayyeneye â’id olmayarak her hâlde mü’essesât-ı hayriye 

idâdında bulunması lâzım gelen mebhûsün anh hey’et ve cem’iyetin sebeb-i teşekkülü 

olan ma’lûlîn-i askeriye ve fukarâ-yı nisvâna mu’âvenet maksadına ve onların 

ikdârlarına mahsûs ve mevkûf olmasıyla Temettu’ Vergisi Kânûnu mûcebince dâhil-

i mükellefiyet edilmekden âzâde tutulmak Hazîne’ce de muvâfık görülmekde 
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olduğundan icrâ-yı îcâbına müsâ’ade-i celîle-i fahîmânelerinin sezâvâr buyurulması 

bâbında emr ü fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir. 

[imza] Mâliye Nâzırı Raşid [Raşid Bey] 

 

 

Belge 51 (BOA, ŞD, 56 / 24 – 2) 
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x. 

BOA, ŞD, 56 / 24 – 2 

1913 yılında kurulan ve çok yararlı faaliyetler yapmış olan Osmanlı Türk Hanımları 

Esirgeme Derneği’nin kamu yararına hizmet eden derneklerden sayılması gerektiği 

hakkında, İçişleri Bakanlığı’ndan Sadaret’ [Başbakanlık] gönderilen yazı. 

12 Aralık 1921 

[Sadeleştirme] 

[İçişleri Bakanlığı’ndan], 

Sadaret’e, 

Osmanlı Türk Hanımları Esirgeme Derneği, Balkan Harbi sırasında yetim kalmış olan 

kız çocuklarına millî esaslar dairesinde terbiye ve eğitim vermek, bunlara pek muteber 

el işleri öğretmek, dul kadınlara da bu işleri öğreterek kazanç elde etmelerini sağlamak 

ve mükemmel ev kadınları yetiştirerek bir kısım İslam kadınlarını sefaletten 

kurtarmak gayesiyle 25 Mart 1913 tarihinde kurulmuştu. Bu dernek şimdiye kadar 

pek çok maddi ve manevi zorluğu aşarak ailelerini geçindirmek zorunda olan 110 

kimsesiz kadına iş bularak yardımcı olmuştur. Bundan başka himayesine aldığı kız 

çocuklarına çeşitli el işleri, gayet zarif millî nakışlar, beyaz dikiş, fisto ve dantela 

öğretmek ve bunları üstün meziyetlerle mücehhez bir ev kadını olarak yetiştirmek 

üzere bir okul kurmaya muvaffak olmuştur. Bu şekilde toplum yararına çalışan bu 

dernek, 12 kadın öğretmene de diploma vermiştir. Bu vesile ile derneğin kamu 

yararına hizmet eden bir dernek olarak kabulü, dernek başkanı Hamiyet Hulusi Hanım 

imzasıyla verilen dilekçeyle talep edilmektedir. Gerçekten de bu derneğin yaptığı 

hizmetler kendi program ve tüzüğü çerçevesini aşmıştır. Geleneksel milli 

sanatlarımızdan olan el işlerinin yeniden ihyası, geliştirilmesi ve revac bulması 

hususunda çok önemli hizmetleri yürüttüğü görülen bu dernek, bir taraftan bir çok dul 

kadın ve kimsesiz yetim çocukların meslek sahibi olmasına yardımcı olmaktadır. 

Diğer taraftan her yıl Avrupa’dan ülkemize ithal edilen ancak milli zevkimize 
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uymayan ve gerekli dayanıklılığa sahip olmayan dantela, fisto ve benzeri süslemelere 

ödenen yüksek miktardaki paraların memleket dahilinde kalmasını sağlayarak 

ekomiye de katkıda bulunmaktadır. Bu derneğin idare merkezi bünyesinde açılan ve 

4 sınıftan oluşan Sanatevi’nde 75 kız öğrenci eğitim görmektedir. Bunlar, 

şehidlerimizn yetim kız çocuklarıyla muhacirlerin kimsesiz kalmış kızlarıdır. Bunlara 

bu sanatevinde ilköğretim derecesinde eğitim verilmektedir. Bunun dışında çeşitli 

kadın sanatları ve bilhassa geleneksel Türk kadınlığının en seçkin süsü olan ve 

milletimizin sanat zevkini gösteren ancak son zamanlarda iyice terk edilmiş bulunan 

ince el işleri öğretilmektedir. Böylece sanat sahibi olarak yetişen genç kızlara aynı 

zamanda pratik ev intizam ve idaresi de öğretilmektedir. İstanbul Polis Müdürlüğü 

tarafından dernek hakkında yapılan incelemede de bu müsbet faaliyetler tespit 

edilmiştir. Verdiği hizmetlerle kamu yararına çalışan dernekler statüsünü almaya hak 

kazanan bu derneğin, Cemiyetler Kanunu’nun [Dernekler Yasası] 17. Maddesi 

hükümlerine göre kamu ve toplum menfaatine hizmet eden bir dernek olduğuna dair 

Şura-yı Devlet [Danıştay] tarafından bir karar alınması, uygun olacaktır. Durum arz 

olunur. 

12 Aralık 1921 

[imza] İçişleri Bakanı Ali Rıza Paşa 

[Transkripsiyon] 

[Dâhiliye Nezâreti’nden], 

Huzûr-ı Sâmî-i Cenâb-ı Sadâret-penâhî’ye, 

Ma’rûz-ı çâker-i kemîneleridir, 

Balkan Harbi’nde suver-i muhtelifede yetîm kalmış olan kız çocuklarının millî esâsât 

dâ’iresinde terbiye ve tahsîl görmelerine hâdim olmak ve aynı zamânda da bunlara 

pek mu’teber el işleri öğretmek ve dul kadınları da bu işlerle iştigâl ederek ikdâr 

eylemek ve bi’n-netîce mükemmel ev kadını yetişdirmek ve bir kısım muhadderât-ı 

İslâmiye’nin sefâletden vikâyesine çalışmak maksad ve gâyesiyle ve “Osmanlı Türk 
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Hanımları Esirgeme Derneği” unvânıyla 12 Mart sene [1]329 [25 Mart 1913] 

senesinde teşkîl eyledikleri cem’iyetin şimdiye kadar pek çok müşkilât-ı mâddiye ve 

ma’neviyeyi iktihâm ederek yüz on â’ileyi teşkîl eden bîvâye kadınlara iş vermek 

sûretiyle mu’âvenet etmekde olduğu ve bundan başka taht-ı himâyesine aldığı kız 

çocuklarına da mütenevvi’ el işleri, gâyet zarîf millî nakış, beyâz dikiş, fisto ve dantela 

ta’lîm etmek ve kendilerine mezâyâ-yı nisvâniye ile mücehhez bir ev kadını 

yetişdirmek üzere bir mekteb te’sîsine muvaffak olarak menâfi’-i umûmiyeye hizmet 

ve on iki mu’allimeye şehâdetnâme i’tâ eylediği beyânıyla cem’iyetin menâfi’-i 

umûmiyeye hâdim cem’iyetler meyânına idhâli cem’iyet-i mezkûre re’îsesi Hamiyet 

Hulusi Hanım imzâsıyla verilen arzuhâlde istirhâm edilmişdir, fi’l-hakîka mevzû’-ı 

bahs cem’iyetin beyân eylediği hidemât münhasıran program ve nizâmnâmesine derc 

eylediği nazarî mevâd ve temenniyât mâhiyetinde kalmayarak sanâyi’-i kadîme-i 

milliyemizden bulunan el işlerinin ihyâsıyla inkişâf ve te’mîn-i revâcı husûsunda pek 

mühim hidemâtı sebk etmekde olduğu ve bu yüzden bir tarafdan bir çok dul kadın ve 

kimsesiz yetîm çocuklarının ikdârı cihetine gidildiği ve diğer tarafdan da her sene 

Avrupa’dan memleketimize idhâl olunan dantela ve fisto ve emsâli müzeyyenâta 

müte’allik olub pek fâhiş fiy’âtlarla satılmakda bulunan zevk-i millîye gayr-i muvâfık 

ve metânet-i matlûbeden mahrûm bulunan eşyâya mukâbil hârice verilen külliyetli 

mebâliğin memleket dâhilinde kalması şimdilik kısmen te’mîn edilerek iktisâyât 

i’tibârıyla da hayât-ı ictimâ’iyemize müfîd hidemât îfasına sa’y edildiği görülmekde 

bulunmuş ve işbu cem’iyetin merkez-i idâresi dâhilinde “San’atevi” nâmıyla dört 

sınıfı ve yetmiş beş tâlibâtı muhtevî bir dârü’s-sınâ’a te’sîs edilerek şühedânın yetîm 

bırakdıkları kız çocuklarıyla muhâceret felâketine dûçâr olmuş bîvâye kızları ibtidâ’î 

derecede ta’lîm ve tedrîs olunmakda ve muhtelif sanâyi’-i nisvâniye ve bi’l-hâssa 

kadîm Türk kadınlığının en mu’tenâ ziynetini ve milletimizin bedî’î zevkini en câzib 

ve dil-firîb nümûnesi iken metrûk hükmüne giren pek ince el işleri ihyâ edilmekde ve 

böylece san’at sâhibesi olarak yetişen genc kızlara aynı zamânda amelî ev intizâm ve 

idâresi öğretilmek sûretiyle âsâr-ı fi’iliye ibrâz kılınmakda olduğu da Polis Müdîriyet-

i Umûmiyesi’nce icrâ edilmiş tedkîkât ve tahkîkât netîcesinde tebeyyün etmiş olmağla 

mesâ’î-i ma’rûzası i’tibârıyla menâfi’-i umûmiyeye hâdim cem’iyetler meyânına 

idhâle kesb-i istihkâk etmiş olan mârrü’l-arz cem’iyetin Cem’iyetler Kânûnu’nun 
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Onyedinci Mâddesi ahkâmına tevfîkan menâfi’-i umûmiyeye hâdim bir cem’iyet 

olduğuna dâ’ir Şûrâ-yı Devlet’ce karâr i’tâsıyla netîcesinin emr ü teblîği menût-ı 

müsâ’ade-i sâmiye-i fahîmâneleridir, ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü’l-

emrindir. 

Fî 11 Rebiülahir sene [1]340 ve fî 12 Kanunıevvel sene [1]337 [12 Aralık 1921] 

[imza] Dâhiliye Nâzırı Ali [Ali Rıza Paşa]  
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Belge 52 (BOA, DH.UMVM, 115 / 62a) 
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x. 

BOA, DH.UMVM, 115 / 62a 

Darülaceze’de kalan kadınların ve kızların halı dokuma sanatını öğrenmeleri ve boş 

vakitlerini değerlendirmeleri için yapılan faaliyetlere bütçeden destek verilmesi 

gerektiği hakkında, Darülaceze Müdürlüğü’nden İçişleri Bakanlığı’na gönderilen 

yazı. 

2 Nisan 1922 

[Sadeleştirme] 

[Darülaceze Müdürlüğü’nden], 

İçişleri Bakanlığı’na, 

Müessesemizde bulunan genç kadın ve kızların boş vakitlerini değerlendirmek ve halı 

dokuma sanatını öğreterek onları ataletten kurtarmak kararındayız. Bu amaçla 

yeniden ihya edilmeye çalışılan halıhanede son olarak hazır hale getirilen 4 adet 

tezgah ve elde mevcut olan malzemeler kullanılarak işe başlanmıştır. Ancak satın 

alınması gereken temel malzemelerin ücreti ile halıhanede istihdamı lazım olan halı 

ustası maaşının temini gerekmektedir. Bakanlığınızda İdare Meclisi tarafından 

mesaisine devam edilen bütçede bu konuda bir ödenek yoktur. Müessesemizde 

halıcılığın ihyası amacıyla girişilen bu hayırlı teşebbüsün başarıya ulaşabilmesi için 

büdçeye gereken ödeneğin eklenmesi, izinlerinizi gerektirmektedir. Bu konuda 

gereğinin yapılması hassaten istirham olunur. 

2 Nisan 1922 

[imza] Darülaceze Müdürü İsmail İbrahim 

[Transkripsiyon] 

[Dârülaceze Müdîriyeti’nden], 
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Dâhiliye Nezâret-i Celîlesi Cânib-i Âlîsi’ne, 

Ma’rûz-ı çâkerleridir ki, 

Mü’essesede bulunan genc kadın ve kızların beyhûde yere imrâr-ı evkât eylemelerine 

meydân verilmemek ve kendilerine halı nesci san’atının ta’lîmi ile atâletden 

kurtarılmak için yeniden ihyâsına teşebbüs olunan halıhânede bu def’a ihzâr ve 

itmâmı derdest bulunan dört aded destgâhla ve mevcûd ipliklerle işe mübâşeret 

etdirilmesi mukarrer olub ancak mübâya’ası iktizâ eden malzeme-i ibtidâ’iye esmânı 

ve istihdâmı lâzım gelen halı ustası ücret-i şehriye-i maktû’ası için nezâret-i celîle-i 

âsafânelerinde müteşekkil Meclis-i İdâre’ce derdest-i tedkîk bulunan sene-i hâliye 

büdcesinde tahsîsât olmadığından mü’essesede halıcılığın emr-i ihyâsı hakkındaki 

teşebbüs-i hayrın te’mîn-i muvaffakiyeti için büdceye tahsîsât-ı mukteziyenin 

idhâline müsâ’ade-i sâmiye-i nezâret-penâhîleri hey’et-i dâ’ime karârıyla hâssaten 

müsterhamdır, ol bâbda emr ü fermân hazret-i men lehü’l-emrindir. 

Fî 2 Nisan sene [1]338 [2 Nisan 1922] 

[imza] Dârülaceze Müdîri İsmail İbrahim 
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GÖRSELLER 

 

1. Hereke Fabrikası’nda halı dokuyan kadınlar 

 

2. İstanbul’un işgalini proteste için yapılan mitinge katılan kadınlar (1922) 
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3. Halı dokuyan kızlar 

 

4. Hereke Fabrikası’nda halı dokuyan kadınlar 
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5. Müdafaa-i Hukuk-ı Nisvan Cemiyeti üyeleri toplu halde 

 

6. Hukuk-ı Nisvan Cemiyeti üyesi olan ve Kadınlar Dünyası Gazetesi’nde yazıları 

yayınlanan yazarlar. 
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7. Teali-i Nisvan Cemiyeti kurucuları 

 

8. Bursa’da bir ipek fabrikasında çalışan kadın işçiler 
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Minyatürler 

 

 

Dîvan’da Kadın (1581 tarihli) 

(Çağlar Boyunca Anadolu’da Kadın, (haz: Selmin Kangal-Nurhan Turan-Banu 

Mahir), T.C. Kültür Bakanlığı Yay. Ankara 1993, s.198) 
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Davasının görülmesi için bir kadının arzuhâl vermesi. (1588 tarihli bir minyatür) 

(Çağlar Boyunca Anadolu’da Kadın, (haz: Selmin Kangal-Nurhan Turan-Banu 

Mahir), T.C. Kültür Bakanlığı Yay. Ankara 1993, s.195) 
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Kadı’nın kapısında bir kadın (XVII. Yüzyılın başı) 

(Çağlar Boyunca Anadolu’da Kadın, (haz: Selmin Kangal-Nurhan Turan-Banu 

Mahir), T.C. Kültür Bakanlığı Yay. Ankara 1993, s.199) 
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Ferâceli Kadın 

Levnî imzalı 1720-1725 arası. 

Minyatür İstanbullu Müslüman bir hanımın Lâle Devrinde moda olan giyim tarzını 

yansıtır 

(Çağlar Boyunca Anadolu’da Kadın, (haz: Selmin Kangal-Nurhan Turan-Banu 

Mahir), T.C. Kültür Bakanlığı Yay. Ankara 1993, s.215) 
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Su testisi taşıyan kadın. 

Levnî imzalı, 1720–1725 civarı 

Levnî tarafından hazırlanmış bu minyatürde omzuna aldığı testisiyle devrin günlük 

kıyafetleri içinde bir genç kadın canlandırılmıştır. 

(Çağlar Boyunca Anadolu’da Kadın, (haz: Selmin Kangal-Nurhan Turan-Banu 

Mahir), T.C. Kültür Bakanlığı Yay. Ankara 1993, s.215) 
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İplik eğiren kadın 

Levnî imzalı, 1720–1725 civarı. 

(Çağlar Boyunca Anadolu’da Kadın, (haz: Selmin Kangal-Nurhan Turan-Banu 

Mahir), T.C. Kültür Bakanlığı Yay. Ankara 1993, s.217) 
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Başkentli genç kadın 

Levnî imzalı, 1720-1725 arası 

Resimdeki genç hanım kıyafeti ve tavrıyla dönemin eğlenceli yaşamına ışık tutar 

(Çağlar Boyunca Anadolu’da Kadın, (haz: Selmin Kangal-Nurhan Turan-Banu 

Mahir), T.C. Kültür Bakanlığı Yay. Ankara 1993, s.217) 
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