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ÖNSÖZ 

Osmanlı Devleti’nin tarih sahnesindeki altı yüzyıllık varlığının son yıllarda sosyal 

tarihçilerin çalışma alanında giderek daha çok yer bulması, bu alandaki araştırmaları ve özneler 

alanını da genişletmiştir. Artık pek çok sınıftan erkeğin yanında her grup ve sınıftan kadının da 

sosyal hayatın belirleyici öznelerinden olduğunu gönül rahatlığıyla söylemek mümkündür. 

Ancak bu varlık ve toplumsal hayattaki görünürlük hangi mücadelelerin veya hangi 

düzenlemelerin ve ilişkilerin ürünüdür/sonucudur? Şer’iyye sicillerinde yer alan her bir belge 

bir ilişkiler ağını ve oraya gelinceye kadarki süreci kısmen de olsa içinde taşıyarak 

araştırmacılara derin ve çözümleyici bir okuma yapma imkanı sağlamaktadır. Mahkeme 

kayıtlarının hukuki işleyişe dair sunduğu bu imkanın da etkisiyle yapılan bu çalışmada, bu 

sorulara yanıt aranmaya çalışacaktır. 

Çalışmanın fikir olarak şekillenmesinden sonuna kadarki süreçte, hem okumaları ve 

bitmeyen merakı ve en yeni çalışmalara hakimiyetiyle beni en ilham verici şekilde yönlendiren, 

hem de uzayıp giden bu süreçte hiç eksilmeyen anlayışı, üretken iyiliği ile yolumu açan değerli 

danışmanım, hayat boyu öğrencisi olmak istediğim hocam Prof. Dr. Hülya TAŞ’a, tıkandığım 

pek çok noktada başka bir disiplin ve bakış açısıyla önümü açan sevgili eşim Alaattin OĞUZ’a 

ve çalışmak zorunda olduğum her durumda çabucak uykuya dalarak bana izin veren kızım 

Leyla OĞUZ’a sonsuz kere teşekkür ederim. 
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GİRİŞ 

Osmanlı kadınlarının toplumsal yaşamdaki görünürlüğünü ve bu görünürlüğün tarih 

yazımında yer bulma biçimini ele alacak olan bu tezde, Osmanlı klasik döneminde kadınların, 

toplumsal yaşamda etkinliği bulunmayan birer edilgen varlık mı yoksa bireysel hak ve ödevler 

ile çevrelenmiş ve bunları kullanan birer özne mi olduğu sorgulanmaya çalışılacaktır.  

Bu konuda birincil kaynak olarak kadı sicilleri kullanılacaktır. Bu tercihin sebebi, kadı 

sicillerinin ağırlıklı olarak sıradan halkın yaşamına dair zengin ipuçları içermesidir. Öte yandan 

boşanma, velayet, vesayet, miras, mal alım-satımı gibi pek çok farklı konunun bu belgelerde 

yer alması da kaynak olarak kullanılmalarının sebeplerindendir.  

Sicillerin zengin birer malzeme kaynağı olmasının sebeplerinden bir diğeri Osmanlı 

hukuki yapısıyla alakalıdır. Buna göre: 

 

“Avrupalı kadınlardan farklı olarak Osmanlı kadını 19. ve 20. yüzyıla kadar –

en azından hukuksal düzlemde- evlendikten sonra da servetinin denetimini 

elinde tutabiliyordu. Buluğa erip de reşit olunca hukuksal kimlik kazanıyor, yani 

haksızlığa uğradığında mahkemeye başvurabiliyor, tabii başkaları da ondan 

şikâyetçi olabiliyordu. Kentlerde mahkemelere ulaşmak kolay olduğu için, 

kadınlar bu hukuksal kimliğin doğurduğu olanakları pratikte de 

kullanıyorlardı.”1 

 

                                                           
1 Suraiya Faroqhi, Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam – Ortaçağ’dan Yirminci Yüzyıla, Çev. Elif Kılıç, Tarih 

Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2008, s.128. 
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Bu olanakların kadınlar tarafından ya da kadınlara karşı kullanılmasının tarih yazımında 

yer alması görece yeni bir tavırdır. 

Aslında 20. yüzyılın başlarından itibaren tarih yazıcılığı yeni bir anlayışla büyük bir 

değişime uğramıştır. Büyük işlerin öyküsü olarak sunulan, siyasi ve askerî meseleleri kendine 

konu edinen tarihçilik anlayışının yerine, ekonomik ve toplumsal yapıyı ele alan, belgeye dayalı 

bir tarihçilik 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyılda giderek öne çıkar. Aydınlanma Dönemi’nden 

itibaren filizlenmeye başlayan bu süreç ancak yirminci yüzyıl başında Lucien Febvre ve Marc 

Bloch’un çabalarıyla Annales Okulu adıyla sistemli hale gelir. Annales Ekolü, tarih yazımında 

sadece tarihî değil, sosyolojik, coğrafi, iktisadi, edebî verilerin de kullanılmasının gerektiğini, 

ancak bu yolla sağlıklı bir toplum analizinin yapılabileceğini savunur.2 Yani kadın tarihinden 

önce -büyük ölçüde ekonomik temelli olsa da- sıradan insanın tarihini ele alan, onun gündelik 

hayatına, aileye, cinselliğe, sosyal ritüellere eğilen bir sosyal tarih anlayışının gelişimi, Annales 

Ekolü’yle birlikte başlar.  

Tekil olaylardan çok, çeşitli süreçlerin tarihin konusu edilmesi üzerine kurulu bu ekol, 

Türkiye’ye Ömer Lütfü Barkan, Halil İnalcık, Suraiya Faroqhi gibi tarihçilerle taşınır. Ömer 

Lütfü Barkan’ın makaleleri ekolün anlayışını temsil eden Annales dergisinde yayımlanır ve 

Annales Ekolü’nün ikinci kuşağının en önemli ismi sayılan Fernand Braudel’in Akdeniz 

Dünyası adlı kitabı Fransa’da çıktıktan hemen sonra 1950’de Barkan, kitap üzerine bir 

değerlendirme yazar.3 Halil İnalcık, birincil kaynaklara bağlı kalarak yazdığı eserlerinin 

yanında özellikle Annales Ekolü üzerine yazdığı makalede akıma bağlılığını anlatmıştı.4 

                                                           
2 Erdem Sönmez, Annales Okulu ve Türkiye’de Tarihyazımı, Tan Kitabevi, İstanbul, 2010, s. 51. 

3 Ömer Lütfü Barkan, “Filip II. Devrinde Akdeniz ve Akdeniz Memleketleri”, İ.Ü.İ.F.M., C.XII, No: 3-4, İstanbul, 

1951, s. 173-192. 

4 Halil İnalcık, “Impact Of The Annales School On Otoman Studies and New Findings”, içinde Makaleler II, Doğu 

Batı Yayınları, Ankara 2008, s. 327-370. 
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Suraiya Faroqhi ise Osmanlı Zanaatkarları, Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam, Anadolu’da 

Bektaşilik, Orta Halli Osmanlılar gibi neredeyse tüm çalışmalarında Annales Ekolü’nün 

öngördüğü gibi uzun erimli birer kesit halinde ele aldığı konuları ayrıntılandırmıştır.  

Annales Ekolü’nün hız kazandırdığı sosyal tarih çalışmaları yüz yılı aşkın süredir tarih 

yazımının ana konularından birini oluşturmakla birlikte bu tezde de konu edilmeye çalışılacak 

olan Osmanlı kadınlarının kamusal yaşamda kendilerine buldukları yer, ancak 1970’lerden 

sonra bir çalışma alanı olarak yerleşmeye başlar. Bu gecikmenin nedeni üzerine Suraiya 

Faroqhi şunları söylemektedir:  

 

“Kadınların Osmanlı kültürüne yaptığı katkı iki nedenle unutulup gitmiştir. Bir 

kere, Avrupalılarınki dahil bütün ataerkil kültürler, kadınların başarılarını şu 

ya da bu biçimde toplumun bilincinden kazıma eğilimindedirler. Öte yandan, 

Delacroix gibi 19. yüzyıl ressamlarında da izlenebilen “Egzotik Doğu” hayali 

içinde özgül bir kadın imgesi de yer almaktadır. Bu olumsuz bir imgedir ve kadın 

düşmanı bir bakış açısının sonucudur, ama özellikle bilimselliği “kendinden 

menkul” çevrelerde de uzun süre geçerli olmuştur. Buna göre kadın, çevresine 

erotik duygular yayması dışında hakkında söylenebilecek pek bir şey olmayan 

edilgen bir varlıktır.”5 

Suraiya Faroqhi’nin bahsettiği bu erotik duygular yayan kadın imgesi sadece Batılı sanatçılar 

tarafından değil Osmanlı döneminin yazar ve tarihçileri hatta devlet adamları tarafından da 

vurgulanmıştır. Ahmet Refik Altınay’ın arşiv kayıtlarına dayanan örneklerle Osmanlı hayatını 

anlattığı eserinde yer alan hükümlerin büyük bir kısmı; kadınların kamusal mekanlarda 

bulunmalarının türlü fesatlıklara sebep olması ile ilgilidir. Örnekleri, çoğunlukla kadınların 

kayıklara erkeklerle birlikte binmelerinin, kaymakçı dükkanlarında kaymak yemelerinin, 

                                                           
5 Faroqhi, Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam, s.182.  
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çamaşırcı kadınların bu işi yapmak için kendilerine dükkan tutmak istediklerinde bazı 

levendlerin bu dükkanlara çeşitli bahanelerle gelmelerinin yine türlü türlü fesadın ortaya 

çıkmasına neden olduğu gerekçesiyle bu eylemlerinin tümünün yasaklanması ile ilgilidir.6 Aynı 

şekilde Evliya Çelebi, seyahatnamesinde gezdiği yerleri tasvir ederken o çevrenin 

kadınlarından da söz etmekte, ancak kadınları sadece fiziksel özellikleri ya da erkekleri 

cezbedebilecek başka yetenekleri üzerinden tarif etmektedir. Bursa’da kadınların güzelliğinin, 

kırmızı yanaklarının, tatlı dillerinin şairlere şiirler yazdırdığından, bu güzel kadınlar sayesinde 

erkeklerin burada çok uzun yaşadığından7; Trabzon’daki Abaza Gürcü ve Çerkez 

mahbubelerinin her birinin birer “meh-pâre pençe-i âfitâb” olduğundan8 bahseder. Ancak bir 

yandan da kadınları zayıf ve güvenilmez varlıklar olarak gören anlayışın bir tezahürü olarak 

babasının kendisine söylediği “Sırrın varsa sakın karına söyleme” nasihatini aktarır.9  Ahmet 

Rasim de daha ileriki yılların İstanbul hayatını anlattığı hatıralarından birinde; hareket etmek 

üzere olan bir vapura alelacele binmeye çalışan bir kadını tarif ederken “İki omuzun ikisi de 

normal ölçüden fırlak, göğüs ileri… Memeler şişkin… Bel güya ince ama güverte kısmı hoşor! 

…. Yüz inadına beyaz, yanaklar açık vişne renginde kırmızı. Derhal anladım. Yüreğim de hop 

hop attı.”10 ifadeleriyle âdeta tümüyle erotik bir nesneyi gözümüzün önüne getirir.  

Kadınlara yönelik bu sorunlu ve tek yönlü imgenin sarsılmasında son yıllarda kadınlar 

üzerine yapılan çalışmaların payı büyük olmuştur. Bu çalışmaları iki gruba ayırmak 

mümkündür. Birincisi kendini feminist akım içinde tarif eden yani politik bir kimlikle konuyu, 

                                                           
6 Ahmet Refik Altınay, Onuncu Asr-ı Hicrîde İstanbul Hayatı, (1495-1591), Enderun Kitabevi, İstanbul, 1988, s. 

39-41. 

7 Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Haz. Reşad Ekram Koçu, Semih Lütfi Kitabevi, Tarihsiz, c.II., s. 18. 

8 Seyahatname, s. 37. 

9 Seyahatname, s. 20. 

10 Ahmet Rasim, Eserlerinden Seçmeler, Morpa Kültür Yayınları, İstanbul, 2006, s. 61. 
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kadınların özgürleşmesi ve öznelliğini kazanması yolunda bir gereklilik olarak ele alan sosyal 

bilimcilerdir.11  Bu isimler ve feminist kuramı izleyen diğer pek çok sosyal bilimci 1970’lerden 

itibaren kadınlarla erkekler arasındaki ilişkiyi bir iktidar ilişkisi olarak tanımladılar. Tarihten 

çok sosyoloji, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler gibi alanlara mensup bu sosyal bilimciler, 

tarihin nesnellik iddiasını ve kadınları görünmez kıldığını savundukları ataerkil düşünme 

sistemini eleştirdiler. 

 

“Peki nedir feminist araştırma sürecinin ilkeleri? Feminist araştırma, salt kadın 

bilgisine ulaşmakla yetinmez; bu bilginin, kadınların yaşamını dönüştürme ve 

özgürleşme mücadelesine katkıda bulunması gerekir. Yani araştırma sonucu 

ulaşılan kadın deneyimleri, yaşamı dönüştürecek politik bilgi haline 

getirilmelidir. (Mies, 1996, s.48-66). Bu nedenle feminist eylem ve bilgi, 

karşılıklı ilişki içinde olmalıdır. Feminist harekette ortaya konan sorunlar 

bilimin ve politikanın konusu olmalıdır. Ancak bu şekilde, yani teori ve 

politikanın birlikteliğiyle, kadınları ezen cinsiyetçi yapı çözülmeye yüz 

tutabilecek, sonuçta kadınların içinde bulundukları toplum 

dönüştürülebilecektir.”12 

 

                                                           
11 Nermin Abadan Unat, Türk Toplumunda Kadın, Türk Sosyal Bilimler Derneği Yayını, Ankara, 1980.;  Fatmagül 

Berktay, “Osmanlı’dan Cumhuriyete Feminizm”, Tanzimat ve Meşrutiyet’in Birikimi, der. Mehmet Ö. Alkan, 

İletişim Yayınları, İstanbul, 2001.;  Serpil Çakır, “Feminist Tarih Yazımı: Tarihin Kadınlar İçin, Kadınlar 

Tarafından Yeniden İnşası” (der.) Serpil Sancar,  (içinde) Birkaç Arpa Boyu… 21. Yüzyıla Girerken Türkiye’de 

Feminist Çalışmalar, Prof Dr. Nermin Abadan Unat’a Armağan c.1, Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2011, 

s. 505-533.; Serpil Çakır, Osmanlı Kadın Hareketi, Metis Yayınları, İstanbul, 2016; Elif Ekin Akşit, Kızların 

Sessizliği: Kız Enstitülerinin Uzun Tarihi, İletişim Yayınları, İstanbul, 2005.; Deniz Kandiyoti (der.) Kültür 

Fragmanları – Türkiye’de Gündelik Hayat, Metis Yayınları, İstanbul, 2002,  bu isimlerden bazılarıdır. Ancak bu 

isimlerin çalışmaları, ağırlıklı olarak Tanzimat ve Cumhuriyet sonrası dönemler üzerine yoğunlaştığı için bu 

çalışmada kullanılmaları pek mümkün olamamıştır.  

12 Çakır, “Feminist Tarih Yazımı: …”, s. 506. 
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Burada politik olma vurgusu önemlidir. Yani feminist tarihçilerin birçoğu çalışmalarını 

politik bir eylem bilinciyle yapar, dolayısıyla çalışmada bir taraftır. Bunda bir beis görmez, 

çünkü bilimin objektifliğine de inanmaz. Ona göre bilim, egemen olanın kültürünü yansıtır. 

Egemen olan erkektir, bu nedenle bilim de erkeklerden yanadır, onların çıkarı doğrultusunda 

ilerler.13 

Feminist tarih yazımının vurguladığı temel kavramlardan biri de iktidardır. Geleneksel 

tarih anlayışı güçlü olan erkeğin, daha zayıf olan kadın üzerindeki iktidarını yeniden ürettiği bir 

alandır. Erkeklerin savaşları, zafer ve yenilgileri, değişen ekonomik yapı, üretim ilişkileri daima 

eril bir yapıyı, söylemi ve nihayetinde tarihi işaret etmektedir. Ancak feminist tarihçilik, anahtar 

kavramlarından biri olan “toplumsal cinsiyet” temelli analizleriyle iktidarı adeta ete kemiğe 

büründürür ve bu yolla onu görünür kılar. Toplumsal cinsiyet kavramı, feminist tarihçiliğin 

önemli isimlerinden Joan W. Scott tarafından analiz edilmiştir.    

 

“Toplumsal cinsiyet, iktidar ilişkilerini belirgin kılmanın asli yoludur. Aslında 

toplumsal cinsiyetin, iktidarın doğrudan ortaya konduğu ya da ortaya konması 

aracılığıyla oluşturulan asli alan olduğunu söylemek daha doğru olabilir. 

Toplumsal cinsiyet sadece bir alan değildir, aynı zamanda Batı’da, Yahudi, 

Hıristiyan ile İslam geleneğinde iktidarın belirgin kılınmasını sağlayan kalıcı ve 

belirgin bir yöntemdir.”14 

 

                                                           
13 Necla Akgökçe “Ortak Geçmişi Birlikte Kurmak”, Tarih ve Toplum, sayı 185, cilt 31, Mayıs 1999. s. 33. 

14 Joan W. Scott, Toplumsal Cinsiyet: Faydalı Bir Tarihsel Analiz Kategorisi,  Agora Kitaplığı, İstanbul, 2007, s. 

43. 
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Feminist tarih çalışmaları; bu durumun değişmesi, yani kadınların güçlü iktidarın 

karşısında zayıf taraf değil, eşit öznelerden biri olarak yeniden kurgulanması için araştırmalarını 

ortaya koyar.  

 

“Kadınlarla ilgili yasalar ve devlet iktidarı arasındaki ilişki nedir? Neden (ve 

ne zamandan beri) insanlık tarihinin büyük ya da küçük olaylarına karıştıklarını 

bildiğimiz kadınlar, tarihsel özneler olarak görünmez kılınmaktadır?  

Bütün bu konuların araştırılması, eski sorulara (siyasi düzenin nasıl dayatıldığı 

ya da savaşın toplum üzerinde nasıl bir etkisi olduğu) ilişkin yeni bakış açıları 

sunacak, eski soruları farklı terimlerle yeniden tanımlayacak, kadınları aktif 

katılımcı olarak görünür kılacak ve geçmişin sabitmiş gibi gözüken dili ile bizim 

kullandığımız terminoloji arasında analitik bir mesafe yaratacak bir tarih yazımı 

ortaya çıkaracaktır. Ayrıca söz konusu tarih, günümüz feminist siyasi stratejileri 

ve ütopik bir gelecek konusunda düşünmeye ilişkin olasılıklar yaratacaklardır. 

Çünkü toplumsal cinsiyet, sadece cinsiyeti değil fakat sınıf ve ırkı da kapsayacak 

bir siyasi ve toplumsal eşitlik vizyonu ile birlikte yeniden tanımlanmalıdır ve 

yeniden yapılandırılmalıdır.”15 

 

Kadınlar hakkında çalışmalar yapan tarihçilerin ikinci grubu politik bir yönelimden çok, 

Annales Ekolü’yle tarih çalışmalarına yeni bir perspektif getiren sosyal tarih ve tarihçilik 

anlayışı kapsamında ürünler ortaya koymaktadır. Bu tez çalışmasının da teorik zeminini 

şekillendiren sosyal tarih, tıpkı feminist gelenek gibi 1970’lerden sonra gelişmeye başlamıştır. 

Yine bu teze hem ilham veren hem de sundukları veri ve analizlerle kaynaklık eden bu sosyal 

                                                           
15 Scott, Toplumsal Cinsiyet…, s.56-57. 
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tarih çalışmaları arasında, başlangıç olarak Ronald C. Jennings’in makalesinden söz etmek 

gerekir.16 

1600-1625 arası dönemde Kayseri ve çevresinde toplamda 10 bin, kadınlarla ilgili 

1800’ün üzerinde davayı inceleyerek 1975’te yazdığı makalesinde Jennings, Batı’da yaygın 

olarak kabul gören, İslam toplumlarında kadınların erkekler dünyasında sosyal açıdan zayıf 

kaldığına dair görüşü sorgulamaktadır. Kadınların yasal statüsüyle ilgili olarak mahkemelerin 

rolünü, tutumlarını ve yine kadınların sosyal ve ekonomik düzene katılımlarını ele alan çalışma; 

Kayseri’de kadınların düzenli olarak mahkemeleri kullandıklarını, davalı ya da davacı 

konumundayken erkeklerle eşit durumda olduklarını ve mahkemelerin, kadınların uğradığı 

suiistimallerde çoğunlukla kadınlardan yana tutum takındıklarını ortaya koymuştur. Jennings’in 

incelediği belgelerdeki kadınlar, ayrıca kendi hak ve sorumluluklarının bilincinde ve özgüvenli 

bir şekilde bu mahkemeleri kullanmaktaydılar.17 

Ronald C. Jennings’ten beş yıl sonra 1980 yılında Haim Gerber, Osmanlı kadınlarının 

sosyal konumunu bu defa ekonomik ilişkilere ağırlık vererek yeniden tartışmaya açmıştır.18 

Gerber, kadınları evlerinde kapalı, baskı altında ve her tür kamusal haktan uzak olarak 

tanımlayan stereotipi, Bursa şer’iyye sicillerinden verdiği örneklerle reddetmiştir. İncelediği 

belgelerin teorik İslam şeriatıyla mahkemelerdeki uygulamalar arasındaki gerilimi ortaya 

koyduğunu anlatan Gerber, bu anlamda teorik şeriatın ölü ve geçersiz olduğunu iddia etmiştir.19 

Bu iddiasına verdiği örnekler arasında; erkekler arasında çok eşliliğin yok denecek kadar az 

                                                           
16 Ronald C. Jennings, “Women in Early 17th Century Ottoman Judical Records: The Sharia Courts of Anatolian 

Kayseri”, Journal of the Economic and Social History of the Orient, Cilt. 18, Sayı.1, s. 53-114. 

17 Jennings, “Women in Early 17th Century…”, s. 110-111. 

18 Haim Gerber, “Social and Economic Position of Woman in an Ottoman City, Bursa, 1600-1700”, International 

Journal of Middle East Studies, cilt. 12, sayı3, Kasım 1980, sf. 231-244. 

19 Gerber, “Social and Economic Position…”, s.232. 



9 
 

olması, kadınlarla erkeklere bırakılan miras oranlarının kadınlar aleyhine yarı yarıya değil, 

belirsiz olması ve kadınların başlarına gelen olaylarda kendilerini temsil edecek bir erkeğe 

ihtiyaç duymadan kendilerini ifade edebilmeleri bulunmaktadır. 

Öte yandan Bursa’nın kumaş ve dokuma alanındaki gelişmiş yapısıyla da bağlantılı 

olarak pek çok kadın’ın; dokuma, tekstil, iç ve dış ticaret, ziraat konularında etkin olduğunu 

belirten Gerber, pek çok kadın’ın kendi evinin olduğunu ve yine pek çoğunun evlerinde aktif 

olarak çalıştığını sicil belgelerinden yola çıkarak ortaya koymuştur. Sonuç olarak Haim Gerber 

mahkeme sicillerinden yola çıkarak 17. yüzyılda Bursa’nın katı bir patriyarkal yapıda 

olmadığını, aksine kadınların burada güç ve etki sahibi olduklarını ortaya koymuştur. 

Suraiya Faroqhi’nin Osmanlı tarihi araştırmacılarına birer kılavuz niteliğindeki Osmanlı 

Tarihi Nasıl Yazılır?20 adlı kitabı; özel olarak kadınlar üzerine olmasa da, karikatür, resim, 

minyatür gibi görsel ürünlerdeki sorunlu kadın temsillerine dikkat çekmekte ve Osmanlı tarihi 

ile ilgili araştırma yapacak kimselere bu materyalleri incelemelerinin, derinlikli bir çalışmanın 

gereği olduğunu belirtmektedir. Üretim ilişkileri, edebiyat eserleri gibi tarihe yardımcı 

olabilecek ürünlerden ve üretim ilişkilerinin incelenmesinden söz ederken de kadınları tarih 

çalışmalarına dahil etme konusunda yeni araştırmacılara yol göstermektedir.21  

Madeline Zilfi tarafından derlenen Modernleşmenin Eşiğinde Osmanlı Kadınları adlı 

kitap; 17-19. yüzyılları ele almakta, boşanma, evlilik, edebiyat, cinsellik, mülk edinimi, suç ve 

yargılanma gibi konular üzerine makalelerden oluşmakta, makalelerin büyük kısmı kadı 

sicillerini kaynak olarak kullanmaktadır.22 Kitabın giriş yazısında Madeline C. Zilfi, Ortadoğu 

                                                           
20 Suraiya Faroqhi, Osmanlı Tarihi Nasıl Yazılır, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1999.  

21 Faroqhi, Osmanlı Tarihi Nasıl Yazılır, s.152-156-157 vd. 

22 Madeline Zilfi,  (Ed.), Modernleşmenin Eşiğinde Osmanlı Kadınları, Çev. Necmiye Alpay, Tarih Vakfı Yurt 

Yayınları, İstanbul, 2014. 
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kadınlarının tarih çalışmalarında yer bulmalarıyla ilgili kısa bir tarihçe vermekte ve ağırlıklı 

olarak “aile”, “ataerkillik”, “mülkiyet ve iktidar” kavramları çevresinde kadınları ve onların, 

toplumsal ilişki ve kurumların esnekliği ya da katılığı içinde kendilerine açtıkları eylem 

alanlarını sorgulamaktadır. Bu çalışmanın ilerleyen bölümlerinde sözü edilen makalelerin bir 

kısmından ayrıntılı olarak yararlanılacaktır.  

1994 yılında Mindie Lazarus-Black ve Susan F. Hirsch tarafından İngiltere’de 

hazırlanan Contested States – Law, Hegemony and Resistence23 adlı derlemede yer alan ve yine 

aynı yazarlarca kaleme alınan giriş bölümü, hukuk ve iktidar ilişkisini ele almaktadır. Makalede 

Althusserci bir bakışla, özellikle baskıcı yönetimlerde hukuk, güçlü iktidarın topluma nüfuz 

etmesinin bir aygıtı olarak görülmektedir. Yani Black ve Hirsch’e göre iktidar; kurguladığı 

baskın ve baskıcı çerçeveyi, kendisine bağlı kurumlardan biri olan mahkemeler yoluyla günlük 

hayata taşımaktadır. Ancak bir yandan da Foucault’un iktidar teorisinde olduğu gibi kişiler, 

cinsler, etnisiteler, dinsel ve mezhepsel farklılıklar yoluyla daha mikro düzeydeki hiyerarşiler, 

mahkemelerdeki temsil süreçleriyle hem yeniden üretilmekte hem de bu hiyerarşilerde aşağıdan 

yukarı doğru bir direniş alanı yaratmaktadır.  

Contested States adlı derlemede yer alan ve bu çalışmada yararlanılacak olan “Standing 

at the Gates of Justice: Women in the Law Courts of Early – Sixteenth -  Century Üsküdar, 

İstanbul”24 adlı makalesinde Yvonne J. Seng de tıpkı Jennings ve Gerber gibi, kadınların 

mahkemeyi hiç de istisnai olmayacak şekilde yoğun olarak kullandıklarını ve bu 

kullanımlarının da kendi haklarının ve sorumluluklarının farkında olacak şekilde belli bir bilinç 

                                                           
23 Mindie Lazarus-Black and Susan Hirsch (Ed.), “Introduction”, Cotested States – Law, Hegemony and 

Resistence, Routledge, Great Britain, 1994, s. 1- 31. 

24 Yvonne J. Seng, “Standing at the Gates of Justice: Women in the Law Courts of Early – Sixteenth -  Century 

Üsküdar, İstanbul”, Contested States – Law, Hegemony and Resistence, Ed. Mindie Lazarus – Black and Susan F. 

Hirsch (Ed.), Routledge, Great Britain, 1994, s. 184-230. 
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düzeyinde olduğunu ortaya koyuyordu. Farklı olarak Seng, yerleşik ve edilgen Osmanlı kadını 

stereotipi tasvirine örnek olarak 1554 -1562 yılları arasında Habsburg daimi elçisi olarak 

Osmanlı ülkesinde bulunan Ogier Ghislain de Busbecq’in mektuplarıyla Busbecq’in heyetinde 

yer alan Hans Dernschwam’ın günlüklerinde yer alan gözlemlerindeki kadın imgesiyle 

mahkeme kayıtlarındaki kadınları karşılaştırmaktaydı. Karşılaştırma sonucunda Seng, 

seyyahların tasvir ettiği âtıl, tembel, çarşaflı, erkeklerin arasında yüksek sesle konuşamayan, 

çarşıda pazarda dolaşamayan, kısacası neredeyse hiçbir varlığı olmayan kadın tipinin olsa olsa 

anlık gözlemlere dayanıyor olabileceğini ya da istisnai örnekler olacağını belirtiyor, çünkü ona 

göre mahkeme kayıtları kadınların bu tarz bir kapalılık içinde olmasının imkansız olduğunu 

ortaya koyuyordu.  

Bu tez çalışmasının da perspektifini oluşturan ve mahkemelere yansıyan tekil vakaların 

analizine dayanan yöntemi kullanan bazı araştırmalar da yine bu tezde yararlanılan çalışmalar 

arasında yer almaktadır. Leslie Peirce’ın “İne’nin Öyküsü: Sarpa Sarmış Bir Çocuk Evliliği”25, 

Turan Açık’ın “Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Osmanlı Hukukunda Kadından Eşkıya Olup 

Olamayacağına Dair Bir Tartışma: Havva Hatun Örneği”26, Fikret Yılmaz’ın “XVI. Yüzyılda 

Mahremiyetin Sınırlarına Dair”27 ve “Zina ve Fuhuş Arasında Kalanlar - Fahişe Subaşıya 

Karşı”28, Osman Çetin’in “Üsküdar’da Bir Kadın Cerrah: Küpeli Kızı Saliha Hatun”29 ve Boğaç 

                                                           
25 (İçinde) Ahlak Oyunları, 1540 – 1541 Osmanlı’da Ayntab Mahkemesi ve Toplumsal Cinsiyet, Tarih Vakfı Yurt 

Yayınları, İstanbul, 2005, 171 – 188.  

26 (İçinde) KAREN: Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 2015, s. 35-94. 

27 (İçinde)  Toplum ve Bilim, Sayı 83, 1999,  92-110. 

28 (İçinde) Toplumsal Tarih, Sayı 220, 2012, s. 22-31. 

29 (İçinde) Üsküdar Sempozyumu IV: 3-5 Kasım 2006 Bildiriler, Cilt II, Ed. Coşkun Yılmaz, Üsküdar Belediyesi 

Yayını, 2006, s. 519-530. 
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A. Ergene’nin “Why Did Ümmügülsüm Go to Court? Ottoman Legal Practise Between History 

and Antropology”30 adlı kitap bölümleri ve makaleleri bu çalışmalardan bazılarıdır.  

Halil İnalcık’ın; kadınlardan olmasa da Osmanlı mahkemelerinin işleyişinden ve 

kadıların konumlarından ayrıntılarıyla söz eden iki makalesi  “Adaletnameler”31 ve “Adalet ve 

Şikâyet Hakkı: Arz-ı Hal ve Arz-ı Mahzarlar”32 ile Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-

1600)33 adlı kitabı, Osmanlı bürokratik sistemini ve bu sistem içinde kadınların yerini anlamada 

faydalanılan eserlerdendir.  

Yararlanılan ya da gözden geçirilen tüm bu çalışmalardan sonra bu tezde sorgulanacak 

olan konu, Osmanlı Devleti’nin klasik dönemdeki kurumsal yapısı içinde kadınların kendilerine 

biçilen toplumsal cinsiyet rollerine ne derece sadık kaldıklarıdır. Yani gerçekten kadınlar evde 

kapalı kalması gereken, sokağa çıkması toplum huzuru açısından tehlike olarak görülen ve tüm 

sosyallikleri ev içiyle sınırlı kalan varlıklar mıydı, yoksa toplumsal ilişkiler içinde bir yer işgal 

ediyorlar mıydı? Şimdiye kadar yapılan okuma ve arşiv incelemeleri, kadınların kendi yaşama 

ve var olma alanlarını, sözlü ve sözsüz kurallara rağmen oluşturduklarını göstermektedir. 

Burada; aile, mahalle, mahkeme, kadı gibi kişi ve kurumların kadınların ne derece yanlarında 

ya da ne derece onları yavaşlatan birer engel olduğunu, ilerleyen bölümlerde belgelerin tekil 

analizleri gösterecektir. 

 

 

                                                           
30 (İçinde) Islamic Law and Society, Sayı 17, 2010, s. 215-244. 

31 (İçinde) Belgeler, Cilt II, Sayı 3-4, 1965, s. 49-142. 

32 (İçinde) Makaleler II, (Ed.) Sunay Aksoy, Taşkın Takış, Doğu Batı Yayınları, Ankara, 2008, s. 169-186.  

33 Çev. Ruşen Sezer, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2014. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

OSMANLI ARAŞTIRMALARINDA  

KAMUSAL ALAN TARTIŞMALARI 

 

Osmanlı kadınının toplumsal hayattaki görünümünü tartışabilmek için öncelikle 

kamusal alan/özel alan kavramları üzerinde durmak gerekir. Antik Yunan’dan beri çeşitli 

şekillerde kullanımda olan bu kavram çifti daha çok kamu/kamusal sözcükleri üzerinden 

tartışılmaktadır.  

Arapça kökenli bir sözcük olan kamu; halk, kalabalık gibi anlamlara gelse de kimi 

zaman devlet kurumuyla ilgili olarak da kullanılmaktadır. “Kamu görevi”, “kamu binası” gibi 

kullanımlarda sözcük devletle eş anlamdadır. Ancak öte yandan “kamuya açık”, “kamuya mâl 

olmuş” gibi kullanımlarda ise aynı sözcükle bu defa halk kastedilmektedir. Buradaki anlam 

karmaşası, kamusal alan tartışmalarını da, kuramıyla büyük ölçüde biçimlendiren Jürgen 

Habermas tarafından giderilmektedir: 

 

“Her ne kadar sözün gelişi olarak devlet otoritesi için kamusal alanın 

yürütücüsü deniyorsa da devlet aslında kamusal alanın bir parçası değildir. 

Kuşkusuz devlet otoritesi genel olarak “kamu” otoritesi olarak ele alınır ama 
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bu kabul, kamusal alanın özelliğinden, yani devletin tüm yurttaşların selametiyle 

ilgilenme görevinden türetilmiştir.”34  

 

1962’de yayımlanan Kamusallığın Yapısal Dönüşümü adlı kitabında kamusallık 

kavramını; Antik Yunan ve Roma’daki kullanımlarından başlatarak kendisi tarafından 

çerçevelendirilen biçimiyle –özellikle Batı Avrupa’da– burjuvazinin gelişimine bağlamış, 

Fransız İhtilali’nden sonra Avrupa’daki değişimle birlikte dönüşüme uğrayan bir çeşit 

demokratik müzakere sistemi olarak kurgulamıştır. Bu anlamıyla kamusal alan,35 Habermas’a 

göre modern Batı toplumuna has bir kavramdır. Kendisi de; Fransa, İngiltere ve Almanya’da 

18. ve 19. yüzyıl başlarındaki tarihsel gelişmelerden yola çıkarak burjuva kamusunun ideal 

tipini ortaya koymayı hedeflediğini kitabında belirtmiştir.36 Kitabın adında da yer bulan 

“dönüşüm” ise sosyal devlet anlayışının gelişimiyle demokratik katılım haklarının dönüşmesi 

ve bunun sonunda kamusallığın geçirdiği farklılaşmadır. Dolayısıyla modernleşmeyle 

toplumda yer bulan eşitlik, özgürlük, sivil toplum, bireysellik gibi ifadeler, kamusallığın bir 

anlamda anahtar sözcükleri olmuştur. 

 Habermas’a göre “devlet kurumlarının dışında kalan kamusal alan, kamu normlarının 

tartışıldığı bir çeşit forum alanıdır.”37 Yani kamusal alan bir anlamda devletin uygulamalarının, 

                                                           
34 Jürgen Habermas, “Kamusal Alan”, Meral Özbek (ed.), Kamusal Alan, Hil Yayın, İstanbul, 2004, s. 95-96. 

35 Burada kavram kargaşasını önlemek amacıyla hem “kamusal alan” hem de “kamusal mekan” tabirlerine açıklık 

getirmekte yarar vardır. Günümüzde her iki kavram da genel olarak halka açık, insanların bir arada bulunabildiği 

mahrem alanların dışındaki mekanlar olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada “kamusal mekan” tam bu anlamıyla, 

ancak “kamusal alan” Habermas’ın kavramlaştırmasındaki gibi kullanılacaktır.   

36 Jürgen Habermas, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, çev. Tanıl Bora, Mithat Sancar, İletişim Yayınları, İstanbul, 

1997, s. 15. 

37 Carol C. Gould, “Çeşitlilik ve Demokrasi: Farklılıkların Temsili”, Seyla Benhabib (ed.) Demokrasi ve Farklılık: 

Siyasal Düzenin Sınırlarının Tartışmaya Açılması, Demokrasi Kitaplığı, İstanbul, 1999, s. 245. 
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tasarruflarının tartışmaya açıldığı, toplum yararına farklı seslerin ortak yarar için bir araya 

geldiği bir müzakere ortamını ifade etmektedir. Elbette müzakerenin olabilmesi için idarenin, 

parlamentonun ve mahkemelerin halka, onun bilgi ve denetimine açık olması gerekmektedir.38 

Geniş demokratik katılımı öngören bir toplumsal düzen idealini kavramsal çerçeveye 

oturtan Habermas; kadınların tıpkı Türkiye’de olduğu gibi Avrupa’da da önce mutlaki, sonra 

demokratik yönetim altındaki kamusal alana katılım koşullarına kısa da olsa değinmiştir. 

Toplumun mutlaki yönetim altındaki ataerkil yapısının demokrasi yönündeki değişime rağmen 

çok az değişim geçirdiğini vurgulamış, bu anlamda kamusal alanın aslında tıpkı Antik 

Yunan’da olduğu gibi bir çeşit özgür erkekler alanı olarak kalmaya devam ettiğini ortaya 

koymuştur: 

 

“Siyasal kamunun yapısal değişimi, toplumun ataerkil karakterine esas 

itibariyle dokunmadan geçekleşti. 20. yüzyılda nihayet kazandıkları eşit 

vatandaşlık konumu, o zamana dek imtiyazsız olan kadınlara toplumsal 

statülerini iyileştirmek için mücadele etme fırsatı verdi gerçi. Ama eşit siyasal 

haklar üzerinden sosyal devletin iyileştirmelerinden de yararlanmak isteyen 

kadınlar açısından o suçlanan cinsiyet ayrımına bağlı olan mağduriyet 

kendiliğinden ortadan kalkmadı.”39 

 

Burada çok eski zamanlardan beri kadınların kamusal alanlardan dışlanması, siyasal ya 

da sınıfsal özellikleri doğrultusunda bazı erkeklerin dışlanmasından çok farklıdır. Kadınların 

yokluğu, kamusal alanın bir anlamda yapısını belirlemiştir. Yani toplumsal yapı, bir anlamda 

                                                           
38 Meral Özbek, “Giriş, Kamusal Alanın Sınırları”, Meral Özbek (ed.) Kamusal Alan, Hil Yayın, İstanbul, 2004, 

s. 31.  

39 Habermas, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, s.22. 
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kadınları dışarıda bırakacak şekilde kurgulanmıştır. Bu durum, kadınların kendilerini birer 

kamusal özne olarak kurgulamak için her dönemde –çoğu zaman çok yıpratıcı olan– 

mücadeleler vermek zorunda kalmasına neden olmuştur. Habermasçı anlamda kamusal alanın 

büyük ölçüde devlete karşı eleştirel, bir anlamda onun karşısında olan bir yapı olması, onu zaten 

riskli bir hale getirmişken; bir de kadınların bu alanı zorlaması bir kat daha çetin ve zor bir çaba 

gerektirmiştir. 

 Habermas’ın kamusal alan teorisi, pek çok çalışmaya ilham vermekle birlikte 

kendisinden sonraki siyasal alan çalışmalarına da büyük ölçüde zemin oluşturmuştur. Bununla 

birlikte teoriye yönelik bazı eleştiriler de literatürde yer almaktadır.  

Kamusal alanı herkesin özgürce kendini ve görüşlerini ifade ettiği bir söylem alanı 

olarak kurgulayan Habermas’a yapılan eleştiriler de bu “özgür ifade” noktasında 

yoğunlaşmaktadır. Yani herkesin kamusal alanda kendine yer bulduğu konusunda Carol C. 

Gould’un şüpheleri vardır: 

 

“Habermas’ın kamusal alan söylemine katılma ve sesini duyurma konusunda 

herkesin özgür olduğunu iddia etmesine karşın, bu tartışmada çıkmayan bazı 

sesler vardır. Örneğin halk önünde konuşamayan, derdini anlatamama, korku, 

alışkanlık veya baskı yüzünden kamu hayatına katılamayan kimseler vardır. 

Kısacası bu evrensel alan, bir ulus ya da bir siyasal yapı dahilinde bile evrensel 

olmanın çok gerisindedir.”40 

 

                                                           
40 Gould, “Çeşitlilik ve Demokrasi…”, s 251. 



17 
 

Öte yandan Gould’a göre sorun sadece kendini veya düşüncelerini ifade edip etmemek 

de değildir. Her türden farklı özelliklerdeki bireyler Habermas’ın kamusal alanında kendine yer 

bulmakta; ancak farklılıklar orada yaşatılması gereken değil, geride bırakılması gereken 

ayrıntılar olarak görülmektedir: 

 

“Habermas’ta cinsiyet, ırk, kültür gibi özelliklere ilişkin farklılıkların veya 

bireyin farklılaşmış ihtiyaçlarının bastırılması veya göz ardı edilmesi söz konusu 

değildir. Çünkü herkesin konuşma özgürlüğü vardır ve hiçbir çıkarın dile 

getirilmesi önlenmemiştir. Ama söylemin amacını ve yöntemini ayırt eden 

hareket noktası anlaşmadır. Farklılıklar aşılması gereken bir şeydir. Karşılıklı 

tanımanın amacı, çeşitliliği artırmak ve eklemleştirmek değil, anlaşmaya 

varmaktır. Çeşitlilik çok sesli bir söylem için ilk koşul olabilir ama söylemin 

normatif ilkesi tek sesliliktir.”41  

 

Burada her iki alıntı da kadınların kamusal alanın dışında bırakılması durumunu 

düşündürmektedir. İlk olarak kadınlar, söylem oluşturma veya kendini toplumsal alanda ifade 

etme ya da tartışılmakta olan bir meselede görüş ortaya koyma noktasında hemen hemen her 

dönemde baskı altında olmuş, ikinci olarak da kadın olması başlı başına bir farklılık olarak 

kabul edildiği için daha baştan bu alandan dışlanmıştır.  

Öte yandan son alıntıda sözü edilen “tek ses” kimin sesi olacaktır, sorusu; güç ve iktidar 

konusunu gündeme getirmektedir. Aslında tüm seslerin ahenkle bir arada bulunduğu bir 

demokrasi hayaline dayalı bir teori olan Habermas’ın kamusal alan fikri, güçlü olanın iktidarı 

                                                           
41 Gould, “Çeşitlilik ve Demokrasi…”, s 246. 
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altında bir anlamda ezilmiştir. Ancak yapılan eleştiriler bu kuramın siyasal alan, demokrasi ve 

sivil alan tartışmalarını günümüzde halen biçimlendirmesinin önüne geçmemiştir.  

Bunların yanında Habermas’ın; teorisini Batı Avrupa burjuvazisiyle sınırlı tutması, özel 

alanla kamusal alan ayrımının sanki net ve açıkmış gibi hareket etmesi de eleştirilere neden 

olmuştur. 42 Çünkü tarihsel süreç içindeki değişim ve dönüşümler bu iki alan arasındaki çizgileri 

flulaştırmış, keskinlikleri ortadan kaldırmıştır. Bu flulaşmanın en belirgin örneklerinden biri, 

son yıllarda feminist teorinin belirleyici bir ifadesi haline gelen “özel olan politiktir” sözüdür. 

Bu ifade; özel alanı, siyaset alanına çekmiş, yani özel alana has olan mahremiyeti siyasetin, 

modern toplumlarda tam bir açıklıkla yürümesi beklenen alanına taşımıştır.  

 Habermas’ın kitabının 1997’de Türkçeye çevrilmesi, Türkiye’de de kamusal alan 

çalışmalarının önünü açmıştır. Devlet söyleminin dışında bir sivil söylem alanı olarak kamusal 

alanın oluşumu bu çalışmalarda büyük ölçüde Tanzimat ve sonrasına tarihlenmiştir.  

Şerif Mardin; 18. yüzyılla 19. yüzyılın ilk yıllarında Batı’dakine benzeyen, ticaretle 

meşgul bir orta sınıfın varlığından söz eder43, ancak bunun dışında burjuvazi benzeri bir sınıfın 

oluşması için 19. yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın gelişini beklemek gerekecektir. Mardin’e göre 

yine Batı tarzı bir kamusal alanın oluşumu için 1860’ta ilk özel gazetenin çıkması ve 

sonrasındaki yenileşme süreci başlangıç olarak kabul edilebilir.44 Şerif Mardin’in bu görüşü bu 

alanda çalışan çoğu araştırmacı tarafından paylaşılmaktadır. Dernek, okul, dergi, ticarethane 

gibi kurumların yerleşmesiyle bağlantılandırdığı kamusal alan çalışmasında Elif Ekin Akşit, bu 

alanlardaki kadın etkinliğini öne çıkarmaktadır. Akşit, makalesinde kadınların çıkardığı 

                                                           
42 John Thompson, “The Theory of  the Public Sphere”, Theory, Culture and Society, vol. 10, s.181.  

43 Şerif Mardin, Türk Modernleşmesi, İletişim Yayınları,  İstanbul, 2000, s.338. 

44 Şerif Mardin, “Türk Toplumunu İnceleme Olarak Sivil Toplum”, Türkiye’de Toplum ve Siyaset, Mümtaz’er 

Türköne, Tuncay Önder (ed.), İletişim Yayınları, İstanbul, 1994, s. 30. 
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dergiler, devam ettikleri okullar, kurdukları dergilerden örneklere de yer vermekte; bu da 18. 

yüzyılın sonuyla ağırlıklı olarak 19. ve 20. yüzyıllara denk düşmektedir. Ayrıca yazara göre 

sözü edilen kurumların yerleşik hâle gelmesi, dolayısıyla Türkiye için bir kamusal alandan söz 

edilmesi, ancak cumhuriyet sonrasında mümkün olmaktadır.45 

Tüm bunlardan sonra kamusal alan kavramını modern dönemin bir tartışması olarak 

görmek mümkündür. Osmanlı İmparatorluğu’nun klasik döneminde kadının toplumsal hayata 

karışması meselesinin incelendiği bir çalışma olan bu tezin temellenmesinde bu nedenle 

kamusal alan kavramının kullanılması sorun yaratabilmektedir. Bugüne kadar, klasik dönemde 

de toplumsal hayatın unsurlarından biri olan kahvehaneleri kamusal alana hizmet eden ortamlar 

olarak değerlendiren çalışmalar olmuştur. Ancak Osmanlı kahvehaneleri hakkında çalışmalar 

yapan isimlerin görüşleri farklılaşmaktadır. Örneğin Ali Çaksu, Reşad Ekrem Koçu’dan da 

ilham alarak alışılmış Osmanlı kahvehanesini “genellikle şehir halkının toplum ve kültür 

hayatıyla ilişkilendirilen edebiyat, müzik ve eğlenceyle ilgili faaliyetlerin yürütüldüğü 

mekanlar” olarak kurgulamaktadır.46 Peçevi Tarihi’nde anlatılanlar da bu görüşü 

desteklemektedir. 16. yüzyıl başından 17. yüzyıl ortalarına kadarki dönemi anlattığı eserinde 

Peçevi, kahvehanelerin zaman içinde edebiyat sohbetlerinin yapıldığı yerlere dönüştüğünü 

belirtmektedir.47 Kerem Ünüvar; kahvehanelerin kültürel işlevlerine siyasi bir boyut da 

eklemekte, pek çok yenileşme hareketinin tartışma ve hazırlıklarının kahvehanelerde 

                                                           
45 Elif Ekin Akşit, “Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye’de Kamusallık Kavramının Dönüşümü ve Dışladıkları”, 

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, sayı 64-1, s. 1-21. 

46 Ali Çaksu, “On Sekizinci Yüzyıl Sonu İstanbul Yeniçeri Kahvehaneleri”, Osmanlı Laleleri, Osmanlı 

Kahvehaneleri - On Sekizinci Yüzyılda Hayat Tarzı ve Boş Vakit Eğlenceleri, (Der.) Dana Sajdi, Koç Üniversitesi 

Yayınları, İstanbul, 2014, s. 159.  

47 Peçevi Tarihi, (Haz.) Bekir Sıtkı Baykal, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1981, cilt 1.  
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yapıldığını, temellerinin buralarda atıldığını yazmaktadır.48 Benzer şekilde Cengiz Kırlı’ya göre 

kahvehaneler; eğlence, dedikodu ve zaman öldürme mekanları olmanın yanında, muhalefet ve 

direnişin birer alanı ve 17. yüzyıldan 1826 yılına kadar Osmanlı siyasetine yön veren 

yeniçerilerin karargahı durumundaydılar.49 

Kahvehaneleri Osmanlı’nın kamusal alanları olarak gören bu görüşlerin karşısında; bu 

mekanları çoğu zaman “dile düşmüş dedikoduların döndüğü”, “iffetli kadınlara iftiraların 

atıldığı”, “zerre hakikat içermeyen şeylerin ortaya atıldığı” oyalanma yerleri olarak tanımlayan 

çalışmalar da mevcuttur.50 Bu farklı görüşler kahvehanelerin, erkeklerin toplanıp kimi zaman 

kültürel kimi zaman daha gündelik ve hafif sohbetlerin yapılabildiği kamusal mekanlar 

olduğunu düşündürmektedir. Ancak muhalifliğinin, kültür hayatına katkısının ve devlet 

karşısındaki konumunun anlaşılabilmesi için buralar ve benzer yapılar üzerine daha fazla veriye 

ihtiyaç olduğu açıktır. Bu nedenle kahvehaneler ve kamusal alan bağlamında gördükleri işlev 

konusu açık kalmak şartıyla, esas olarak devlet yapılanmasının dışında, ona eleştirel yaklaşan 

hatta onun karşısında bir söylem oluşturma üzerine kurulan kamusal alanın, Osmanlı klasik 

dönemi için açıklayıcı olacağının şüpheli olduğunu belirtmekte yarar vardır.  

Osmanlı İmparatorluğu’ndaki kuvvetli merkezi yapı, 19. yüzyıldaki dönüşme sürecine 

kadar böyle bir alanın oluşumuna müsaade etmemiştir. Habermas’ın teorisindeki bazı 

parametrelerle örtüşen bir toplumsal yapıdan elbette Osmanlı Devleti için de söz edilebilir. 

Örneğin, Avrupa’da mutlakiyet döneminde ticaretle uğraşıp sömürgeler yoluyla gelişen ticaret 

sayesinde zenginleşip toplumun geri kalanının dışında özel bir konuma ulaşan ve bir anlamda 

                                                           
48 Kerem Ünüvar, “Osmanlı’da Bir Kamusal Mekan: Kahvehâneler” Doğu Batı, sayı 5, Ankara, 2004, s. 205-221. 

49 Cengiz Kırlı, “Kahvehaneler: 19. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nda Kamuoyu”, Osmanlı Kahvehaneleri -

Mekan, Sosyalleşme, İktidar, (Haz.) Ahmet Yaşar, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2009, s. 100. 

50 Ralph S. Hattox, Kahve ve Kahvehaneler, Bir Toplumsal İçeceğin Yakın Doğu’daki Tarihsel Kökenleri, Çev. 

Nurettin El Hüseyni, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1998, s. 88-89. 
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kamusal alanın da biçimlenmesini sağlayan burjuva sınıfı, Osmanlı’daki mültezimler ve ayanlar 

sınıfına benzetilebilir. Çünkü onlar da tıpkı burjuva sınıfı gibi toplumun geri kalanından 

zenginlikleri ve bunun verdiği sınıfsal farkla ayrılırlar. Ancak burjuvazinin tersine bu grupların 

diğer halk sınıflarından farkını oluşturan, devletin tamamen dışında kendi uğraşılarıyla ve 

üretimleriyle sağladıkları kazanç değil, devletin kendilerine yönetme hakkını verdiği ya da 

kiraladığı topraklardan ve vergilerden sağladıkları kazançtı. Ayrıca yetki alanlarının, diğer bir 

ifade ile gelir alanlarının yönetimini sürdürdükleri sürece devletin idari - mali görevlisi 

konumundaydılar.  Bu nedenle ayanları ya da mültezimleri devletin dışında bir topluluk olarak 

görmek ve onlardan sarayı sorgulayıcı bir tutum beklemek pek doğru değildir. Çünkü 

zenginlikleri ve bunun kendilerine sağladığı ayrıcalıklı konum ve dolayısıyla güçleri; tümüyle 

sarayla, yani devletle olan ilişkilerine bağlıydı.  

Ayrıca Avrupa burjuvazisi; oradaki –ilerleyen zamanda da dünyadaki– kültürün, 

sanatın, özgür düşüncenin ve söylemin gelişmesinde, serpilmesinde büyük rol oynamıştır. Bu 

tezin kapsadığı dönem olan klasik çağ Osmanlı toplumunda bunun da geçerli olduğunu 

söylemek güçtür. Burada mesele; ayan ya da mültezim olarak anılan ve toplumun önde gelenleri 

olarak nitelenen grup arasından sanatla, ilimle uğraşan kimselerin çıkıp çıkmaması değildir. 

Şüphesiz ki aralarında bu alanlara ilgi duyan, hatta sanatla, bilimle uğraşanları da olmalıdır. 

Ancak aynı insanların toplumda sanata, kültüre yönelik bir zeminin oluşmasında, sınıf olarak 

katkısının, öncülüğünün olup olmamasıdır, ki böyle bir etkiden söz etmek için yeterli bir veri 

şu anda bulunmamaktadır.  

Ayanlar örneğinde olduğu gibi kamusal alan teorisinin belli noktaları ya da belli tarihsel 

süreçleri ile Osmanlı toplum yapısı arasında bazı benzerlikler ve paralellikler bulunabilir; ancak 

bu paralellikler, Osmanlı devlet ve toplum yapısını bu teori üzerinden analiz etmeye yeterli 

olmamaktadır.  
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Öte yandan yeniden Habermas’a dönmek gerekirse “dışarıda bırakan ve baskılayan bir 

dışlama mekanizmasının aynı zamanda giderilemeyecek (nötralize edilemeyecek) karşı etkiler 

yaratması”51 biçiminde açıkladığı, halk kültürünün egemen kültür karşısındaki ya da kadının 

erkek karşısındaki durumu, büyük ölçüde Osmanlı toplumu için de geçerliydi. Özellikle 

kadınların üretim, yönetim, hukuk ve toplumsal yaşayış alanlarındaki eril yapılanma karşısında 

kendilerini ortaya koyma ve varlık gösterme çabaları, bu alıntıdaki karşı etkilere örnektir. Bu 

tezin bundan sonraki kısmında; yaratılan bu “karşı etkiler”, örnekler üzerinden ortaya konmaya 

çalışılacaktır. Dolayısıyla çalışmanın amacı, Osmanlı Devleti’nin klasik döneminde “Batılı 

anlamda bir kamusal alandan söz edilebilir miydi?” biçimindeki bir tartışma ya da bu alanın 

izlerini aramak değildir. Daha çok kadınların, onları dışarıda bırakarak kurgulanmış bir kamusal 

dünyada kendilerine nasıl yer bulduklarının, kendi öznellikleri ve iradelerini hangi şekillerde 

ortaya koyduklarının izleri sürülmeye çalışılacaktır. 

  

                                                           
51 Habermas, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, 21. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

OSMANLI KADINI’NIN  

KAMUSAL HAYATTA GÖRÜNÜRLÜĞÜ  

 

 

II.1. KLASİK DÖNEM OSMANLI TOPLUMUNDA KADINLARIN KAMUSAL 

HAYATTAKİ YERİ  

1975 yılında Ronald Jennings, başta Kayseri olmak üzere çeşitli bölgelerin şer’iyye 

sicillerinden yola çıkarak yaptığı çalışmasıyla Osmanlı mahkemelerine, sanılandan daha fazla 

kadının hak arama ya da kendini savunma amacıyla geldiğini ortaya koydu.52 Bu makalenin 

yazılmasından günümüze gelinceye kadar pek çok çalışma, neredeyse hepsi aynı sonuca 

ulaşılarak yapıldı.53 Yani kadınlar klasik dönemde, eldeki sicil belgelerinden yola çıkıldığında 

                                                           
52 Ronald C. Jennings, 1600-1625 yılları arasında Kayseri, Karaman, Amasya ve Trabzon sicillerinde en az bir 

kadının bulunduğu dava oranını %17-42 arasında, ortalama %25-27 olarak vermektedir.  Ronald, Jennings, 

“Woman İn The Early 17. Century Ottoman Judical Records – The Sharia Court of Anatolian Kayseri”, Journal 

of Economic and Social History of the Orient, 18(1), s. 53-114.  

53 Bu çalışmalardan bazıları Leslie Pierce, Ahlak Oyunları – 1540-1551: Osmanlı’da Ayntab Mahkemesi ve 

Toplumsal Cinsiyet, çev. Ülkün Tansel, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2005.;  (der.) Madeleine C. Zilfi, 

Modernleşmenin Eşiğinde Osmanlı Kadınları, çev. Necmiye Alpay, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2000;  

Turan Açık, “Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Osmanlı Hukukunda Kadından Eşkıya Olup Olamayacağına Dair 

Bir Tartışma, Havva Hatun Örneği”, KAREN, sayı 1, 2015, s. 35-94; Fikret Yılmaz, “16. Yüzyılda Osmanlı 

Toplumunda Mahremiyetin Sınırlarına Dair”, Toplum ve Bilim, sayı 83, s. 92-109; Ian Dengler “Turkish Women 
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görülmekteydi ki, özellikle 16. ve 17. yüzyıllarda toplumsal hayatın getirdiği gündelik ya da 

daha istisnai durumlarda mahkeme kapısını sıkça aşındırmışlardı.   

Bu tez çalışması, şimdiye kadar yapılan benzer çalışmalarda olduğu gibi, kadınların 

mahkemeleri hangi konularda, ne şekilde kullandığını bir kez daha sorgulamakla birlikte sayısal 

bir dökümün peşine düşmeyecektir. Daha çok her durumun kendi tekilliği içinde derinlikli bir 

incelemesi yapılmaya çalışılacaktır. Bu yolla ağırlıklı olarak 16. ve 17. yüzyıllarda merkezî 

örgütlenmenin getirdiği hukuki sistemin sıradan halk üzerinde nasıl tecelli ettiği ve bu yapının 

“adaletin kapısındaki kadınlar”54 için hayatı ne kadar kolaylaştırdığı/zorlaştırdığı anlaşılmaya 

çalışılacaktır. Çünkü bu çalışmanın ana argümanı, Osmanlı devlet sisteminin kendi içinde çoğu 

zaman ataerkil bir bütünlük taşıdığı, kadınların da kimi zaman kendiliğinden, ancak çoğunlukla 

kapıları zorlayarak o bütünün parçası olduklarıdır.      

Osmanlı toplumunu kabaca yüksek kültüre ve halk kültürüne mensup kişilerin 

oluşturduğu bir yapı olarak kabul edersek, yüksek kültür mensupları, Suraiya Faroqhi’nin 

tanımıyla; Müslüman, yazılı ve sözlü Osmanlıca bilen ve yüksek kültürün davranış kalıplarına 

sahip insanlardı.55 Bu sınıfa mensup kimselerin, özellikle kadınların, mahkeme sürecini 

gerektirecek sorunlarını çözmek için, çoğunlukla kendileri uğraşmaktansa çalışanlarını veya 

                                                           
in the Ottoman Empire, The Classical Age”, Women in the Muslim World, (ed. by) Lois Beck – Nikki Keddie, 

Harward University Press, 2014, s. 229-244.; Ali Turan, “1815 Numaralı Şer’iye Siciline Göre Hukuki Hayatta 

Kadın (554-1558)”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Özel Sayı, s. 379-428.; Zübeyde Güneş Yağcı, 

“Osmanlı Taşrasında Kadınlara Yönelik Cinsel Suçlarda Adalet Arama Geleneği”, Kadın Araştırmaları Dergisi-

Journal of Women Studies, Aralık 2005, Cilt VI. Sayı 2, s.  52-77.  

54 Bu tanımlama Yvonne J. Seng’in 1994 yılında yazdığı makaleden alınmıştır. “Standing At The Gates Of Justice: 

Women in the Law Courts of Early – Sixteenth – Century Üsküdar, İstanbul”, içinde Contested States – Law, 

Hegemony and Resistence, Ed. Mindie Lazarus – Black and Susan F. Hirsch, Routledge, 1994, Great Britain, s. 

184-251. 

55 Faroqhi, Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam, s.6. 
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vekillerini kullandıklarından ve zorunlu haller dışında mahkemede bulunmadıklarından bu 

kadınları çalışmamıza dahil etmemiz mümkün görünmemektedir.  

Çalışmanın öznesini oluşturan, halk kültürüne mensup kadınları tanımlamak, yüksek 

kültür mensuplarını tanımlamak kadar kolay değildir. Çünkü bahsedilen kitle çok daha 

heterojen ve sınırları belirsiz özelliktedir. Yani büyük bir çeşitlilik barındırmaktadır. Üretici 

kadınlar, ev kadınları, köylüler, kentliler, gençler, orta yaşlılar, yaşlılar… Sadece birkaç 

grubunu saydığımız bu kadınlar elbette yüksek kültür mensuplarının da belirleyici 

özelliklerindendir; ancak mahkemede bulunma durumu açısından bakıldığında hangi gruba 

dahil oldukları ve ait oldukları grubun niteliklerini dava sürecine taşıma biçimleri, halk 

kültürüne mensup kadınların görünürlüğünü karmaşık hale getirmektedir. Bu çalışmada da sözü 

edilen görünürlük, incelediğimiz tekil örnekler üzerinden tartışılmaya çalışılacaktır. 

 

II.1.a. Bireyin Mahremiyetinin Sınırları: Zina Şüphesi ile Mahallede Kopan 

Fırtına  

Klasik dönem Osmanlı toplumsal hayatında, çevre; bireyin hayatının, bugün 

olduğundan daha fazla içindeydi. Dönemin mahalle yerleşimi ve evlerin biçimi bu iç içelik 

konusunda açıkça fikir vermektedir. Pek çoğu, dışarıdan gelebilecek kimselerin girişini 

engellemek ve bir anlamda kendi sınırlarını da çizmek adına kimi zaman duvarlarla birbirinden 

ayrılmakta,56 bu sınırların içinde kalan kısıtlı sayıda insanı birbirine bağlamakta ve yine içinde 

yaşayan insanların mahremiyetlerinin bir anlamda fiziksel sınırlarını çizmekteydi. Ancak ev 

veya bahçe duvarlarıyla çizilen bu belirgin sınırlara karşın genellikle mahalle sakinleri, 

mahallede sürüp giden hayat rutininin bozulmaması, asayişin sağlanması gerekçesiyle 

                                                           
56 Faroqhi, Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam, s.183; Yılmaz, “Mahremiyetin Sınırları…” , s. 96. 
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birbirlerinin mahremiyetini göz ardı ederek hareket edebilmekteydi. Her bir kimse, bir diğer 

mahallelinin günlük hayatındaki, bugün için özel/mahrem kabul edilen ayrıntılardan haberdar, 

hatta o ayrıntılar üzerinde müdahil olabilmekteydi. Çünkü “Osmanlı kanununa göre mahalle 

yerleşikleri birbirlerine müteselsilen kefildi.”57 Yani her birey, mahallenin geri kalanının iyi 

halinin kanunlar önünde şahidiydi. Dolayısıyla bir mahallelinin hayatında olan bitenler, bir 

diğerinin sorumluluğu altındaydı. Eğer bu “iyi hal”e halel getirecek bir davranış ya da suç 

ortaya çıkacak olursa, suçun ya da kötü halin sorumlusu veya şüphelisi mahalle ahalisinden 

sorulmaktaydı.  

Aşağıdaki, birbirine bağlı iki dava tutanağında, bugün için Türkiye’nin en kırsal ve geri 

kalmış noktalarında bile –en azından aleni bir şekilde– konu edilmesi pek mümkün olmayan en 

mahrem meselelerden birinin, bir insanın özel hayatının ayrıntılarının mahallede nasıl gündem 

oluşturduğu, hatta nasıl saraya kadar taşındığı görülmektedir.  

 

I. 

[Vech-i tezkire] oldur ki Karye-i Soğanlık’dan Halil b. İsmail meclis-i şer‘a 

gelip kızı husûsunda irâd ettiği hükm-i şerîfi ibrâz ettikde hasımları olan Umur 

b. Musa ve Yusuf b. Mustafa ve Ali b. Yusuf ve Elif bt. ( ), ve Hâce bt. Dânişmend 

Tayyib nâm kimesneleri ihzâr ettikde ber-mûceb-i şer‘-i kavîm ve kānûn-ı 

müstakîm teftîş ve tefahhus olundukda mezkûr Halil bühtân edip kulu Durmuş 

ile müttehemedir deyip evim üzerine ehl-i hıref (…) te‘addî ettiniz dedikde 

mezkûrûn mukābele bi’l-inkâr eyledikleri sebebden gıbbe’l-acz an ikāmeti’l-

beyyine mezkûrân yemîn billâh ettirildikden sonra Mahmud Çelebi b. Umur, 

Mahmud b. Abdullah ve Ahmed b. Yakub cemâ‘atden hâzırûn olup 

mezkûrûnların min külli’l-vücûh emânetlerine ve istikāmetlerine örfen kefîl 

                                                           
57 Özer Ergenç,  “Osmanlı Şehrindeki Mahallenin İşlev ve Nitelikleri Üzerine”, Şehir, Toplum ve Devlet – Osmanlı 

Tarihi Yazıları, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2012, s. 79. 
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oldukları ecilden bu husûsda berâatlarına hükm olundu. Ba‘dehû kefilleri yemîn 

dahi ettiler.  

Şuhûdü’l-hâl: İsa b. İsmail, Bahşayiş b. Hasan, İbrahim b. İsmail, İbrahim b. 

Ahmed, Çalabverdi b. Kutbeddin ve gayruhum.58 

II. 

Dergâh-ı mu‘allâdan bu cânibe hükm-i hümâyûn irâd olunup (…) (…) Umur ve 

Yusuf ve Ali ve Elif ve Hacı59 nâm kimesneler kızım Fatıma (…) (…) töhmeti 

vardır deyu bühtân ettiler. Görülmesin taleb ederim deyu bildirdikde (…) bu 

husûsu ihzâr-ı husamâ edip ber-mûceb-i şer‘-i kavîm ve örf-i müstakîm üzere 

tefahhus edip şer‘ ile kānûn ile her ne lâzım ve müteveccih olursa hükm edip 

yerine koyasın deyu ferman olunmasın ber-mûceb-i emr-i hâkānî meclis-i şer‘a 

ihzâr olunup teftîş ve tefahhus olundukda mezkûrûn Umur ve Yusuf ve Ali ve Elif 

ve Hacı (Hâce) hâşâ biz bunun kızına bu vechile bühtân etmedik yaramazlığın 

dahi işitmedik deyu cevâb verip bunun üzerine yemîn billâh edip emânetlerine 

nice Müslümanlar kefîl dahi olduklarından sonra mezkûr Halil’in kızı mezbûre 

Fatıma’ya mu‘teddün-bihâ sâliha ve müstakîme ve mütedeyyine hâtun kişiler 

gönderilip görüldükde gelip anasından nice doğduysa heman öyledir ve bâkire 

ve (…?) ve sâlime bulduk deyu haber verdikleri sebebden ve mezkûre hem 

Fatıma mezbûr nefsânî cihetden alâkası ve münâsebeti yok idiğine yemîn billâh 

dahi eylediği ecilden ve hem (…) bi isrihim biz bu kızın bundan gayri evvelden 

âhıra nâ-ma‘kūl nefsânî evzâ‘ın görmedik ve hem kimseyle (…) işitmedik deyu 

kefîl dahi oldukları cihetden mezkûre Fatıma’nın bu husûsda berâatına hükm 

olunup sebt-i defter olundu. Fî evâili Cumâdelûlâ sene hamse ve ışrîn ve tis‘a-

mi’e. 

Şuhûdü’l-hâl: İsa b. İsmail, Bahşayiş b. Hasan, İbrahim b. İsmail, İbrahim b. 

Ahmed, Çalabverdi b. Kudbeddin, Mahmud Çelebi b. Umur, Mahmud b. 

                                                           
58 Üsküdar Şer’iyye Sicilleri, cilt 2, sayfa 96, Hüküm no: 83, Orijinal metin no: [9b-5]. 

59 Bir önceki davadaki Hâce adlı kadın olmalı. 
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Abdullah, Ahmed b. Yakub, Fahrü’z-zu‘amâ Mehmed Bey zaîmi Gekvize ve 

gayruhum.60   

 

Üsküdar mahkemesinde 925/1519 tarihine kayıtlı bu iki belgenin birincisinden 

anlaşıldığı kadarıyla Halil bin İsmail, kızı Fatıma’nın, köleleri Durmuş’la zina ettiğine dair 

mahallelinin –özellikle de adları geçen beş kişinin– iddialarını saraya taşımış ve oradan aldığı 

“hükm-i hümayun” yoluyla konunun ciddiyetle soruşturulmasını mahkemeden talep etmiştir. 

Hatta Halil’in ifadelerine göre bu kişiler iddialarını daha ileri bir boyuta taşıyıp resmi bir şikayet 

haline getirmişlerdir ki bunun sonucunda Halil’in evine soruşturma için mahkeme görevlileri 

ya da örf taifesinden başka görevliler gelmiştir. Ancak Halil’in bu iddialarına karşılık davalılar 

Fatıma hakkında herhangi bir iddia ya da iftirada bulunduklarını yeminle inkar etmiş, ardından 

kendilerinin emin ve dürüst kimseler olduklarına dair üç şahit getirmişler, davanın sonunda da 

beraat etmişlerdir. 

 İkinci davada birinci dava sürecinde olanlar özetlendikten sonra Fatıma’nın, ailesinin 

kölesi olan Durmuş’la gerçekten zina yapıp yapmadığının anlaşılması için olsa gerek, 

kendilerine güvenilen bazı kadınlar tarafından genç kız muayene edilmiştir. Ardından bizzat 

kendi yeminli ifadesi de göz önünde bulundurularak bakire olduğunun tescillenmesiyle dava 

kapanmıştır.   

Burada birinci davada davalıların Fatıma’yla ilgili hiçbir iddiada bulunmadıklarını 

söylemelerine ve bu konuda beraat etmelerine rağmen ikinci davada genç kızın muayenesinin 

yapıldığını görüyoruz. Bu iki durum esasında birbiriyle çelişkilidir. Davalılar suçsuz 

bulunduğuna göre ortada bir zina suçlaması kalmamıştır, buna rağmen mahkeme neden durumu 

                                                           
60 Üsküdar Şer’iyye Sicilleri,  cilt: 2, sayfa: 96, Hüküm no: 85, Orijinal metin no: [10a-1]. 
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kesin bir açıklığa kavuşturmak istemektedir? Çünkü bekar bir kadının bakire olmaması onun 

evlilik dışı cinsel ilişkide bulunduğuna, yani zina yaptığına delildir ve dönemin hukuku 

karşısında cezası vardır.61 Konu birinci davada dolaylı bir şekilde de olsa açıklığa 

kavuşturulmasına rağmen ortada en ufak bir şüphenin kalması, muhtemelen mahallelinin 

yeniden konu hakkında konuşmaya başlamasını ve aynı süreçlerin yeniden yaşanmasını da 

beraberinde getirecektir. Anlaşılmaktadır ki hem baba hem de mahkeme; Fatıma’nın böyle bir 

suçu işlemediğini, iddia ortadan kalksa bile gerçeğin ne olduğunu, şaibe bırakmayacak şekilde 

ortaya koymaya çalışmaktadır.  

Fatıma’nın bakireliğini “Fatıma’ya mu‘teddün-bihâ sâliha ve müstakîme ve 

mütedeyyine hâtun kişiler gönderilip görüldükde gelip anasından nice doğduysa heman öyledir 

ve bâkire ve (…?) ve sâlime bulduk deyu haber verdikleri sebebden ve mezkûre hem Fatıma 

mezbûr nefsânî cihetden alâkası ve münâsebeti yok idiğine yemîn billâh dahi eylediği ecilden 

ve hem (…) bi isrihim biz bu kızın bundan gayri evvelden âhıra nâ-ma‘kūl nefsânî evzâ‘ın 

görmedik ve hem kimseyle (…) işitmedik deyu kefîl dahi oldukları” ifadesindeki netlikle ortaya 

koyan kadınların kimler olduğu, genç kızı ne şekilde muayene ettikleri tutanaklardan 

anlaşılamamaktadır. Ancak jinekolojik bir muayenenin gerçekleşmiş olabileceği 

düşünüldüğünde içlerinden en az birinin ebe olması ihtimali yüksektir. Ayrıca söz konusu 

kadınların sadece bekaret konusuna dair değil, Fatıma’nın genel haline dair olumlu görüş 

bildirmeleri, onu daha önceden tanıyan mahalleli kadınlar olduklarını düşündürmektedir. 

Birinci davada olduğu gibi ikincisi de beraatle sonuçlanmıştır.  

Birinci dava Halil tarafından açılmış, ancak ikincisi mahkemenin kendi tasarrufuyla 

gerçekleşmiştir. Anlaşılan Fatıma’nın bekareti bir kamu davasına dönüşmüş, olayı mahkeme 

                                                           
61 Sevim Can, “Osmanlı Mahkemelerinde Kadın”, Prof. Dr. Yavuz Ercan Armağanı, Turhan Kitabevi, Ankara, 

2008, s. 199.  
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bizzat üstlenmiştir. Yani saray, Gebze subaşılığı, kadılık makamı, mahalleli ve ailesi; 

Fatıma’nın zina yapıp yapmadığı muammasını çözme işini hep birlikte kendilerine görev 

edinmiştir. Dava sonunda genç kız hem kendisine atılan iftiradan hem de kendisine yönelen 

şüpheli bakışlardan kurtulmuştur. 

Birinci davada tarih belirtilmemesine rağmen, şuhudü’l-hal’deki kişilerin her iki davada 

aynıyla korunmakla birlikte ikinciye Gebze Subaşısı ile bir önceki davadaki üç kefilin 

eklenmesi, bu iki oturumun aynı gün gerçekleştiğini göstermektedir. Görünüşe göre kadı, 

konuyu bir an evvel kapatıp, meselenin daha da büyümesinin önünü almak istemektedir.  

Birinci davada Halil’in “ehli hıref”ten kişilerin evine geldiğini söylemesi, aslında 

davalı kişilerin gerçekten Fatıma’yla ilgili bir suçlamada bulunduklarının delilidir. Ancak buna 

rağmen davalılar beraat etmişlerdir. Eğer suçlu bulunsalardı ve ardından Fatıma’nın bakire 

olduğu ispatlansaydı, bu durum yüksek ihtimalle mahallede büyük karmaşaya yol açacaktı. 

Çünkü bir kimseye atılan ve ispatlanamayan zina suçlaması olan “kazf”, iffet üzerine bir 

iftiraydı ve suçlanan kişi, suçlayıcıyı/suçlayıcıları affetse bile kamu davası olarak dava devam 

eder, sonucunda da –Fatıma’nın durumu kesin sonucu gösterdiğinde– bu kişiler değnek 

cezasına çarptırılacakları gibi şahitlikleri de bundan böyle geçersiz olurdu.62 Üstelik konu 

saraya taşındığı ve Üsküdar’dan sorumlu olan Gebze subaşısının şuhudü’l-hal içinde yer alarak 

davayı bizzat izlediği göz önünde bulundurulursa olayın epey ses getireceğine şüphe yoktur. 

Anlaşılmaktadır ki kadı, davanın bu kadar çok kişiyi aynı anda kalıcı bir şekilde etkilemesini 

göze almamıştır/alamamıştır. Görünüşe göre mahallenin asayiş ve huzuru, hukuka aykırı durum 

ve kişilerin cezalandırılarak adaletin yerini bulmasının önüne geçmiştir. Sadece kadı için değil 

davanın tarafları için de aynı durum geçerlidir. Her iki davanın sonunda da suçlanan taraflar 

                                                           
62 Can, “Osmanlı Mahkemelerinde Kadın”, s. 5.  
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beraat etmiş ve kimse, özellikle de Halil ve Fatıma kendilerine iftira atan kişilerin niçin 

cezalandırılmadığını sorgulamamıştır.    

Öte yandan Halil’in ve kızı Fatıma’nın davası, dönemin toplumsal yapısı içinde 

mahremiyetin esnekliğini açık şekilde ortaya koymaktadır. Dava metninden anlaşıldığı 

kadarıyla mahkemeye taşınması öncesinde Fatıma’nın bekareti ve Durmuş’la olduğu iddia 

edilen münasebeti mahalleli arasında en azından bazı kişiler tarafından konuşulmuş, baba 

bundan rahatsız olmuş, durumu açıklığa kavuşturmak ve mahallelide oluşan şüphe ve kanaatleri 

ortadan kaldırmak için mahkemeye başvurmuştur. Ardından genç kızın muayenesi ve davanın 

sonuçlanmasına kadar geçen zamanda belli bir süreç işlemiş ve konu farklı şekillerde yeniden 

gündem olmuştur. Bu sürecin Fatıma üzerinde yaratacağı tahribatı anlamak güçtür. Yaşanan 

dönem ve içinde bulunulan toplumsal yapının bireyin psikolojisini de belirleyeceği 

düşünüldüğünde, Fatıma’nın yaşadığı durum bugün için kızgınlık, utanç, cinsel hayatın 

travmatize olması gibi sorunları beraberinde getirebilecekken, o dönemde zina ve genç bir kızın 

bakire olmaması hem büyük suç hem de kadınlar üzerinde büyük baskı nedeni olduğu için, 

Fatıma’nın bu durumdan aklanarak çıkması, onun rahatlamasına, hatta mahalleli karşısında başı 

dik bir şekilde hayatını devam ettirmesine neden olmuş olabilir.   

Bu dava aynı zamanda kadın’ın toplumsal hayatta kendini ifade etmesi ile ilgili de fikir 

vermektedir. Bekaret gibi hassas bir konuda kadın’ın kendisi dahil pek çok kişinin 

konuşabiliyor olması ve meselenin konuşulma biçimi, mahkeme ortamının şeffaflığını 

düşündürmektedir. Yani kişi; yaşadığı köy, mahalle, kasaba karşısında çok sınırlı bir 

mahremiyet alanı kurabilmekteyken, çoğu zaman bu sınırlı alandan bile söz edilemezken; aynı 

şeffaflık, bireyin kendini savunması noktasında kimi zaman avantaja dönüşebilmektedir. 

Fatıma’nın davası örneğinden hareketle devam edersek, zina, dönemin hukukundaki en büyük 

suçlardan biridir ve Fatıma böyle bir töhmetle karşı karşıya kalmış olmakla birlikte babası da 

kendisi de bizzat mahkemede bulunmakta, açık bir şekilde durumu ortaya koymakta ve dava 
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sonuçlanmaktadır. Belki de bu şeffaflığa ve vicdanları rahatlattığı şüpheli olsa da konuyu 

kapatacak açıklıkta sonuçların alınmasına dair halk arasında var olduğunu varsayabileceğimiz 

güven, cinsiyet ayrımı olmaksızın kişilerin rahat ve sık bir şekilde mahkemeye başvurmalarını 

doğurmaktadır.  

 

II.1.b. Kadı Mahkemelerinin Güvenirliği - Kadınların Görünürlüğü  

Kadı defterlerine bakıldığında kadınlarla ilgili davaların, daha da önemlisi kadınların 

“davacı” kimliği ile davalarını mahkemeye taşıma sıklığı, görüşlerini açıklıkla dile 

getirebilmeleri kadıya olan güvene, daha genel anlamıyla kadı’nın konumuna ve yargı gücünün 

sınırlarına dair de ipucu vermektedir. Bu sınırların ve “güven”in anlaşılması, bu tezin konusu 

olan, kadınların mahkemelerde kendilerini ifade etmelerine, savunmalarına veya muhataplarını 

suçlamalarına da büyük ölçüde açıklık getirecektir.   

Merkezden, sultan tarafından bir beratla atanıp, yine beratla görevden alınan ya da görev 

yeri değiştirilen63 kadılar, yerel ahalinin nazarında bir anlamda sultanın oradaki gölgesiydi. 

Diğer bazı bürokratlar ile birlikte merkezden atanıyor, dolayısıyla halkın gözünde sarayın 

iktidarının taşradaki tecellisi durumunda oluyorlardı. Bu da onlara hem büyük bir güç hem de 

aynı derecede ağır bir sorumluluk veriyordu. Çünkü kadı’nın çalışma alanının büyük bölümünü 

oluşturan suç ve huzursuzluk durumları çoğu zaman bireysel olsa da kolayca yayılıp, daha genel 

bir soruna dönüşebilirdi. Burada doğru müdahale ve toplumun ikna olacağı, kabullenebileceği 

şekilde davayı sonuçlandırmak son derece hassas bir konuydu. Aksi durumlar kadı efendinin, 

                                                           
63 Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600), Çev. Ruşen Sezer, YKY, İstanbul, 2014, s. 81; 

Ronald C. Jennings, ”17. Yüzyıl Osmanlı Kayseri’sindeki Kadı’nın Yargı Gücünün Sınırları”, Çev. Alper Saraç, 

Sema Yurttaş, Düşünen Şehir, Sayı 1, Mart 2017, s. 137. 
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dolayısıyla sarayın otoritesine gölge düşürebilirdi, bu da istenmeyen bir durumdu. Çünkü 

Kudüs sancağında kırsal üretim ve sosyoekonomik yapı üzerine yaptığı çalışmada Amy 

Singer’ın belirttiği gibi “kırsal idarenin ağırlık noktası vergilerin toplanması ve köylü 

üretiminin güvence altına alınmasıydı.”64 Çıkacak herhangi bir huzursuzluk üretimin ve ondan 

sağlanacak gelirlerin aksamasına neden olabilirdi. Benzer şekilde mahalleler de tıpkı köyler 

gibi birer ekonomik birimdi.65 Mahalle birimi; hane bazında vergisini öder, ülke ekonomisinde 

belirleyici bir yer işgal ederdi. Dolayısıyla ahalideki en ufak bir huzursuzluk, üretimin ya da 

vergilerin aksamasına, bu da özellikle askeri sınıfa ve bürokrasiye yansıyabilirdi. Bu nedenle 

payitaht, taşradaki bürokratları aracılığıyla oradaki halkla olan ilişkilerini daima sıcak tutmaya 

çalışırdı. Ancak yargılama ve karar verme sürecindeki bağımsızlığı kadıyı diğer bürokratlardan 

ayırmakta, ona günümüz “yargıç”larının çok ötesinde bir alan tanımakta66 ve ona özerk bir yetki 

alanı sağlamaktaydı.67    

Yetki alanının genişliğine ve kararlarında kanun dışında kimseye bağımlı olmamasına 

karşın Osmanlı kadısının bu kararlarından veya dava sürecinden memnun olmayanlar 

                                                           
64 Amy Singer, Kadılar, Kullar, Kudüslü Köylüler, Çev. Sema Bulutsuz, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 

1996, s. 32. 

65 Hülya Taş “Osmanlı Şehrinde ‘Mahalleli’nin Ortak Sorumluluğu Nasıl Değerlendirilebilir?”, XVI. Türk Tarih 

Kongresi, (20-24 Eylül 2010, Ankara), s. 617. 

66 Singer, Kadılar, Kullar…, s. 37.  

67 “Beylerbeyi, sancakbeyi, subaşı, kethüda, yeniçeri, diğer memurlar ve sipahilerin tamamı rasyonel bürokratik 

yönetim sisteminin ölçüleri ile yönetiliyordu. Kadılar da bu bürokratik sistemin içerisinde idiler. Sultan tarafından 

verilen beratla atanıyorlardı. Ancak; klasik İslam geleneğinden meşruluğunu alan kadı otoritesi ve ayrıca kendi 

otoritesini/gücünü saygıdeğer ve bağımsız bir şekilde idare etmesi bürokraside hiçbir sınıfın sahip olmadığı bir 

ayrıcalıktı. Diğer memurlar sultana kesin bir itaatle bağlı ‘kul’ iken, kadılar İslam prensiplerine bağlı özel bir 

ayrıcalığa sahipti. Sancakbeyi, beylerbeyi vb. çalışmaları devlet tarafından takip edilirken, kadılar neredeyse 

tamamen devlet otoritesinden özerkti.” Jennings, “17. Yüzyıl Osmanlı…”, s. 141. 
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olabilmekteydi. Bu kimseler, davalarını saraya taşıyarak kadı efendinin kararına itiraz 

edebilirdi. Ancak Ronald C. Jennings’in belirttiği gibi:  

 

“Yüksek yargı, devletin her yanından gelen itirazları kolayca dikkate almıyordu. 

Çünkü pratikte yargıya müdahale edilmezdi ve yasal süreç tamamıyla kadı’nın 

elindeydi. Yüksek yargı dikkate aldığı dilekçelerde ise kanunları işaret ediyordu. 

Kabul gören kanıtlar ve karar kadıya aitti. Yüksek yargının kadıyı teftiş edecek 

ya da hakkındaki şikayetleri araştıracak bir elemanı yoktu. Dilekçe alındıktan 

sonra kadı’ya bilinen ilgili bir ferman gönderilir ve uygun olan kanunların 

acilen tatbiki istenirdi.”68 

 

Sarayın, kendisine ulaşan şikayetleri değerlendirmesi ve bu değerlendirme sonucunda 

kadıya gönderdiği fermanlara bir örnek Trabzon şer’iyye sicillerinde kayıtlı Melike Bula 

davasıdır. Bu davada Melike Bula adlı kadın, oğlunun sabık subaşı tarafından haksız yere ve 

hiçbir emir ve kadı kararı olmaksızın asıldığı yönündeki şikayetini saraya taşımış, konuyla ilgili 

bir fermanla durum kadıya sorulmuştur:  

 

“Kazıyye-i da‘vâ-yı verese-yi Davud b. Mîr Ali Reis 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki hâliyâ husûs-ı âtîyyenün teftîşiyçün Âsitâne-i 

sa‘âdetden iftihârü’l-ümerâi’l-kirâm mîrlivâ-yı Trabzon Hasan Beg 

Hazretlerine ve mahrûse-i Trabzon’da vâki‘ Hatuniye Medresesi’ne müderris 

olan fahrü’l-ulemâ’i’l-muhakkıkîn Mevlâna Şemseddin Efendi’ye ve bu 

hakkında(?) hükm-i şerîf-i vâcibü’l- kabûl vârid olup mazmûn-ı meymûnında 

Melike Bula nâm hatun kişi Dergâh-ı muallâma gelüp nefs-i Trabzon’da sabıkâ 

                                                           
68 Jennings, “17. Yüzyıl Osmanlı…”, s.137. 
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şehr subaşısı olan Derzi oğlı Mehmed nâm kimesne oğlum Davud [A]ğa(?) içün 

zindân bozup kaçdı diyü hilâf-ı vâki‘ arz idüp bilâ-emr ve bilâ ma‘rifeti’l-kâdî 

gice ile bî-günâh mezbûr oğlumı salb idüp ziyâde hayf eyledi görilüp vâki‘-i hâl 

arz olunmasın taleb iderim diyü bildirdi buyurdum ki hükm-i şerîfim vardıkda 

bi’l-murâfa‘a şer‘le sorulup fasl olunmamış ise bi’z-zât husemâyı beraber idüp 

onât vechile teftîş idüp göresiz kaziyye arz olunduğı gibi olup husûs-ı mezbûr ne 

vechile olmışdır tamâm aslı ve hakîkati ile ma‘lûm idünüp dahi vâki‘-i hâli 

vukû‘u üzre mufassal ve meşrûh yazup südde-i sa‘âdetime arz eyleyesiz diyü 

fermân olunup imtisâlen li’l-emri’l-âlî mahrûse-i mezbûrede vâki‘ İmâret-i 

Âmire Câmi‘-i Şerîfinde cem‘ ve akd-i meclis olunup husûs-ı kaziyyenün teftîşine 

şürû‘ olındıkda mezbûre Melike Bula ve İbrahim ve Mehmed bin Mir Ali Reis 

nâm oğulları mezkûr Derzi oğlı Mehmed’i meclis-i şer‘a ihzâr ve takrîr-i da‘vâ 

idüp mevrûsumız mezkûr Davud’u Mustafa Paşa asmadı vech-i meşrûh üzre 

mezkûr Derzi oğlı Mehmed gice ile salb eyledi kanlumız ve hasmımız budur 

muşârun ileyh Mustafa Paşa ile ve gayrılar ile bu husûsda da‘vâmız ve nizâ‘mız 

yokdur didüklerinde kazıyye muşârun ileyh Mustafa Paşa hazretleri cânibinden 

kethudâsı Nasuh ve Mehmed talebleri ile sebt-i sicil olındı fî 2 Muharrem sene 

965.  

Be-mahzar-ı Korkmaz Beg b. Mehmed Beg ve İbrahim Beg b. Emir Beg ve 

Hayreddin Beg Miralay-ı Batum ve Kurd Beg b. İskender el-za‘îm ve Çerkes 

Ahmed Beg el-za‘îm ve Behram Çelebi Kâtib-i İmâret ve Ahmed Çelebi b. Hâce 

Ali ve Nureddin Çelebi b. Mevlânâ Muhsin ve Burhan Ser-mahfil ve gayruhum 

mine’l-hâzırîn.”69 

 

İleride daha ayrıntılı biçimde üzerinde durulacak olan bu dava ile ilgili olarak şimdilik 

dikkat çekilmek istenen konu; fermanda kadıya emredilenin, olayın tam olarak ne şekilde 

geliştiğinin gerektiği şekilde incelenip, tarafların dinlenmesinden sonra sonucun yine saraya 

                                                           
69 1815 Numaralı Trabzon Şer’iyye Sicili, 232 v. 29b-1 (Bundan sonra “Trabzon ŞS 1815” şeklinde kısaltılarak 

verilecektir.) 
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bildirilmesidir. Yani nasıl davranması, ne yönde karar alması gerektiğine dair kadıya herhangi 

bir direktifte bulunulmamıştır. 

Sonuç olarak kadı, padişahın güç ve otoritesini yerele taşımakta ve kendisine tanınan 

bağımsız yetki alanıyla kendi iktidar çevresini kurmaktaydı. Böylelikle hem merkezî otoritenin 

temsilcisi hem kendi görev bölgesinin öznesi olarak iki katmanlı bir iktidarı üzerinde 

toplamaktaydı. Böylece mahrem ve kamusal ortamlarda konuşulması güç olan, Fatıma’nın 

durumunda olduğu gibi ─aklanarak çıksa bile─  dava sonrasında da kişi üzerinde baskı 

oluşturmaya devam etmesi muhtemel durumlar dahi kadı’nın gücü ve onun sağladığı güven 

sayesinde mahkemeye taşınabilmekteydi. Çünkü onun verdiği kararlar, halkın gözünde 

İslam’ın ve sultanın mutlak adaletinin sonucuydu. 

  

II.1.b.i. Mahalle Yaşamının Çoklu Yüzü: Şahi ve Sabire’nin Hikayesi  

Kadı’nın şu ana kadar anlatılan sorgulanamazlığıyla çelişkili gibi görünen bir durum, 

mahalle ahalisinin, mahkemeye taşıdığı davayı sahiplenme ve savunma biçimindeki 

müdahaleciliğiyle ortaya çıkıyordu. Herhangi bir şekilde mahalleliyi rahatsız eden ya da alenen 

suç olan ve yelpazesi oldukça geniş olan “Kendi halinde olmama, bed lisan, nâmahrem ile 

muhalâta, fitne ve fesâd ehli olma, şirret ve şekâvet üzre olma, ef‘âl-i şenî’a ve evzâ‘-ı kabîhada 

bulunma, şürb-i hamr hevâ ve hevesine tâbi‘ olma, ehl ve ıyâle ta‘arruzdan hâlî olmama” gibi 

durumlar sık sık mahkemeye taşınıyordu. Görüldüğü gibi; hırsızlık, cinayet, borcuna sadık 

olmama, yaptığı anlaşmayı ihlal etme gibi açık suçların yanında, kişinin hal ve hareketlerinin 

farklı şekillerde yorumlanmasıyla ortaya çıkan ya da tam olarak neye karşılık geldiğinin 

anlaşılması güç olan, örneğin “kendi halinde olmama” gibi soyut durumlar da mahallelinin, 

üzerine söz söyleyebileceği ve bireyin huzurunu kaçırmaya yetecek türden tutumlardı.  
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Trabzon şer’iyye sicillerinde kayıtlı, 1557 yılına ait bir davada Şahi binti Abdullah evine 

namahrem kimseler girip çıktığı ve mahalleliye “şer’a muhâlif” kelimeler sarf ettiği 

gerekçesiyle dava edilmiş, mahalleli büyük bir kararlılıkla ve birlikte hareket ederek Şahi’nin 

mahalleden ihraç edilmesini sağlamıştır.   

 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki Câmi’-i Cedîd Mahallesi imamı Mevlânâ Halil ve 

mü’ezzin Mustafa b. Karaca cemâ‘atinden Debbâğ İbrahim ve İsmail b. Hamza 

ve diğer İsmail b. Süleyman ve Murad b. İskender ve Hacı b. Memi ve Ahmed b. 

İskender ve Mehmed b. Abdullah nâm kimesneler Şâhî binti  Abdullah nâm avreti 

meclis-i şer‘a ihzâr idüp muvâcehesinde takrîr-i kelâm idüp didiler ki mezbûre 

avret mahalle-i mezbûrda sâkin olup evine nâ-mahrem kimesneler getürüp gidüp 

musâhabet ve ihtilât idüp dâ’imâ nâ-meşrû‘ işlerden ve bize ve ehl ü ıyâlimize 

şer‘a muhâlif kelimâtlar ve dil-âzârlıklar idüp te‘addîden hâlî olmaz mahalle-i 

mezbûrda ya bu tursun ya biz turalım didüklerinde mezbûre avret dahi benüm 

bu husûslardan haberim yokdur Beşir’in oğlı dimekle ma‘rûf levend bir gice 

evim kapusına gelüp ben dahi mezkûrun geldügini bilüp kovdım vardı gitdi dahi 

nesne bilmezin diyü inkâr birle cevap virüp kazıyye sebt-i sicil olındı fî 16 

Muharrem sene 965.  

Be-mahzar-ı Abdi Şah el-mu‘arref ve Mustafa Çavuş ve Kâtib Abdurrahman ve 

Murad b. Abdullah.70 

 

Dava belgesine göre Şahi binti Abdullah’ın, kendini savunmakla birlikte Beşir’in 

oğlunun evine izinsiz girmeye çalıştığını söylemesi; esasında başka bir davanın konusu olması 

gerekirken ya da mahkeme tarafından ayrıntılarıyla soruşturulması beklenirken ne bu davada 

bu tür bir ayrıntı yer almakta ne de defterde böyle bir kayıt bulunmaktadır. Öte yandan, 

                                                           
70 Trabzon ŞS 1815, v. 35b-3.   
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görünüşe göre mahallelinin mahkemeyi “ya bu tursun ya biz turalım” diye uyarması, karşılığını 

bulmuş ve üç buçuk ay kadar sonra mahkeme Şahi binti Abdullah’ın mahalleden kovulmasına 

hükmetmiştir.  

 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki nefs-i mahrûse-i Trabzon’da vâki‘ Câmi’-i Cedîd 

Mahallesi’nün cemâ‘ati bi-esrihim Şâhî Bola binti Abdullah nâm avreti meclis-

i şer‘a ihzâr idüp mezbûre avret gâyetle selît ve şerîre ve ef‘âl-ı nâ-meşrû‘ ile 

muttasıf olduğı bâ’isden zevci olan Pabuçcı Hüseyin nâm kimesne mezbûreyi 

terk idüp çıkup şehrden gidüp yedi sekiz yıldır ki yabanda olup mezbûre avret 

mahalle-i mezbûrede mütemekkin olduğı eve nâ-mahrem kimesneler getirüp 

musâhebet ve ihtilât idüp bizim dahi ehl-i ıyâlimizi ihlâl idüp ve her birimize 

envâ‘ bühtânlar ve şer‘a muhâlif kelimâtlar idüp dâ’imâ te‘addî etmekden hâlî 

olmaz ya mezbûre tursun mahallede ya biz turalım diyü şekvâ itdiklerinde şehr 

subaşısı Pervane ma‘rifeti ile ehl-i vukûf bî-garaz ve mu‘temedün aleyh 

Müslümanlardan tefahhus ve istifsâr olındıkda mezbûre avret fi’l-vâki‘ selît ve 

şerîre olup ve nâ-mahrem kimesneler ile müsâhebet idüp konşularına şer‘a 

muhâlif kelimât ile te‘addî ve ezâ itdügi vâkı‘adır didiklerinde za‘îm-i mezbûra 

icâzet virüldügi mezbûreyi mahalle-i mezbûreden red idüp gidere ve kazıyye bi’t-

taleb sebt-i sicil olındı fî selh-i Rebî‘u’l-âhir sene 965.  

Be-mahzar-ı Câbî İskender ve Hayreddin Beg mîr alay ve Receb b. Süleyman ve 

Mehmed Çelebi b. Derzibaşı ve Kâtib Rüstem Halîfe ve Kâtib Abdurrahman.71 

 

Görüldüğü gibi Şahi binti Abdullah ikinci davada mahallelinin ikinci kez “ya o tursun 

ya biz turalım” uyarısıyla, subaşına verilen talimatla ve onun gözetiminde mahalleden ihraç 

edilmiştir. İki dava arasında yaklaşık olarak üç buçuk72 aylık bir süre bulunmaktadır. Bu süre 

                                                           
71 Trabzon ŞS 1815, v. 74a-4 

72 8 Kasım 1557’de görülen ilk davanın ardından ikinci davanın tarihi 18 Şubat 1558’dir.  
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içinde Şahi ile mahalleli arasında mahkemeye yansımayan ya da kayda alınmayan yaşanması 

muhtemel çatışmaları bilmek, eldeki malzemeyle mümkün değildir; ancak bazı çıkarımlarda 

bulunulabilir. Birinci davada mahalleli her ne kadar kararlı ve kızgın bir şekilde mahkemeye 

gelmiş olsa da elle tutulur bir şahit ifadesine yer verilmediği gibi başka bir kanıt da mahkemeye 

sunulmamıştır. Dahası, Şahi durumu inkar etmiş, üstüne Beşir’in oğlu diye bahsettiği kişiyi de 

suçlamıştır. Bunun sonucunda mahalleli davadan eli boş bir şekilde çıkmıştır. İşin ilginç olan 

yanı; ikinci dava kaydında mahalleli açısından şikayetlerin neredeyse aynı ifadelerle tekrar 

edilmesine ve yeni bir gelişme/durum yaşanmamış olmasına rağmen, mahkemenin bu kez Şahi 

aleyhine karar vermesidir. İki dava kaydını biraz daha yakından incelediğimizde; birinci davada 

Mehmet Çavuş ve ikinci davada Mir Alay Hayreddin Beğ’in, şuhudü’l-hâl’de yerini aldığını 

görürüz. Şahi’nin durumu neden bir alaybeyini bu kadar ilgilendirmektedir? Üstelik birinci 

davada Şahi’nin suçladığı Beşir’in oğlu da bir leventtir. Yani o da –yarı zamanlı da olsa– bir 

askerîdir. Buradan kadın’ın suçlanmasına sebep olan münasebetlerin en azından bir kısmını 

askerî sınıftan kimselerle gerçekleştirdiği düşünülebilir. Bu verilerden sonra Şahi davasında 

kadı, birinci oturumda davalıyı iffetsizlikle suçlayacak yeterli bir veri görmemiş, bununla 

birlikte aynı şikayetlerle üç buçuk ay sonra yeniden gelen mahalleli karşısında ve izleyici olarak 

ya da isimleri ile de olsa davaya dahil olan farklı sınıflardan kimseleri de göz önünde 

bulundurarak ortalığın daha da karışması riskini göze almak istemeyerek; çözümü, Şahi’nin 

gönderilmesinde bulmuş olabilir.        

Dava belgelerinden anlaşıldığı kadarıyla Şahi, Trabzon’da en azından son yedi-sekiz 

yıldır kocasından ayrı olarak yalnız yaşamaktadır. Hayatını ne şekilde kazandığı, toprak, miras 

veya başka türden bir geçim kaynağının olup olmadığı belli değildir. Bu kadın üzerinden 

mahallenin namusu ve İslam şeriatının çiğnendiği gerekçesiyle son derece hassas davranan 

ahalinin, aynı kadının ne şekilde geçinebileceği, hayatını nasıl idame ettireceği konusunda aynı 

hassasiyeti gösterip göstermediği, sorgulanması gereken başka bir konudur. Yani yalnız 
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yaşadığı anlaşılan bu kadının hal ve hareketleri hakkında söz söyleme hakkını, hatta onun 

nerede yaşayıp yaşayamayacağına karar verme sorumluluğunu kendinde gören mahalleli; bu 

kişinin yaşadığı muhtemel maddi zorlukların giderilmesi konusunda aynı sorumluluğu 

hissettmiş miydi, hisseti ise hangi oranda sorumluluk almıştı? Görünüşe göre Özer Ergenç’in 

belirttiği “mahalleli arasındaki sosyal dayanışma”dan73, İlber Ortaylı’nın sözünü ettiği 

“yardımlaşan mahalle ortamı”ndan74 Şahi ve benzeri kadınların ne ölçüde nasiplendiği, büyük 

bir soru işaretidir. Öte yandan aynı kadınlar ve onların hikayeleri, Fikret Yılmaz’ın üzerinde 

durduğu “Osmanlı mahalle yaşamının karmaşık toplumsal dinamiği ve çoklu yüzü”nün75 birer 

örneği olmaktadır. Yani en baştan Fatıma’nın davasını da buraya eklersek bu iki dava en tepeye 

kadar pek çok bürokratı ve hatta devletin başını meşgul etmiş, buna karşılık –belgelerden 

anlaşıldığı kadarıyla– mahallede meydana gelebilecek kargaşanın önlenmesi kaygısı, bireysel 

hakların önüne geçmiş gibi görünmektedir.  

Zina ve tecavüz, Osmanlı hukuk sistemi ile toplumsal yapının harmanlanmasıyla 

birlikte birbiriyle çelişkili durumları aynı düzleme getirebilmiştir. Söz konusu çelişkili 

durumları yaratan da büyük ölçüde mahkemenin ve toplumun kadınlara ve erkeklere olan 

bakışındaki farklılaşmadır.  

Osmanlı hukuku daha önce de belirtildiği gibi kaynağını ağırlıklı olarak Sünni – Hanefi  

İslam’dan ve örf’ten almaktaydı, ki örf de Sünni İslam’a uygun hareket etmeliydi. İslam da; 

Kur’an, hadis ve İslam alimlerinin yorum ve fetvaları yoluyla, en eşitlikçi olduğu durumlarda 

bile erkekle kadın arasına ve kadın aleyhine bir hiyerarşi kurmaktaydı. Kadınların naif ve 

                                                           
73 Ergenç, “Osmanlı Şehirlerindeki…”, s.75.  

74 İlber Ortaylı, Osmanlı Toplumunda Aile, Pan Yayınları, İstanbul, 2000, s. 28. 

75 Fikret Yılmaz, “Zina ve Fuhuş Arasında Kalanlar – Fahişe Subaşıya Karşı”, Toplumsal Tarih, sayı 220, 2012, 

s. 21. 
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kırılgan varlıklar olarak görülmesi; Hz. Muhammed’in erkeklere, eşlerine iyi davranmayı 

öğütleyerek erkekleri özneleştirmesi; mirastan kadınlara erkeklerin yarısı kadar hisse 

öngörmesi, Hz. Aişe’nin Hz. Muhammed’i överken “eşlerini ve hizmetçilerini hiç 

dövmediği”ni söyleyerek bu hakkı aslında erkeklere baştan vermesi; erkeklere çok eşlilik 

hakkının tanınması gibi durumlar, kadını keskin şekilde ikincilleştiren durumlardı.76   

Ancak öte yandan aynı İslam hukukunun öngördüğü pek çok eşitlik de yine kadınlar 

aleyhine devlet politikası ile ya da toplumsal hayat içinde bozulmaktaydı. Örneğin İslam’da her 

iki cins için eşit derecede suç olan zina, kadınlar için kesin bir suç ve kadınlar üzerinde büyük 

bir baskı nedeni olmakta iken erkekler ancak tecavüz durumunda, o da ancak somut delillerle 

ispatlandığında cezalandırılmaktaydı. Bu çalışmada konu edilen Şahi binti Abdullah’ın uzun 

yıllardır “namahremle münasebette” bulunduğu gerekçesiyle kalabalık bir davacı güruhuyla 

mahkemeye getirilmesine karşın söz konusu kadının bu münasebetleri kimlerle 

gerçekleştirdiğine dair ne bu davalarda bir veri vardır ne de dava kaydının yer aldığı defterde 

bu münasebetleri gerçekleştiren erkeklerle ilgili bir iz’e rastlanmıştır. Ancak buna karşılık 

İstanbul mahkemesinde kayıtlı başka bir davada Sabire binti Yakub, başına geldiğini iddia ettiği 

olayı şahit bulamadığı için ispat edememektedir. 

 

“Vilâyet-i Anadolu’da kazâ-i İznikmid tevâbi‘inden Söğütler nâm karye 

sâkinelerinden Sâbire bt. Yakub nâm hâtun mahfil-i kazâda Dergâh-ı âlî 

yeniçerilerinden işbu râfi‘ü’l-kitâb Ali Beşe b. Ahmed mahzarında üzerine da‘vâ 

edip, bundan akdem karye-i merkūmede vâki‘ menzilime mezbûr Ahmed Beşe 

girip ta‘addî ve tecâvüz eylediğinden mâ‘adâ yumruğu ile beni muhkem darb 

etti, suâl olunup ihkāk-ı hak olunmasını taleb ederim dedikde, gıbbe’s-suâl 

                                                           
76 Bu örnekler ve daha fazlası için bkz. Mehmet Akif Aydın, “İslam’da Kadın” TDVİA, 

https://islamansiklopedisi.org.tr/kadin#2-islamda-kadin 
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mezbûr Ali Beşe husûs-ı mezkûru bi’l-külliye inkâr edicek, gıbbe’l-istişhâd 

mezbûre Sâbire ityân-ı beyyineden izhâr-ı acz edip istihlâf edicek, mezbûr Ali 

Beşe dahi mezbûre Sâbire’nin menziline girip ta‘addî ve tecâvüz etmeyip yumruk 

ile mezbûreyi darb etmediğine yemîn billâhi’l-azîm etmeğin, mâ vaka‘a bi’t-

taleb ketb olundu. Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâdis ve’l-ışrîn min Cemâziyelâhir li 

sene 1027.  

Şuhûdü’l-hâl: El-Hâc Mehmed el-müsta‘id, Mehmed b. Pir Mehmed, Hasan b. 

Muharrem, Şükrullah b. Mehmed, Mustafa b. Hasan, Musa b. Yusuf, İbrahim b. 

Receb.”77  

 

Sabire binti Yakub’un “ta‘addî ve tecâvüz” ile suçladığı Ali Beşe bin Ahmet; bir 

yeniçeri, büyük ihtimalle konumu itibariyle insanların karşılarına almak istemeyecekleri türden 

biridir. Buna rağmen Sabire konuyu mahkemeye taşıdığına göre suçlamaların doğru olduğunu 

varsayabiliriz. Burada sözü edilen tecavüz, eğer cinsel tacizse bu suçun şahitler önünde 

işlenmesi neredeyse imkansızken, üstelik suçlanan kişi “Dergah-ı Âli yeniçerilerinden” iken 

Sabire’den şahit talep edilmesi onu büsbütün zora sokmuş olmalıdır. Çünkü kazara olayı gören 

ya da boğuşma seslerini duyan biri varsa bile muhtemelen korkusundan bunu 

söyleyemeyecektir. Öte yandan 16. yüzyıldan itibaren Hanefi içtihadında tecavüz için şahit şartı 

esnetilmiş ve ikinci dereceden deliller de suçun ispatlanmasında kullanılır olmuştur.78 

Elimizdeki dava 1027/1618 yılına tarihlenmiş olmasına rağmen yaklaşık yüz yıldır gündemde 

olan söz konusu esneklik burada uygulanmamıştır. Eğer suçlama doğruysa, Sabire’nin 

vücudunda oluşması muhtemel yara ve darp izleri bu içtihadın öngördüğü gibi birer delil 

olabilirdi. Ya da evinde yapılacak bir keşifle başka deliller bulunabilirdi. Ancak görülen o ki 

mahkeme bu seçenekler yerine kısa yoldan meseleyi kapatıp, yeniçeriyi tek oturumda aklamayı 

                                                           
77  İstanbul Şer’iyye Sicilleri,  cilt: 13, sayfa: 316, Hüküm no: 451, Orijinal metin no: [51a-5]. 

78  Peirce, Ahlak Oyunları…, s. 176. 
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daha uygun bulmuştur. Aynı defterde konuyla ilgili başka bir davanın olmaması da bu 

aceleciliği bize göstermektedir.   

Öte yandan davada geçen tecavüz suçlamasından kasıt; Ali Beşe’nin, Sabire’nin evine 

zorla girmesi ve eve ya da Sabire’ye fiziksel olarak zarar vermesi ise, ahalinin duymamasına, 

görmemesine pek imkan olmayan bir şiddet olayı olmuş demektir. Gerçekte tam olarak ne 

olduğunun mahkeme tarafından anlaşılması bu ihtimal için de çok zor olmasa gerektir.    

Burada kadıyı bu kadar hızlı hareket etmeye ve Ali Beşe’yi aklamaya iten sadece 

davalının konumu mudur? Büyük etkisinin olduğu muhakkak. Ancak, dava metninde sözü 

edilen tecavüzün cinsel taciz olması ihtimalinden devam edersek, zina ve tecavüz konusuna 

İslami ve örfi hukuktaki yaklaşım da burada belirleyici görünüyor. Zinayla suçlanmak hem 

toplum önünde o kişi için çok alçaltıcı bir durumdu, hem de cezası çok ağırdı. O nedenle kadı, 

davalı yeniçerinin şüpheye yer bırakmayacak şekilde bu suçu işlediğini ortaya koyacak delil 

görememiş olabilir. Ancak tersinden bakıldığında muhtemelen Sabire binti Yakub için de Ali 

Beşe’yi böyle ciddi bir şekilde suçlamak hiç de kolay olmamıştır. Bu davayı açarak davalısını 

olduğu kadar kendini de ifşa etmektedir. Az önce sözü edilen çelişkilerden biri de burada ortaya 

çıkmaktadır. Eğer gerçekten dava konusu olan tecavüz ve darp gerçekleştiyse Sabire yaşadığı 

köyün ahalisine iffetsiz görünmemek için dava açmak zorundadır, bu durumda köylü olaydan 

haberdardır. Eğer haberdarsa şahit de olabilir, ancak kimse şahit olmayı kabul etmemiştir. Öte 

yandan kimse olayı ne görmüş ne duymuş ise, Sabire’yi iffetsizlikle suçlayacak kimse de yok 

demektir. O zaman kadınların “namuslu” olduklarını, gönüllü bir şekilde evlilik dışı 

münasebette bulunmadıklarını ispat için dava açtıkları görüşü burada –en azından tek başına- 

açıklayıcı olamamaktadır. O halde Sabire kaybedeceği baştan belli olan bir davayı neden 

açmıştır? Burada namusunu korumaya çalıştığını ispat etme kaygısından daha karmaşık bir 

durum olduğu açıktır. 
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Yeniden ikinci ihtimale, Sabire’nin, kendisine uygulandığını iddia ettiği darpın yanında 

dava konusu tecavüzün kişiye değil haneye yönelik olabileceği konusuna dönersek, ahalinin bir 

yeniçeri aleyhine şahitlik yapmak istememesi ve mahkemenin de yine bu konumdaki birini şahit 

veya somut delil olmaksızın mahkum etmeye yanaşmaması, toplum hayatı ve onun getirdiği 

ilişkiler içinde anlaşılabilir bir durumdur.     

 

II.1.b.ii. Osmanlı Kadını’nın Öznelik Bilincinin Göstergesi Olarak Mahkemede 

Görünmesi  

Sabire binti Yakub’un elinde ne şahit ne somut bir delil olmadan üstelik de prestijli bir 

yeniçeriyi karşısına alarak mahkemeye gitmesi, sonuçta eli boş dönmüş olsa da bir direnme 

şeklidir. Sabire, yüksek ihtimalle bu davada mahkemenin davalıyı suçlu bulmayacağını 

bilmektedir. Çünkü kendi ifadesi dışında ne şahidi ne de elle tutulur bir delili vardır, üstelik 

dava ettiği kişi de itibarlı bir askerdir. Bu ve benzeri davalar “en önemsiz bir bireyin –yüzeysel 

bakıldığında, toplum içinde ve hatta kendi ailesi içinde bile adı okunmayan birinin– 

mutluluğunu tehdit eden bir durumun çözümü için toplumun ilgisini üzerine çekebileceğini”79 

göstermektedir. Bu ilgi ve görünür olma, kendi özneliğini ortaya koyma, ancak belli bir bilinçle 

açıklanabilecek bir durumdur. Etrafı pek çok gözle kuşatılmışken ve söz söyleme hakkı sadece 

o izleyen gözlere verilmişken, legal yolları zorlayarak kendini ortaya koymak, ancak bu şekilde 

açıklanabilir.  

Burada mahkemeye gitmenin, zaten kadın erkek, herkese tanınmış bir hak olduğu ve 

kadınların sadece bu hakkı kullandığı, dolayısıyla bir direniş ya da mücadeleden söz 

edilemeyeceği savunulabilir. Ancak uygulamada mahkemeye gitmek ve birini dava etmek pek 

                                                           
79 Peirce, Ahlak Oyunları…, s. 172. 
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de kabul gören bir durum değildi. Özellikle iffetini ilgilendiren herhangi bir konuda birey için 

“mahkemeye düşmek”, hem kişi hem de ailesi için utanç verici bir durumdu.80 Haksızlığa 

uğradığında bu utancı göze alarak mahkeme önünde, yaşadıklarını ifşa etmek ancak belli bir 

öznelik bilinciyle açıklanabilir.  

İkinci olarak Şahi binti Abdullah’ın davasında mahalle halkının ısrarla ve kararlılıkla 

dile getirdiği mahalleden ihraç cezası, kanunda yeri olan bir uygulamadır.81  Mahallelinin her 

iki oturumda da net ve kesin biçimde Şahi’nin mahalleden gönderilmesini talep etmesi, 

kanundan haberdar olduklarını düşündürmektedir.  

Sicillerde; Fatıma, Şahi ve Sabire davalarında olduğu gibi tarafların ve genel olarak 

toplumun, mahkemeye gittiklerinde, davaya konu olan suçun mahiyeti, sonunda ne gibi bir 

karar çıkabileceği konusunda çoğu zaman, belli düzeyde de olsa bir bilince sahip olduğunu 

gösteren izler mevcuttur. Mülkiyet haklarından haberdar olan ve bu haklarının Ali bin Abdullah 

tarafından çiğnendiği gerekçesiyle mahkemeye şikayette bulunan Fatıma binti Topçı 

Süleyman82, kocasından kendisine kalan, ardından oğlunun da ölmesiyle yeniden hesaplanan 

miras payını her iki durumda oranlarıyla birlikte hesaplayıp peşine düşen Peşe binti Abdullah83, 

                                                           
80 Seng, “Standing At The Gates…”, s. 193. 

81  I. Selim Kanunnamesi’nde “Der Beyan-ı Ahval-i Töhmetyân” başlığı altında “Ve dahi bir kimesne hırsızdır 

veya kahbedir deyu mahallesi ve kurâsı cema’atı şikayet idip bize dahı gerekmez diyu red itseler vakı’a töhmeti 

dahı ol kimesnenin beynennas ma’ruf olsa mahallesinden tehi idüp yani red idüp süreler ve dahi vardığı yerde dahi 

kabul itmeseler şehirden süreler amma birkaç gün tevakkuf ideler şayet ki ol evvelki yaramazlığı gidüp tövbe idüp 

salah üzre olursa hoş ve illa andan dahi red idüp bi’l-külliye süreler şehirden çıka gide.” Bkz. Selami Pulaha- Yaşar 

Yücel, “Der Beyan-ı Kanunname-i Osmani”, Belgeler, C. XII, sayı, 16, TTK, Ankara, 1988. s. 31’den aktaran: 

Özen Tok, “Kadı Sicilleri Işığında Osmanlı Şehrindeki Mahalleden İhraç Kararlarında Mahalle Ahalisinin Rolü 

(17. ve 18. Yüzyıllarda Kayseri Örneği)” Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı. 18, 2005/1, 

sf. 163. 

82 Trabzon ŞS 1815, v. 7a-4. 

83 Trabzon ŞS 1815, v. 32b-2. 
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kendisi için tayin edilen nafakanın mahkemede kayıt altına alınması gerektiğini bilen ve bu 

nedenle kadıya başvuran Ayşe binti Osman84, küfür etmenin kanunen suç olduğunu bilen ve 

diğer bir kadın tarafından kendisine edilen küfrü mahkemeye taşıyan Hesna binti Abdullah85, 

bu bilinçle hareket eden davacılara birer örnektir.   

Melike Bula davasında Melike’nin saraya sunduğu şikayette oğlunun asılmasına dair 

“bilâ-emr ve bilâ ma‘rifeti’l-kâdî” şeklindeki ifadesi; onun, kadı emri olmadan hiçbir cezanın 

ya da kararın uygulanamayacağını86 bildiğini ve muhtemelen bu bilgisinin verdiği cesaretle 

padişaha kadar davasını götürdüğünü gösteriyor. Melike Bula’nın sonuç alamayacağını 

düşündüğü bir durumda o gün için büyük zorluklarla davasını saraya götüreceğini düşünmek 

pek mantıklı değildir. Çünkü o dönemde bir kimse yerel mahkemeye sözlü olarak istediği 

zaman başvurabilecekken başkentteki bir mahkemeye başvurmak o kadar kolay ve pratik 

değildi. Öncelikle usulüne uygun yazılmış bir dilekçe gerekiyordu. Halkın büyük kısmının 

okuma yazma bilmediği dikkate alındığında bu konu epey güç görünmekte, davacı dilekçeyi 

gerektiği gibi yazdıracak birini bulsa bile ona ödeme yapması gerekmekteydi. Ardından 

dilekçenin İstanbul’a ulaştırılması gereği vardı. Melike Bula davasında; fermandaki “Melike 

Bula nâm hatun kişi dergâh-ı muallâma gelüp” ifadesinden davacı kadın’ın bizzat bu yolculuğu 

gerçekleştirdiği görülmekte, bu da kendisine büyük bir masraf ve zamana mâl olmaktaydı. Öte 

yandan İstanbul’da ilgililere ödenecek harç, masraf, hediye gibi ayrıntılar da söz konusuydu.87 

                                                           
84 1531 Numaralı Rodoscuk Şer’iyye Sicili, 5B-VI. 

85 17 numaralı Üsküdar Şer’iyye Sicili, 416, 42a-5. 

86   “Hiçbir sanık kadı’nın yazılı hükmü olmadan cezalandırılamazdı. Hükümleri yerine getirme, ancak bey sıfatı 

taşıyanların hakkıydı; ancak kadı’nın yazılı hükmü olmadan en küçük para cezasını dahi alamazlardı.” İnalcık, 

Klasik Çağ…, s. 81. 

87 Suraiya Faroqhi, “18. Yüzyıl Anadolu Kırsalında Suç, Kadınlar ve Servet”, Modernleşmenin Eşiğinde Osmanlı 

Kadınları, Çev. Necmiye Alpay, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2014, s. 26. 
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Ayrıca yukarıda Ronald Jennings’ten yapılan alıntıda da belirtildiği gibi saray kendisine ulaşan 

tüm dilekçeleri dikkate almıyordu. Melike Bula’nın tüm bu zorluk ve riskleri göze alıp 

Trabzon’dan yola çıkarak sarayın yolunu tutmasında oğlunun kaybından duyduğu büyük acının 

yanı sıra sabık subaşının, oğlunu asarak suç işlediğine dair bilgisine olan güveninin olduğunu 

düşünmek yanlış olmayacaktır. Ancak bilgisinin olması tek başına yeterli değildir, onu harekete 

geçme konusunda motive eden, aynı zamanda hukuk karşısında haklarını kullanma bilinci ve 

cesaretini de eklemek gerekir. Ancak Melike Bula davasında iki duruşma daha olmuş, mahkeme 

davacıdan davalı subaşı aleyhine şahit getirmesini istemiştir. Ardından kimse sabık subaşı 

aleyhinde şahitlik etmeyince Melike Bula şikayetinden vazgeçmek zorunda kalmıştır.88    

Buraya kadar incelediğimiz dört davada da tarafların mahkeme süreçlerini, söz konusu 

suçların hukuktaki karşılığını ve mahkemeden neler talep edebileceklerini bilerek hareket 

ettiklerini gördük. Yaygın bir eğitim öğretimin olmadığı bir dönemde bu insanların bu hukuk 

bilgilerini nereden aldıkları konusu; dönemin toplumsal hayatıyla, mahalle yaşamındaki yakın 

ilişkilerle açıklanabilir. Bütün günlük hayatını bir arada ve açık bir şekilde yaşayan halk elbette 

birbirinin mahkeme süreçlerinden de haberdar olmakta, onun ayrıntılarını davanın nasıl gelişip 

sonuçlandığını yine mahalle hayatının içinde öğrenmektedir. Ayrıca yine mahalleli şuhudü’l-

hal, şahit, vekil ve kefil olarak çeşitli davalara dahil olmakta, o davaları izleyerek pek çok şey 

öğrenebilmektedir. Yani insanların dönemin hukukuna dair bilgileri eğitimden çok deneyime 

dayanmaktadır. Madeline Zilfi’nin de aşağıda ayrıntılarıyla açıkladığı ilişki biçimleri günlük 

hayatın içinde pek çok bilgiyi kadınlara sağlamaktadır.  

 

 “Kentte mahalleli olmak önemliydi. Erkekler ve daha az da olsa kadınlar, 

oturdukları sokaklardaki ya da yakınlardaki hamamlara, pazarlara, türbelere 

                                                           
88 Trabzon ŞS 1815, v. 34a-1 ve v. 38a-1 numaralı kayıtlar. 
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ve camilere giderlerdi. Kapı kapı dolaşan yığınla kapıcı olurdu ve mahallenin 

kadınları, ne kadar eve bağlanmış olurlarsa olsunlar, komşularının ne yapıp 

ettiğini bilmeyi iş edinmişlerdi. Gerçekten de, yönetim, semtin düzenini mahalle 

sakinlerinin sorumluluğuna vermişti; mahalleli, komşularının hareketleriyle 

ilgileniyorsa bunun yeterince nedeni vardı. Komşular birbirleriyle, haber ve 

bilgilerin aktarılmasına yol açan sayısız olumlu biçimde etkileşiyordu: alışveriş, 

bayramlarda ziyaret ve anma, köyden gelen ürünlerden hediye edilen bir tas ya 

da bir kocakarı ilacı, oda ya da dükkan kiralama, birbirinin işini yapma ya da 

haber götürme, çocukların oyunları, evde yapılanların birbirine sunulması vb. 

döneme ilişkin kadı sicilleri, komşuların, şu ya da bu zararı veriyor diye başka 

sakinlerini kovma örneğindeki gibi olumsuz amaçlarla da bir araya geldiklerine 

tanıklık ediyor. Ancak olumsuz etkileşim bile komşuların kolektif eylemiyle 

güçlenen “mahalleli” bilincini hem getiriyor hem de sağlıyordu. Dolayısıyla 

kentli kadınlar hem mahkemeleri ve kadılarıyla göreli olarak (kırsal kesimde 

olamayacağı kadar) yakında bulunan yargı sistemine, hem de komşuların bu 

sistemden nasıl yararlandıklarına ilişkin bilgilere erişebiliyordu.”89    

 

Burada Osmanlı toplumunda kadınların pasif bir konumda olduklarına, hak ve 

yükümlülüklerinin farkında olmadıklarına ve erkeklerin dünyasında kendilerine yer bulmaktan 

ne kadar uzak olduklarına dair yapılan genelleyici tespitlere açıklama getirmekte yarar vardır. 

Yukarıda örneklenen davalarda kadınlar davacı ya da davalı olarak mahkemelerde varlık 

göstermiştir. Fatıma’nın bekaret davasından beraat etmesi dışında, diğer üç kadın da 

aleyhlerinde çıkan kararlarla ya eli boş ya da zararlı çıkmış, hatta biri evinden olmuştur. Ancak 

incelediğimiz konu bağlamında düşündüğümüzde; dava sonucu, sadece bir ayrıntıdır. Davaların 

tamamında mağdur durumda olan bu kadınlar, daha önce de belirtildiği gibi neredeyse tamamı 

                                                           
89 Madeline C. Zilfi, “‘Geçinemiyoruz’: 18. Yüzyılda Kadınlar ve Hul”, Modernleşmenin Eşiğinde Osmanlı 

Kadınları, Çev. Necmiye Alpay, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2014, s. 276. 
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erkek olan mahkeme ahalisi karşısında haklarını ya da şikayetlerini dile getirmekten geri 

durmamıştır. 

Osmanlı İmparatorluğu’na zimmet anlaşmasıyla bağlanmış, onun koruması altındaki, 

tek tanrılı dinlere mensup gayrimüslimlerin yani zimmilerin hukuk karşısındaki durumu biraz 

karmaşıktı. Çünkü pek çok karşıtlığı bir arada barındırıyordu. Şöyle ki: Osmanlı Devleti 

bünyesindeki Katolik Ermeni, Ortodoks Rum ve Yahudi topluluklar, diğer Müslüman 

devletlerden farklı bir hukuki statüye sahiptiler. Mülk sahibi olabiliyor, bir arada 

yaşayabilecekleri mahalleler oluşturabiliyor, yaşadıkları sorunların çözümü için kendi cemaat 

mahkemelerinin dışında şer‘iyye mahkemelerine de başvurabiliyorlardı. Bu da onların hayatını 

İslam şeri’atıyla yönetilen bir ülkede pek görülmeyecek ölçüde kolaylaştırıyordu. Ancak öte 

yandan sosyal hayattaki pek çok ayrıntı da gayrimüslimlere aslî değil, ikincil konumda 

olduklarını sürekli hissettiriyordu. İstanbul’un fethinden sonra yeni kilise yapımının “yeni kilisa 

yapmiyalar”90 biçimindeki ifadeyle açık şekilde yasaklanması ve çan çalınmasına “çan ve nakus 

çalmıyalar”91 ifadesiyle getirilen kısıtlama; gayrimüslimlere getirilen, dinî yaşamla ilgili 

kısıtlamalardı. Ancak bir davanın tarafları olarak mahkeme huzuruna geldiklerinde, tümüyle 

eşitlikçi olmasa da çoğunlukla Müslüman halkla benzer şekilde karşılanıyor ve tıpkı onlar gibi 

İslami usulle biçimlenen bir dava süreciyle karşılaşıyorlardı.  

I. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki tâbi‘-i Maçuka Lena nâm karyeden Bağdad binti 

Yani Ravrota(?) nâm zimmiyye avret meclis-i şer‘a gelüp bundan akdem zevcim 

olan Çırak bin Durak zimmetinde olan mehr-i müeccelim ve nafaka-i iddetim ve 

sâir hukūkumdan külliyen ferâgat idüp (mükerrer) vaz geldim diyü ikrâr ve itiraf 

                                                           
90 Mahmut H. Şakiroğlu, “Fatih Sultan Mehmet’in Galatalılara Verdiği Fermanın Türkçe Metinleri”, Ankara 

Üniversites D.T.C. Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi, 1983, XIV, s. 219. 

91 Şakiroğlu, “Fatih…”,  s. 218. 
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itdükde mezbûr Çırak dahi mezbûre Bağdad’a bâin-i talâk virüp boşadım diyü 

ikrâr itdükde aralarında kat‘-ı nizâ‘ ve fasl-ı husûmet oldığın tarafeyn talebleri 

ile kayd-ı sicil olındı fi 16 Zi’l-ka‘de sene 964.  

Be-mahzar-ı Aşcı Ahmed b. Abdullah ve Sufi İskender ser-habbâz-ı İmaret ve 

Kurd el-Ferrâş(?) ve İskender (…?) ve Şirmerd(?) b. Abdullah ve Hüseyin b. 

Abdullah el Muhzır.92   

II. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki Mustafa b. Hızır nâm kimesne meclis-i şer‘a gelüp 

zevcim olan Hesnâ bt. Abdullah nâm avret mehr-i müeccelinden ve nafaka-yı 

iddetinden ferâgat iderse ben dahi talak virürin didükde mezbûre avret dahi 

hâziran olup mehr-i müeccelimden ve nafaka-yı iddetimden ferâgat eyledim diyü 

ikrâr itdükde mezkûr Mustafa dahi bain-i talak boşadım diyü ikrâr idüp kazıyye 

bi’t-taleb sebt-i sicil olındı fî 18 Muharrem sene 965.  

Be-mahzar-ı Mustafa Subaşı ve Hacı Hüseyin ve Muzaffer b. İskender ve Seyyid 

Mehmed b. Ali ve ( )93 

III. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki Ali oğlı Nebi nâm kimesne meclis-i şer‘a gelüp el-

ân taht-ı nikâhımda olan işbu bâ‘îsü’t-tahrîr Bulkane bt. Yani Oskotar(?) nâm 

zimmiyye avretim mehr-i müeccelinden ve nafaka-yı iddetinden ferâgat iderse 

ben dahi talâk viririm diyü takrîr-i kelâm itdükde mezbûre Bulkane dahi hâzır 

olup mehr-i müeccelinden ve nafaka-yı iddetinden ferâgat idüp cemî‘-i 

mütâlebât-ı bâkīden zimmetin ibrâ ve iskāt eyledim diyü ikrâr idicek mezkûr Nebi 

dahi meclis-i şer‘de bâin-i talâk virüp boşadım diyü ikrâr idüp birbirinden 

ferâgat idüp zimmetlerin ibrâ ve iskāt itdükleri talebleri ile kazıyye sebt-i sicil 

olındı fî gurre-yi Rebî‘ulevvel sene 965.   

                                                           
92 Trabzon ŞS 1815, v. 9b-2. 

93 Trabzon ŞS 1815, v.37a-1. 
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Be-mahzar-ı Mehmed b. Hacı Mustafa ve Hüseyin b. Abdullah ve Şirmerd b. 

Süleyman ve Kâtib Rüstem.94 

 

Trabzon mahkemesine kayıtlı bu üç davanın konusu, boşanmadır. İlkinde iki zimmi, 

ikincisinde iki Müslüman, üçüncüsünde bir zimmi kadınla bir Müslüman erkek arasındaki 

boşanma mahkemeye taşınmıştır. Her üç davada da mehir, iddet nafakası, erkeğin talak vermesi 

gibi İslami usulle evlilik ve boşanma kurallarının geçerli olduğu görülmektedir. Belgelerin dili, 

mahkemenin taraflara hitabı, davanın sonuçlandırılması gibi süreçlerin neredeyse aynı şekilde 

işlediği de belgelerde görülmektedir.  

 Ancak şer’i mahkemelerde zimmilere her zaman yukarıdaki davalarda olduğu gibi 

Müslümanlarla aynı şekilde hitap edilmediğini belirtmekte yarar vardır. İlk davadaki “Bağdad 

binti Yani Ravrota” ve “Çırak bin Durak” şeklindeki isimlendirmenin yerini çoğu zaman 

“Kirkor veled-i Kurtlu nâm zimmî”95 , “Pavlo b. Yorgi nâm yava kâfir”96, gibi dinî statülerini 

gösteren ifadeler; ölen kimseler için kullanılan “Fevt olan merhûm Memi”97, “vefât eden 

Osman bin…”98  gibi ifadelerin yerini “helâk olan İstefyar nâm Ermeni”99 gibi, daha çok 

hayvanların veya bitkilerin ölümü/ziyan olması anlamıyla kullanılan “helak” sözcüğünün 

kullanılması, sık görülen durumlardı. Öte yandan mahkemelerde Müslüman kimselerin 

Müslüman olduğunun belirtilmesine gerek duyulmazken zimmilerin “Yani veled-i İstirati nâm 

                                                           
94 Trabzon ŞS 1815, v. 50b-2. 

95  Rodoscuk 1579 Numaralı Şer’iye Sicili, Sayfa 19, Belge No 100.   

96 Üsküdar Şer’iyye Sicilleri, cilt: 1, sayfa: 386,  Hüküm no: 707,  Orijinal metin no: [106a-5]. 

97 Trabzon ŞS 1815, v. 36a-4. 

98 Rodoscuk 1579 Numaralı Şer’iye Sicili, Sayfa 18, Belge No 95. 

99 Rumeli Şer’iyye Sicilleri, cilt: 12, sayfa: 289, Hüküm no: 311,  Orijinal metin no: [75a-4],  



52 
 

Nasrânî”100, “Seker binti Donik nâm Nasrâniye”101, “Ermeni tâifesinden Mıgırdıç veled-i 

Serkis nâm Ermeninin sulbî kebîr oğlu Serkîs nâm Nasrânî”102, “Bayram nâm Yahudi”103 gibi 

çeşitli şekillerde neredeyse her zaman belirtilmesi, Müslümanların doğal olarak orada 

bulunduğunu, zimmilerinse ayrıca belirtilmesi gereken ek unsurlar olduğunu gayrimüslimlere 

ve tabi Müslümanların kendine de her seferinde hatırlatıyor, aralarındaki farklılığı basit gibi 

görünen bir dil seçimiyle yeniden üretiyordu.104  

Yukarıdaki davalarla ilgili bir diğer ayrıntı, üçüncü davada örneği görülen Müslüman-

gayrimüslim evliliğinin, ancak kadın gayrimüslim, erkek Müslüman’sa mümkün olabildiği, 

tersinin yani gayrimüslim bir erkeğin Müslüman bir kadınla evlenmesinin mümkün olmadığı, 

eğer evlenmek istiyorsa ihtida etmesinin, Müslümanlığa geçmesinin şart olduğudur.105 Bu 

uygulama yine gayrimüslimler aleyhine bir ayrımdı. Eğer Müslüman bir kadın gayrimüslim bir 

erkekle evlenirse soyu erkek üzerinden devam edecek ve gayrimüslim nüfus artacaktı, 

yasaklamayla bu engellenmiş oluyordu. Osmanlı’nın İslamiyet dışındaki dinlerin 

yaygınlaşmasını önlemek üzere aldığı tek tedbir bu değildi. Misyonerlik faaliyetlerine, yeni 

kilise ve sinagog yapımına, çanların yüksek sesle çalınmasına izin verilmemesi de bu 

düşüncenin sonucu olan uygulamalardı. 

                                                           
100 Rodoscuk 1579 Numaralı Şer’iye Sicili, Sayfa 26, Belge No 148. 

101 Rodoscuk 1579 Numaralı Şer’iye Sicili, Sayfa 26, Belge No 148. 

102 Rodoscuk 1579 Numaralı Şer’iye Sicili, Sayfa 39, Belge No 257. 

103 Rodoscuk 1579 Numaralı Şer’iye Sicili, Sayfa 43, Belge No 284. 

104 Najwa Al-Qattan, “Osmanlı Mahkemesinin İçinden: Devlet ve Dinin Kesişiminde Bölgesel Hukuk”, (içinde) 

Erken Modern Dönem Osmanlılar, (ed.) Virginia H. Aksan- Daniel Goffman, çev. Onur Güneş Ayas, Timaş 

Yayınları, İstanbul, 2011, s. 281. 

105 Marc David Baer, Atmeydanı’nda Ölüm – 17. Yüzyıl İstanbul’unda Toplumsal Cinsiyet, Hoşgörü ve İhtida, 

Çev. Pınar Yanardağ, Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2016, s. 33, 37. 
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Müslüman olmayan birinin İslam şeri’atı doğrultusunda yargılanması elbette ona 

getirilen bir kısıtlamadır. Çünkü mensubu olduğu dinin toplumsal yaşamı düzenleyen kendi 

kuralları vardır, fakat şer’i mahkemeye geldiğinde o dinin değil İslam hukukunun getirdiği 

kurallara tabi olmak zorunda bırakılmaktadır. Ayrıca yukarıda sözü edilen dilsel bazı 

farklılıklar da gayrimüslimler için dezavantajlı durumlardır. Ancak buna karşın mahkeme 

sürecini işletme ve sonuçlandırma aşamalarının İslami kanun ve düzenlemeler doğrultusunda 

gerçekleşmesi, özellikle kadınlarla ilgili olarak düşündüğümüzde miras ve boşanma 

davalarında onlara çoğunlukla avantaj sağlamaktaydı. Çünkü İslam hukuku kadınların miras, 

nafaka gibi muhtemel gelirlerini güvence altına alıyor ve kadınlara kendi paraları ve malları 

üzerinde tasarruf hakkı veriyordu.106 Çalışma, ekonomik özgürlüğünü elinde bulundurma 

konusunda pek çok imkânlardan mahrum olan kadınlar için bu tür gelirler çok önemliydi. Bu 

nedenle şer’i hukukun kendilerine sağladığı hak avantajı; evlilik, boşanma, miras meseleleri 

gibi şahsi konularda kendi cemaat mahkemelerini kullanabilecekken neden pek çok 

gayrimüslimin Osmanlı mahkemelerini kullandığını da açıklamaktadır.107 Bunun yanında 

Müslüman kadıların yaptırım gücü, kararlarının nihai ve kapsayıcı olması yine 

gayrimüslimlerin şer’i mahkemeleri tercih etmelerinde etkili olmuş olmalıdır.108  

                                                           
106 Fatma Müge Göçek- Marc David Baer, “18. Yüzyıl Galata Kadı Sicillerinde Osmanlı Kadınlarının Toplumsal 

Sınırları”, (içinde) Modernleşmenin Eşiğinde Osmanlı Kadınları, sf. 58., Baer, Atmeydanı’nda Ölüm …, s.35.  

107 Ronald Jennings, çalışmasında incelediği, en az bir kadının taraf olduğu davaların %73’ünün Müslüman, 

%27’sinin gayrimüslim kadınlarla ilgili olduğunu belirtiyor. Aynı şekilde Fatma Müge Göçek ve Marc David 

Baer’in Galata mahkemesinde kayıtlı, 18. yüzyıla ait üç defterde yer alan 703 davaya dair çıkardıkları istatistiklere 

göre bu davaların %18’i gayrimüslimlerle ilgili. Bu oran kendi içinde %72’si erkeklerle, %28’i kadınlarla ilgili 

olarak bölünüyor. Bu toplam oran üç defterin ortalaması. Bkz. Jennings, “Women in Early 17th Century…”, s. 59; 

Göçek - Baer, “18. Yüzyıl Galata Kadı Sicillerinde …”, s. 51.   

108 “Hıristiyan ve Yahudi mahkemeler devlet otoritesini arkalarına almış olsalar da Müslüman kadılar son karar 

mercii olarak görülüyordu, çünkü devlet tüm Osmanlı tebaasını ser’i mahkemelerin kararlarına uymaya mecbur 

tuttuğu için onların kararlarının ağırlığı Hıristiyan ve Yahudi mahkemelerinden daha fazlaydı. Hıristiyan ve 
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Şer’i mahkemeleri kullanma hakkı kendilerine verilmiş olmasına karşın gayrimüslim 

cemaatler, kendilerinden olan kimselerin şer’i mahkemelere gitmesini hoş karşılamıyor, 

Yahudiler bunu aforoz sebebi olarak bile görüyordu.109 Çünkü onlara göre bir Yahudi’nin 

hukuki bir sorununu çözmek üzere Sinagog yerine kadı mahkemesine gitmesi, İslam’ı 

Yahudilik’ten üstün gördüklerine bir delildi ve bu da onların aforoz edilmesini gerektirirdi.110 

O nedenle zorunlu haller dışında Yahudilerin Müslüman mahkemelerini kullandıkları pek 

görülmemektedir.111  

Siciller tıpkı Müslüman kadınların olduğu gibi gayrimüslim kadınların da haklarından 

ve mahkemenin işleyiş biçiminden haberdar olduklarını, ona göre hareket ettiklerini 

göstermektedir. Yukarıda bahsedilen miras ve diğer mülk davaları ile evlilik/boşanma 

davalarında gayrimüslim kadınların kendi mahkemelerini değil, kadı mahkemelerini tercih 

etmeleri, bu bilgi ve bilince işaret etmektedir.  

Bu çalışmada kullanılan Trabzon, Rodoscuk, Üsküdar, İstanbul ve Galata 

mahkemelerinde görülen ve kadınların taraf olduğu davaların neredeyse tamamı; alım-satım, 

mülk, miras, boşanma üzerinedir. Bu davalarda kadınların kendilerini ne şekilde ifade 

ettiklerinden çok; aile, mahalle, cemaat gibi her biri birbirinden kuvvetli engelleri aşıp orada 

bulunmaları ─daha önce de sözü edildiği gibi─ belli bir bilince işaret etmektedir. Çünkü 

                                                           
Yahudi mahkemelerinin sadece kendi cemaatlerinde yasal yaptırım gücü vardı.” Baer, Atmeydanı’nda Ölüm…, 

sf. 35-36.  

109 Belkıs Konan,  “Gayrimüslim Osmanlı Vatandaşlarının Hukuki Durumuna İlişkin Bir Değerlendirme” 

AÜHFD: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, s.64, c.I, 2015, s. 179. 

110  Mustafa Macit Kenanoğlu, “İslam Hukukunda Zimmiler”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, sayı 3(5), 

s. 566. 

111 Göçek-Baer tarafından Galata sicilleri üzerine yapılan çalışmaya göre 1729 ve 1769 yıllarına ait defterlerde 

Yahudi kadınlarla ilgili hiç dava bulunmazken 1789 yılına ait defterde sadece bir dava bulunmaktadır. “18. Yüzyıl 

Galata Kadı Sicillerinde …”, s. 52. 
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mahkemede kendini ifade etme konusu, siciller söz konusu olduğunda yanıltıcı olabilmektedir. 

Sicil belgeleri Leslie Peirce’ın de belirttiği gibi karmaşık dava süreçlerinin, tartışmaların ve 

belki günlerce süren ayrı ayrı oturumların sonunda katipler tarafından yazılan dava özetleri 

durumundadır. Kendi içinde bir jargonla, tek tip bir dille yazılmışlardır ve tek tek tarafların ne 

şekilde kendilerini savundukları veya karşı tarafı suçlarken nasıl bir dil kullandıkları 

belgelerden anlaşılamamaktadır. Yani “eninde sonunda, insanların mahkemede tam olarak 

neler söylediklerini bilmek olanaksız”dır.112 Aynı şekilde Madeleine  C. Zilfi’nin de belirttiği 

gibi kayıtlardaki tekdüzelik, “gerçekçi olmayan bir toplumsal uyum”a işaret etmektedir113 ve 

büyük çoğunlukla bir anlaşmazlık nedeniyle mahkemeye gelen insanların böyle bir uyumu 

destekler şekilde davranacağını düşünmek zordur.  

 

  

                                                           
112 Peirce, Ahlak Oyunları..., s.140. 

113 Zilfi, “‘Geçinemiyoruz’: 18. Yüzyılda Kadınlar ve Hul”, s. 280. 
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SONUÇ 

Daha önce de belirtildiği gibi hem Müslüman hem gayrimüslim kadınların başta aileleri 

olmak üzere pek çok eril engeli aşarak mahkemeye gelmeleri ve mahkemeyi kendilerine 

müttefik kılmaları, onların söylemiş olmaları muhtemel şeylerden veya davayı kazanmış ya da 

kaybetmiş olmalarından bağımsız olarak kayda değerdir. Bu yolla mahkemenin ve kadı’nın, 

dolayısıyla devletin kudretini arkalarına almakta; aile ve toplum hayatında onları çevreleyen 

erkek gücünü dengelemekte, böylece ona karşı bir direnç geliştirmekteydiler.  

Burada Osmanlı kadısının, kurumsal olarak bakıldığında da mahkemenin, verdiği lehte 

ya da aleyhte kararlardan bağımsız olarak mahkemede bulunması ve suçlamasını/savunmasını 

ortaya koyması konusunda ürküten, ya da sorunlarını mahkeme yoluyla çözmeye çalışmaktan 

alıkoyan bir tutum içinde olmamasının etkisi üzerinde de durulmalıdır. Ticaret, siyaset, yönetim 

gibi pek çok alandan dışlanan kadınlara mahkemede kendi özneliğini ortaya koyma imkanının 

verilmesi, toplumsal denge ve huzurun korunmasında önemli bir rol üstlenmiş olmalıdır. Yani 

çalışmanın sonucunda görülmüştür ki Osmanlı klasik döneminde kadınlar davalı ya da davacı 

olarak kendilerini mahkemede açıklıkla ifade edebilmişler, mahkeme de bu noktada onlara alan 

açacak şekilde hareket etmiştir.  

Bu tezde, mahkeme kayıtlarıyla incelenmeye çalışılan kadınların, Fatıma’nın, Şahi’nin, 

Melike Bula’nın, Sabire’nin, Bağdad’ın, Hesna ve Bulkane’nin hikayelerinin ve onların 

tahlillerinin tek başına kadın etkinliğinin değil, tüm Osmanlı devlet, hukuk, toplum yapısının 

bütüncül bir biçimde anlaşılmasında katkısının olması amaçlanmıştır. Çünkü her bir dava; 

olabildiğince taraflar, dava konusunun niteliği, kanunlardaki karşılığı, olayın meydana geldiği 

ortam gözetilerek analiz edilmeye çalışılmıştır. Tezin yola çıkış noktasında; Cemal Kafadar’ın 

ifadesiyle “kadınların tarihini yazmak, bir cinsin ayrı tarihini yazmaktan çok tarihin 
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cinsiyetlendirilmesi (gendering)”114 yer almaktadır.  Bu yolla, yine Cemal Kafadar’ın deyimiyle 

“asıl tarihe ek düzeyinde kalmadan”, “cinsler arası ilişkilerin, iş bölümünün, katmanlaşmanın 

çeşitli toplumlarda ve zaman dilimlerinde nasıl biçimlendiğini ve değiştiğini” ele alarak ve 

“klasik dönemin Osmanlı toplum tarihini, kadınlı erkekli, çoluklu çocuklu, yani gerçek bir 

toplum gibi yazma” isteği ve görüşüyle ve bu görüşe katkı olması dileğiyle hareket edilmiştir. 

Bu amaç doğrultusunda bakıldığında sicil belgelerinin pek çok eksiğine, ne kadarı davanın 

taraflarının ifadeleriyle ne kadarı katibin ya da kadı’nın tasarrufuyla oluşturulduğunun 

anlaşılması mümkün olmayan diline rağmen zengin birer veri sunduğu görülmüştür.    

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
114 Cemal Kafadar,  Kim Var İmiş Biz Burada Yoğ İken, Metis Yayınları, İstanbul, 2009, s. 124. 
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ÖZET 

Osmanlı Devleti’nin klasik dönem şer’iyye sicilleri kaynaklarından hareketle hazırlanan 

bu tez kadınların o dönemdeki sosyal hayata katılma deneyimlerini sorgulamaktadır. Bu amaçla 

tezde Trabzon, Rodoscuk, İstanbul, Üsküdar ve Galata sicillerinden yararlanılmıştır.  

Tezin amacı birincil kaynaklardan yola çıkarak ilk elden kadınları ve içinde yaşadıkları 

topluma katılımlarını, kurumsal dinamiklerin işleyişiyle ilişki içinde anlamaktır.  

 

Anahtar sözcükler: Osmanlı hukuku, kadınlar, şer’iyye sicilleri 
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ABSTRACT 

This thesis which was prepared out of the Sharia register sources of Ottoman Empire’s 

classical period questions women’s experiences of participating in social life in that period. In 

this sense, Trabzon, Rodoscuk, İstanbul, Üsküdar and Galata registers were used in the thesis.  

The objective of the thesis is to understand women at first hand and their participation 

in the society they live in relation to the functioning of institutional dynamics on the basis of 

primary sources.    

Keywords: Ottoman law, women, Sharia (court) registers 

 

 


