19. YÜZYILDA OSMANLIDA SÜRGÜN POL~T~KASI
ÇERÇEVES~NDE SÜRGÜN KADINLAR
G~~LBAD~~ALAN*

Giri~~
~nsanl~k tarihinde hürnYeti k~s~tlay~c~~ bir ceza ~ekli olarak kullan~lm~~~olan sürgün,
Osmanl~~hukuk literatüründe genelde ne ta~rib ida ve ib'ad gibi kelimelerle ifade edilmi~tir. Bir suçlunun muayyen bir müddet bulundu~u beldeden ba~ka bir beldeye uzakla~t~nlarak2 cezaland~r~lmas~~demektir.
Sürgün, Osmanl~~hukuk sisteminde üç farkl~~ceza ~eklini tan~mlam~~t~r. Bunlardan birincisi iskiin ve yerle~tirme kar~~li~nd~r. Devlet, kendi egemenli~i alt~nda ya~ayan
toplululdardan bir k~sm~n~~belirli program ve kurallar çerçevesinde de~i~ik sebeplerle
yerle~ik olduklar~~bölgelerden al~p öngördü~ü ba~ka bölgelere yerle~tirmi~tir. Politik
ve sosyo-ekonomik3 nedenlerden dolay~~ ortaya ç~kan ve devlet eliyle gerçekle~tirilen
bu uygulama, iskâna tabi tutulacak reayamn tespit edilip eski yerle~im birimlerinden
göçürülerek belirlenen yeni mekânlanna gönüllülük esas~~çerçevesinde yerle~tirilmesi
i~lemi sürgün kelimesiyle tan~mlanm~~t~r'.
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Ömer Menek~e, XVII ve XVIII. Yüzy~lda Osmanl~~De~deti'nde H~rs~zl~k Suçu ve Cezas~, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel ~slân~~Bilimleri Anabilim Dal~~~slâm Hukuku Bilim Dal~~Bas~lmam~~~
Yüksek Lisans Tezi, ~stanbul 1998, s. 122.
Menek~e, a.gt., s. 122-123; Ekrem Bu~ra Ekinci, Osmanl~~Hukuku (Osmanl~~Amme Hukuku), Üçüncü
Kitap, ~stanbul 2008, s. 241; Abdullah Acehan, "Osmanl~~Devleti'nin Sürgün Politikas~~ve Sürgün Yerleri",
Uluslararas~~Sa9ml Ara~t~rmalar Dergisi (The journal of Infrrnational Social Research), Volume 1/5 Fail 2008, s. 15;
Osman Köksal, "Osmanl~~Hukukunda Bir Ceza Olarak Sürgün ve ~ki Osmanh Sultan~n~n Sürgünle ilgili
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Menek~e, a.g , s. 125.

246

GCLBAD~~ALAN

Zamanla devlet, sürgün yerlerine insanlar~n kolayca gitmelerini sa~lamakta zorluklarla kar~~la~maya ba~lam~~~ve neticede -ahaliden al~~~lm~~~düzenlerini bozarakgönüllü olarak sürgün gidenlerin sarlannda önemli oranda azalmalar olmu~tur.
Hatta baz~~köyler sürgün emrine icabetten kaç~nd~klan için etraf bölgelere da~~lm~~lard~r. Böylece ilk devirlerde görülen iskâna yönelik (d~~a dönük) kitlesel sürgün cezas~,
1699'dan itibaren (içe dönük) a~iretlerin zor kullan~larak ülke içinde iskan edilmesi
~ekline dönü~mü~tür. Bu dönemde yap~lan zorunlu iskânlar ile Anadolu'daki konargöçer a~iretler yerle~ik hayata geçirilmi~lerdir. Buna ra~men yerle~ik hayat~~ benimsemeyen, e~kiyal~k ederek halk~n huzur ve güvenli~ini bozan baz~~ a~iretler, yine ba~ka
yerlere sürülerek zorunlu iskâna tabi tutulmu~larcl~r. Böylece sürgün, ilk dönemlerdeki
gönüllülük esas~na dayanan iskan ve yerle~tirme anlam~n~~ kaybetmi~~ve a~iretlere uygulanan bir ceza ~eklini alm~~t~r.
Yine devletin iskan ve yerle~tirme politikas~~çerçevesinde, sürgün göndermek mecburiyetinde kalan yerle~im yerleri, i~siz veya topluma zararl~~kimseleri seçmeyi tercih
etmi~lerdir. Böylece sürgün kelimesi, ikinci bir anlama da bürünmü~~ve birey olarak
suçlular~n cezaland~r~lmas~~~eklini alm~~t~r. Neticede sürgün, Osmanl~~hukuk sisteminde köy ve ~ehir halk~n~n aralar~nda ya~amas~n~~istemedikleri sab~kal~lan, h~rs~zlan, fahi~eleri ve çe~itli yaramaz ki~ileri, içinde ya~ad~klar~~topluluktan uzaida~t~rmak için
uygulanan bir ceza olmu~tur'.
Üçüncü anlam~yla sürgün, politik suçlar için kullan~lmaya ba~lanm~~6 ve mekan
de~i~tirme yoluyla idare merkezinden uzakla~t~rma ~eklini alm~~t~r. özellikle 19. yüzy~ldan itibaren, daha çok ba~kent ~stanbul'dan yönetime muhalif olan etkili ve yetkili
görevlilerin zararl~~olduklar~~gerekçesiyle sürgüne gönderilmesi' ~ekliyle uygulama alan~~bulmu~tur.
Çal~~mam~zda sürgün, bir cezaland~rma ~ekli olarak ele al~nacak ve bu anlam~yla
Osmanl~~kad~nlar~~üzerindeki uygulan~~~~ve etkisi üzerinde durulacakt~r.
1. Osmanl~~Hukukunda Kad~nlar~n Sürgün Sebepleri

Osmanl~~ hukuk sistemine göre mahkemelerde kad~lar uç çe~it ceza vermektedirler: Hadd cezalan, ta'zir cezalar~~ve k~sas cezalar~. Her üç cezan~n uygulamas~nda
cezan~n infaz~n~n ertelenmesi baz~~hallerde mümkündür. Mesela suçlu hasta, zay~f,
'Menek~e, a.gt., s. 124; Köksal, a.g.m., s. 284; Acehan, a.g.m., s. 16.
Menek~e, a.gt., s. 125; Said Nuri Akgündüz, Tanzimat Dönemi Osmanl~~Ceza Hukuku Uygulamas~, Marmara Cniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ilahiyat Anabilim Dal~~~slâm Hukuku Bilim Dal~, Yay~nlanmam~~~Doktora Tezi, ~stanbul 2010, s. 38-39.
Acehan, a.g.m., s. 16, 27; Kemal Da~c~oglu, Osmanl~~Deukti'nin Sürgün Siyaseti (XVIII rüQ~i), Süleyman Demirel Cniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2004, s. 25.
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sarho~~veya benzeri bir halde ise bu haller ortadan kalk~ncaya de~in, gebe ise do~um
yap~ncaya kadar8 ve ak~l hastas~~ise iyile~inceye kadar cezalar uygulanmazd~.
Sürgün, bunlardan hem hadd hem de ta'zir9 gerektiren suçlar için verilen bir
cezad~r. Bundan dolay~~sürgün cezas~na çarpt~r~lan suç gruplar~n~~tasnif edebilmek
oldukça zordur. Bu zorlu~a ra~men Osmanl~da genelde sürgün cezas~na çarpt~r~lan
suçlar ~u konular üzerine yo~unla~m~~t~r: kamu düzenine kar~~~suç i~lemek, kalpazanl~k, sahte evrak düzenlemek, mezhep de~i~tirmeye zorlamak, yalanc~~~ahitlik, adam öldürme veya yaralama, fuhu~, ~rza tecavüz, iftira, küfür, h~rs~zl~k, veraset anla~mazl~~~,
müneccimlik, rü~vet, kaleden suçlu kaç~rmak, halka zulüm, tegallüb, tezvir ve te~vik,
görevi ihmal, keyfi sebepler, çekememezlik, e~k~yalk asayi~i bozmak, emre itaatsizlik,
tehdit, küfür, k~z kaç~rmak, sahtekârl~k, rü~vet, edebe ayk~r~~mektup yazmak, ~ekavet,
fetva emirlere kar~~~gelmek, fal bakmak, vergi ödememek, kaçakç~l~k, yasak i~lerle u~ra~mak, miras payla~~m~nda huzursuzluk ç~karmak, devleti zarara u~ratmak gibi suçlar... Bu suçlar~~s~n~fland~racak olursak ~öyle bir tasnif yapmam~z mümkündür;
- Devlet nizam~n~~bozmak,
- ~er'i hükümlere uymama,
- Emir ve yasaldara ayk~r~~davran~~larda bulunmak,
- Görevini kötüye kullanmak, halka zulmetmek.
Osmanl~~belgelerinde yap~lan incelemeler sonucunda kad~nlar~n, bu gruplar içerisinde a~~rl~kl~~olarak ilk üç gruptaki suçlardan sürgüne gönderildi~i tespit edilmi~tir.
Sivas'a sürgün edilmi~~olan Arif Bey'in e~inin hamileli~inin yak~n olmas~ndan dolay~~10 gün süre
istenmi~~olmas~~buna güzel bir örnektir. Ba~bakanl~k Osmanl~~Ar~ivi (BOA), Cevdet Zaptiye (C.ZB.), Dosya
(D):26, Gömlek (G):1259.
9 Osmanl~~hukuku aç~s~ndan bunun anlam~~hem ~er'i hem de örfi hukuk kapsam~ndaki suç gruplar~na uygulanabilir bir ceza olmas~d~r. ~slâm Hukuku'nda edille-i ~er'iye denilen hukukun asil kaynaldannca
özellikle kitap ve sünnetçe düzenlenmi~~suç ve cezalar bir grup olu~turur. S~n~rlan hadd-i ~er't ile çizilmi~~bu
suçlara &drl suçlar~~ denilmektedir. (~slâm ~eriat~n~n cezalara ait hülcürnlelinde had, ~eriat taraf~ndan tayin ve
tahdit edilen, de~i~tirilmesi caiz olmayan ceza anlanundad~n Ahmet Gökçen, Tanzimat Dönemi Osmanl~~Ceza
Kanunlar~~ve Bu Kanunlardaki Ceza Miieyyidele~i, ~stanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans
Tezi, ~stanbul 1987, s. 6) Adam öldürme (kat!), h~rs~zl~k (sirkat), zina, zina isnad~~(kazf), yol kesme (kat'-~~
tank) benzeri suçlar ile cezalar~~(huclC~d) bu gruptad~r. Ta'zir, kelime anlam~~olarak, red, te'dib, hak üzere
tutuklama, al~koymak gibi anlamlara gelmektedir. Hukuk literatüründe ise, hakk~nda belli bir ~er'i ceza olmayan suçlardan dolay~~hükümdar, padi~ah veya naibi taraf~ndan uygulanan cezalara verilen add~r. Ta'zir
cezalar~~ihtardan ba~lar idama kadar gider. Yani birden fazla cezas~~vard~r. Belli ba~l~~ta'zir cezalar~, idam,
sopa, hapis, para, sürgün (nefy), kürek, kalebentlik, pranga bentlik gibi cezalard~n Da~c~o~lu, a.gt., s. 16.
Had cezas~n~~gerektiren suçlar~; zina, sirkat (h~rs~zl~k), yol kesicilik, kazif, içki içmek, irtidad ve isyan (ba~y)
olarak belirtebiliriz. Gökçen, a.gt., s. 7.
Hukuk bak~m~ndan tazir, hakk~nda haddi ~er'i mevcut olmayan cürümlerden dolay~~tatbik edilecek ceza demektir. Tazir cezas~~nasihat ve ihtar gibi en hafif cezalarla ba~lay~p hapis, dövme hatta ölüme kadar uzanan
birçok cezadan ibaret olup hangi füllere kar~~~uygulanaca~~~önceden tespit edilmemi~tir. Gökçen, a.gt,s. 10 .
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A. Devletin Nizam~m Bozmak
a. E~kiyal~k Hareketlerine Kat~lmak
E~kiyal~k hareketleri genelde devletin siyasi, askeri ve iktisadi gücünün sars~lmaya ba~lad~~~~ya da sars~ld~~~~anlarda ortaya ç~kan bir suçtur. Osmanl~~ Devleti'nin
kuruldu~u andan itibaren zaman zaman baz~~noktalarda gücünün sars~ld~~~~olmu~, ilk
dönemlerde içine dü~tü~ü zor durumdan kurtulma veya kendini toparlama gücünü
göstermi~tir. Ancak hangi sebepten olursa olsun, 18. yüzy~ldan itibaren devlet geçirdi~i sars~nt~lardan kendini kurtarma gücünü gösterememi~~ve her geçen gün gücünü
yitirdi~ini daha a~~r bir ~ekilde hissettirmi~tir. A~~rl~kl~~olarak uzun süren sava~lar ve
devlet te~kilat~n~n bozulmaya ba~lamas~ndan ortaya ç~kan bu durum, ülkenin büyük
bir bölümünde kan~~ld~klann meydana gelmesine sebep olmu~tur. Neticede devletin
otoritesinin zay~flamas~yla e~kiyal~k hareketleri artm~~~ve sosyal düzen bozulmu~tur.
Sosyal düzeni alt üst eden e~kiyal~k hareketleri, bireysel bir faaliyet ~eklinde olabildi~i gibi gruplar halinde veya cemaat ve a~iretlerin toplu hareketleri ~eklinde de
ortaya ç~km~~t~r. Osmanl~~ Devleti, sosyal düzeni alt üst eden e~kiyal~k hareketlerini
engelleyebilmek için baz~~önlemler almaya çal~~m~~t~r. Bu önlemlerin en önemlileri,
bu suçu bireysel veya toplu halde i~leyer~lere sürgün cezas~ndan idama kadar giden bir
tak~m a~~r cezalann verilmesi'° olmu~tur.
Devlet, e~kiyal~k hareketlerinin önüne geçmek için sadece e~kiyal~k yapanlan sürgüne göndermekle kalmam~~, sürülen ki~inin adamlar~n~~da ayn~~cezaya çarpt~rarak
farkl~~yerlere göndermi~tir". E~kiyal~k suçundan dolay~~sürgüne gönderilmenin kad~nlarla olan ba~lant~s~~da burada ortaya ç~kmaktad~r. E~k~yaliktan dolay~~sürgün edilen
~ah~slar genelde aileleriyle/evleriyle birlikte sürgüne gönderilmektedir'2. Bu durum
genelde ya hepsinin suçlu olmas~ndan ya da geride kalan kad~n ve çocuklar~n peri~an
ve sefil olacaklar~n~n dikkate al~nmas~ndan dolay~~birlikte sürgün edilmi~lerdir'3.
Musul'da bulunan ve e~kiyal~k hareketleriyle tan~nan, bu yolla da devletin ve ya~ad~klar~~bölgenin düzenini bozan Hemavend A~ireti'nin sürgün edilmesi ve bu sürgünde a~iret mensubu kad~nlar~n da yer almas~~Osmanl~~belgelerinde tespit edilen en
güzel örnektir". Ayn~~~ekilde Cebel-i Lübnanl~~Arap ailelerin Çanlan ve Cerke~'e sürgün edilmeleri olay~nda, bu cezadan ailelerin kad~nlar~~da nasibini alm~~~ve aileleriyle
birlikte sürgün edilmi~lerdir'5.
Da~c~o~lu, a.g t, s. 57.
"Da~c~o~lu, a.gL, s. 59.
12 Da~c~o~lu, a.gt., s. 59.
Da~c~o~lu, a.g t., s. 93.
14 Ayr~nt~l~~bilgi için bkz. BOA, Dahiliye Mektubi Kalemi (DH.MKT.), D:845, G:10; D:948, G:13.
BOA, Dahiliye Emniyet-i Umumiye (DH.EUM.) 4.5b., D:19, G:32.
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Yine devletin nizam~n~~bozan suçlar içerisinde kendi sorumluluklar~n~~yerine getirmeyen ve üstüne vazife olmayan i~lere kar~~arak düzeni bozan ki~ilere de sürgün
cezas~~verilmi~ tir. Bu tür suçlar genelde devlet görevlisi erkekler tarafindan i~lenmesine
ra~men, baz~~dönemlerde kad~nlar~ n da bu gerekçeyle sürgüne gönderildilderi belgelere yans~m~~t~ r. Istanbul'da Rah~ki dükkan~~mutasarnfi bir kad~n~n, vazifesinden hariç
i~lere kar~~mas~~ve a~za al~nmayacak sözler söylemesinden dolay~~Bursa'ya sürgün edilmesi'6, hatta buraya ikamet ettirildikten sonra hiçbir yere ç~kmamas~~yönünde emirler
verilmi~~olmas~~bu durum için güzel bir örnek te~kil etmektedir.
Fesatç~l~k Yapmak, Düzen Bozmak
Halk~ n düzenini bozmak için fesat hareketleri yapmak Osmanl~~kad~nlar~n~n
bir ba~ka sürgün nedenidir. Fesatç~l~k yapt~~~~tespit edilen ve bu suçundan dolay~~
sorguland~ktan sonra, suçunun sabit olmas~~nedeniyle Trablusgarb'a sürgün edilen
bir kad~n'', ayn~~~ekilde Arnavutluk'ta fesat hareketlerine kar~~mas~ndan dolay~~kocas~~ile birlikte ~zmir'e sürgün edilen bir ba~ka kad~n°8 ile fesatç~hk yapmas~~ nedeniyle
Kastamonu'ya sürgün edilen bir Ermeni kadm19 verilebilecek örnekler aras~ndad~r.
Yine bu çerçevede Musul'dan Mardin'e sürgün gönderilen kad~n~n sürgüne gönderilme sebebi, erkek karde~i ile beraber ikamet ettikleri mahallede, yirmiye yak~n ki~iyi etrallanna toplayarak namuslu insanlara sark~nt~l~ k edip silahla tehdit etmek yoluyla
mahallesinin huzur ve rahat~m bozmak ~eklinde belgelere yans~m~~t~r".
Casusluk Yapmak
Casusluk yoluyla devletin düzenini bozma, yine kad~nlar~n sürgün sebepleri
aras~nda yer almaktad~r. Belgelerde devlete kar~~~casusluk yapan Osmanli vatanda~~~
bir kad~n tespit edilememi~tir. Bu suçtan özellikle Osmanl~~vatanda~~~ olmayan kad~nlar sürgün ile cezaland~nlm~~lard~r. ~ngiliz tabiiyetine mensup bir kad~n~ n Istanbul'da
fahi~elik yapt~~~n~n tespit edilmesi neticesinde, casusluk yapt~~~~~üphesiyle Konya'ya,
ard~ndan da Karamürsel'e sürgün edilmi~tir. Sürgünde iken hakk~nda yap~lan tahkikatta gitti~i yerde ~slam gençli~ini zehirlemekte oldu~u tespit edilmi~tir. Casuslu~undan ve di~er siyasi giri~imlerinden dolay~~daha sonra ~zmir'e sürgün edilmesi uygun
görülmü~tü'''.
'6 Da~clo~lu, at, s. 62.
BOA, Dahiliye Tesri-i Muamelat ve Islahat Komisyonu (DH.TMIK.M.), D:47, G:2.
'8 BOA, DH.MKT., D:1392, G:118.
'9 BOA, Zaptiye (ZB.), D:438, G:22.
" BOA, DH.MKT., D:76, G:46
21 BOA, DH.EUM.5.51)., D:66, G:48.
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B. ~er'i Hükümlere Uymamak
Osmanl~~kad~nlar~n~n sürgün sebeplerinden ikinci grup suçlar ~er'i hükümlere
uymama suçland~r. Bu ba~l~k alt~nda daha çok içki, fi~hu~, h~rs~zl~k, yalanc~~ ~ahitlik
ve benzeri ~slâm Hukuku taraf~ndan yasaklanan suçlar ile her türlü ahlak ve adaba
ayk~r~~fiiller yer almaktad~r. Kulland~~~= belgeler çerçevesinde tespit edebildi~imiz
kadar~yla Osmanl~da kad~nlar ço~unlukla, zina, fuhu~ , umumhane i~letmek, rü~vet,
sahtekârlik gibi suçlardan dolay~~sürgüne g-önderilmi~lerdir.
a. Zina, Fuhu~~ve Umu~nhanecilik
Bilindi~i üzere zina ve fuhu~, insanl~k tarihinin en eski eylemlerinden biridir.
~slâm dininde kad~n ve erke~in evlilik d~~~~ili~kiye girmesi, aile ve toplum yap~suu ve
ahlakuu bozmaya büyük bir tehdit olarak alg~land~~~~için suç olarak görülmü~~ve yasaldanm~~t~r".
Bir ~slam devleti olan Osmanl~'da, uygulanan hukuk kurallar~~kayna~~n~~hem
islâm dininden (~er'i hukuk) hem de Türk gelenelderinden (örf hukuku) alm~~~olmas~na
ra~men, zina yapt~ldan kesinle~en ki~ilere ta~lanarak öldürülme cezas~n~n uyguland~~ma dair pek fazla bilgi yoktur. Sadece 1680'de Istanbul'un Aksaray semtinde i~lenen
zina suçuna recm uyguland~~~n~~gösteren bir kay~t vard~r". Bununla birlikte Osmanl~~
mahkemelerinde, zinaya kar~~~recm cezas~~uygulanmas~~yönünde kararlar almd~~ma
dair belgeler olmas~na ra~men, cezamn uygulamp uygulanmad~~~n~~gösteren bir
bilgiye ula~~lamanu~t~r". Uygulamadalci mu~lalch~m sebebi, zina= (fuhu~) Allah ile
ki~iler aras~nda olan bir suç olarak görülmesi nedeniyle suçun i~lenip i~lenmedi~inin
tespitindeki zorluldard~r. Bu yüzden Osmanl~da zina ve fuhu~~suçlar~na ta'zir cezalar~"
uygulanm~~ , bu çerçevede suçluya genelde dayak, burun ve kulak kesme, al~n da~lama
gibi bedeni cezalar ile kürek, te~hir", hapis, ölüm, para" veya sürgün cezalar~~verilmi~tir".
22

~sLim Hukuku'na göre bu suçun cezas~~recmdir.
Osman Köse, "XVIII. Yüzy~l Sonlan Rus ve Avusturya Sava~lar~~Esnas~nda Osmanl~~Devleti'nde
Bir Uygulama: Istanbul'da Fuhu~~ve ~çki Yasa~~", Tur/tük Studies, Volume 2/1 Writer 2007, s. 105-106.
26 Köse, a.&m., s. 106.
Ser'i hukuk hükümleri geçerli olmas~na ra~men ço~unlukla örfi kanunlar uygulanm~~t~r.
26 Kanunnamelerde bu ceza sadece kad~n satan erkekler (pezevenk-deyyus veya
~~dilik/esnaf-~~gidiyan) öngörülmü~tür. Da~ç~o~lu, a.gL , s. 75.
" Kantumamelerde zina cerim~si ad~~alt~nda para cezalan verildi~i bilinmektedir ve bunlar~n miktarlar~~
eyaletlere göre de~i~iklilder göstermektedir. Da~go~lu, a.gL, s. 75.
28 Köse, a.g.m., s. 106; Da~c~o~iu, a.gt, s. 70-75. Mehmet Altay Köymen: "...Türk toplum hayat
~nda
namuslu aile hayat~~süren kad~n ve erkeklerin yan~nda, kötü yola sapm~~~kad~nlar~n ve erkeklerin say~s~~hiç
de az de~ildir...". ifadesini kullamnaktad~t Yine Köymen Ka_~garl~~Mahmud'a at~fta bulunarak "...e~inden
ba~ka biriyle sevi~en kad~na ayna~, büsbütün ortaya dü~mü~~kad~na da ekek i~ler..." denildi~ini belirtmektedir. Bkz. Mehmet Altay Köymen, "Alp Arslan Zaman~~Türk Toplum Hayat~", Selçuklu Ara~t~rma Dergisi,
28
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Konuyla ilgili belgeler incelendi~inde bu tür suçlardan verilen cezalann a~~rl~kl~~
olarak sürgün oldu~u anla~~lmaktad~r. Özellikle ülkenin merkezinde bu tür suçlar~n
önüne geçmek için devlet öncelikle suçlular~~tutulday~p k~sa bir süre hapsetmi~, ard~ndan yap~lan yarg~lama sonucunda ~ehirden uzakla~t~rmak amac~yla ~stanbul d~~~na
sürgüne göndermi~tir. Bu durumlarda kad~nlar~n sürgüne gönderilme gerekçesi olarak
~slah-~~nefs gösterilmi~tir".
Fuhu~~yapan kad~nlar~n devlet tarafindan tespitinde, genelde bu durumdan rahats~z olan halk~n ~ikayetleri belirleyici olmu~tur. ~stanbul'un Macuncu semti civar~nda
umumhane çal~~t~ran iki kad~n~n ahlâka ve ~slâm'a ayk~r~~davran~~lar~~ Müslüman halk~~
rahats~z etmeye ba~lamas~yla yap~lan ~ikayet üzerine tövbelcar olmak ~art~yla ve ömür
boyu yetecek maa~~tahsisiyle birlikte Bursa'ya sürgün edilmeleri kararla~t~nlm~~t~r".
Fuhu~tan rahats~z olan ve bu rahats~zl~klar~m yetkili makamlara ihbar eden sadece Müslümanlar olmam~~t~r. Osmanl~n~n di~er milletlere mensup halklar~~ da benzer
durumlardan duyduklar~~rahats~zl~klar~~yetkili birimler nezdinde ~ikayet konusu yapm~~lard~r. Musevi cemaatinden Fener mahallesinde oturan bir kad~n, hem fuhu~~hem
de genç çocuklar~~ i~-fal etti~inden dolay~~Selanik'e sürülmü~tür. Daha önce tembih
edilmi~~ve hatta birkaç mahalleden ihraç olunmas~na ra~men, yine de uslanmam~~, nihayet Rum, Ermeni ve Yahudi cemaatlerinin müracaatlan üzerine sürgün edilmi~tir".
Zina veya fahi~elik suçundan sürgüne gönderilme noktas~nda Osmanl~~Devleti
etnik ve dini aç~dan herhangi bir ay~r~m yapmam~~t~r. 1791 y~l~nda fuhu~tan yakalan~p Tekfurda~~'na sürgüne gönderilen bir H~ristiyan Rus kad~n", fuhu~a meyilli olmas~ndan dolay~~Kastamonu'ya sürgün edilen ~stanbul Tarlaba~~'nda ikamet eden bir
ba~ka H~ristiyan kad~n", ~stanbul'un de~i~ik yerlerinde fuhu~~yapmalar~ndan dolay~~
Bursa'ya sürgün gönderilen Kumkap~l~~Emine, Münir K~z~~Hatice, ~nce Donanma
Hatice, Küçük Koçolu Hafize, Kör Filiz, Nokta K~z~~ve Uzun Fatma" gibi isimlerin
belgelerde tespit edilmesi bu durumu aç~k bir ~ekilde göstermektedir. Ancak kad~nlar
aras~nda fahi~elik ve zina suçundan sürgüne gönderilenlerden Müslüman veya gayrimüslim kad~nlar~n hangilerinin daha ço~unlukta oldu~u yönünde elde edilen bilgiler
~~~~~nda bir karar vermek mümkün de~ildir.
Ankara 1975, c.IV, s. 34 ve Aydo~an Demir, "Zina Üzerine Dü~ünceler", Ta~ih ve Toplum Dergisi, s. 169,
Ocak 1998, s. 4.
BOA, C.ZB., D:200, Tarih:18 ~evval 1221 (29 Aral~k 1806); Köse, a.g.m., s. 107.
BOA, ~radeler Dahiliye (~.DH.), D:1215, G:95195.
3 ' Her ne kadar gayrimüslimler kendi hukuklanna göre yarg~lan~p cezaland~nlsalar da, fuhu~~suçundan dolay~~ ~ikayetler genelde Osmanl~~mahkemelerine yap~lmaktad~r. Da~c~o~lu, a.gt., s. 77-78
" BOA, Hatt-~~Hümayun (HH), Belge No:11209 (1205/1839); Köse, a.g.m., s. 116.
" BOA, ZB., D:83, G:19.
"Köse, a.g.m., s. 111.

252

GULBAD~~ALAN

Fahi~elik suçu sadece kad~nlar için de~il, onlarla yakalanan erkekler için de bir
sürgün sebebi olarak belgelerde yerini alm~~t~r. örne~in, Istanbul'da Fatih Medresesi talebelerinden üç molla, Varna'da fahi~e avratlarla yakalamnca, edeplendirilmek
amac~yla Limni'ye sürgün edilmi~lerdir". Bu ki~iler ikisinin gözleri kör, birinin de hasta olmas~~sebebi ile belli bir süre sonra affedilmeleri gündeme gelecektir.
Belgelerde bu suçu i~leyen kad~nlara, e~lerinin yard~m etti~ini gösteren bilgiler de
tespit edilmi~tir. Bu durumda sürgün cezas~~hem kad~na hem de e~ine birlikte uygulanm~~t~r. Mesela Konya'n~n Pir Mehmet Pa~a Mahallesi sakinlerinden ünlü bir fahi~e ile
e~i, bu suçtan dolay~~yakalanm~~lar ve ailesiyle birlikte Alaiye'ye sürgün edilmi~lerdir".
Önemli bir sürgün sebebi say~lan fahi~eli~in, bütün uygulamalara ra~men önü
al~namayan, hatta bütün cezaland~rmalara ra~men sürekli art~~~gösteren bir suç olmas~ndan dolay~, devlet bu suçla ilgili al~nmas~~gereken tedbirleri gözden geçirerek, de~i~tirme ihtiyac~~duymu~tur. Bu de~i~iklikteld en önemli itici güç, 19. yüzy~hn ba~lar~ndan
itibaren ortaya ç~kan ekonomik ve sosyal s~k~nt~lar~n ~iddetini iyice art~rmas~, buna
ba~l~~olarak ayn~~yüzy~lda içe dönük ba~layan göç dalgalanmn fuhu~u yaygmla~t~rmas~" ve devletin bunun üzerindeki denetiminin tamamen zorla~mas~~olmu~tur. Bütün
bunlara fuhu~un bir tak~m kal~tsal hastal~klann artmas~na sebebiyet verdi~inin tespit
edilmesi de eldenince, devlet acil önlemler al~nmas~~gerekti~ini derinden hissetmeye
ba~lam~~t~r. Neticede ilk olarak K~r~m Sava~~'ndan sonra Istanbul'da ilk umumhaneler
(genelevler) aglm~~38 ve bu suça uygulanan cezalar da de~i~meye ba~lam~~t~r.
Ancak genelevler aç~lmas~~halk taraf~ndan büyük tepkiyle kar~~lanm~~ur. Bunun
üzerine devlet, polisiye önlemler ve hukuki cezalar~~art~rarak fuhu~un önlenmesi yoluna gitmi~tir. Bu do~rultuda 1859 y~l~nda fuhu~~yapan kad~n ve erkeklere uygulanacak
cezalar ile ilgili bir emirname ç~kanlm~~ur. Emirnamede fuhu~~yaparken yakalananlara verilecek cezalar ki~ilere ve suçun i~lendi~i yere göre belirlenmi~tir. Mesela kötülü~ü
ile tan~nan ve fuhu~~yaparken yakalanan erke~e 48 saatten 1 aya kadar, kad~na da
bunun yans~~kadar hapis cezas~~verilmi~tir. Namuslu bir kad~nla yakalanan erke~e ise,
aile itibar~n~~zedeledi~i için bir haftadan üç aya kadar hapis veya üç aydan alt~~aya
kadar sürgün cezas~~verilmesi öngörülmü~tür. Ayn~~cezalar fahi~e oynatanlar için de
geçerli kabul edilmi~tir.
BOA, Cevdet Maarif (C.ME), Belge No: 2896. Ancak baz~~ ara~t~rmac~lar zina ve fuhu~~suçunun cezaland~nlmas~nda kad~n ve erkekte farkl~~uygulamalar~n ortaya ç~kt~~~n~, zina eden kad~n toplumdan
d~~lan~rken, mahalle ve evlerden uzalda~tml~rken, zorla evleri satt~nl~rken, hatta bu kad~nlar fahi~e olarak
nitelendirilirken, erkeklerin bunlara maruz kalmad~~~m iddia etmektedirler. Hatta zina suçundan dolay~~
erkeklere en çok kürek cezas~~ verildi~i, bu cezaya çarpt~r~lan erkeklerin, tersane zindanlanna at~l~p, oradan
da gemilere sevk edildikleri belirtilmektedir. Köse, a.g.m., s. 107; Da~c~oglu, agL, s. 75-76.
" BOA, DH.MKT., D:1566, G:32.
37 Nuran Y~ldmm, "Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Koruyucu Sahlt Uygulamalan", Tanzimanan
Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi; c.V, s. 1329.
38 Da~c~o~lu, a.gt., s. 73; Y~ld~r~m, a.g.m., s. 1329.
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Bu cezalara ra~men fuhu~la mücadelede devletin ba~ar~s~z oldu~unun görülmesi
üzerine bu sefer Anadolu'nun baz~~yerlerinde genelev aç~lmas~~kararla~t~nkru~t~r. Uygulama Istanbul'dan farkl~~bir netice vermemi~~ve Müslüman halk büyük tepki göstermi~tir.
Bunun üzerine fahi~e kad~nlar~n tecrithaneye al~nmas~na karar verilmi~tir. ~lk uygulama
1914 y~l~nda Bolu'da ia~eleri belediyeden kar~~lanmak üzere iki fahi~e için tecrithane
yap~lm~~t~r. Bu tür kad~nlar~n geçimlerini kendilerinin sa~layabilmesi için baz~~mesleki
e~itimler verilmi~tir. Bu e~itim için ~slah evleri aç~lm~~t~r. Buralarda çal~~an kad~nlar~n
nefislerini ~slah ettilderine kanaat getirilirse evlenmelerine de imkân verilmi~tir39.
Rü~vet ve Sahtekarl~k

Belgelerden takip edildi~i kadar~yla a~uidd~~olarak devlet görevlileri taraf~ndan
i~lenen bir suç izlenimi yerse de, kadmlann sürgiinle cezaland~nld~ldan suçlardan bir
di~eri rü~vet ve sahtekârlikt~r. Konuyla ilgili fazla belgeye ula~~lamamas~na ra~men
Istanbul'da oturan bir kad~n~n hileci, dalavereci oldu~u ve rü~vet al~p verdi~inin tespit
edilmesi ve bundan dolay~~Bursa'ya sürgün edilerek orada ikamet ettirilmesine karar
verilmesi güzel bir örnek olarak kay~tlarda yer almaktad~r40.
iftira ve Yalanc~~~ahitlik

Yüz k~zart~c~~suçlar içerisinde kad~nlar~n sürgün cezas~na çarpt~nld~ldan bir ba~ka suç iftira ve yalanc~~~ahitliktir. Osmanl~~ceza hukukuna göre iftira etmek ve yalanc~~
~ahidik yapmak ta'zir cezalar~~içinde yer almaktad~r. Mahkemelerde yargdanma s~ras~nda yalanc~~~ahidik yapt~~~~anla~~lanlara sürgün cezalar~~verildi~i görülmektedir. Bu
grup suçlarda ki~iler aras~~davalarda daha çok sürgün cezas~~uygulan~rken, devleti ilgilendiren hususlarda daha a~~r cezalann verildi~i anla~~lmaktad~r. Sivash Han~m olarak
isimlendirilen bir kad~n mahkeme önünde ald~~~~e~yay~~inkâr etmi~, yalan söyledi~i
anla~~l~nca da Bursa'ya sürgün edilmi~tir'".
Belgelerden tespit edilebildi~i kadanyla yine bu tür suçlardan dolay~~sürgüne
gönderilme vakalanndan ilginç bir örnek de bir kar~-kocan~n birlikte sürgüne göndefilme olay~d~r. Balat'tald Çavu~ba~~~Mescidi yak~nlanndaki bir sokakta, çuval içinde
bir kad~n cesedi bulunmu~~ve cinayet zanl~s~~olarak Mehmet Reis ve e~i tutuklanarak zindana at~lm~~lard~r. Yarg~lamalan esnas~nda her ikisi de suçu inkâr etmi~lerdir.
~nkârlan ikna edici olmam~~t~r. Ancak suçu i~lediklerine dair bütün ~artlar olu~mad~~~~için verilen ceza cinayet suçuna yönelik de~il i~ledilderi suçu inkârdan ve yalanc~~
~ahidik kar~~l~~~~olarak sürgün ~eklinde verilmi~tir".
" Mehmet Temel, "Osmanl~~Devleti'nin Son Döneminde Fuhu~~ve Frengi ile Mücadele", Türkler,
c.I4, Yeni Türkiye Yay~nlan, s. 169-170; Da~cloglu, a.gL, s. 73-74.
BOA, C. ZB., Belge No:3315, Tarih:12.Z.1203 (03.09.1789); Da~c~oglu, ag t., s. 68.
4 Da~c~oglu, a.gL , s. 81.
42
BOA, C.ZB., D:71, G:3549, 13.C.1183 (1769); Da~c~oglu, ag s. 82.
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H~rs~zl~k
Yüz k~zart~c~~suçlardan olan h~rs~zl~k, Osmanl~~ Devleti'nin kad~nlan sürgünle cezaland~rd~~~~suçlardan bir di~eridir. Yine aslen Ankaral~~olan bir kan-koca birlikte
Istanbul'da baz~~evlere girerek h~rs~zl~k yapt~klar~~için önce zindana aulm~~lar, çald~klan mallar sahiplerine veriklikten, yani ma~dur olanlar~n ma~duriyed giderildikten
sonra K~br~s'a sürgün edilmi~lerdir". Ayn~~ ~ekilde ~stanbul'da h~rsal~ktan yakalanan
bir ba~ka kad~n, bu suçundan dolay~~~nebolu'ya sürgün edilmi~tir".
Fal Bakmak
Osmanl~~ Devleti huzur ortam~n~~olu~turabilmek için toplum içinde ortaya ç~kan
ve insanlar~~birtak~m bat~l inançlara, kötü al~~kanl~klara sürüldeyen ki~ilere kar~~~da
gerekli tedbirleri alm~~t~r. Bununla ilgili olarak iki erkek karde~ , valideleriyle birlikte,
kahve açarak fal bakt~klan, ayr~ca evlerinde toplanarak sarho~~edici içkiler kulland~klar~~ve rezalet ç~kard~ldan için Bursa'ya sürgün edildikleri görülmektedir'.
içki içmek
Kad~nlar~n sürgi_ine gönderilmelerine sebep olan bir ba~ka suç da içki içmektir.
Zaten ~slâm hukukuna göre bütün sarho~luk veren içkiler haramd~r ve dinen yasaklanm~~t~r".
Osmanl~~ceza hukukuna göre de sarho~luk veren içkiler içmek suçtur. Bunlar~n
cezaland~r~lmas~~ise iki ~arta ba~l~d~ r. Bunlardan birincisi az da olsa ~arap içmek ya da
di~er alkollü içecekler alarak sarho~~olmakt~r. ~kincisi cezai kas~t ve iradedir. Yani zorla içirilen içkiler cezay~~gerektirmez. ~ayet bu ~artlardan biri bulunmazsa had cezas~~
yerine ta'zir cezas~~uygulan~r. Örne~in esrar veya afyon içenlere had de~il ta'zir cezas~~
uygulan~r. ~çki içme suçunun had cezas~ , içki içene sopa ile seksen lurbaç vurmakur. Bu
cezan~n uygulanabilmesi için de iki erke~in ~ahidi~i, suçu i~leyenin ikran ve sarho~luk
hali ile suçun sabit olmas~~gerekmektedir. Osmanl~~Devleti'nin son y~llar~na kadar bu
ceza uygulanm~~t~rs".
Yeniköy'de Aya Nikola mahallesinde ikamet etmekte olan rüsumat emininin
kerimesi, Çar~~-y~~Kebir'de Aynac~lar'da bir antikac~~dükkan~nda konyak içerken
yakalanarak mahkemeye sevk edilmi~tir. Mahkeme neticesinde kad~n~n genel adaba
Da~c~cilu, a.gt., s. 84.
BOA, ZB., D:440, G:29.
Da~c~o~lu, a.gt., s. 117.
46 Ancak Kur'an-~~Kerim'de içki içenlere belirli bir ceza öngörülmü~tür. Bu bak~mdan uygulanan
cezaya baz~~hukukçular ta'zir demi~tin
" Blcz. Akgündüz, a.ge., s. 111; s. 263; Kur'an-: Kerim, Maide Suresi, Ayet 90.
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uygun olmayacak ~ekilde davrand~~~~ve tutukland~~~~esnada sarho~~oldu~u tespit edilmi~tir. Neticede üç sene süreyle Sinop'a sürgün edilmesine karar verilmi~tir48.
g. Oyun Kâ~k~d~~Oynatmak
Osmanl~da kad~nlar~n sürgün edilmesinin bir ba~ka sebebi oyun kâ~~d~~oynamak
ve oynatmakt~r. Beyo~lu'nda Balak soka~~nda 7 numarada ikamet eden kad~n~n,
etraf~ndaki baz~~kad~nlarla birlikte Konya'ya sürgün edilmesi bu duruma bir örnek
olarak kay~tlarda yer alm~~t~r49.
C. Emir ve Yasaklara Ayk~r~~Davran~~lar
Osmanl~~ belgelerinde fazla olmasa da emir ve yasaldara ayk~r~~ davran~~larda
bulunan ve bu davran~~lar~ndan dolay~~sürgün cezas~na çarpt~r~lan kad~nlar~n varl~~~~
tespit edilmi~tir. Osmanl~~Devleti'nde beyaz kad~n ticareti kanunlarla yasaldanm~~t~r.
Ancak zaman zaman bu yasaklar bazen erkekler bazen de kad~nlar tarafindan çi~nenmi~tir. Bu suçlardan cezaland~nlmalarda sadece Osmanl~~vatanda~lar~~de~il, ba~ka ülke uyru~unda olan kad~nlar da sürgün cezas~na çarpt~nlm~~lard~r. Rusya vatanda~~~olan bir kad~n Galata'da çal~~t~~~~otelde beyaz kad~n ticareti yapt~~~~anla~~l~nca
Kayseri'ye sürgüne gönderilmi~ti~-50. Yine ayn~~suçtan Romanya tebaas~ndan ba~ka bir
kad~n Bursa'ya sürgün edilmi~tir''.
Osmanl~~sosyal ya~ant~s~nda k~l~k k~yafet gerek klasik dönemde gerekse son dönemlerde her zaman önemli olmu~tur". Her milletin kendine ait bir k~yafeti belirlenmi~tir. Osmanl~n~n koydu~u bu kurallara uymayanlar hukuk kurallar~~ çerçevesinde
cezaland~nlm~~lard~r. Bu kurallar~~çi~nemelerinden dolay~~cezaland~nlan, hatta sürgüne gönderilenler aras~nda kad~nlar da yer alm~~t~r. ~slâm k~yafetinde dola~mas~ndan
dolay~~ Ermeni as~ll~~ bir k~z~n Istanbul'dan Kütahya'ya sürülmesinin kararla~t~nlmas~"
bu çerçevede de~erlendirilmesi gereken bir uygulamad~r.
Benzer ~ekilde Osmanl~~sosyal ya~ant~s~nda kad~nlar~n erkek elbisesiyle dola~mas~~
da yasaidanm~~t~r. Yasaklara uymayanlann cezas~~ise sürgün olarak belirlenmi~tir. Ba~datl~~ bir kad~n yap~lan uyar~lara ra~men erkek elbisesiyle dola~maya devam etmi~tir.
Bunun üzerine tutuklanarak Diyarbak~r'a sürgün edilmesi kararla~t~nlm~~t~r54.
" BOA, ~radeler Harbiye (~.HB.), Belge No: 109, Tarih 25.R.1323 (20 ~ubat 1906).
" BOA, DH.EUM.1.~b., D:9, G:17.
" BOA, DH.EUM.ADL., D:6, G:29.
51 BOA, DH.EUM.5.5b., D:53, G:11
52 Osmanl~~Devleti'nde k~l~k-k~yafet uyg-ulamalan hakk~nda ayr~nt~l~~ bilgi için bkz. Nam~k Sinan Turan, "16. Yüzy~ldan 19. Yüzy~l~n Sonuna Dek Osmanl~~Devleti'nde Gayrimüslimlerin K~l~k K~yafetine Dair
Düzenlemeler", Ankara Üniversitesi Si yasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, sy. 60(4), Ankara 2005, s. 240-267.
" BOA, DH.EUM.MH., D:150, G:98.
54 BOA, Cevdet Dahiliye (C.DH.), D:314, G:15676, 06.R.1192 (Hicri)
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Dini hükümlere kar~~~gelmek kad~nlar~n sürgüne gönderilmesinin bir ba~ka sebebidir. ~slam dinine ayk~n davran~~ta bulunan kad~nlar sürgün cezas~na çarpt~nlim~lard~r. ~stanbul'da çengi kolba~~s~~olan kad~n~n Ümmet-i Muhammed'in iyallerini izlâ1
(a~a~~lama, küçük görme) etti~inden dolay~~ K~br~s'a sürgün edilmesine hüküm verilmi~tir. Aynca afFedilmemesi konusunda da s~k~~s~k~~tembihler yap~lm~~t~r". Bu çerçevede ~slam dini veya kutsal kabul edilen ~eylere kar~~~sayg~s~zl~k yapanlara da sürgün
cezas~~uyguland~~~~görülmektedir.
D. Di~er Sebepler
incelenen belgelerin baz~lar~nda Osmanl~da kad~nlar~n sürgün cezas~na çarpt~nlmalann~n net bir cevab~~verilmemekte, gerekçe olarak baz~~uygunsuz hallerinden dolay~n
yolsuz hareketlerine mebni57 , serserilik maddesinden dolay~58, münasebetsizli~~inden dolay~59, hilaf-~~
nza hareketine binaenn gayr-i me~ru halinden dolay~6' , kötü sözlerinden dolay~~62 gibi ibareler
kullan~lmaktad~r.
Belgelerde fazla s~khlda rastlanmamas~na ra~men, Osmanl~~hukuk sisteminde k~talanndan firar edip haydutluk yapan, asayi~i bozan ~ah~slara yatakl~k eden kad~nlann
da çocuklanyla beraber sürgüne gönderildi~i olmu~tur".
Kad~nlar~n sürgünden etldlenmelerinin bir ba~ka nedeni de -daha önce belirtildi~i üzere- e~lerinin sürgüne gönderilmi~~olmalar~~veya cemaat olarak toplu halde sürgün edilmeleridir. Mesela, Hemavend a~iretinin bulundu~u Musul bölgesinde düzeni
bozmas~ndan dolay~~bütün a~iret mensuplar~n~n kad~n çocuk ay~rt etmeksizin sürgün
edilmesi" topluluk halinde kad~nlar~n da dahil oldu~u sürgüne güzel bir örnektir.
Sivas'a sürgün edilmesi kararla~t~r~lan Halepli Ahmet Bey'in o~lu Arif Bey'in e~i
ve çocuklanyla birlikte sürgün yerine gönderilmesi" veya ~stanbul'da ikamet eden bir
Musevi kad~n~n o~lu ile birlikte, Ankara'da sürgünde bulunan ~ngiliz tebaas~ndan ko" Da~c~o~lu, a.gt. , s. 102
" BOA, Meclis-i Vükela Mazbatas~~(MV), D:189, G:61; ZB., D:437, G:58; D:437, G:68; DH.EUM.
ADL., D:41, G:44
BOA, C.ZB., D:63, G:3139, 04. Z.1233 (Hicri)
" Serserilik nedeniyle Bolulu üç kad~n Eskiehir'e sürgün edihnitir. BOA, Dahiliye ~ifre (DH.~FR.),
D:575, G:23.
" BOA, C.ZB., D:30, G:1488.
BOA, C.ZB., D:37, G:1812.
61
BOA, ZB., D:421, G:60.
BOA, DH.MKT., D:1995, G:102.
BOA, DH.EUM.6.513., D:52, G:28.
" BOA, DH.MKT., D:845, G:10; D:948, G:13.
BOA, C.ZB., D:26, G:1259.
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cas~n~n yan~na gitmek için izin istemesi, kad~nlar~n e~lerinden dolay~~sürgün edilmesine bir örnek te~kil etmektedir. Erkek karde~i Diyarbak~r'a sürgüne gönderilmi~~olan
bir kad~n~n biraderi yan~nda ikamet etmek üzere Diyarbak~r'a gönderilmesi" hadisesinde oldu~u gibi kad~nlar, e~leri haricinde karde~leri gibi yak~n akrabalar~n~n sürgün
edilmeleri durumunda da sürgün yerlerine gidebilmektedirler.
Ancak sürgün cezas~na çarpt~r~lan erkeklerin e~lerini ve ailelerini yanlar~nda götürüp götüremeyecelderine dair belgelerde aç~k bir bilgi yoktur. Belgelerden edinilen
bilgiler ~~~~~nda e~~ve ailelerin sürgün cezas~na çarpt~r~lan ki~iyle birlikte sürgün yerine
gidip gitmemesinin serbestli~i do~rultusunda bir görüntü ortaya ç~kmaktad~r. Sürgüne
gönderilenlerin aileleri olan kad~nlar, talep üzerine devletin kabul etmesi halinde e~lerinin sürgün olduldar~~yerlere serbest bir ~ekilde gidebilmektedirler.
E~lerinin veya ba~l~~bulunduklar~~cemaat veya a~iretlerin sürgün edilmesi nedeniyle sürgün yerlerine gitmek zorunda kalan kad~nlar oldu~u gibi, kendilerinin sürgün
edilmeleri nedeniyle çocuklar~n~n da kendileriyle beraber sürgün yerlerine gitmesine
sebep olan kad~nlar da vard~r. Halep'e sürgün edilen Ermeni as~ll~~bir kad~n, sürgün
yerine çocu~uyla birlikte gitmi~tir".
Bulundu~u veya ikamet etti~i mahallenin huzurunu bozmak kad~nlar için yine
bir sürgün sebebi olmu~tur. F~nd~ldfda Yahya Çelebi mahallesinde oturan bir adam~n,
e~ini namahremden uzak tutmad~~~~ve geceleri hovardaca i~ler yapt~~~ndan dolay~~
imam ve mahalle ahalisi tarafindan mahalleden ihrac~~talep edilmi~~ve bir daha ayn~~
mahalleye gelmemek ~art~yla (~slah olmas~~için) Bursa'ya e~iyle birlikte sürgün edilmi~tir". Ayn~~~ekilde ~~kodra'mn Ortodoks cemaatinden bir ki~inin müteveffa karde~inin
e~iyle münasebette bulunmas~~ve bu ili~kiden bir çocuk sahibi olmas~, iki tarafin aileleri
aras~nda bir husumet ortaya ç~karm~~, neticede her ikisinin orada kalmas~mn aradaki husumeti art~raca~~~ve düzeni bozaca~~~dü~ünüldü~ü için durumun düzeltilmesi
amac~yla Selanik'e sürgün edilmeleri kararla~t~nlm~~t~r. Ancak yap~lan tahkikat sonucunda Selanik'in onlar~n sürgün edilmeleri için uygun olmayaca~~~dü~üncesiyle sürgün
yeri de~i~tirilerek Ayd~n'a sürgün edilmeleri kararla~urdm~~trm.
2. Kad~nlar~n Sürgün Yerleri

Osmanl~~Devleti'nde sürgün cezas~na mahküm olan kad~nlar, devletin s~n~rlar~~
dahilinde bulunan yerlere gönderilmi~lerdirn. Cezaland~rma amaçl~~sürgün yerleri
BOA, DH.EUM.5.513., D:65, G:64.
" BOA, ZB., D:420, G:114.
68 BOA, DH.EUM.2.5b., D:59, G:2
69 Da~c~o~lu, a.gt, s. 104-105
7° BOA, ~.DH., D:1431, G:33, Tarih:1322 (1904).
7' Menek~e, a.gt., s. 124.
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genelde merkezden olabildi~ince uzak vilayetler veya adalard~r. Genel olarak Osmanl~daki sürgün yerleri ~öyle tespit edilmi~tir:
Adana

Akla

Amasya

Ankara

Antalya

Arapkir

Aya~~

Ayd~n

Aynaroz

Bafra

Ba~dat

Bal~kesir

Beylan

Bilecik

Bingazi

Bolu

Bor

Bosna

Bozcaada

Bozova

Burdur

Bursa

Çank~n

Çorum

Dazlun (Afyon)

Debre

Dimetoka

Diyarbak~r

Drama

Edirne

Erdek

Ergani

Ermenek

Erzincan

Erzurum

Fizan

Florina

Foça

Gelibolu

Girit

Gümü~hane

Halep

Harput

Isparta

~maliye

~negöl

~stanköy

~zmir

~znikmid (~zmit) Kandiye

Karaman

Karahisar-~~Sahib

Kars

Kastamonu

Kayseri

Kerkük

K~br~s

Kilikya

Konya

Kudüs

Kütahya

Limni

Livane

Lofça

Magosa

Malkara

Malta

Manast~r

Manisa

Mara~~

Mardin

Miclilli

Mudanya

Musul

Mu~~

Ni~~

Pirlepe

Rodos

Rumkale

Rusçuk

Saidili

Sak~z

Samsun

Seddülbahir

Selanik

Silifke

Silistre

Silvan

Sinop

Siroz

Sivas

Siverek

Sofya

Sultaniye

~am

~umnu

Tekfurda~~~

T~rhala

T~rnova

Tire

Trablus

Trabzon

Travenik

U~ak

Varna

Vidin

Yalvaç

Yanya

Yemen

Yozgat

Zincidere".

72 Acehan, a.g.m., s. 27; Ömer K~l~ç, 4 Nolu Neb, ve Itlak Defleri'nin Transkripsiyonu ve De~erlendirilmesi,
Erciyes 'üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bas~lmam~~~Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 2010, s. 29; Harun
Çoban, 5Numaral~~JveI ve Itlak Defieri'nin TransknP4yonu ve Degerlendinimesi, Erciyes üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Bas~lmam~~~Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 2010, s. 25; Köksal, a.g.m., s. 288.
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Osmanl~~belgelerinden tespit edilebildi~i kadar~yla kad~n sürgiinlerin gönderildi~i yerler ~öyle belirlenmi~tir:
Ankara

Ayd~n

Beypazan

Bozcaada

Bursa

Çanakkale

Eski~ehir

Girit

~zmit

Kayseri

K~br~s

Limni

M~s~r (iskenderiye)"

Maden

Mardin

Midilli

Mudanya

Rodos

Sak~z

Selanik

Sinop

Tekfurda~~~

Trablusgarp

Trabzon".

Bu sürgün yerleri içerisinde Istanbul'a yak~n olmas~~sebebiyle Izmit, Bursa, Tekfurda~~, Mudanya ve Çanakkale kad~nlar~n en çok sürgüne gönderildikleri yerler
olmu~tur".
Sürgün cezas~na çarpt~r~lan kadmlann sürgün yerleri, sürgün yerlerinin kendi
aralar~nda ya~am ~artlar~~ aç~s~ndan birbirlerine k~yasla baz~~olumlu ve olumsuz yönlere sahip olmas~~nedeniyle, sürgün suçlusu kad~nlar~n i~ledilderi suçlara göre belirlenmi~tir. Mesela, fuhu~tan sürgüne gönderilen kad~nlar ~stanbul'dan uzak yerle~im
yerlerine -özellikle de kendi ~ehirlerine- gönderilmi~lerdir. Kendi ~ehirleri haricinde,
fahi~elik suçu i~leyen kad~nlar a~~rl~kl~~olarak Bursa'ya gönderilmi~lerdir". 1790 y~l~~
Ekim ay~nda Kumkap~l~~ Emine, Münir K~z~~ Hatice, ~nce Donanma Hatice, Küçük
Koçolu Hafize, Kör Filiz, Nokta K~z~~ ve Uzun Fatma Istanbul'un de~i~ik yerlerinde
fuhu~~ile yakalanm~~lar, Divan çavu~u gözetiminde Bursa'ya sürgün edilmi~lerdir".
Bursa ile birlikte Izmit, Mudanya gibi merkeze yak~n olan yerler fahi~elik suçundan
sürgüne gönderilen kad~nlar için tercih edilen yerlerdendir. Bunun sebebi muhtemelen, suçlular~n rahat bir ~ekilde denetim alt~nda tutulabilmesini sa~lamakt~r.
Ancak bu suçtan sürgüne gönderilen kad~nlar, ayn~~suçu tekrar i~lerlerse o zaman
sürgün yerleri, ya~am ~art~~ daha a~~r yerler ile de~i~tirilmi~tir. Bu yerler ise özellikle
merkeze uzak ve gelmesi kolay olmayan K~br~s ve Limni adalar~~olmu~tur". Mesela
~stanbullu bir kad~n uzun y~llar fuhu~~yapm~~, bu i~e meyilli kad~nlar~~para kar~~l~~~~
satm~~, k~z~n~~da buna al~~t~rm~~t~r. Birçok defa sürgün edilmesine ra~men her seferinde Istanbul'a geri dönmeyi ba~arm~~, son kez yaka1and~~~nda da Limni adas~na sürgün
" BOA, ZB., D:353, G:20.
" BOA, DH.EUM.2.51)., D:40, G:50; DH.MKT., D:76, G:46; D:2092, G:31; DH.TMIK.M., D:94,
G:41; D:47, G:72; D:47, G:2; DH.EUM.MH., D:28, G:19; D:187, G:89; DH.EUM.ADL., D:6, G:29;
D:41, G:44; Acehan, a.g.m., s. 27; Köse, a.g.m., s. 116.
"Köse, a.g.m., s. 116.
" BOA, ~.DH., D:I215, G:95195.
Köse, a.g.m., s. 111.
78
BOA, C.ZB., Belge No:200, Ta~rih:18 ~evval 1221 (29 Aral~k 1806); Köse, a.g.m., s. 107-108.
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edilmi~tir-79. Ayn~~~ekilde Fazl~~Pa~a Saray~'nda fahi~elik yapt~klar~ndan dolay~~hapis yatan dört kad~n, baz~~kimseler haldunda yalan iddialarda bulunmalar~~ve ~irredilderine
devam etmeleri nedeniyle Saluz'a sürülerek burada kalebent edilmeleri kararla~t~nlm~~t~r". Ba~lang~çta verilen ceza ile ~slah-~~nefs etmeleri beklenen bu suçlular~n, tam
tersine hareketlerini daha da bozmalan ve -yalanc~l~k- gibi i~ledilderi suç say~s~n~~da
art~rmalanndan dolay~~bu kad~nlara kalebendik cezas~~verilmi~tir.
örneklerden de anla~~laca~~~gibi K~bns, Limni, Sak~z gibi dönemine göre ya~am
~artlar~~a~~r ve ba~ka yerlerle ula~~m~~ve ileti~im ~artlar~~oldukça zor olan Akdeniz adalan, cezas~~ a~~r olan kad~nlar~n sürgün edildi~i yerler aras~nda yer alm~~t~r.
Yine sürgün yerleri ile i~lenen suçlar aras~ndaki ili~kiye bakt~~~m~zda beyaz kad~n
ticareti suçundan sürgüne gönderilme yerinin Kayseri oldu~u görülmektedir. Bu
suçu i~leyenler ister Müslüman, ister gayrimüslim olsun, ister Osmanl~~vatanda~~~ister
yabanc~~uyruklu olsun Kayseri'ye sürgün edilrni~lerdir. Galata'da çal~~t~rd~~~~otelde
beyaz kad~n ticareti yapt~~~~için sürgün edildi~i Kayseri'den Istanbul'a dönmek için
izin isteyen Rusya tebaas~~bir kad~n~n verdi~i dilekçeye verilen cevapta, beyaz kad~n ticareti yapt~~~~anla~~ld~gindan benzerleri gibi Kayseri'ye sevk edildi~i" ibaresi bu durumu
aç~k bir ~ekilde ortaya koymaktad~r. Benzer durumu, beyaz kad~n ticaretiyle me~gul
olan Musevi as~ll~~bir kad~n~n Kayseri'ye sürgün edilmesi", ayn~~suçtan sürgün cezas~~
verilen H~ristiyan bir kad~mn yine Kayseri'ye gönderilmesi" örnekleri do~rulamaktad~r.
Sürgün yeri ve i~lenen suçlar aras~ndaki ba~lant~~noktas~nda uygunsuz hareketten dolay~~sürgüne gönderilen kad~nlar~n sürgün yeri a~~rl~kl~~olarak Kastamonu olmu~tur".
Kad~nlar~n, sadece ~ehirden ~ehire de~il, ayn~~~ehir içerisinde ikamet ettikleri mahalleden ba~ka bir mahalleye sürgün edildikleri de görülmektedir. Bir Musevi kad~n,
hem ~slam, hem de Rum ve Ermeni taifesiyle fuhu~~yapt~~~, genç çocuklar~~tahrik ve
i~fal etti~i gerekçesiyle birkaç defa içinde bulundu~u kötü yoldan dönmesi için tembihlerde bulunulmu~, davran~~~nda devam edince bulundu~u mahalleden ba~ka mahallelere sürgün edilmi~tir. Davram~lannda ~srarc~~olunca da Rum, Ermeni ve Yahudi
cemaat liderlerinin talepleriyle Selanik'e sürgün edilmesi gündeme gelmi~tir".

BOA, ZB., D:88, G:4351.
Da~clo~lu, a.gL, s. 77-80.
B' BOA, DH.EUM.ADL., D:6, G:29.
" BOA, DH.EUM.ADL., D:49, G:20.
" BOA, DH.EUM.ADL., D:49, G:20; D:49, G:26.
" BOA, ZB., D:437, G:58; D:437, G:68; D:438, G:62; D:438, G:85; D:440, G:32.
" Da~oo~lu, a.g t., s. 104-105.
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Yine bu çerçevede ~stanbul'un al~nmas~ndan sonra bir k~s~m Yahudiler ~ehrin
baz~~yerlerine devlet tarafindan iskân edilmi~lerdir. Ancak Eminönü'ne yerle~mi~~olan
Yahudiler Yeni Valide Camii yap~laca~~~zaman buradan sürülerek Hasköy'e iskân
edilmi~lerdir. Yani ~stanbul içinde bir mahalleden di~erine sürgün edilmi~lerdir86.
3. Cezan~n Kesinle~mesi ve ~nfaz~~

Sürgün cezas~~bir dizi hukuki ve idari i~lem sonucu gerçekle~tirilmektedir. Öncelikle suçlu aleyhine mahalli kadd~klara veya mülki-idari makamlara yap~lan ~ikayetler
buralarda ara~t~r~l~p soru~turulurdu. Do~rudan merkeze ~ikayette bulunulmu~sa yine
suçun i~lendi~i veya suçlunun bulundu~u yerin ilgili mercileri haberdar edilip uyanl~r
ve olay~n soru~turulmas~~istenirdi. Soru~turmada suçlunun statüsü de önemlidir. Suçlu
e~er bir devlet görevlisi ise s~n~fina ve mevkiine göre soru~turmas~~yap~l~rd~. Soru~turmadan sonra cezan~n verilebilmesi için suçlu görülen ki~ilerin yarg~lanmas~~gerekmektedir. Ancak bu sürecin nas~l i~ledi~ine dair elimizde yeterli bilgi mevcut de~ildir.
Tanzimat'tan sonra sürgün suçlar~~ile ilgili son yarg~lama ve karar~n üst mahkeme
konumundaki Meclis-i Vala-i Ahkam-~~Adliye'de verildi~i bilinmektedir'.
Suçlunun suçunun kesinle~mesiyle birlikte, ulema ve me~ayihin sürgün teklifini
~eyhülislâm, kap~kullanmnkini yeniçeri a~as~, di~er ehl-i örf olanlannkini de kaptan
pa~a ve serasker yapabilmektedir. Tanzimat döneminde nezarederin kurulmas~yla görevlilerin sürgün teklifleri do~rudan ba~l~~bulunduklar~~naz~rl~klarca yap~lmaya ba~lanm~~t~r88.
Tüm sürgün istekleri sadrazama, onun yoklug-i~nda sadaret kaymakam~na sunulmakta ve bunlar taraf~ndan padi~aha arz edilmektedir. Sürgün karar~n~n kesinle~mesinde son merci padi~aht~r. Padi~ah cezay~~uygun bulursa bunu kendisine sunulan takririn uygun, genellikle üst lusm~na veya ayr~~bir ka~~da kendi hattlyla yazmak suretiyle
belirtirdi. Hükümdar re'sen de sürgün emri verebilirdi. Padi~ah~n onay~~al~n~r al~nmaz suçlu hakk~ nda hemen bir emr-i ali yani sürgün fermam tanzim edilirdi. Sürgün
hükümlerinde ba~ta sürgüne gönderilecek ki~ilerin gidece~i yerler, kad~lar~n isimleri,
kimin ne sebeple sürüldü~ü, sürgüne hangi çavu~la gidece~i ve çavu~un görevleri yaz~l~rd~89.
Suçluya suçunu tebli~~edip sürgün mahalline götürmek üzere müba~ir olarak
bilinen bir divan-~~ hümayun çavu~u görevlendirilir ve ferman buna teslim edilirdi.
Müba~ir tayininde de cezahn~ n makam ve mevkisi göz önüne al~nmakta, gerekti~inB6 Da~e~o~lu, ag , s. 104-105.
" Köksal, a.g.m., s. 295.
" Köksal, a.g.m., s. 295.
89 Menek~e, a.gt., s. 124.
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de tecrübeli kap~c~~ ba~~lar görevlendirilmektedir". Mesela esküdar'~n Kuzguncuk
köyünde bir bahçede dört kalyoncu neferi tarafindan yakalanarak hapseciilen sekiz
fahi~e kad~n~n çavu~ba~~~ile Bursa'ya sürgün edilmesi91, yine ayn~~ ~ekilde Amasya'ya
sürgün edilmeleri ferman olunan iki erkekle iki kad~n~n müba~irleri ile birlikte Samsun
ve Sinop ~skelesi'ne giden gemilerden birine konulmalan", Girid'e sürgün edilen dört
kad~n~n sevkine divan çavu~unun memur edilmesi" belgelerde aç~k bir ~ekilde ifade
edilmektedir.
Verilen sürgün cezas~yla beraber, suçlunun mallar~n~ n müsadere edilmesi de karara ba~lanm~~sa, bunun için ço~unlukla saray bürokrasisinden güvenilir birisi görevlendirilip süratle suçlunun mallar~n~n bulundu~u bölgeye gönderilmektedir. Müsadere memuru suçlunun mallar~n~~titiz bir ~ekilde ara~t~np soru~turarak devlet ad~na
el koyup (ahz u lcabz) bir deftere kaydederdi. Bunlar suçlunun tedbir alma, kaçma,
isyan etme rislcine kar~~~büyük bir gizlilik içinde yap~lmas~~gereken i~lerdi. Merkezi
otoritenin sars~ld~~~, mahalli yöneticilerin kendilerini en güçlü hissettikleri bir devrede
suçlular~~ürkütmeden cezaland~rabilmek çok hassas ve riskli bir i~lemdi. Cezaya muhatap olanlar mallar~n~~gizleyebiliyor, halk suçlunun mallar~n~~görevli memura söylemekten korkuyordu. Ço~unun ~stanbul'da özel adamlar~, muhbirleri vard~~ve kendileriyle
ilgili geli~meleri an~nda ö~renebiliyorlard194.
Sürgün cezas~na çarpt~nlm~~~suçlu, sürgün yerine kadar devlet görevlileri tarafindan götürülüp yerle~tirilir ve bundan dolay~~ortaya ç~kan masraflar da devlet tarafindan kar~~lan~rd~ . Harcanacak para sürgün mahallinin uzakl~k.' ve suçlunun statüsüne
göre de~i~ebilirdi. Özellikle Tanzimat'tan sonra bu durumdan kaynaldanan merkez
hazinesinin halin say~hr bir masraf alt~na girdi~i bilinmektedir. Devlet ayn~~zamanda
bu masraflar~~azaltmak için baz~~tedbirler almak zorunda kalm~~t~r96.
Cezaya çarpt~r~lan ~ahs~~sürgün yerine getiren müba~ir, burada sürgün ferman~n~~halka okuyup ilan eder, bir örne~ini kad~~siciline i~letir, kad~dan suçlunun sürgün
yerine getirildi~ine dair ilam al~p görevini tamamlam~~~olarak geri dönerdi. Al~nan
bu ilim, suçlunun menfas~na ula~t~~~na dair kan~t oldu~u gibi, cezas~n~n infaz~nm da
ba~lang~ ç tarihiydi ve suçluyla ilgili af taleplerinde aranan en önemli belgeydi96. Bursa
Kad~s~~ Ziyaeddin Ömerü'l-Esiri imzas~yla ~eriata ayk~n hareketlerinden dolay~~sürgün edilen
9° Konuyla ilgili aynnull bilgi için blcz. Köksal, a.g.m., s. 296-297. Köse, a.g.m., s. 111.
91 BOA, C.ZB., D:60, G:2995.
BOA, C.ZB., D:85, G:4220.
BOA, C.ZB., D:57, G:2825.
Köksal, a.g.m., s. 297.
" Köksal, a.g.m., s. 298.
9° Köksal, a.g.m., s. 298.
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~stanbullu Çen,gi Mahmur Usta ve Leyla ismindeki kadmlann Bursa'ya geldiklenne dair97 tespit
edilen belge bunun güzel bir örne~idir.
Sürgünün menfas~ndaki ikametini sa~lamak, ceza süresi boyunca kontrol ve murakabe alt~nda bulundurmak mahalli kad~n~n göreviydi. Kad~, her ~eyden önce sürgün
edilene, konumuna uygun bir ikametgâh bulup yerle~tirmelde i~e ba~lard~. Belirlenen
ikametgâh~n suçlunun kolayca gözetim alt~nda bulundurulaca~~~bir yer olmas~na özen
gösterilip gösterilmedi~ine ili~kin net bilgiye sahip de~iliz. Ancak kad~, af veya yer
de~i~ikli~i gibi sürgünün durumunu de~i~tirecek her hangi bir emir almad~kça onu
salivermemek ve iyi korumakla görevliydi. Çünkü sürgün hükümlerinde kad~ya !dik
emri gelinceye kadar sürgün cezal~s~na ba~ka tarafa bir ad~m (hatve-i vâhid) bile aturmamas~~tembih ediliyordu98.
Ancak hükümlü sürgün yerinde serbest hareket imkân~na sahipti. Buna kar~~l~k halkla görü~mesinde mahzur görülenlerin halkla her türlü irtibatlar~= kesilmesi, ikametgâh~ndan d~~anya ç~kar~lmamas~~sürgün hükmünde özellikle belirtiliyordu.
Yine de sürgün mahallerinde kendi halinde durmarp yerel yöneticilerin i~lerine kan~an, halk aras~nda tezviratta bulunan suçlulann sürgün yerleri derhal de~-i~tiriliyordu99.
Sürgün cezas~na çarpt~r~lan kad~nlann geçim s~k~nt~s~~çekmeye ba~lamas~~ veya
hayat~n~~devam ettiremeyecek hallere dü~mesi durumunda devletten tahsisat isteyebilmektedirler. Bu talepleri bazen olumlu bazen de olumsuz neticelenmektedir. Konya'ya
sürgün edilen H~ristiyan bir kad~n~n geçim s~k~nt~s~~ çekmesinden dolay~~tahsisat istemesi olumsuz kar~~lanm~~t~rm. Ayn~~~ekilde Sinop'a sürgün edilip daha sonra afredilen bir ba~ka kad~n~n talebinin harc~rah masraf~n~n bütçede kar~~l~~~~olmad~~~ndan
kar~~lanamayaca~~'°' yönünde karar verilmi~tir. Bu örnelderin aksine, Istanbul'dan
Kütahya'ya sürülüp yevmiye talebinde bulunan bir ba~ka H~ristiyan as~ll~~kad~n~n ia~esinin A~air ve Muhacirin Müdüriyeti'nce kar~~lanmas~~gerekti~i102 , yine Kastamonu'ya
müebbet olarak sürgün edilen bir eczac~~ile han~m~na üçer kuru~~yevmiye tahsis olundu~u ve gere~inin yerine getirilmesi' 88 olumlu neticelenen kararlann örnelderindendir.
Yevmiye tahsisi yönünde ilginç bir uygulama da, sürgün olmamas~na ra~men,
sürgünde bulunan e~lerinin yan~nda bulunan kad~nlara da yevmiye tahsis edilmesidir.
" BOA, C.ZB., D:55, G:2726.
"Köksal, a.g.m., s. 298. Köse, a.g.m., s. 111.
" Köksal, a.g.m., s. 299.
BOA, DH.EUM.MH., D:271, G:75.
'°' BOA, DH.EUM.MH., D:187, G:89.
'" BOA, DH.EUM.MH., D:150, G:98.
1°3 BOA, DH.MKT., D:1486, G:96.
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Sürgün olarak Akka'da bulunan Filibeli Abdurrahman Efendi'nin yan~nda bulunan
han~m~~ve k~z~na yevmiye tahsis edilmesi.'" talebi bu duruma güzel bir örnektir.
4. Cezan~n Sona Ermesi

Suçluya verilen ceza süresinin bitimi, sürgün cezas~n~n normal sona erme sebebidir. Sürgün cezas~~kural olarak k~sa süreli cezalard~r. Çünkü cezan~n amac~, suçlunun ~slah-~~nefs etmesi, di~er ki~ilerin ibret almas~~ (ibreten lis-sdirin) ve suç i~lemekten
kagnmas~cl~r'". Ancak ceza süresi sona erenler hakk~nda yap~lacak i~lemler ve sürgün
yerlerinden gönderilmeleri s~ras~nda takip edilen süreçle ilgili belgelerde bilgiler bulunmamaktad~r'°6.
Sürgün cezas~n~n sona ermesinin bir yolu da, suçlunun ceza süresi dolmadan
sürgün yerinde ölmesidir. Ölüm ya da sürenin dolmas~~d~~~nda cezay~~sona erdiren tek
durum aft~r. Sürgün cezas~n~n kesinle~mesinde son merci padi~ah~n iradesi oldu~u gibi
af yetkisi de onun iradesi alt~ndad~r. Cezan~n am genel ve özel af olarak iki biçimde
gerçelde~mektedir.
Genel affa (aff-~~umumi) Osmanl~~döneminde zaman zaman de~i~ik sebeplerle
ba~vurulmu~tur. Özellikle cülus veya y~l dönümlerinde ç~kar~lan atlar böyledir. Ayr~ca
baz~~sevindirici geli~meler, kuvvetli askeri, siyasi, sosyo-ekonomik çalkantllara yol açan
harpler, iç kan~~kl~klar ve benzer nedenler üzerine de genel af gkar~lm~~t~r'w.
Özel af belirli bir suçlu veya ayn~~suçtan cezaland~nlm~~~suçlular için öngörülen
aft~r. Cezan~n hafifletilmesi veya tamamen aff~~olarak iki ~ekilde uygulanabilmektedir.
Belgelerden tespit edildi~i ~ekliyle Arnavutluk'ta fesat hareketlerine kan~masmdan dolay~~e~i ile birlikte Izmir'e sürgün edilen bir kad~n~n sürgün cezas~n~n bitmesi aff ~~ a4ye
mazhar obnas~'°8 gerekçesiyle olmu~tur. Yine Ali Pa~a'n~n Bursa'da sürgünde bulunan
e~inin affedilerek memleketine dönmesi uygun görülmü~tür. Af sebebi de sürgün süresinin yeterli bulunmas~~olarak'°9 kay~tlarda yer alm~~t~r.
Cezan~n hafifletilmesi (tahfif-i ceza), suçlunun kendi iste~i do~rultusunda sürgün
yerinin de~i~tirilmesi, bir ~eye kan~mamak ve eski mevki ve unvanlann~~kullanmamak ~art~yla memleketinde oturmas~na müsaade edilmesi, ~stanbul'a gelmemek (ayak
basmamak) ~art~yla serbestçe hareketine izin verilmesi ve benzer ~ekillerde uygulan">4 BOA, DH.MKT., D:1660, G:19.
"' Ayr~ca cezaya muhatap olanlar~n ço~u de~i~ik suuflardan devlet görevlilericlir. Devletin kendi çal~~anlanna daha mü~fik davranmas~~ve bunlan yeniden kazanmak istemesi bir ba~ka etken olabilir. Köksal, a.g.m., s. 300.
t" Tanzimat sonras~~kay~tlarda süresi dolanlann "sebilleri ve tahliyesi" hususu da ceza karar~m hâvi
emr-i âlide yer almaktad~r. Köksal, a.g.m., s. 300.
'" Köksal, a.g.m., s. 301; Da~c~o~lu, a.g4, s. 17.
'06 BOA, DH.MKT., D:1392, G:118.
'06 BOA, C.ZB., D:25, G:1246.
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maktad~r. Suçlunun sürgün yerinin de~i~tirilebilmesi için kural olarak menfas~na gidip
cezas~n~n bir k~sm~n~~burada geçirmesi gerekmektedir"°.
Gerek cezan~n hafifletilmesinde, gerekse affinda suçlunun kendisi, aile efrad~, eski
ikametgâh~~veya sürgün bulundu~u yerdeki halk~n ileri gelenlerinin talepleri vb. etkenler dikkate al~nmaktad~r. ~ster suçlunun kendisi, ister ba~kalar~~taraf~ndan olsun kad~n
sürgünlerin af talepleri s~ras~nda a~a~~daki özel durumlar dikkate almmaktad~r;
-Suçlunun cezas~n~n büyük bir k~sm~n~~çekmi~~olmas~,
-Ya~l~l~k veya hastal~k,
-Islah-~~nefs etmi~~olmak,
-Suçlunun e~ine, çocuklar~na veya akrabalar~ndan ya~l~~ olanlarma ac~mak.
Bursa'n~n Ali Pa~a Mahallesi halk~ndan olmas~na ra~men, Istanbul'da ikamet
eden bir kad~n~n, süresiz olarak ~negöre sürgün edilmi~~olan k~z~n~n, ~slah-~~ nefs etti~ine inand~~~, çekti~i cezan~n yeterli oldu~unu dü~ündü~ü ve kendisinin k~z~n~n
durumuna üzülmekten dolay~~ a~lamaktan gözlerinin görmez oldu~u, bu yüzden de
bak~ma muhtaç oldu~unu bildirerek k~z~n~n affedilip Istanbul'a kendi yan~na gönderilmesi yönündeki iste~i"' sürgün kad~nlar~n affedilme gerekçelerini genel olarak ortaya
koymaktad~r. Belgeden anla~~laca~~~üzere burada affedilme talebi suçlunun ailesinden
gelmi~tir. Benzer ~ekilde Dobruca'da sürgün bulunan ba~ka bir kad~n~n affedilmesi
için k~z~~tarafindan yap~lan talep"' ile ~stanbul Beyo~lu'nda ikamet eden Ermeni as~ll~~bir baban~n, Eski~ehir'e sürgün edilen k~z~n~n yan~na gönderilmesi iste~in' sürgün
cezas~na çarpt~r~lan kad~n~n affedilmesi yönünde talebin suçlunun ailesi taraf~ndan
yap~ld~~~na dair ba~ka örnekleri olu~turmaktad~r.
Benzer bir ~ekilde zor durumda olan göçmen ailelerin k~zlar~n~~yalan ve hile ile
ailelerinden al~ p Çerkez cariye diye satma suçundan Trablusgarp'a sürgün edilen
Müslüman bir kad~n~n ya~l~~ve hasta olmas~ndan dolay~~geri kalan ömrünü memleketi
olan Trabzon'da geçirmesine izin verilmesi yönünde verdi~i dilekçe (arzuhal)"4 yine
sürgün kad~nlar~n affedilme yönündeki taleplerinin bir ba~ka gerekçesinin örne~ini
te~ kil etmektedir. Burada da af talebi bizzat suçlunun kendisi taraf~ndan talep edilmi~tir.
Ancak ~ahs~n suçu, kimli~i, devlet hizmetinde i~gal etti~i yer ve mevkisi ve ba~ka baz~~ özel sebeplerle henüz menfasma gitmeden de sürgün yeri de~i~ebilmektedir. Köksal, a.g.m., s. 302.
' BOA, Meclis-i Vükela Mazbatalan (MVL.), D:462, G:23; D:466, G:77.
112
BOA, MVL., D:823, G:92.
113
BOA, DH.EUM.2.513., D:40, G:50.
H 4 BOA, DH.MKT., D:2261, G:74; DH.TMIK.M., D:94, G:41.
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Baz~~ durumlarda sürgün edilen ki~ilerin sürgün yerlerinin, ya devlet taraf~ndan zorunlu olarak, ya da talep üzerine de~i~ tirilmesi de söz konusu olmaktad~r.
Trablusgarp'ta sürgün bulunan kad~n~ n, geri kalan ömrünü memleketi Trabzon'da
geçirme yönünde devlete yapt~~~~müracaatm bunun güzel bir örne~idir. Benzer
~ekilde Halep'te sürgünde bulunan Karamanl~~Ermeni as~ll~~bir kad~n, çocu~uyla
birlikte Konya'ya gitmesine izin verilmesini talep etmi~tir-1 '6. Yine Konya'ya sürgün
edilmi~~olan bir ba~ka Ermeni as~ll~~kad~n~n, Bilecik'e gitmesine müsaade edilmesi' ''
yönündeki talebi bunun bir ba~ka örne~idir.
Istanbul'dan Ankara'ya sürgün edilmi~~olan Eleni isimli kad~n~n suçunun affedilmesi veya ~stanbul'a dönmesine izin verilmesi yönündeki iste~inin sebebi ise, buradaki
sürgün günlerinde çekti~i ~st~rap, sefalet ve sürgün edildi~i yerin ab ve havas~yla imtizaç
edememesi ve her geçen gün hastal~~~n~n ~iddetinin artmas~H8 olarak kaydedilmi~tir.
Sürgünde bulunan kad~nlar~n yer de~i~tirme taleplerinin sebeplerinden bir ba~kas~~da, mensup olduklar~~dinin ibadet yerinin sürgün yerinde bulunmamas~d~ r. Belgelere yans~d~~~~~ekliyle, Rus tebaas~ ndan Musevi olan ve beyaz kad~n ticaretinden dolay~~
Kayseri'ye sürgün edilen iki kad~n~n ~stanbul veya Konya'ya sevk edilmesi talebinin
sebebi, sürgün bulundu~u ~ehirde hahamhane olmamas~d~r'
Sürgüne gönderilen kad~nlar~n durumlar~n~n düzelmesi ve i~ledikleri suçu bir
daha yapmayacaklanna söz vermeleri, bir noktada ~slah-~~nefs etmeleri, sürgün yerlerinin de~i~tirilmesine veya affedilmelerine ba~ ka bir gerekçedir. Mesela Bursa'da sürgün
bulunan iki kad~n~n tövbe ettikleri, bu yüzden de geri kalan günlerini geçirmek için
akrabalar~n~n yan~na gönderilmeleri talebi'2° bu çerçevede de~erlendirilmesi gereken
bir olayd~r.
Sürgün kadmlann, sürgün yerlerini de~i~ tirme taleplerinin sebeplerinden biri de
çocuklar~n~n gelece~ini düzenleme iste~idir. Ankara'ya ba~l~~Keskin'de sürgünde bulunan Ermeni as~ll~~iki kad~n din de~i~tirerek ~slâm'~~kabul etmi~ler, çocuklar~n~~~slam
dini üzere yeti~tirmek için sürgün yerlerinin de~i~tirilmesini talep etmi~lerdir'21. iki
Ermeni kad~n~n bu talebi, ~stanbul'a (idare-i örfi) dönmemeleri ~art~yla kabul edilmi~tir122.

1 '5 BOA, DH.TMIK.M., D:94, G:41.
BOA, DH.EUM.2.~b., D:59, G:2.
BOA, DH.EUM.2.5b., D:59, G:12
BOA, DH.EUM.1.b., D:5, G:22.
BOA, DH.EUM.5.5b., D:27, G:46.
'20 BOA, DH.MKT., D:1985, G:116.
121
BOA, DH.EUM.2.~b., D:71, G:42.
122 BOA, DH.EUM.EMN., D:28, G:19.
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Sürgünde bulunan kadmlann memleketlerine dönme yönündeki taleplerinin bir
ba~ka sebebi de kimsesiz kalmaland~r. Rodos'ta sürgüne mahküm olan Hemavend
a~iretine mensup bir adam~n k~z karde~i ve han~m~n~n ve yine bu a~irete mensup di~er
kad~nlar~n kimsesiz kalmalanndan dolay~~çocuklar~yla beraber memlekederine dönmelerine izin verilmesi talebim buna bir örnektir. Mardin'de e~inin yan~nda bulunmas~~için buraya sürgün edilen kad~n~n bizzat kendisi tarafindan, yirmi sene önce kocas~~
taraf~ndan bo~and~~~~için kimsesiz ve yaln~z kald~~~, geçimini ise ba~kalar~n~n yapt~~~~
yard~mlarla sa~lad~~~, ancak çok fakir durumda olmas~ndan dolay~~ya memleketi olan
Musul'a gönderilmesi ya da bir miktar maa~~tahsis edilmesi iste~i124 bu çerçevede de~erlendirilecek bir ba~ka örnektir.
Kad~nlar~n sürgün yerlerinde kimsesiz kalmas~n~n bir sebebi de, e~lerinin sürgün
bulunduklar~~~ehirlerde hayat~m kaybetmesidir. Eski~ehir'e sürgün edilen ~am tüccarlanndan olan bir adam~n vefat' nedeniyle e~i kimsesiz kalm~~, ayr~ca Eski~ehir'in havas~yla da uyu~amay~p rahats~z oldu~u için memleketine dönmesine izin verilmesini
talep etmi~~ve bu talebi kabul edilmi~tirm.
Cezan~n hafifletilmesi noktas~nda kar~~m~za ç~kan bir ba~ka ilginç durum da,
belirli bir i~~için sürgün cezas~na çarpt~nlm~~~kad~nlar~n ba~ka bir yere gitmesine geçici süre izin verilmesi durumudur. Bursa'ya sürgün edilen bir kad~n, Istanbul'daki
emlâkini satmak amac~yla dört ayl~~~na buraya dönmesine izin verilmesini talep
etmi~tir. Hatta 7 y~ld~r sürgün olarak bulundu~u Bursa'da uygunsuz bir davran~~ta
bulunmad~~~, üstüne üstlük hasta oldu~u, dolay~s~yla talep etti~i iznin verilmesinde
bir sak~nca olmad~~~~yönünde görü~~beyan edilmesine ra~menm, Zaptiye Nezareti tarafindan yap~lan tahkikatlardan sonra, ~stanbul'da ba~ka bir kad~nla fuhu~hane idare
etmek suçundan sürgün edildi~inin anla~~lmas~~üzerine Istanbul'a geçici bir süre de
olsa girmesine izin verilmemesi yönünde karar ç~km~~t~r'".
Yer de~i~ildi~i ~eklindeki affedilmelerde bile ~stanbura girmemek kaydyla ibaresi
genelde yer alm~~t~rm. Mesela ahlâka ayk~r~~ davran~~lardan dolay~~Istanbul'dan sürgün edilen kad~nlar~n Istanbul'a dönme talepleri veya ba~ka bir ~ehre gitme istekleri
durumunda yol güzergâh~n~n Istanbul'dan geçmesi dahi yetkililer tarafindan uygun
görülmemi~tir. Devlet mümkün oldu~unca bu tür kad~nlar~~ idare merkezinden uzak
tutmak için her yola ba~vurmu~tur. Bu politikas~~çerçevesinde ikisi laz dört kad~nla
'" BOA, DH.MKT., D:845, G:10; D:948, G:13; D:2000, G:100; Y~ld~z Mütenevvi (YMTV.), D:284,
G:34.

'24 BOA, DH.MKT., D:76, G:46.
12'

BOA, DH.EUM.4.S11, D:20, G:59

1 " BOA, DH.MKT., D:2092, G:31; D:2101, G:48.
~" BOA, DH.MKT. D:2101, G:48.
28
BOA, DH.MKT., D:76, G:46; D:2299, G:86.
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birlikte birlikte Üsküdar taraf~nda zor durumda olan göçmen ailelerin k~zlar~n~~hile
ve yalanla Çerkez cariye diye satmaktan Trablusgarp'a sürgün edilen Müslüman bir
kad~n~n, hasta ve ya~h olmas~ndan dolay~~kalan ömrünü memleketi olan Trabzon'da
geçirme iste~ine olumlu cevap vermesine ra~men, suçunun a~~r olmas~ndan dolay~~
memleketine gidi~~güzergâ'h~nda Istanbul'da durdurulmadan yola devam ettirilmesi
uygun görülmü~tür'29.
Bu durumlar haricinde sürgüne gönderilen kad~nlar~n sürgün yerlerinden ayr~lmas~~ancak izinsiz ~ekilde oray~~terk etmeleri ile mümkündür. Istanbul'dan Hüdavendigar vilayetine gönderildilderi halde geri geldikleri tespit edilen ~üpheli on yabanc~~
kad~n~n yeniden sürgün edilmeleri yönünde al~nan kararm veya Konya'da sürgün
olan iki Ermeni kad~n~n, kendilerini gizlemek için ~slam k~yafetine bürünerek trenle
Istanbul'a gitmeye kalla~m~~lann~n tespit edilmesi ve yakalanarak polise teslim edilmelerim olay~nda oldu~u gibi bu durumun tespit edilmesi ve suçlular~n yakalanmalan
durumunda yeniden sürgün edilmektedirler.
Sonuç

Netice itibariyle Osmanl~~hukuk sisteminde kad~nlara yönelik uygulanan sürgün
cezalar~~hakk~nda ~u sonuçlara varmak mümkündür.
Öncelikle Osmanl~~Devleti'nde kad~nlar~n ~er'i hükümlere uymama suçlar~ndan
dolay~~sürgün cezas~na çarpt~r~ld~~~~suçlar aras~nda en yo~un olanlar~~yüz k~zart~c~~
suçlard~r.
Bir ba~ka önemli nokta devlet, kad~nlara yönelik sürgün cezalarmda din (Müslüman-gayrimüslim) ve etnik grup (Türk, Ermeni, Rum vb.) ayr~m~~yapmam~~, i~lenen suçun gerektirdi~i ceza her ne ise bütün herkese gere~i hükümler uygulanm~~t~r.
Trablusgarb'a Vanl~~Ermeni kad~n da sürgün edilmi~'", Müslüman Zeynep Han~m da
sürgün edilmi~tir'". Ayn~~~ekilde Osmanl~~Devleti'ne kar~~~i~lenen cezalarda devlet sadece kendi vatanda~lar~n~~de~il, ba~ka uyruldara mensup kad~nlar~~da sürgün etmi~tir.
U~ak'a sürgün edilen Ukraynah Dora Han~mm bunun önemli bir örne~idir.
Bu noktada dikkat çeken bir husus da kad~n ve erkekler aras~nda ayn~~suça ayn~~
cezan~n verilmesidir. Yani ikisi aras~nda bir ay~r~m yap~lmam~~t~r. Bunun alt~nda yatan temel neden muhtemelen Osmanl~~hukuk sisteminde insanlar~~cezaland~rma veya
onlara ceza vermenin, suçlulara zulmetmek veya intikam almaktan ziyade, insanlar~~
"BOA, DH.TMIK.M., D:94, G:41.
BOA, DH.EUM.5.51)., D:64, G:2; ZB., D:335, G:66
131 BOA, DH.EUM.SSM., D:18, G:20
'" BOA, DH.TMIK.M., D:47, G:72.
"BOA, DH.MKT., D:2261, G:74; DH.TMIK.M., D:94, G:41.
" BOA, DH.EUM.5.~b., D:74, G:3.
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do~ru yola sevk etmek, cemiyet halinde ya~ayan fertler aras~ndaki ihtilat ve ihtilaflan
halletmek niyetinde olmas~d~r. Yani kad~n veya erkek, herhangi bir suçu i~leyen ki~inin
cezaland~nlmas~n~n alt~nda yatan sebep onlar~~do~ru yola sevk etmek oldu~u için bunun kad~n veya erkek olmas~, gere~inin yap~lmas~~durumunu de~i~tirmemi~tir.
Ancak bu noktada dikkat çeken ba~ka bir husus, ya~am ~artlan a~~r olan bölgelere
sürgün gönderilmi~~kad~nlara pek rastlan~lmamas~d~r. Mesela hiçbir belgede Fizan,
Taif veya Yemen'e kad~nlar~n sürgün edildi~i görülmemi~tir.
Kad~nlann sürgün cezalanyla ilgili dikkat çeken bir di~er husus da, affedilme
veya yer de~i~ikli~i ~eklindeki durumlarda Istanbul'dan kad~nlar~n uzak tutulmas~~durumuna özellikle özen gösterilmi~~olmas~d~r.
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