Women in the Ottoman Empire, Midlle Eastern Women in the Early
Modern Era, (Osmanl~~ ~mparatorlu~unda Kad~n, Modern Ça~~n ba~~nda
Ortado~ulu Kad~n) ed. by Madeline C. Zilfi, Leiden-New York-Köln 1997.
XI+321 sayfa. ISBN 9004108041.
17 ve 18 Nisan 1994 tarihinde Maryland Üniversitesi College Park'ta düzenlenen "Women
in the Ottoman Empire, Midlle Eastern Women in the Early Modern Era"(Osmanl~~
imparatorlu~unda Kad~n, Modern Ça~~n ba~~nda Ortado~ulu Kad~n) adl~~konferansta sunulan
14 makale Brill kitabevi taraf~ndan kitap haline getirilmi~~ve The ottoman Empire and its
Heritage serisinin onuncu kitab~~olarak bas~lm~~t~r. Kitab~n editörlü~ünü kongrenin organizasyonunda da görev alm~~~olan ve 1600-1800 y~llar~~aras~ ndaki Osmanl~~ulemas~~ konusunda da
eserleri bulunan ~eline C. Zilfi üstlenmi~tir. Konferansa Ortado~u, Avrupa ve Amerika
Birle~ik Devleri'nden bilim adamlar~~ kaulm~~t~r. Bu bilim adamlar~, Münih Üniversitesi'nden
Suraia Faroqhi, Virginia Military Enstitute'tan Mary Ar~n Fay, Michigan Üniversitesi'nden Fatma
Müge Gökçek ve Chicago Üniversitesi'nden Marc David Baer, Howard Üniversitesi'nden Mervat
F. Hatem, Manchester Üniversitesi'nden Coli~~~Imber, George Washington Üniversitesi'nden
Dina Rizk Khoury, Denison Üniversitesi'nden Margaret L. Meriwether, Victoria
Üniversitesi'nden Nancy Micklewright, Cornell Üniversitesi'nden Leslie P. Peirce, Washington
Üniversitesi'nden Kemal Silay, Georgetown Üniversitesi'nden Amira Sonbol, Judith E. Tucker,
Chicago Illinois Üniversitesi'nden Fariba Zarinebaf Shahr ve Maryland Üniversitesi, College
Park'tan Madeline C. Zilfi'dir.
Konferanstan ç~ kan sonuçlar temel üç madde alt~nda toplanabilir:
1-1650-1830 y~llar~~ aras~ nda Ortado~uda ya~ayan kad~nlar~n karma~~k, çeli~kili ve çe~itli statülerini gösteren en önemli kay~tlar Osmanl~~ doktimanlar~d~ r.
2-Bu y~llar Bat~~reformlar~n~ n Ortado~uda uygulanmaya te~ebbüs edildi~i ve dramatik sosyal ve kurumsal de~i~ikli~in ya~and~~~~y~llard~r.
19. yüzy~l ve günümüz kad~n~n rolü ve statüsünün anla~~labilmesi için bu dönemin ayd~nlat~lmas~n~n
Crime, women and wealth in the eighteenth-cent~ny Anatolian count~yside (18. yüzy~l
Anadolu K~rsal~nda Suç, Kad~n ve Servet) adl~~makalede (6-27 s.) Suraiya Faroqhi, 1743 y~l~ nda
Kayseri bölgesine ait kad~~~erriye sicillerinde rastlad~~~~ve kad~nlarla ilgili olan bir öldürme olay~~
ve istenilen ci~rm diyeti ile alakah bir davadan yola ç~ karak ve vilayet-i ahkam defterlerinden ve
~ikayet defterlerinden de istifade ederek 18. yüzy~ lda Anadolu kad~ n~n tarihsel ve sosyal
statüsünü ayd~ nlatmaya çal~~maktad~r.
Women and Waqf': Property, Power, and the Domain of gender in eighteenth-Cent~ny
Egypt (Kad~ nlar ve Vak~f: 18. yüzy~l M~s~r'~ nda Mülkiyet, Güç ve Cinsiyeti~~~Etkisi) (s.28-47) adl~~
makalesinde Mary An~l Fay, 16. yüzy~l~n sonunda M~s~ r'da Memliik sisteminin tekrar canland~tut' vurgulayarak bu sistemde kad~n~ n ailenin bir ferdi olarak önemli bir rolü olmad~~~n~~ belirtmektedir. Ancak hakimiyet ve gücün mülkiyetlikle paralelli~i oldu~unu vurgulamak suretiyle
yüksek idareci s~ n~f~m mensup aile kad~nlar~ n~ n, 1700-1800 y~llanna ait vak~f kardarma dayanarak M~s~r'da vak~ f sistemi içinde bir dereceye kadar güç ve miilkiyete sahip olabileceklerini gös-
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termektedir. Yazar, kad~n tarihini aydinlatmadan ne Frans~z Devriminin, ne de Memlük sistemi~~i~~~tekrar canlanmas~~olay~n~n tam olarak aç~klanmas~nin mümkün olmad~~~n~~söylemektedir.
Social Boundaries of Ottoman Women 's Experience in Eighteenth-Cent~ny Galata Court
Records (18. yüzy~l Galata Kad~~Sicillerinde Osmanl~~Kad~n~n Ya~ant~s~= Sosyal S~n~rlar~ ) (s.
48-65) adl~~makalesinde Fatma Müge Köçek ve Marc David Baer, 1705 ile 1809 y~llar~~aras~nda
Galata ~erriye sicillerinde rastlanan 703 olay~ n analizini yaparak Osmanl~~kad~n~n~ n statüsünü
ayd~ nlatmaya çal~~m~~lard~r. Onlara göre bu olaylar~n %72'si erkeklerle %28'i de kad~nlarla
dini aç~dan ise bunlar~n %82'si Müslümanlara, %18'i de gayr-i milslimlere ait oldu~unu söylemektedirler.. Müslümanlar aras~ndaki davalara gelince %73'il erkeklerle, %27'si kad~ nlarla
ilgilidir. ilginçtir ki yazarlar, ayn~~oran~n gayr-i müslimlerle ilgili davalarda da geçerli oldu~unu
söylemektedirler. Makalede belirtildi~i üzere Osmanl~~toplumunda kad~n~n ya~ant~sma anlam
veren cinsiyet ve dini unsurlar s~k s~k dil, kanun ve ya~am tarz~~gibi unsurlarla ortak paydalar
içermekte ve Osmanl~~kad~n ya~ant~sm~n s~n~rlar~n~, toplumsal ortamla, kad~n~n yasal statüsü belirlemektedir.
Mervat. F. Hatem, The Professionalization of Healtl~~and the Control of Women 's Bodies
as Modern Gouvernmentalies in Nineteenth-Cent~ny Egypt (19. yüzy~l M~s~r'~nda Ça~da~~
Yönetirr~lerdeki Gibi Sa~l~~~n ve Kad~n Vücut Kontrolünün Profesyonelle~mesi) (s. 66430) ad~ndaki yaz~s~nda 19. yüzy~lda M~s~r idaresi~~i~~~modernle~mesine paralel olarak sa~l~ k alan~ nda da
yap~lan modernle~me çabalar~na de~inmektedir. Yazar, 19. yüzy~l~ n ortalar~nda M~s~r'da kad~nlar~n çok çocu~a sahip oldu~unu. ancak bu çal~~malar~ n ba~lat~lmas~~sonucunda günümüzde
M~s~r'da kad~nlar~n daha az say~da çocu~a sahip oldu~unu vurgulamaktad~r.
Colin ~mber, Women, Marriage, and Property: Mahr in the Behcetül-feta~ a of Yeni~ehirli
Abdullah (Kad~ n, Evlilik ve Mülkiyet: Yeni~ehirli Abdullah'~ n Behcetill-fetava's~nda Mahr
(Mehr-mihir)) (s. 81-104) adl~~makalesinde Sultan III. Ahmed döneminde 1718-1730 y~llar~~aras~nda ~eyhülislaml~k yapm~~~olan Yeni~ehirli Abdullah'~n Behcetill-fetava adl~~eserindeki fetvalara dayanarak Hanefi mezhebine göre evlenme, bo~anma ve mehr (evlenirken ekek taraf~ndan
kad~ na verilen nikah bedeli) kavram~~mümkün oldu~unca kad~n aç~s~ndan incelenmi~tir.
Hukuki bir belge olan fetvalarm sosyal tarihin bir kayna~~~olamayacak' iddia edilse bile özellikle
kad~nla ilgilenen tarihçilerin hukuki belgeler olmaks~z~n kad~n tarihinin agklayamacaklar~n~~belirtmektedir. Bu makale hukuki belgeler olan fetvalar~~kullanarak mehr kavram~mn aç~kl~~a kavu~turulmas~ nda ve Osmanl~~kad~n~n~n sosyal statüsünün belirlenmesinde katk~da bulunmak
amac~ndad~r.
Slippers at theEntrance ol Behind Closed Doors: Domestic and Public Spaces for Mosuli
Women (Giri~te ve Kapal~~Kap~lar Ard~nda Terlikler: Musul Kad~n~~ ~çin ~ç ve D~~~Alanlar ) (s.
105-127) ba~l~~~n' ta~~yan makalesinde Dina Rizk Khoury, 18. ve 19. yüzy~lda Musullu kad~n özelliginin birkaç faktörden olu~tu~unu vurgulamaktad~r. Ona göre bu faktörlerin en büyü~ü kad~n~ n sm~fsal ve ailesel hiyerar~isidir. Seçkin bir ailenin mensubu olan elit kad~nlar için kamu ve
özel alanlar~n kullan~m~~s~n~rl~~oldu~unu, orta s~ n~f kad~nlar~n sosyal statillerinin ve kimlikleri~~i~~~belirlenmesinde mahallelerin temel unsur oldu~u belirtiliyor. En alt tabakadaki kad~nlara
gelince, bunlar~n merkezi ve ticari alanlarda daha rahat görülebildi~i ifade edilmektedir.
Women and Waqf Relisited: The Case of Aleppo, 1770-1840 (Kad~nlar ve Tanzim Edilen
Vak~f: Halep'in Durumu, 1770-1840) (s. 128-152) ad~ ndaki makalesinde Margaret L.
Meriwether, Osmanl~~eyalet ve ticari merkezi olan Osmanl~~Halep'inde 18. yüzy~l~n sonunda ve
19. yüzy~l~n ba~~ nda (1770-1840) kad~n ve vak~f konusunu incelemektedir. Asl~nda bu dönem
yazar~n da ifade etti~i gibi Halep için kritik bir dönemdir. Yazar, kad~n~~vak~f kurucusu, vak~f ida-
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recisi ve vak~f sahibi olarak ele alan Gabriel Baer'in "Women and Waqf: An Analysis of the
Istanbul Tahrir of 1546" (Kad~nlar ve Vak~f: 1546 Tarihli ~stanbul Tahririnin Incelenmesi) adl~~
makalesinden hareketle 16. yüzy~lda Istanbul'daki vak~f sistemi ile 18-19. yüzy~llarda Halep'teki
vak~f sistemi aras~nda benzerlik ve farkl~l~ klar~~ortaya koymaktad~r.
Margaret L. Meriwether'a göre Gabriel Baer'in Istanbul'da 16.yüzy~lda kad~n vak~flar' için
"~ehir ve ta~ra arazisi içermez ve küçiiktür" ifadesi 18. ve 19. yüzy~llarda Halep için de geçerlidir.
Yine yazara göre Halep'deki kad~n vak~flannda kad~nlar, Istanbul'daki valuflardan daha ziyade
idareci olarak rol almaktad~r. Ayr~ca valuflann niteli~i cinsiyetle de ilgili oldu~u da belirtilmektedir.
Nancy Micklewight, "Musicians and Dancing Girls": Images of Women in Ottoman
Miniature Painting" (Müzisyenler ve Dans Eden K~zlar: Osmanl~~ Minyatürlerinde Kad~ n
~ majlan) (s. 153-168) adl~~makalesinde 16. yüzy~l Osmanl~~minyatiirlerinin daha çok saray seremonileri ve askeri olaylarla ilgili oldu~unu ve biz bu minyatürlerde kad~na pek rastlamad~~~m~z~~
belirtiyor. Süleyman döneminde ise genellikle fetih olaylar~n~~ resmeden minyatürlerde gayr-~~
müslim kad~n tipini görebiliriz. 16. yüzy~l~n sonundaki minyatiirlerde kad~n figürüne ~air ve di~er edebiyatglann eserlerinde rasdanmaktad~ r.16. yüzy~l son çeyre~i ve 17. yüzy~l aras~nda, minyatür sanat~~bak~ m~ndan konu ve stil aç~s~ndan farkl~l~klar vard~ r. III. Ahmet döneminde (17031730) Lev~~i mahlas~~ile bilinen Abdülcelil Çelebi'nin minyatürlerinde bu minyatür sanat~~ doruk
noktas~ na ula~m~~t~r. Onun minyatürlerinde kad~ nlar dansç~~tipler olarak resmedilmi~tir. Yazara
göre minyatürler, bt~lunduklan elyazmalar ve edebiyat eserlerine göre incelenmelidir.
"Seniority, Sexuality, and Social Order: The Vocabula~y of Gender in Early Modern
Ottoman Society" (Geli~im Evreleri, Cinsellik ve Sosyal Düzen: Erken Osmanl~~Toplumunda
Cinsiyet Lugatçesi) (s. 169-196) isimli makalede Leslie P. Pierce, erken dönem Osmanl~~toplumunda cinsiyet göstergesi kelimeleri irdeleyerek sosyal hiyerar~iyi, cinsiyeti ve geli~im evrelefini
aç~ klamaya çal~~maktad~ r. K~z, a~rat, hatun gibi kelimeler kad~nlar~n geli~im evrelerini ifade
ederken o~lan, e~gen ve er gibi kelimeler de erkeklerin geli~im evrelerini adland~rmaktad~r.
Bulu~~ça~~na geçtiklerinde erke~e ballt, kad~na da bal~~a denilir.17-18. yüzy~l ya~lar~ ndan sonra
kad~na akila, erke~e de akil olarak isimlendirilmektedir. Gelin kelimesi ise gelmek &ilinden olup
evin o~luna e~~olarak gelen k~za denilir. Toprak sahibi bekarlar mucerred olup evlendiklerinde
bennak resmi vermektedir. Bennak kavram~~baz~~yerlerde topra~~~olmayan köylülere denilmektedir. 16. ve 17. yüzy~lda genç erkek levent olarak adland~nlmaktad~r. Yazar, bu gibi kavramlardan hareketle kad~ n ve erke~in geli~im evreleri ile sosyal dilzendeki bu iki cinsiyetin yerini aç~ klamaya çal~~maktad~r.
Kemal Silay, "Singing His Words: Otto~nan Women Poets and the Power of Patriar~inin"
(Osmanl~~Kad~ n ~airleri ve Patriar~i~~i~~~Gücü: Bu ~ark~y~~Söylemek) (s. 197-213) ba~l~~~~alt~ nda
Zeynep Hatun, Leyla Han~m, ~eref Han~m, F~ tnat Hatun gibi Osmanl~~kad~n ~airlerinden örnekler vererek Ortaça~~Osmanl~~ kad~n ~airlerinin klasik ~airlerin ilahi dilini, ifade tekni~i olarak
kulland~ klar~n~~belirtmekte ve bu hususun da onlar~~en k~sa yolda~~~erkekler dünyas~na girmelerini sa~lad~~~n~~söylemektedir.
Amira Sonbol, "Rape and Law in Ottoman and Modern Egypt" (Osmanl~da ve Modern
M~s~r'da Hukuk ve Tecavüz) (s. 214-231) adl~~ makalesinde 1992'de Kahire'de meydana gelen bir
tecavüz olay~na istinaden Modern M~s~r'da i~lenen bir suça (tecavüz) verilen ceza ile Osmanl~da
verilen cezay~~kar~~la~urmaktad~ r. Sonuç olarak yazar~ n belirtti~i gibi, günümüzde kanun uygutapas' devlettir. Polis herhangi bir suçu tespit etmekte ve cezaland~ nl~p cezaland~r~lmayaca~~na
kendisi karar vermektedir. Bu durum teoride uygulamay~~kolayla~t~rmakta, ancak polis ço~u za-
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man mahkeme d~~~nda karar vermekte ve bu da yasaya ayk~r~~dü~mektedir. Halbuki Osmanl~~
mahkemelerinde ma~dur kimse gidip ~ikayette bulunabilir ve davan~n görü~ülmiesini isteyebilirdi. Yazar, Osmanl~~devletindeki uygulamalar~n Modern M~s~r'da de~i~ime u~ramas~~asl~nda
kad~nlar~n aleyhinde bir etki yaratt~~~n~~vurgula~naktad~r.
Judith E. Tucker, "The Fulness of Alfection: Mothering in the Islamic Law of Ottoman
Syria and Palestine" (Osmanl~~Suriye'sindeki ve Filistin'indelti ~slam Hukukunda Annelik: Etki
Bütünlü~ü) (s. 232-252) adl~~makalesinde fetvalara dayanarak ~slam hukunun Suriye ve
Filistin'de Osmanh döneminde anneli~e ve babal~~a yüklenen manay~~irdelemektedir. Buna
göre annelik, annenin çocuklar~n bak~m~ndan sorumlu olmas~~iken babal~~a yüklenen anlam
baban~n çocuklar~n sav~~nmasindan ve korunmas~ndan sorumlu olmas~d~r.
Ottoman Women and the Tradition of Seeking Justice in the Eighteenth Centuly ( 18.
yüzy~lda Hak Arama Gelene~i ve Osmanl~~Kad~n~) (s. 253-263) ba~l~~~n* ta~~yan makalesinde
Fariba Zarrinebaf-Shahr, Osmanl~~tarihini inceleyen bilim adamlar~~aras~nda ortak bir görü~~oldu~unu ki buna göre Osmanl~~kad~n~n~n mahkeme duru~rnalannda hem davac~~hem daval~~olarak aktif rol ald~~~n~~vurgulamaktad~r. Yazara göre özellikle babas~n~~ya da kocas~n~~yitirmi~~olan
ve ailesi~~de etkili ve sa~l~kl~~bir erkek bulunmayan orta s~n~f kad~nlar~~taraf~ndan mahkemeler
a~~rl~k' olarak kullan~lmakta idi. 18. Yüzy~lda Osmanl~~imparatorlu~unun de~i~ik bölgelerinden
al~nan kad~~sicillerinden örneklerle Osmanhda hak arama metodlar~~ve kad~n~n rolü incelenmi~t~r.
~eline C. Zilfi, "We Don't Get Mons': Women and kul Divorce in the Eighteenth
Cent~ny (Bir Arada Olam~yoruz: 18. yüzy~lda Kad~n ve Hülle Bo~anma) (s.264-296) ismini verdi~i makalesinde 18. yüzy~l ~stanbul'undaki mahkemelerde hülle bo~anmalar~ndan örnekler vererek günümüzde de dünyada ve Türkiye'de artan bo~anma olaylar~nda hülle bo~anmalann oldu~unu ve buna da son y~llarda Türkiyeli i~~adam~~Halis Toprak'~n bo~anma olay~n~~örnek göstermektedir. Bu olay~n medeni, ça~da~~ve laik hukukun oldu~u Türkiye'de nas~l olabildi~i sorusunun cevab~n~, Türkiye'nin Osmanl~~~slami geçmi~inde aramaktad~r.
~ngilizce yaz~lm~~~14 makale, higatçe, bibliyografya ve indeksten olu~an bu kitap, Osmanl~~
dönemindeki kad~nla ilgili herkesin kabul edebilece~i damlar ve genel sonuçlar ç~karamamas~na
ra~men, konusunda bir ilke ad~m atmakta ve gelecekte Osmanl~~kad~n~~konusunda yap~lacak çal~~malara öncü görevi yapabilecek bir eser görünümündedir.
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