OSMANLI DÜNYAS~NDA YAHUD~~
K~RA KADINLAR*
MAH~R AYD IN
H~ ristiyan Dünyas~ 'n~~terk etmek zorunda kalan ve kendilerine güvenli
bir vatan olarak Osmanl~~topraklar~n~~gören Yahudilerin büyük'bir k~sm~~ ~spanya'dan göçmü~tür'. Bu Yahudiler içerisinde, dönemin gözde mesleklerinden boyac~l~ k ve dokumac~ l~~~n yan~~s~ ra, de~erli madenlerle u~ra~an ve
bu konuda önemli ölçüde birikim sahibi olanlar da yer alm~~t~ r. Onlar, yeni
vatanlar~nda sanatlar~ n~~ icra ederlerken, Osmanl~~ toplumunda önemli bir
ekonomik düzey ve bunun beraberinde getirdi~i refaha ula~m~~lard~ r 2.
Türklerin ekonomik kontrolü elde tutamamalar~~yüzünden, daha 1480% y~llar~ n ba~~ndan itibaren para ile ilgili konularda önemli noktalara gelmi~ler
ve darphane naz~rl~~~ , sarrafl~ k ve mültezimlik gibi konularda, say~~ bak~m~ ndan önemli bir yekün te~kil etmi~lerdir'. Öyle ki, ~stanbul, Edirne, Gelibolu
gibi önemli darphanelerin yönetimi, Yahudilerin eline geçmi~tir 4. ~ki ayr~~
~ehirde ya~ayan Yahudi aras~ nda, günümüzdekini ça~r~~ t~ r~ r ~ekilde bir
"online" sistemi olu~turulmu~~ve güvenilir bir "para transfer a~~" kurulmu~ tur. Yukar~da belirtilenler ba~ ta olmak üzere, tüm mali konularda, XVI. yüzy~l~ n en güçlü ve en büyük imparatorlu~unun imkân ve ~artlar~ nda, ekono-

Bu makale; Koç Üniversitesi ö~retim üyelerinden de~erli meslekta~~m Lucienne Thyss
~enocak'~ n 23-26 Eylül 1996 tarihleri aras~ nda düzenledi~i "Osmanl~~Kad~n Dünyas~ " adl~~
sempozyumda bildiri olarak sunulmu~tur.
1 Bu konuda geni~~bilgi için balun~z: Zinkeisen, GOR, III, Leipzig, s. 368-375: Stanford J.
Shaw, The jewish of the Ottoman Empire and the Turkish Republic, Hong Kong 1991; Mahir
Ayd~ n, "Musevilerin Osmanl~~ Topraklar~na Kabûlünün 400. Y~ldönümü Kutlamalar~", Osmanl~~
Ara~t~rmalar~~ (1993), sy. 13, s. 29-31.
2 1573-1578 y~llar~~ aras~ nda ~stanbul'da bulunan Stephan Gerlach'~ n, Yahudilerin
ekonomik durumu ve sosyal düzeyi hakk~nda ~a~k~ nl~ k dolu anlaum~~için Uz. Kemal Beydilli,
"Stephan Gerlach'~n Ruznamesinde ~stanbul", Tarih Boyunca ~stanbul Semineri, ~stanbul 1989,
s. 100-101.
3 örne~in Yahudi sarraflar~ n Kahire Darphanesi'ne kadar el att~ klar~n~~söyleyebiliriz.
Çünkü bir Yahudi sarraf, darphaneye ayarc~ likla girer ve beceri ve yetenekleri görülürse, günün
birinde Darphane Emini olurdu (Bkz: Necibe Sevgen, "Nas~ l Somürüldük", Belgelerle Türk
Tarihi Dergisi, (1969), sy. 21, s. 69.
4 Necibe Sevgen, Ayn~~makale, (1968) sy. 13, s. 49.
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mik becerilerini kendi lehlerine kullanabilme avantaj~ n~~bulan Yahudiler,
tam bir "Alt~n Ça~" yasam~~lar ve hatta, Osmanl~~vezir ve pa~alann~ n güvenini
kazanarak, Osmanl~~ Saray~ 'na kadar uzanan yolda, etkin bir konuma
gelmi~lerdir.
Ekonomik bak~mdan elde ettikleri bu avantajlar~n~ , siyasi yönde de gösteren Yahudiler, Jasef Nassi5 ve Salomon Eskanazi6 gibi, Osmanl~~Devleti'ni
Avrupa Devletleri nezdinde temsil edebilecek örnekler ç~karabilmi~lerdir. Bu
konumlar~ndan dolay~~ kazand~klar~~avantajlar~, di~er dinda~lar~~için de kullan~ rken, Nurbanu Sultan gibi Yahudi kökenli üst düzey saray kad~ nlar~ n~n
da yard~ mlar~yla, imparatorluk imkanlar~ ndan büyük ölçüde faydalanma cihetine gitmi~lerdir.
Yahudi erkekleri bu durumda iken, kad~ nlar~~ da Osmanl~~Saray~ 'n~n harem dairesi ile yak~ n bir diyalog içerisine girmi~ler ve kar~~l~~~ n~~fazlas~yla
alabildikleri bir tak~m görevler üstlenmi~lerdir. Bu kad~nlara, Osmanl~~belgelerinde genellikle "Kira Kad~ n", bazen de "Kiraca" denilmektedir. "Kira" kelimesi Grekçe'den gelmekte ve "kad~n" anlam~ n~~ta~~maktad~r. Bu durumda
"Kira" ve "Kad~ n" kelimeleri ay~n anlamda oldu~una göre, "Kira" kelimesi
yeni bir anlam daha kazanm~~~ve Yahudi kad~ nlar~ n~n bu özel durumlar~ ndan dolay~~ "ekonomik dan~~man" kar~~l~~~~olarak kullan~lmaya ba~lanm~~t~'''.
Dolay~s~yla, Kira Kad~ nlar~ n görevlerini ve Osmanl~~Tarihi bak~ m~ ndan söz
konusu edili~~gerekçesini, Osmanl~~Saray~ 'ndaki Valide Sultanlar~ n ekonomik dan~~manl~~~~olarak, aç~ k ve net bir ~ekilde ortaya koymak mümkündür8.
Genel olarak Kira Kad~ nlar, dev~irmelerden olu~an ve d~~~dünya ile ili~kileri bulunmayan Osmanl~~Saray~ 'n~ n Harem'ine, kapal~~kap~lar ve arka
merdivenlerden girmeyi ba~arm~~lar ve adeta burada ya~ayanlar~ n d~~ans~~ile
ba~lant~lar~ n~~ kurmu~lard~r.
Önce Harem'deki kad~ nlar~ n hizmetinde görünmü~ler ve onlara akla
gelebilen tüm süs ve ziynet e~yalar~ n~~getirmi~lerdir. Bu getirdikleri tak~ lan
onlara satarken, Harem'de yap~lan kimi ~eyleri de, d~~ar~da satmak suretiyle
5 Mordtmann bu konuda aç~ k bir ~ekilde "Nasi, edindi~i konumda tek ve emsalsiz kald~.
Daha sonraki saray Yahudileri, daha mütevaz~~ve dolay~s~yla daha az tehlikeli konumlarla iktifa
ettiler." demektedir. Bkz. J. H. Mordtmann, "Die jüdischen Kira im Serai der Sultane".
Mitteilungen des Semenars fur Orientalische Sprachen an der Friedrich-Wilhelms, Universitat
zu Berlin (1929), s. 1; Necibe Sevgen, Ayn~~makale, (1968) sy. 14, s. 66-68; sy. 15, s. 59-65; sy. 16,
s. 54-61.
6 Moshe Sevilla Sharon, Türkiye Yahudileri, Istanbul 1992, s. 50-51.
7 J. H. Mordtmann, Ayn~~makale, s. 2.
Stanford J. Shaw, Ayn~~eser, s. 90.
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al~ p de~erlendirmi~ lerdir. Harem'dekiler bunlardan faydal~~ di~leri alm~~lar
ve t~bbi baz~~ gizli bilgileri ö~renmi~ lerdir. Bu bilgilere, "çok e~lilik" ortam~nda, Osmanl~~ padi~ah~n~~ kendisine ba~lamaya çal~~an saray kad~nlar~ n~ n
"bat~l ve sihir-büyü becerileri"ni ö~renme iste~i de dahildir°. Zamanla sultan
hammlar~mn güvenini kazanm~~ lar ve giderek daha önemli görevler üstlenmeye ba~lam~~lard~ r. Böylece, saraydan bir beklentisi olan herkes onlara ba~vurmaya ve arac~l~k yapmalar~n~~istemeye ba~lam~~ t~r. Bu gönüllü arac~l~~~ n
kar~~l~~~nda, elbette bir çok faydalar elde etmi~lerdir. Örne~in, 1564 y~l~nda,
baz~~iltizamlarm Kira Kad~n'~n elinde oldu~unu görüyoruz'''. Eski ve Yeni Saraylardaki bu tip Yahudi kad~nlar~n giderek artmas~n~, Venedik elçisi Ottoviano Bon (1604-1608)'dan ö~renebilmekteyiz. Örne~in Safiye Sultan'~n, III.
Murad'~~kendine ba~lamak ve di~er kad~nlardan uzak tutmak için, Yahudi
kad~nlardan her türlü büyücülü~-ii ö~rendi~i kabul edilmektedir. Adetâ "yar~~
doktor" gibi çal~~an bu kad~nlar, becerileri ile sultan ha.mmlarla s~ kça görü~ebilmi~ler ve yapt~ klar~n~n kar~~l~~~ nda çokça arma~anlar alm~~lard~ rn.
Kira Kad~nlara, Osmanl~~Devleti'nin Klasik Dönemi'nde rastl~yoruz.
1520-1600 y~llar~~aras~ndaki 80 y~ll~k dönem için tespit edebildiklerimizin say~s~~ ~imdilik 3'tür ve isimleri ise, daha sonraki Müslüman ad~yla bildi~imiz
Fatma Hatun, Ester Handali ve Esparanzo Malchi'dir.
1) Fatma Hatun
~lk Kira Kad~ n olan Fatma Hatun'a, Kanuni Sultan Süleyman döneminde rastl~yoruz. ~branice ad~ n~~tespit etmek ~imdiye kadar mümkün olamam~~ur. Hakk~ ndaki en önemli bilgi, 4 Haziran 1521 (27 Cümadelahir
927) tarihinde kendisine verilen bir muafiyet berau ile ortaya ç~ kmaktad~ r.
Bu berata göre, kocas~~Mo~e'den olan o~ullar~~Elia ve Josef ile bunlar~n çocuklar~~ve torunlar~~için geçerli olmak üzere, çe~itli yükümlülüklerden kurtulmu~lard~r. Bu berat sayesinde, "avânz-~~divâniyye" ve "teklif-i örfiyye" gibi
vergileri ödemekten muaf tutulmu~lar ve hatta, Müslümanlar için görüldü~ü
üzere, yanlar~nda "köle" kullanma hakk~n~~elde etmi~lerdir.
Fatma Kira hakk~nda, dönemin ça~da~~Yahudi ve Avrupa kaynaldarmda
herhangi bir bilgi yoktur. Bu konuda, Kira Kad~n rolünün henüz kurumla~mamas~~ve bu ilk Yahudi kad~n~n faaliyet alan~n~n henüz büyük boyutlara ç~ 9 Stephan Gerlach, Ruzname, Frankfurt 1674, s. 59; Zinkeisen, Ayn~~eser,111, s. 370.
~c~~ Ba~bakanl~k Osmanl~~Ar~ivi, Mühimme Defteri, nr. 6, c. I, s. 216, h. 397 (1564)
~~Stephan Gerlach, Ayn~~eser, s. 381.
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kamamas~, önemli sebepler olmal~d~r. Kendisi, daha sonra Müslüman olmu~~
ve Fatma ad~n~~alm~~t~r. Ludwig Forrer taraf~ndan yay~mlanan "Rüstem Pa~a
Kroni~rndeki küçük bir kay~tta: "Evâil-i Rebiülewel sene 955 (Nisan 1548
ortalar~)'de Kira ad~yla bilinen Yahudi kad~n~~Müslüman oldu." denilmektedir". Di~er Türk kronikleri ise, bu konuda suskun kalmaktad~rlar. Kendisine verilen belge, sadece Kira Kad~n ve onun o~ullar~~için geçerlidir ve ~star~buPdaki tüm Yahudileri kapsamamaktad~r".
Fatma Kira, Sefardim veya A~kenazi de~il, Karay'd~r ve büyük bir ihtimalle K~nm as~ll~d~r. ~öyle ki, ~ehzadelerin sanca~a ç~k~~lar~nda, annelerinin
kendilerine e~lik etmeleri usuldendi. 1520'de tahta ç~kacak olan Kanuni
daha 16 ya~~nda iken, yani 1509 y~l~nda dedesi II. Bayezid taraf~ndan Kefe
Sancakbeyi olarak görevlendirilince, Hafsa Sultan da o~lu ile birlikte Kefe'ye
gitmi~tir". Daha sonra Kira Kad~n rolünü üstlenecek olan Fatma Hatun'u,
büyük bir ihtimalle orada hizmetine alm~~~ve yan~ndan hiç ay~rmam~~t~r.
1513 y~l~nda Manisa'ya gittiklerinde ve oradan Valide Sultan olarak ~stanbul'a geldi~inde, onu yan~nda getirmi~tir.
~lk defa Smirnow taraf~ndan yay~nlanan muafiyet berat~n~n, 1855'te ölen
Karay haham~~Sima Boboviç'e ait olmas~, Fatma Kira'n~n Karay oldu~u dü~üncesini kuwetlendirmektedir. Bu dü~ünceyi, Kira Kad~n'~n iki torunu olan
Kurd ve Ghur'un adlar~~da desteklemektedir. Bu adlara Türkiye'deki Sefardim ve A~kenazi Yahudilerinde rastlanmaz. Kurd ad~, belki Türkçe'deki Kurt
ile ayn~d~r, ancak "genç arslan" demek olan Ghur, Kurt gibi Tevrat'ta geçer
ve orada Yehuda için kullaruhr". Halbuki do~udaki Sefardimler, Yehuda için
"Leon" kelimesini kullanm~~lard~r. Kira Kad~n Karay Yahudilerinden oldu~u
için, ça~da~~Yahudi kaynaklar~~kendisinden söz etrnemi~lerdir ve Müslümanl~~~~seçmi~~olmas~, onun bu kimlik ve orijin problemini daha da zorla~t~rm~~tir~s.
Valide Hafsa Sultan 19 Mart 1534 (9 Ramazan 940) tarihinde öldü~ü
halde, Kira Kad~n'~n sarayda kald~~~~ve Yahudilerin aras~na dönmedi~i anla~~l~yor. Sonunda 1548 Nisan'~~ortalar~nda Müslüman olmu~tur. Art~k bundan
sonraki ad~~Fatma Hatun'dur. Fakat bu tarihten bir kaç ay sonra ölmü~tür.
J. H. Mordtrnann, Ayn~~makale, s. 10.
j. H. Mordtmann, Ayn~~makale, s. 10.
14 Tayyib Gökbilgin, "Süleyman I", ~slam Ansiklopedisi, XI, 100.
15 J. H. Mordtmann, Ayn~~makale, s. 9.
16 J. H. Mordtmann, Ayn~~makale, s.11.
12
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Çünkü torunu Kurd taraf~ ndan yenilenmek üzere sunulan beraun onay tarihi, 1548 Ekim'i ortalar~d~ r (Evâs~ t-~~Ramazan 955). Bunu da, Kira Kad~ n
için kullan~lan "merhume Fatma Hatun" ifadesinden anl~yoruz. Öldü~ünde
epey ya~l~~ve 1521'e kadar Valide Sultan'a uzun y~llar hizmet etmi~~olmas~~ gerekti~ini, böyle bir muafiyet berat~na sahip olmas~, dü~ündürmektedir.
Onun sayesinde o~ullar~~olan Josef ve Elia, pek çok muafiyet ve imtiyazlara
sahip olmu~lard~r. Kocas~~Mose, çocuklar~ n~ n babas~~olarak an~lmakta ise de
verilen berata dahil edilmemi~ tir. Bu durumda, herhalde kendisi o s~ ralarda
ölmü~~olmal~d~r. 1548'de Kira'n~n ölümünden bir kaç ay sonra torunu Kurd
için de berat verilmi~tir. Bu durum bize, torununun da yararl~~ hizmetler
gördü~ünü ve dolay~s~yla yeti~kin bir ya~ta olmas~~gerekti~ini anlatmaktad~ r.
Bütün bu bilgilerin ~~~~~ nda, Kira'n~ n 60-70 ya~lar~nda öldü~ünü tahmin
edebiliriz ".
Onun ölümünden sonra o~lu Elia'n~n o~lu, yani Kurd, bu belgenin tasdikini ve yenilenmesini istemi~tir. Evas~t-~~Ramazan 955 tarihli olarak yenilenen belgede, daha önce Fatma Kira'ya verilmi~~olan belgenin içeri~i tekrar
edilmektedir.
Daha sonra tahta ç~ kan II. Selim, III. Murad, III. Mehmed ve I. Ahmed
zaman~nda bu belge, tekrar yenilenmi~~ve en son II. Osman zaman~ nda, yani
26 May~ s 1618 (Gurre-i Cümadelahir 1027) tarihinde Kurd'un torunu taraf~ndan onaylaulm~~ur.
2) Ester Handali
~ kinci Kira olan Ester Handali'ye, Fatma Hatun'dan yakla~~ k 30 y~ l
sonra, 1575 y~l~ndan itibaren rastl~yoruz. Aradan geçen zaman ile ilgili olarak, baz~~ de~erlendirmeler akla gelmektedir. Bunlardan birincisi, arada
ba~ka bir Kira Kad~ n'~n olup olmad~~~d~r. ~kincisi ise, acaba Ester Handali'nin Kira Kad~n rolü daha önceki y~llarda ba~lad~~ da, hakk~ nda bilgi olmay~~~ ,
kaynaldar~n yetersizli~inden mi ileri gelmektedir?
Yukar~daki sorulara cevap bulabilmek ~imdilik mümkün olamasa da, Ester Kira'dan ilk olarak III. Murad saltanat~= ba~lar~ nda söz edildi~ini görüyoruz. Di~er bir anlaumla, 1574-75 y~llar~ nda Venedik elçileri Giacomo Soranzo ve Giovanni Correr, Haseki Safiye ve Valide Sultan Nurbanu ile bunla-

17

J. H. Mordtmann, Ayn~~makale, s.12.
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r~ n 1(ahyas~~olan Yahudi Kira Kad~ n ve doktor Salomon Nathan E~kanazi'nin
yard~ mlar~ n~~ gördüklerini belirtmektedirler18.
Daha sonra Ester Kira hakk~ndaki bilgiyi, Stephan Gerlach'~ n Ruzname'sinde bulabiln~ ekteyiz. 24 Mart 1578 tarihinde kendisi hakk~ nda ~unlar~~
söylemektedir: "Bir Yahudi Kad~ n~~ s~ k s~ k Sultan Han~ m'a süvâr olur ve ona
de~erli ta~ lar götürür. Daha sonra o~lu, i~i ustalara havale eder" '9.
Ester Kira'ya, Istanbul'da 1580-83 aras~ nda Venedik elçisi olarak bulunan Paolo Contarini de i~aret etmektedir. Burada, Valide Nurbanu Sultan'~ n, 1582'de yap~ lan büyük sünnet dü~ününe, Venedik'ten ola~anüstü elçi
olarak gelen Soranzo'nun, Valide Sultan'a herhangi bir arma~an getirmedi~i
ve bu yüzden onun, s~ rda~~~Kira Kad~ n'a dert yand~~~ , dolay~s~yla Valide
Sultan'~ n ki~ili~inin dikkat al~ nmad~~~~anla~~lmaktad~ r20.
O~lu III. Murad üzerinde tam bir etki kurmu~~olan güçlü valide Nurbanu Sultan, çevirdi~i entrikalar sonucunda, gelini Safiye Sultan'~~Eskisaray'a
göndermi~ tir. Fakat 7 Aral~ k 1583'te ölünce, Safiye Sultan 25 Aral~ k 1583'te
tekrar Harem'e dönmü~~ve otoriteyi eline alm~~t~ r. Daha önce Nurbanu Sultan'~ n s~ rda~' olabilen Ester Kira, Harem'in yeni efendisinin de gözüne girmeyi ba~arm~~~ve hatta kendisine diplomatik bak~ mdan dan~~manl~ k görevi
yapm~~ t~ r. Örne~in Nurbanu, Venedik elçisi ile dostane ili~kilerini, kay~ nvalidesi zaman~ nda oldu~u gibi devam ettirmi~ tir. Fakat, Frans~ z elçisi ile ili~kileri iyi de~ildi ve valide sultan, bu elçiye kar~~~sempati duymuyordu. Bu konuda Ester Kira araya girmi~, yeni dostluk ili~kileri kurmu~~ve böylece Harem
'deki yerini, Nurbanu zaman~ nda oldu~u gibi korumay~~ ba~arm~~t~r2'.
Bir ba~ ka örnek, yine Fransa ile ilgilidir. Nisan 1584'de M~s~ r'daki Frans~ z konsolosu Ventot, Valide Nurbanu ve Haseki Safiye'ye, Frans~z anakraliçesi Katerina Medici'nin mektup ve arma~anlar~ n~~ getirdi~i zaman valide
Nurbanu Sultan ölmü~ tü. Ester Kira hemen araya girmi~~ve arma~anlarm
hepsinin Safiye Sultan'a sunulmas~ n~~sa~lam~~t~ r. Gelen arma~anlar içinden
yaln~zca bir saat ay~ rm~~~ve bunu da sadrazama takdim etmi~tir. Böylece, hem
Frans~ z konsolosunu zor durumdan kurtarm~~, hem de Safiye Sultan'~n gözündeki imaj~ n~~ sa~lamla~urm~~ ur.
Hammer, GOR, IV, 38.
Stephan Gerlach, Aym eser, s. 471.
2() J. H. Mordtmann, Ayn~~makale, s.13.
21 1 H. Mordtmann, Ayn~~makale, s.13.
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Bu sebepledir ki Safiye Sultan, Frans~z konsolosu taraf~ ndan kendisine
sunulan mektubu Türkçe'ye tercüme ettirmi~, fakat yap~ lan tercümeye güvenmedi~i için, do~ru olup olmad~~~ n~~ ö~renmek ihtiyac~n~~duymu~tu. Bunun için mektubu ve tercümesini, Ester Kira arac~l~~~~ile Venedik elçisine
göndermi~~ve onun kontrol etmesini istemi~tir22.
Venedik elçisi Paola Contarini, görev yapt~~~~s~ rada, yine Yahudi Kira'n~ n arac~l~~~~ile, Harem'in di~er etkili kad~ n~~ olan Canfeda Kad~ n ile de
ba~lant~~içerisinde olmu~tur.
Safiye Sultan'~ n, Mart 1587'de Kira Kad~ n ile ilgili olarak Venedik'e ba~vurmu~~oldu~u da görülmektedir23.
Ester Handali, Venedik elçisi olarak görev yapan Bernardo Lorenzo
(1578-90)'dan çok k~sa bir zaman sonra 1590 y~l~nda ölmü~tür.
Ester Handali'nin as~l ad~, Avrupa kaynaklar~nda geçmemektedir. E~i,
Elias Handali'dir. Yaln~zca ~ngiliz elçisi Barton'un Istanbul'daki adamlar~ ndan Salomon Usque'un 1595 tarihli bir raporunda kendisinden
"müteveffeyye", yani "ölmü~" olan Serezli Kira ~eklinde bahsedilmektedir 24.
Bu de~erlendirmeye göre Ester Kira, büyük bir ihtimalle Makedonya'n~ n Serez bölgesi Yahudilerinden olmal~d~r.
Bu ikinci Kira hakk~nda, Venedik kay~tlar~~her ne kadar 1575 y~l~ ndan
ba~layarak bilgi verebilmekte iseler de, kendisinin Elias Handali'nin dul e~i,
1566 y~l~ nda Zacuto Kroni~i'nin bas~m~ n~~destekleyen ve 1569'daki büyük
yang~ nda, ~sak Akri~'in evine misafir olarak s~~~nan zengin Ester Kira oldu~una karar verebiliyoruz.
3) Esparanzo Malchi
III. Mehmed zaman~ nda (1595-1603) üçüncü bir Kira, Esparanzo
Malchi, Osmanl~~Saray~'nda önemli bir rol oynam~~ur. Hammer'deki bir kay~t, Esparanzo Malchi ile ilgilidir. Buna göre Safiye Sultan, göndermi~~oldu~u
atlas kuma~tan dolay~~Venedik elçisine te~ekkür etmekte ve bu arma~an~~
"kölesi Kira" arac~l~~~~ile ald~~~ n~~belirtmektedir25. Ancak burada kullan~lan
"köle" kelimesini lügat anlam~ nda almamak gerekir. Çünkü Osmanl~~toplum
Venedik elçisinin 2 Nisan 1584 tarihli kayd~ndan naldeden, Ha~nmer, GÜR, IV, 156.
Hammer, GOR, IV, 159.
24 H. G. Rosedale, Queen Elisabeth and the Levant Company, London 1904, s. 19.
25 Hammer, GOR, IV, 615.
22

23
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yap~s~ nda köle kad~ n kavram~ , di~er toplumlarda oldu~u gibi de~ildir ve
"cariye" anlam~ ndad~ r. Ayr~ca Yahudi erkek veya kad~ nlardan köle kullan~lmazd~ .
Esparanzo Malchi'nin, ~ngiltere Kraliçesi I. Elisabeth'den, Safiye Sultan
için kozmetik e~yas~~ve güzel giysiler istedi~ini, 16 Kas~ m 1599 tarihli mektubundan ö~reniyoruz26.
Bu üçüncü Kira hakk~ndaki bilgi, di~erlerinden oldukça fazlad~r ve daha
çok da, 1600 y~ l~ ndaki trajik sonunu haz~ rlayan olay ile tan~nmaktad~r. Bu
olay hakk~nda verilen en detayl~~ve do~ru bilgi, Selaniki'de yer almaktad~r.
Esparanzo Malchi hakk~ nda, hem Avrupa ve hem de Osmanl~~kaynaklan
oldukça tatminkâr bilgiler verirler. Öncekilerden daha h~ rsl~~ve ç~ karc~~ oldu~u anla~~lan bu kad~ n, siyaset ile de ilgilenmi~~oldu~undan, bu yönü ile de
tan~ nmaktad~ r.
Esparanzo Malchi, Safiye Sultan için Kira Kad~ n görevini yerine getirdi~i
gibi, onun ad~ na baz~~ ekonomik konular~ na da el atm~~t~ r. Bu konular, devlet
bürokrasisinde yap~ lan atamalar s~ ras~ nda rü~vet al~nmas~~ve darphanede bas~ lan paralar~n ayar~~ ile oynanmas~~ gibi, hassas, tehlikeli ve gayri me~ru uygulamalar olmu~tur. Örne~in alt~ n ve gümü~~para bas~l~ rken, de~erli madenden bir miktar~~al~nm~~~ve yerine de~ersiz maden konularak, daha sonra ayn~~
say~da para kesilmi~tir. Al~ nan de~erli maden, bu uygulamay~~ yapanlar aras~nda payla~~l~ rken, de~er kaybeden para, al~ m gücünü zapfiatm~~, enflasyonu arturm~~~ve halk~n fakirle~mesine ve ho~nutsuzlu~una sebep olmu~tur.
Elbette bütün bu rü~vet ve h~ rs~zl~ klar, yaln~z Kira Kad~ n taraf~ ndan becerilmemi~, baz~~ üst düzey devlet adamlar~, bu konularda kendisine yard~ mc~~ olmu~tur. Bütün bunlardan dolay~~ ~stanbul halk~~ Kira Kad~n'a kar~~~büyük bir
nefret duymu~, fakat Valide Safiye Sultan ile olan yak~ n ili~kisinden dolay~,
bir ~ey yapamamalda birlikte, uygun firsau kollamaya ba~lam~~ur28.
Yap~lan yolsuzluklara bir örnek verebiliriz: Bir gün, Darphanenin Yahudi
mültezimi, Defterdar Mahmud Efendi'ye "bir badem yapra~~~kadar ince ve
bir ~ebnem damlas~~kadar hafif' bir akça getirerek, "mevacib" ödenmesi için
26 Skilliter, SA; "The Letters from the Ottoman Sultana Safiye to Queen Elizabeth I."
Documents from Islamic Chanceries, Columbia 1965, s. 140-142.
27 Avram Gallanti, "Ester Kira", Türk Tarihi Encümeni Mecinuasi, XVI, nr. 17 (94) Ey161
1926, s. 319 vd.
28 Selaniki Mustafa Efendi, Tarih-i Selaniki (Yay. Mehmed ~ psirli), ~stanbul 1989, 5.679.
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böyle bir paray~~kabul ederse, kendisine 200.000 akça verece~ini söylemi~ tin
Defterdar bu öneriyi reddedince, Yahudi mültezim, Sultan Murad'~ n her
türlü konuda yetkili luld~~~~Rumeli Beylerbeyi Mehmed Pa~a'ya ba~vurmu~~ve
ayn~~ öneri onun taraf~ndan kabul edilmi~tir. Mehmed Pa~a verilen paray~~
alarak, o akçan~n mevacib için problem ç~kar~lmadan kabul edilmesini Defterdar Mahmud Efendi'ye emreuni~tin Fakat bu haberin duyulmas~~üzerine,
Topkap~~Saray~~yeniçeriler taraf~ ndan ku~aulm~~~ve 3 Nisan 1589 tarihinde,
Rumeli Beylerbeyi Mehmed Pa~a ile Defterdar Mahmud Efendi'nin ba~lar~~
kesi1mi~tir29.
Di~er taraftan Vezir Had~ m Hasan Pa~a, sadrazam olabilmek için Safiye
Sultan'a çok paralar ve de~erli arma~anlar vermi~ti. Bu sebeple Hasan Pa~a,
sadrazaml~~~~zaman~ nda memuriyetleri para ile satarak zengin olmu~~ve
mevki ve rütbe sat~n almaya gelenlere de, "Sizden ald~~~m paralar~~kime teslim ederim, bilir misiniz?" diyerek Safiye Sultan'~~ imâ etmi~tir30.
~~te Esparanzo Malchi, Safiye Sultan'~n sarraf~~ve rü~vet vas~ tas~~ olmu~,
nüfuzunu gittikçe arturm~~~ve bir çok sarrafl~k entrikalar~~ ile çe~itli politik
dolaplar çevirmi~tir. ~stanbul Gümrü~ü'nü eline geçirmi~~oldu~undan, paran~ n ayar~ n~~bozmu~~ve bu sayede büyük bir servet edinmi~tir31. Esparanzo
Malchi'nin hazineye teslim etti~i "çürük akça"n~ n" sipahilere da~~ t~lmas~, bir
isyana sebep olurken, onun da sonunu haz~ rlam~~t~r. Olay ~öyle cereyan etmi~tir:
Sadrazam ~brahim Pa~a ile seferden dönen yeniçeriler, Recec" ulufelerini istemi~ler ve ald~klar~~ akçan~n çürük oldu~unu görünce "Verdi~iniz akça
i~e yaramaz" diyerek 16 Mart 1600 (1008 Ramazan'~~ ortas~ ) 'de isyan etmi~lerdir. ~eyhülislam Sunullah Efendi'ye giderek, "Bize verdikleri akça çürüktür. Bununla alaca~~m~z ekme~i yemek helal midir?" diye sormu~lard~r. ~eyhülislam da "De~ildir!" cevab~ n~~ verince, bu defa yeniçeriler "Yahudiye Kira
Kar~~gümrükleri iltizam etmi~tir. Bize bu bozuk akçay~~verdi. Bu para ona aittir. Biz de onu öldürece~iz" deyip, bu konuda fetva istemi~lerdir. ~eyhülislam
"Z~ mmiyyenin öldürülmesi dinen do~ru de~ildir. Ancak ~stanbul'dan sürülsün. Siz bana dilekçe getirin, ben padi~aha iletirim" demi~, fakat yeniçeriler
29

Necibe Sevgen, Ayn~~makale, (~ubat 1969), say~~17, s. 64.

3° Necibe Sevgen, Ayn~~makale, s. 64.
Sevgen, Ayn~~makale, s. 64.
Çürük akça: Kan~~m~nda de~ersiz maden bulunan para.
33 Recec: Rebiülahir, a~madelülâ ve Cümadelâtür aylar~na ait üç ayl~k ulüfe.

31 Necibe
32
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sakinle~memi~~ve durum padi~aha iletilince "Kira Kad~n saklanm~~t~r. Yak~nda bulunur, fakat zordur." cevab~~al~nm~~t~r. Çavu~ba~~~Ömer A~a yeniçerileri gruplara ay~ rm~~~ve Yahudi Mahallesi ba~ta olmak üzere, Kira Kad~n'~~
aratt~rm~~t~r. Sonunda bulunan Kira Kad~n, bir ata bindirilmi~, Sadaret
Kaymakam' Halil Pa~a'n~n kona~~na getirilmi~~ve daha attan inmeden, yeniçerilerin hücumuna u~rayarak, parça parça edilmi~tir. Cesedi Atmeydan~ 'nda34 bir a~aca as~lm~~~ve orada iki gün kald~ktan sonra yak~lm~~t~r. Bu kadarla yetinmeyen ve luzg~nl~ ktan gözü dönmü~~olan isyanc~lar, ertesi gün Kira'n~n o~ullar~~ve akrabalar~ n~n kendilerine teslim edilmesini istemi~lerdir.
Büyük o~lu bulunmu~~ve hemen öldürülmü~tür. ~kinci o~lu" ise Müslümanl~~~~kabul ederek, can~n~~kurtarm~~t~r36.
Ölümünden sonra Esparanzo Malchi'nin nakit olarak serveti 500 yük,
yani 50.000.000 akça olarak belirlenmi~~ve bu para ile Yeniçerilerin ulufeleri
ödenmi~tir. Ayr~ca terekesinden ç~kan 42 adet gayrimenkulü, mücevherleri,
gemi ve depolardaki ticari mallar~~müsadere edilmi~, çürük paran~n
"sa~lam"" hale getirilmesi için 100.000 filori darphaneye gönderilmi~tir.
Daha önce Kira Kad~n'~n elinde olan 88 adet "hizmet defteri", yeniçerilerin
maa~lar~n~n verilmesi için da~~t~lm~~t~r. Bütün bunlara ra~men Valide Safiye
Sultan, Halil Pa~a'n~n isyanc~lar kar~~s~ nda gev~ek davranmas~n~~affetmemi~~
ve olaydan k~sa bir süre sonra kendisini görevden ald~rm~~t~r38.
Esparanzo Malchi, bu derecede politik ve ekonomik Kira Kad~n tipinin
ilk ve son örne~i olmu~~ve onun korkunç sonu, bir daha bu gibilerin ortaya
ç~kmas~n~~önlemi~tir. Ayr~ca bu olaydan k~sa bir süre sonra, bütün Osmanl~~
toplumundaki bütün Yahudileri ilgilendiren ve giyim konusunda yasaklapc~~
ve k~s~tlay~c~~tedbirler getiren baz~~kararlar al~nm~~t~r. Buna göre; Yahudilerin çuha ve de~erli elbise ile k~rm~z~~ ~apka giymeleri yasaklanm~~, ancak, siyah veya mor renkli ~apka giyebilmeleri, kendi isteklerine b~rak~lm~~t~r39.

Bugünki Sultanahmed Meydan~.
o~ul, Sultan ~brahim devrinde ölen Aksak Mustafa Çavu~'tur.
36 Selaniki Mustafa Efendi, Ayn~~eser, s.854-857.
37 Sa~lam akça: içerisinde de~ersiz maden bulunmayan para.
35 Selaniki Mustafa Efendi, Ayn~~eser, s. 857; Mordtmann, Ayn~~makale, s. 16.
35 Selaniki Mustafa Efendi, Ayn~~eser, s. 856 "Bundan sonra Yahudiler, çuka ve k~ymetli
elbiseler giymesinler. K~rm~z~~~apka kullanmas~nlar. ~ltizamlara girmesinler. Para i~leri eskiden
oldu~u gibi, kanun üzere görülsün" diye padi~aha dilekçe verdiler. Padi~ah da bir hatt~~
hiimayun ile bunlar~~kabul ve ilan etti."
34

35 Bu
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Venedik elçisi Ottoviano (1604-1608), Esparanzo Malchi'den sonra da
Eski ve Yeni Saray'a Yahudi Kad~nlar'~n s~kl~lda devam ettiklerini belirtmektedir. Bunlar "Kira Kad~n" rolünü devam ettirmi~lerse de hiç biri, önceki
"kötü örnek"ten dolay~, Esparanzo Malchi gibi büyük boyutlarda etkili olamam~~~t~r 4°.
Bütün bu bilgilerden sonra, Yahudi Kira Kad~nlar hakk~nda baz~~de~erlendirmeler yapmak gerekirse, ~u tespiderde bulunmak mümkündür:
Osmanl~~Devleti'nin klasik döneminde Yahudiler, erke~iyle kad~myla,
ekonominin önemli aktörleri olmu~lard~r. Özellikle Türklerin, devletin askerlik, bürokrasi ve ilim sahas~ndaki ilgi ve sorumlulu~u üstlenip, ticaret ve
ekonomiyi kontrollerine alamay~~lan, onlara böyle bir zemin haz~rlam~~t~r.
~nceledi~imiz Osmanl~~Maliyesrne ait kay~tlarda, Salamon, ~sak ya da Arslan
gibi bir çok Yahudinin, iltizam ve mukataalan ellerinde tuttuklar~~görülmektedir. Ekonomiyi elde tutma üstünlü~ü, Klasik Dönem'de Yahudilerin kontrolünde ise, bu üstünlük XVII ve XVIII. yüzy~llarda Rumlara ve XIX. yüzy~lda da Ermenilere geçecektir.
Genel bir biçimde söylemek gerekirse, "her ~ey ihtiyaçtan do~ar".
Yani, Yahudi Kad~nlar~n saray ile bu derece yak~nl~k kurabilmeleri, onlara
duyulan ihtiyaçtan kaynaklanm~~t~r. Di~er bir anlat~mla, Yahudi Kad~nlar~n~n
aktif rol üstlenmek istemeleri ile Osmanl~~Haremi'ndeki kad~nlar~n onlar~n
bilgisinden yararlanmak istemeleri, kar~~l~kl~d~r ve birbirini tamamlapc~~mahiyettedir.
Valide Sultanlar, her ne kadar Kanunrden sonra devlet yönetiminde
etkili olmaya ba~lam~~larsa da, onlar~, ~ngiltere kraliçeleri veya Rus çariçeleri
ile kar~~la~t~rmak do~ru de~ildir. Çünkü onlar, Padi~ahlardan kalan bo~lu~u
doldururken, gerçek anlamda bir devlet yönetimi göstermemi~ler ve yetkisorumluluk dengesinde hareket edilmedi~inden, üzücü olaylara sebep olabilmi~lerdir. Kendilerinin do~rudan bula~mak istemedikleri rü~vet ve adam
kay~rma gibi çirkin konularda da, Yahudi Kira Kad~nlar~~kullanm~~lard~r. Esparanzo Malchi'nin sebep oldu~u olaylar~n sorumlulu~unu, yaln~z bu Kira
Kad~n>a yüklemek, yeterli ve do~ru de~ildir. E~er Valide Sultanlar'~n iste~i
De~erli ara~t~rmac~~Leslie Pierce, I. Ahmed döneminde de bir Kira Kad~n'~n var
oldu~unu bizzat bana söylediyse de, bu konuda bir isim belirtmedi. Sahas~n~n tart~~mas~z
uzman~~olan kendisi, umar~m bir ba~ka güzel çal~~mas~nda, bu konuda aç~klay~c~~bilgiler
verecektir.
40
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ve deste~i olmasayd~ , genelde dul bir Yahudi Kad~ n olan "Kira"n~ n pek bir
etkisi ve önemi olamazd~. Dolay~s~yla, iyi ya da kötü, Kira Kad~nlar~ n yapt~ klar~ n~ n sorumlulu~u, gerçekte Valide Sultanlara aittir ve Kira Kad~nlar, sadece kendilerinden beklenen görevi yerine getirmi~lerdir 41.
Kira Kad~nlar, Valide Sultanlar için, Harem'in s~ k~c~~atmosferinden
Bat~~Dünyas~ 'na aç~lan bir pencere olmu~lard~ r. Bu pencereden bakarken,
bazen Nurbanu-Venedik ili~kileri gibi, orijinleri ile ba~lant~~kurabilmi~lerdir.
Osmanl~~toplumu ve hatta tarihçiler, Kira Kad~nlara kar~~~olumlu bir
gözle balunam~~lard~ r. Hatta biraz da a~a~~larc~~ bir tan~mlama ile kendilerinden, "Kira Kar~" veya "Kira Acuze" ~eklinde bahsetmi~lerdir.
Klasik Dönem'de ekonomik bak~ mdan Yahudilere duyulan ihtiyac~ ,
XIX. yüzy~ lda Ermeniler için görüyoruz. Katolik Ermenilerin Istanbul'dan
Anadolu'nun çe~ itli yerlerine sürgün edilmesinden sonra, onlar~n geri dönmelerini isteyenlerin ba~~nda, Osmanl~~devlet adamlar~~gelmi~tir. Çünkü bu
Ermenilerin önemli bir k~sm~, Osmanl~~yöneticilerinin ekonomik dan~~manl~~~n~~
Türkçe'de "ca" eki, bir küçültme tak~s~d~ r. Osmanl~~ kay~ tlar~nda
"Kira"lar~n yan~~s~ra, "Kiraca" ile de kar~~la~~lmaktad~ r. Bu iki kelime aras~ ndaki fark, bize, daha küçük boyutlarda ba~ ka Yahudi kad~ nlar~n da bulunabilece~ini ça~r~~urmaktad~r.
Kar~~iftiras~ , genelde Yahudilerin tarih boyunca Avrupa ülkelerinde
maruz kald~ klar~~bir harekettir. Buna göre, ekonomik bak~ mdan çok güçlü
hale gelen zengin bir Yahudi'ye iftira at~l~ r ve öldürülmek suretiyle ortadan
kald~ r~ld~ ktan sonra, bütün mal varl~~~ na el konurdu. Osmanl~~ Tarihi boyunca böyle bir olay görülmedi~i gibi, Esparanzo Malchi'nin öldürülmesi de,
bir "kan iftiras~" de~ildir.
Fatma Hatun'a ait muafiyet beraun~~ilk olarak yay~ nlayan Smirnov ve
ondan sonrakiler ki, bunlara günümüzde yap~lan yay~nlar da dahildir, tek bir
Kira'n~ n var oldu~unu sanmaktad~rlar. Halbuki ilk Kira Kad~ n'a verilen berat~ n tarihi 1521, Esparanzo Malchi'nin ölüm tarihi 1600'dür. Bu durumda

41 ölçü bozuldu~u için, narh uygulanmad~, ya~, bal, bu~day, pirinç, nohut, et ve ekme~i,
herkes istedi~i fiyata satar oldular. Kimsenin kimseden korkusu kalmad~ . Halk bu s~ k~ nt~s~ n~n ve
Safiye Sultan için söyleyemediklerinin ac~s~n~, Kira Kad~ndan ç~ kard~ . BItz. Selarliki Mustafa
Efendi, Ayn~~eser, s. 853-854.
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80 y~ll~ k bir süre söz konusudur ve di~er "Kiralar~~hesaba katmad~~~m~zda
ortaya, aktif ya~ant~s~~ 80 y~l olan çok uzun örnürlü bir ki~i ç~ kmaktad~ r.
10) Kira Kad~ n konusu, yaln~ z Yahudi Kad~ nlar~ n Osmanl~~ toplumunda
ekonomik ve siyasi bak~ mdan üst düzeyde etkili bir rol oynamalar~ n~~ göstermesi bak~ m~ ndan de~il, Yükseli~~Dönemi'ni tamamlayan Osmanl~~Devleti'nde, rü~vet ve iltimas~ n gittikçe büyük ve tehlikeli boyutlara ula~t~~~~ve bunun da, Duraklama Döneminin bir göstergesi olarak say~lmas~~ gerekti~i bak~ m~ ndan da önemlidir.

