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Öz 

Eski Anadolu coğrafyası hakkındaki çalışmalarıyla tanınan Arkeolog William Mitchell Ramsay, 

1880’lerden itibaren araştırmalar yapmak için çeşitli zamanlarda Anadolu’ya gelmiş ve on iki yıl boyunca 

Anadolu’yu adeta karış karış dolaşmıştır. Eşi, Mrs. W. M. Ramsay da bu gezilerin büyük kısmına katılmış, o da 

Osmanlı ülkesindeki izlenimlerini “Everyday Life in Turkey” adlı eseriyle paylaşmıştır. Bir İngiliz hanımefendisinin 

ülkedeki gezisi o dönemde kendisiyle karşılaşanlar tarafından nasıl hayretle ve şaşkınlıkla karşılanmışsa, bir 

yabancı kadın yazar gözüyle anlatılanlar da bir o kadar enteresandır. Mrs. Ramsay, Osmanlı ülkesindeki kadınları, 

kırsal kesimde ve kentsoylu olanları anlatmış, gündelik yaşamları hakkında ayrıntılı bilgiler vermiştir. 

Anahtar Kelimeler: M. W. Ramsay, Osmanlı İmparatorluğu, Kadın Hakları 

 

Abstract 

Archeologist William Mitchell Ramsay, who was renowned for his studies about old Anatolian geography, 

visited Anatolia several times since the 1880s in order to conduct research and travelled almost every part of the 

Anatolia for twelve years. His wife, Mrs. W. M. Ramsay joined him on most of these trips, and wrote her 

impressions about the Ottoman lands in her work “Everyday Life in Turkey”. While the trip of a British lady 

aroused astonishment in the country, expressions by such a foreign authoress are also interesting. Mrs. Ramsay 

told of the rural and city women and gave detailed information about their everyday lives. 

Key Words: M. W. Ramsay, Ottoman Empire, Women's Right 

 

Giriş 

Birbirinden farklı uluslar, kültürler ve inanç sistemlerinin birarada yaşadığı Osmanlı 

İmparatorluğu‟nda çeşitli topluluklar arasında geçişkenlik olduğu gibi katı bir izolasyon 

içerisindeki kapalı yapılara rastlamak da mümkündür. Bu durum Osmanlı ülkesini gezen 

seyyahların yazdıklarından açıkça anlaşılmaktadır. XIX.yüzyıl sonlarında eşi arkeoloji uzmanı 

Prof.Dr. William Mitchell Ramsay ile birlikte Anadolu‟yu dolaşan Bayan W. M. Ramsay‟ın 
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gözlemlerine bakacak olursak yazdıklarının bir kısmı bazı toplumsal gerçeklerle örtüşmesine  

rağmen bazıları farklılıklar göstermektedir. Ramsay‟ın kadınlarla ilgili gözlemleri 

incelendiğinde son derece değerli bulgulara rastlamak mümkündür. Anlattıklarının çoğunun 

bilimsel araştırmalar sonucu ortaya konmuş olan bilgilerle uyuşuyor olması da onun 

gözlemlerini daha da güvenilir hale getirmektedir. Ayrıca onun da tıpkı eşi gibi önyargılardan 

uzak bir biçimde olaylara yaklaştığı ve Batı‟da o dönemde hala geçerliliğini koruyan 

Osmanlı‟ya ve özellikle Türkler‟e karşı alaycı ve küçümseyici bir tavırla değil merak duygusu, 

yeni kültürleri öğrenme arzusu ve samimi bir yaklaşım içinde olduğu anlaşılmaktadır. Bu 

yüzden Ramsay‟ın kadınlara dair izlenimlerin XIX.yüzyılın sonlarındaki Osmanlı kadınlarının 

durumunun ortaya konmasında oldukça değerli katkılar sunduğu görülmektedir.  

 

Osmanlı Toplumu ve Kadın 

Osmanlı‟da halk Müslüman olanlar ve olmayanlar olarak iki bölüme ayrılabilir. Din 

esasına göre şekillenen bu ayrım, iki farklı hayat seviyesi, siyasi zihniyet ve dünya görüşünü 

de ifade etmektedir.
1
 Osmanlı haremini inceleyen Çağatay Uluçay, Osmanlı toplumunun aile 

bakımından hangi merhalelerden geçtiğinin bilinmediğini, bu yüzden padişahların hareminin 

incelenmesiyle, Osmanlı ailelerinin örnek aldığı bu ailenin ne kadar etkisinde kalındığının da 

ortaya çıkarılabileceğini belirtmektedir.
2
 

İlber Ortaylı‟ya göre, ailenin temel üretim birimi olduğu bütün geleneksel toplumlarda 

olduğu gibi Osmanlı toplumunda da geniş aile modeli yaygındır. Genelde üç kuşak bir arada 

yaşar ama yakın akraba ve kardeşlerin ailelerini de kapsayan daha geniş bir topluluk söz 

konusudur. Bu durum Müslümanlar kadar Müslüman olmayan halk için de aynıdır. Tahrir 

defterlerindeki kayıtlara göre hane ortalama beş kişiden oluşmaktadır. Ancak her hane 

bağımsız bir aile olarak düşünülmemelidir. Genellikle bir avlunun etrafındaki evlerde aynı 

ailenin üç kuşağına mensup haneler sosyo- ekonomik yapı halinde yaşarlar. Bu birliği, aynı 

mahallede yaşayan yakın akrabalar tamamlar. Geniş aile bireyleri birlikte bir üretim birimi 

oluştururlar. Toplumun çoğunluğunu oluşturan köylülerin dışındaki zanaatçılar için de benzer 

koşullar söz konusudur.
3
 

Aile toplumun esasını oluşturur. Onu oluşturan temeller, yani bireyler ortak ve türdeş 

bir halde toplumsallığın faaliyetini gerçekleştirmeden, başka bir deyişle ailenin üstünde, 

bağımsız olarak onun benliğinde bir işlev taşıyarak toplumsal yaşamın mekanizmasını 

işletmedikten sonra olumlu bir role sahip olamazlar. Bu kadın için de erkek için de böyledir.
4
 

Aileye sosyolojik yaklaşımı içeren bu görüş çerçevesinde Osmanlı toplumuna 

bakılacak olursa geleneksel toplumların genel özelliklerinden çok da farklı bir durumla 

karşılaşılmadığı görülecektir. Yine de bir imparatorluk içerisindeki birbirinden farklı gelenek, 

                                                 
1
 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, C:VIII, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1995, s.482. 

2
 M. Çağatay Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 

2001, s.2. 
3
 İlber Ortaylı, Osmanlı İmparatorluğu’nda İktisadi ve Sosyal Değişim Makaleler I, Turhan 

Kitabevi, Ankara 2004, s.57. 
4
 Salahaddin Asım, Osmanlıda Kadınlığın Durumu, Haz. Metin Martı, Arba Yayınları, İstanbul 

1989, s.16. 
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inanç ve dünya görüşüne sahip topluluklar söz konusu olduğundan aralarında çeşitli nüansların 

olması da kaçınılmazdır. 

 Bu açıdan ele alındığında Yalvaç kazası örneğinde olduğu gibi, Osmanlı Türk aile 

kurumunun temel özellikleri arasında aile kurumunun önemi açığa çıkmaktadır. Aile 

kurulurken eşlerin karşılıklı rıza göstermesine
5
 dikkat edilmiştir. Toplumda çocukların 

korunmasına yönelik adımlar atılmış, çocuk hakları gözetilmiştir. Özellikle kız çocuğu ve 

kadın haklarına önem verilmiştir. İstisnaları olmasına rağmen tek eşlilik yaygın olarak tercih 

edilmiştir. Osmanlı Türk ailesiyle ilgili alınan bütün kararların ve yerleşen temayüllerin ailenin 

olabildiğince sağlam temellere dayandırılıp yaşatılması üzerine inşa edildiği söylenebilir.
6
 

Yine XVIII. yüzyılın ilk yarısında Konya‟da aile kurumu içinde kocanın, ailede mutlak 

bir otoriteye sahip olmadığı belirtilir. Ailedeki üstünlüğü aile işleyişini düzenleme, yönetme ve 

gereksinimlerini karşılamakla ilgilidir. Kocanın ailedeki statüsü ve yetkileri dışında sorumsuz 

hareket etmeye yeltendiğinde karısı ve çocukları tarafından uyarıldığı veya dava edildiği
7
 

tespit edilmiştir. Kadınların büyük kısmının aile üyelerinin mevki, yetki ve görevlerinin hukuki 

açıdan farkında oldukları ve aileyi ilgilendiren konulardaki kararlara katıldıkları belirtilir.
8
 

Ortaylı‟ya göre Osmanlı toplumunun en belirgin özelliği kadın ile erkeğin birbirinden 

uzak oluşudur: “Osmanlı toplumunda olmayan unsur kadınla erkeğin beraberliğidir. Sözünü 

ettiğimiz durum, bugüne kadar etkisi süren ilginç bir boyuttur. Kadının serbestlik derecesini 

tartışmıyoruz. Hiçbir zaman XVI-XVII. yüzyıllarda İstanbul kadınının, Batı‟daki kadınlardan 

                                                 
5
 Görücü usulü evliliklerin Türkler arasında yaygın olduğu bilinse de diğer milletlerin de benzer 

geleneklere belki de daha katı biçimde sahip oldukların Lady Montegu‟nün izlenimlerinden 

anlaşılmaktadır. Montegu‟yü en çok şaşırtan adetlerden biri Ermeniler‟de rastladığı görücü ve beşik 

kertmesini andıran evlenme biçimiydi. Küçük yaşlarda sözlenen, eşini evlenene kadar göremeyen, 

kilisede evlilik töreni sırasında eşini kör, topal her haliyle kabul etmek zorunda kalan gençlerin durumu 

Montegu‟ye oldukça tuhaf gelmiştir, Bkz., Songül Çolak, “Bir İngiliz Hanımefendisi‟nin –Lady 

Montegu- Gözüyle Osmanlı Kadını”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 

Yıl: 2010, C: VII, Sayı: 13, s.402. 
6
 Nuri Köstüklü, Sosyal Tarih Perspektifinden Yalvaç’ta Aile (1892-1908), Günay Ofset, Konya 

1996, s.97. 
7
 Bu konuda bir yüzyıl öncesi yani XVII. yüzyıla ait çalışmalarda da benzer durumlar tespit 

edilmiştir. XVII. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı‟nın bir taşra şehri olan Kayseri‟de sadece Türkler‟in 

değil Rum ve Ermeni kadınlarının da mahkemeleri kullanarak haklarını arama geleneğine sahip 

oldukları anlaşılmıştır: “Belgelerden görüldüğü kadarıyla herhangi bir konuda haksızlığa uğrayan kadın 

şer‟i mahkemelerde kendi hakkını rahatlıkla arayabilmekte idi. Özellikle verasetle intikal eden mallarına 

sahip çıkma konusunda kadınların mahkemelere müracaat ettikleri görülmüştür. Bunun yanı sıra 

Osmanlı kadınları kendilerine veraset yoluyla veya evlenme yoluyla intikal eden malları diledikleri gibi 

satmışlar veya hibe edebilmişlerdir. Türk kadınının sosyo- kültürel ve ekonomik durumu ile ilgili olarak 

verdiğimiz bu bilgiler geçmişten günümüze kadının toplumsal rol ve statüsünün değişmediğini 

göstermektedir. Kadınların yargı yolunu kullanmaları onların hak ve hukuklarının farkında olduklarını 

ve cahil olmadıklarını göstermektedir. Dolayısıyla Türk kadını haksızlığa uğradığı zaman bunun 

çözümünü adalet önünde aramıştır.”, Bkz., Numan Durak Aksoy, “Osmanlı Devleti‟nde Kadınların Şer‟i 

Mahkemeleri Kullanması (Kayseri Örneği)”, Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı: 186, Haziran 2010, 

s.174-175. 
8
 Hayri Erten, Konya Şer’iyye Sicilleri Işığında Ailenin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapısı 

(XVIII. Y.Y. İlk Yarısı), T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2001, s.178-179. 



 

 

 
“Everyday Life in Turkey” Eserinde Mrs. W. M. Ramsay’ın Osmanlı Ülkesindeki Kadınlara Dair 

İzlenimleri 238 

 

 
H i s t o r y  S t u d i es 

Volume 4 Issue 2 

Temmuz /July 2012 

daha çok baskı altında olduğu, kafes arkasında kaldığı kanısında da değiliz. Belge ve bilgiler 

de bu kanaatimizi destekliyor. Ama bu iki cinsiyetin diyalogu açısından bir şey ifade etmiyor, 

bu toplumda kadınla erkeğin beraberliği yoktu ve halen de aksayan bir beraberlik var. 

Geçmişte bu toplumda erkekler ve kadınlar ayrı eğleniyorlardı. Esnafın peştamal kuşanma 

dolayısıyla eğlence günleri vardı; ortaoyunu oynanır, Karagöz seyredilir (bu, çocukların 

seyrettikleri cinsten değil, müstehcen diyaloglar veya siyasî eleştirilidir….), fasıllar geçilir 

taklitler yapılırdı; vezir vüzera ayrı eğleniyordu, kadınlar hamamlarda ve mesire yerlerindeydi 

ve hep erkek veya kadın cemiyeti olarak ayrı törenler, ayrı eğlenceler tertipleniyordu.” Kadınla 

erkeğin toplumda birbirinden ayrı yaşaması durumunun Akdeniz coğrafyasında ortak bir vakıa 

olduğunu, Müslüman, Hıristiyan ya da Yahudiler‟de de durumun değişmediğini belirtir. 

Örneğin XIII-XV. yüzyıllarda Floransa‟daki genç kızlar sadece pazar günleri mürebbileriyle 

birlikte kiliseye giderler diğer zamanlarını evlerinde, konaklarında geçirirlerdi.
9
 

Kuşkusuz geleneksel aile yapısının en önemli üyesi kadındır. Fakat gerek aile içinde, 

gerekse toplumdaki konumu, üretim değeri ile orantılı değildir. Kadının aile içindeki ve 

toplumdaki statüsü çocuklarının sayısı ve yaşının artmasıyla yükselir. Ailenin erkeklerine 

bağımlılığı evlenmeden önce de sonra da aynı şekilde devam eder. Bir aileden diğerine transfer 

edilirken üretici emek unsuru olarak değerlendirilir. Sadece Osmanlı toplumuna özgü 

olduğunun söylenemeyeceği bu transfer karşılığı ödenen değer başlık, kalın
10

 vb. terimlerle 

adlandırılır.
11

 

Kadınlar aynı zamanda uzun savaş dönemlerinde tımar mülkiyetini de ellerinde 

bulundurmuşlardır. En faal oldukları alanlar tarımsal faaliyetler ve dokumacılık olarak 

gösterilebilir. Fakat üretimdeki etkinlikleri ile mülk sahipliği arasında ters orantı olduğu 

söylenebilir. Üretimin içinde olmalarına rağmen resmi kayıtlarda mülk sahipleri olarak adları 

çok fazla geçmez.
12

 

Bu şekilde Osmanlı Devleti‟nde kadınların ancak I. Dünya Savaşı sırasında önemli bir 

sosyo- ekonomik rol oynamaya başladıkları ve medeni hallerinde de bunun getirdiği 

iyileşmeler olduğu genel olarak kabul gören bir düşüne olsa da, XVI. yüzyıldan XIX. yüzyıla 

kadar şer‟i mahkemelerin kapsamlı biçimde incelenmesi sonucunda kadınların ekonomiye 

                                                 
9
 Ortaylı, Osmanlı Toplumunda Aile, Pan Yayıncılık, İstanbul 2001, s.117-118.  

10
 İslam dinine göre nikâhla birlikte almaya hak kazanılan mehr‟in kadına ekonomik güç sağladığı, 

kocasına karşı boşanmayı önleyici bir unsur ya da kadın boşanmayı istediğinde bu kez boşanmayı yani 

yeni bir evlilik yapıncaya kadar maddi imkânlarını karşılayacak bir sigorta işlevini üstlendiği belirtilir. 

Bu yüzden mehr, eski Türkler‟de kızların velilerine verilen kalın ya da Avrupa‟daki kocanın emrine 

verilen dot veya drohoma‟dan farklıdır. XVIII. yüzyılın ilk yarısında Konya‟da kadınların ekonomik 

bakımdan oldukça özgür durumda oldukları tespit edilmiştir. Kadınlar özel mal mülk edinebilmişler ve 

bunu diledikleri gibi tasarruf etmişlerdir. Kadın ayrıca miras yoluyla veya başka yollarda sahip olduğu 

servetini dilediği gibi değerlendirmiş, isterse ticari hayata yönlendirebilmiştir. Aynı yüzyılda Avrupa 

toplumlarının çoğunda kadınlar kocalarından izinsiz davranışta bulunamazken Konya örneğinde 

görüldüğü gibi kadınların mal mülk sahibi olabildikleri, eşlerine borç para verdikleri ve geri ödenmediği 

zaman da hiç çekinmeksizin dava edebildikleri anlaşılmaktadır, Bkz., Erten, a.g.e., s.179. 
11

 Ortaylı, Osmanlı İmparatorluğu’nda İktisadi ve Sosyal Değişim Makaleler I, Turhan Kitabevi, 

Ankara 2004, s.58-59. 
12

 Kadriye Yılmaz Koca, Osmanlı’da Kadın ve İktisat,  Beyan Yayınları, İstanbul 1998, s.152. 
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özellikle de ticarete aktif biçimde dâhil oldukları
13

 görülmektedir. Hatta bazı durumlarda bu, 

kadınların şer‟i kanunlar ve geleneklere göre medeni hallerinde değişiklik yapma talebinde 

bulunmaları ve boşanmalarına yol açmıştır.
14

 

 

Gündelik Yaşamda Kadın 

Kadının gündelik yaşamının devlet tarafından belirlendiği, sınırlandırıldığı 

görülmektedir. Örneğin, Abdülaziz devrinde hükümetin Müslüman halk üzerinde izlediği 

politika ortak değerlere sahip bir Osmanlı tebaası oluşturmak prensibine tezat oluşturur. Enver 

Ziya Karal‟a göre asırlardır her konuda ihmal edilmişliğin bir sonucu olarak koyu bir taassup 

içinde bulunan Müslüman halkın bu durumunu bir anda iyileştirmek mümkün olmayacaktır. 

Fakat taassubun hafifletilmesi gerekirken tam tersine uygulamalar görülmektedir. Örneğin, 

1867‟de hükümet tarafından yayınlanan bir ilanda, dini mazereti olmayanların oruç tutmaya 

zorunlu olduklarını belirtmekte, ayrıca kadınların Ramazan ayındaki faaliyetleri 

düzenlenmektedir. Kadınlar Sultanahmet, Laleli ve Şehzade camilerine gidecekler, başka 

büyük camilere gitmeyeceklerdir. Yaya ya da araba ile bir yerden başka bir yere giderken 

                                                 
13

 Klasik dönem Osmanlı toplumunda Anadolu‟da kadın kamu hayatının önemli bir kısmını teşkil 

eden iktisadi hayatın içinde yer almış, burada kadının statüsü gerek pratikteki uygulamalarla gerekse 

şer‟i hükümlerle tespit edilmiştir. Osmanlı Devleti‟nde uygulanan şer‟i hükümler kadına mülk edinme 

hakkını tanımıştır. Nikâh akdiyle kadının erkekten aldığı mehr ve miras hakkı mülkiyet hakkının 

temelini oluşturmuştur. Şehirli ya da kırsal kesimdeki kadının iktisadi faaliyetleri arasında farklılıklar 

görülür. İşlerini vekilleri aracılığıyla yürüten ve alım satım, imaret ve idari işlerle ilgilenen şehirlerdeki 

kadınlara karşılık kırsal kesimdeki kadın bizzat üretimin içinde olmuştur. Şehirli kadınların 

terekelerinde giysi, süs eşyası, nakit para, ev vb. bulunurken kırsal kesimde yaşayan kadınların 

terekelerinde ancak daha mütevazi birkaç parçaya rastlanmaktadır, Bkz., a.g.e., s.148-154. Kadınların 

taşınır ve taşınmaz mülk sahibi olabilme hakları söz konusuydu. Şer‟i kurallara göre erkek yaşadığı 

sürece karısının mal ve mülküne el süremezdi. Karısının mal ve mülkü olmasına rağmen geçiminden 

erkek sorumluydu. Kadının mülk sahibi olmasının en aşikar yolu kendisine miras kalmasıydı. 

Anadolu‟nun taşra kentlerinde kadınların mirastaki haklarını nakit, kumaş ya da mücevherat olarak 

aldıkları anlaşılmaktadır. Diğer yandan kadınların gayrimenkul sahibi olabilmeleri durumu eyaletler 

arasında farklılıklar arzetmiştir, Bkz., Halil İnalcık- Donalt Quataert (Edi.), Osmanlı 

İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, C: II, (Suraiya Faroqhi, “Kadın ve Aile” ), Eren 

Yayıncılık, İstanbul 2006, s.721-722. XVI. yüzyıl ortalarında Ayntab Mahkemesi‟ne gelen mülk 

sorunları, veraset, alım satım sözleşmeleri ve mülk sahipliğinin tanımlanması başta olmak üzere 

uygulama yönüyle şeriat kuralları uyarınca işlem görüyordu. Ev, dükkân, bağ, bahçe vb. gibi mülklerin 

yanında kadınların erkeklerden farklı olarak yastık, yorgan, tencere, ibrik gibi ev eşyası ile, giysi, takı 

gibi kişisel eşyalara da sahip oldukları ve bunları alıp sattıkları görülür, Bkz., Leslie Peirce, Ahlak 

Oyunları 1540-1541 Osmanlı’da Ayntab Mahkemesi ve Toplumsal Cinsiyet, Çev. Ülkün Tansel, 

Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2005, s.275-276. Konya‟da kadınlar İslamiyet‟in sosyal yaşamı 

düzenleyen kuralları dikkate alarak bu değerler çerçevesinde dokuma tezgâhlarında, bağ, bahçe ve 

tarlada çalışarak üretime katılmışlardır. Servetleri ile eşlerine borç vererek ya da ortak olarak ticari 

hayatta yer almışlardır. Konya ailesi bu yönüyle hem tüketici hem de üretici biçiminde ekonomik 

hayatın içindedir, Bkz., Erten, gös.yer. 
14

 Aryeh Shmuelevitz, “Osmanlı İmparatorluğu‟nda Kadınların Sosyo-Ekonomik Statüsü: XIX. 

Yüzyılın Başlarında Yafa Kadınlarının Durumu”, Türkler Ansiklopedisi, C: XIV, s.28.  
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dosdoğru yürüyecekler, kalabalıkta duraklamayacaklar ve gezinmeyeceklerdir. Alışveriş 

ederken, dükkânların içine girmeden, önünde durarak istedikleri şeyleri satın alacaklardır.
15

  

Bilindiği üzere XIX. yüzyıl Osmanlı için reform dönemidir. Bir toplumda değişim ve 

dönüşüm başladığında bu öngörülebilir alanlar kadar tahmin edilemeyen alanlara da sıçrar. Bu 

yüzden Avrupa medeniyeti askeriyede, maliyede, yönetimde olduğu gibi, kültürde, edebiyatta 

ve gündelik yaşamda da Osmanlı toplumu için model teşkil etmiştir. “Tanzimat dönemi, 

Osmanlı toplumunda yeni bir insan tipinin ortaya çıktığı devirdir. Kuşkusuz XIX. yüzyılda 

Osmanlı toplumu köklü büyük bir değişim geçirmiyordu, ama her alanda bir modernleşmenin 

başladığı tartışılmazdı.” Tanzimat devrinde Osmanlı kadını için de önemli değişimler 

oluşmaya başlamıştır. Bu değişim modadan gündelik yaşama, tüketim kalıplarının 

farklılaşmasına kadar geniş biçimde ortaya çıkacaktır.
16

  

Osmanlı toplumuyla Batı toplumu arasındaki ilişkiler geliştikçe Osmanlı toplumunda 

Batı‟nın taklit edilmesine, Batı‟da da Osmanlı toplumunun eleştirilmesine yönelik gelişmeler 

yaşanmaya başlandı. Özellikle Osmanlı Devleti‟ne gelip Türklerle temas eden Avrupalılar, 

toplumun Batılılaşmasına yönelik çabaların da olması gerektiğini belirtirken bu konuda 

özellikle kadın eğitimine önem verilmesi konusunda birleştiler. Kırım Savaşı sebebiyle İngiliz 

ve Fransız ordularının dost ve müttefik sıfatıyla Osmanlı toplumuyla aynı safta yer alması 

Doğu ile Batı arasındaki buzların erimesi hususunda önemli bir başlangıç oluşturdu. 

İstanbul‟da “alafranga” yayılmaya başladı. Alafrangacılık, Batı geleneklerinin Osmanlı 

toplumuna girmesi şeklinde ortaya çıkarak Batı‟nın hukuk, dil ve diğer kurumlarının 

alınmasında etkili olmuştur. İlk önceleri Türk toplumunun elitleri, yüksek makamlara sahip 

olanlar tarafından benimsendi. Ailenin temeli değişmeden atmosferinde, eşyalarında 

değişiklikler görülmeye başlandı. Evlerin ve konakların içi Batılılaşamaya başladı. Masa ve 

koltuk evlere girdi fakat bağdaş kurarak oturmaya elverişli minderler da atılmadı. Çatal, kaşık, 

bıçak sofraya kabul edilirken sini ve sofra da beraberinde kullanıldı. Redingot, giysiler 

arasındaki yerini alsa da entari de giyilmeye devam edilmiştir.
17

 

Yine aynı şekilde kadın hukuku meselesinin ele alınmasıyla ve tartışılmasıyla birlikte 

XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren kadın eğitimi için çeşitli okullar açıldı. Ayrıca kadının 

üzerindeki toplumsal baskının fark edilmeye başlanması ve bu baskının hafifletilmesine 

yönelik girişimler de ortaya çıkacaktır. Çarşaflar daha estetik hale getirilmeye, peçelerin 

kalınlığı azaltılmaya başlandı. Önce İstanbul‟da başlayan bu hareket zamanla diğer büyük 

vilayetlere de yayıldı. Tabii mutaassıpların bu gelişmelere tepkisi de gecikmeyecektir.
18

  

 

Mrs. W. M. Ramsay’a Göre Osmanlı Toplumunda Kadın ve Aile 

Bayan Ramsay‟ın belirttiğine göre, haremin korumasındaki oryantal hayatın tüm lüks 

ve ihtişamı içinde ve zorluklardan uzak olan kadınlar, Avrupalı kadınlar kadar görünümlerine 

dikkat ederler ve kendilerine özen gösterirler. Fakat bu durum fakir kadınlar için geçerli 

değildir.  En ağır koşullarda “bir öküz gibi çalışarak” hayatın tüm güçlükleriyle çok küçük 

                                                 
15

 Karal, a.g.e.,C:VII, s.282. 
16

 Ortaylı, a.g.e., s.63-64.  
17

 Karal, a.g.e., s.285-286. 
18

 a.g.e., s.287. 
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yaştan itibaren karşılaştıklarından erkenden çökerler ve olduğundan yaşlı ve kötü görünürler. 

Eğer genç bir kadın bir erkeği etkilemek ya da genç kızların yanında iyi görünmek isterse 

ancak o zaman kendine özen göstermektedir. Fakat beli bir yaştan sonra kadınlar kendilerine 

ve giyimlerine özen göstermezler
19

 ve çoğunlukla da şişmanlarlar.
20

 

Yazar, kadınların yaşamlarının zorluklarıyla ilgili durumu bizzat gözleriyle gördüğünü 

anlatır. Örneğin, küçük bir Yörük köyü olan Demirci‟de yörede oldukça fazla olduğu bilinen 

antik eserler için birkaç gün kalmaya karar verdiklerinde mevsim Ağustos‟un başlarıdır. Bu 

dönem hasat zamanı olduğundan kadınlar tarlalarda çalışmaktadırlar. Bir gün kadınlardan bir 

tanesi yazarın dikkatini çeker. O da diğerleri gibi en ağır biçimde çalışmakta ve akşam 

olduğunda eve dönerken ağır iki kap suyu taşımakta ve inatçı bir beygiri de önünde 

sürmektedir. Ertesi gün yeni doğmuş bebeğini sırtına bağlayarak yine tarlada çalışmaya devam 

eder.
21

  

Ramsay, ülkedeki kadın haklarını anlamakta zorlanmış görünmektedir. Karşılaştığı 

farklılıklar onun zihnini karıştırmışa benzer. Fakat evdeki bariz üstünlüğü gözünden kaçmaz. 

Kadın evinin sahibidir. Orada tam etki alanına sahiptir. Evini ve çocuklarını yönetir. Erkeğin 

haremden (evden) dışarı çıkması gerekiyorsa kadın, bunu ima ederek erkeğin ayakkabılarını 

kapının önüne koyar ki bundan içeri girmemesi gereken bir durum olduğu ya da içeride misafir 

bulunduğu anlaşılır. Kadın, yaşları ne kadar büyük olursa olsun çocuklarıyla her zaman 

ilgilidir. Yetişkin erkek çocukları annelerinden izin almadan yanında oturamazlar. Ataerkil 

yapının bunu ne kadar yenip yenmediğini bilmese de bu durumun özellikle hali vakti yerinde 

olanlar arasında oldukça yaygın olduğunu belirtir. Daha fakirler arasındaki durumu bilmediğini 

söyler. Anneye karşı gösterilen saygı, evli erkekler arasında, ailesinin yanında otursa da 

oturmasa da aynıdır. Böyle durumlarda annenin tam olarak liderliği görülmektedir.
22

  

                                                 
19

 XVIII. yüzyılın başlarında Osmanlı ülkesine gelen ve ülkeyi ziyaret eden ilk Hıristiyan hanım 

olduğu belirtilen Lady Montegu ise Türk hanımlarının fiziksel özelliklerinin oldukça çekici olduğunu 

belirtir. Montegu, kadınların sosyal yaşamdaki hareketliliğine, giyim kuşamlarındaki ihtişam ve 

özgürlüğe hayran kalmıştır. Burada erkekler çalışıp para kazanmak kadınlarsa harcamakla 

yükümlüydüler. Erkeğin kadından tasarruflu olmasını beklemesi olağan bir tutum değildi. Kadının 

esaret altında bir yaşamı olmadığını belirtir. Bu durum sadece zenginler arasında değil toplumun 

tamamında gözlenmektedir, Bkz., Çolak, a.g.m., s.401-402. Ramsay ile hemen hemen aynı dönemde 

Osmanlı ülkesine gelen Samuel Sullivan Cox ise, bir Amerikan diplomatı olması sebebiyle daha çok 

saray ve çevresindeki üst düzey elit tabakayı yakından tanıma fırsatı bulmuştur. Genel kanının aksine 

Türk kadınının fiziksel özelliklerinin ne çok iyi ne de çok kötü olduğunu belirtir. Cox, hanımların 

mücevher düşkünlüğünden söz eder. Efendisine edilgen bir biçimde itaat ettiğini belirtir. Hareme kabul 

edilmiş güvenilir kadınların anlattıklarından, Türk kadınlarının neredeyse İngiliz ve Amerikan 

kadınlarının sahip oldukları özgürlüğü yaşadıklarının anlaşıldığını belirtir. Eşlerini seçme konusunda 

diğer kadınların sahip oldukları özgürlüğe sahip olamasalar da rahat bir yaşam sürdüklerini; ziyaretleri, 

giyim kuşam ve süse düşkünlükleri, çocuklarına aşırı derecede özen göstermeleri, doğa sevgileri, 

dindarca düşünceleri, mücevherleri vb. ile dikkat çektiklerini belirtir, Bkz., Samuel Sullivan Cox, Bir 

Amerikan Diplomatının İstanbul Anıları 1885- 1887, Çev. Gül Çağalı Güven, Türkiye İş Bankası 

Kültür Yayınları, İstanbul 2010, s.556-557. 
20

 Mrs. W. M. Ramsay, Everyday life in Turkey, Aberdeen University Press, London 1897, s.106-

107. 
21

 a.g.e., s. 122-123. 
22

 a.g.e., s.105. 
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Bir evde genç kadın ya da birden fazla kadın varsa her biri bazı durumlarda kendi 

evinin sahibidir. Fakat kayınvalideliğin de üzerindeki durum şudur ki, eğer bir kadının eşi 

ölmüşse ve kendisi de zenginse -ki bu çok sık rastlanan bir durum değildir- bu dul kadının 

ülkedeki en özgür kadın olduğunu tahmin ettiğini ve hiç kimsenin ona karşı gelemeyeceğini 

belirtir.
23

 

Türklerin genç yaşta evlendikleri anlaşılmaktadır. Yazar diğer türlüsüne hiç 

rastlamadığını belirtir. Dört kadınla evliliğe İslamiyet‟in izin verdiğini düşünür. Poligami, 

sıradan insanlar arasında yaygın değildir
24

 ve özellikle fakirler arasında görülmez. Her kadına 

ayrı bir ev açmak vb. gerektiği için zengin olmayanların benzer koşulları yerine getirmesi 

zordur. Bunu yapmaya gücü olanlar bile çoğunlukla yapmazlar. Ziyaret ettiği evlerde 

çoğunlukla bir erkeğin eşleri olan iki kadının aynı evde yaşadıklarını, ayrı evlere sahip 

olmadıklarını söyler.
25

  

Ülkedeki yaygın inanışa göre Türk kadınlar kocalarının acınacak bir kölesidirler. Yasal 

olarak Müslüman bir hanımın sahibi onun kocasıdır. Ramsay, son zamanlara kadar İngiliz 

kadınlarının da kanun önündeki durumlarının farklı olmadığını belirtir. Fakat insan doğasının 

her yerde aynı olduğunu ve Türk kocaların eşleri üzerindeki baskısının İngiliz erkeklerinin 

yaptığının yarısı kadar bile olamayacağını ifade eder. Kadınlara yönelik işkenceye ya da 

şiddete dair vakaların oranının İngiltere‟deki alt sınıflar arasında Türkiye‟de olduğundan çok 

daha yaygın, yüzlerce kez daha fazla olduğunu belirtir. Yazar bir köyde karşılaştığı bir şiddet 

olayını anlatırken bir erkeğin kadını dövmesinden bahseder. Olayı ve bağrışmaları duyan kadın 

erkek bazı kişilerin ne olduğunu anlamak için evin önüne geldiklerini, kadını döven erkeğin 

bundan pişman göründüğünü anlatır. Başka bir köyde de evinden sinirli biçimde çıkan bir 

adam ve ardından da kendisine bağıran karısından söz eder. Fakat bu tarz olaylarla fazla 

karşılaşmadığını, daha çok kadın ve erkek arasında samimi bir ilişki gördüğünü belirtir.
26

 

Yapılan evliliklerle ilgili olarak bazı durumlarda babanın, hatta Sultan‟ın bile kızını, ya 

da aileden birini, daha düşük konumdaki biriyle, bir köleyle dahi evlendirebileceğini söyler. 

Böyle durumlarda kadının üstün pozisyonunu koruduğu görülmektedir. Bu konuyla ilgili 

başından geçen bir olayı anlatır: 1891‟de Karadilli köyünde köylüler kendilerini son derece 

                                                 
23

 a.g.e., s.105-106. 
24

 Kaynaklar ve çeşitli araştırmalar da Ramsay‟ın belirttiği hususu yani Osmanlı toplumunda Türkler 

arasında birden fazla kadınla evliliğin az rastlanan bir durum olduğunu ortaya koymaktadır; 

Anadolu‟nun taşra kentlerindeki aile düzeni XVII. yüzyıldan XIX. yüzyıla kadar fazlaca değişmeyen bir 

yapıya sahiptir. Aynı andan birden çok kadınla evlenme nadir karşılaşılan bir olay olmasına rağmen 

boşanma sık rastlanan bir olaydı, Bkz., İnalcık- Quataert (Edi.), a.g.e., s.721. Anadolu‟nun bir kesitini 

oluşturan Konya‟daki ailevi durumda XVIII. yüzyılın ilk yarısında sanıldığının aksine poligami yaygın 

değildir. Birden fazla kadınla evlenen erkeklerin evliler arasındaki oranının % 12,4 olduğu ortaya 

konmuştur, Bkz., Erten, a.g.e., s.180. Yalvaç ailesindeki eş durumuna bakıldığında genellikle bir 

hanımla evliliğin tercih edildiği görülmektedir. % 12 civarında iki hanımla evliliğe rastlanmış olup üç 

dört hanımla eşliliğe rastlanmamıştır. İki hanımla evliliğe ise genellikle ilk hanımdan çocuk olmaması 

üzerine başvurulduğu anlaşılmaktadır, Bkz., Köstüklü, a.g.e., s.95. “…Üstelik, Türkiye‟de şu andaki 

eğilimin çokeşliliğe karşı olduğu ve üst düzey ailelerden pek azının hareminde birden çok eş bulunduğu 

da kesinlikle unutulmamalıdır.”, Bkz., Cox, a.g.e., s.557. 
25

 Ramsay, a.g.e., s.107. 
26

 a.g.e., s.109-111. 
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konuksever biçimde karşılarlar. Misafir odasına kadar eşlik ederler. Yağmur altında dizlerine 

kadar çamura batmış vaziyette zor bir yolculuk yapmış olduklarından eşinin ve yanlarındaki 

adamların öncelikle kendisiyle ilgilendiklerini ve konforunu sağlamaya çalıştıklarını anlatır. 

Köylüler için ise bu alışılmadık bir davranıştı ve bütün bunlardan kendisinin üst düzey bir 

aileye mensup olduğu sonucunu çıkarırlar. Köylülere göre Ramsay, “Sultan of Ingleterra”, 

(İngiltere Sultanı)‟nın kızı olmalıydı.
27

  

Türkler çocuklarına çok düşkündürler
28

 ve onları sevgiyle, özenle büyütürler. Başka 

yerlerdeki insanlarla karşılaştırıldığında çocuklarıyla aşırı derecede ilgilendikleri görülür. 

Türkler arasında babalar bütün çocuklarına karşı aynı sevgiyi gösterirken arada sırada ataerkil 

davranışlar sergilerler. Yazar bir keresinde bir köy evinden ayrılırken dört beş Türk‟le 

karşılaşır. Adamlardan birinin yanında üç dört yaşlarındaki küçük kız çocuğu bulunmaktaydı. 

Kız çocuğu babasının yanından ayrılarak ileride oynamakta olan çocukların yanına gitti. Bir 

anda bir kargaşa oluştu ve sekiz on yaşlarındaki bir kız çocuğunun küçüğün kulağına vurduğu 

anlaşıldı. Bunu gören babası çocuğunu korumak için fırladı ve kafası kadar büyük bir taş 

parçasını yaylım ateşi gibi bir hızla kıza fırlattı. Eğer taş kıza denk gelmiş olsaydı o anda 

ölmese bile büyük bir yara alırdı.
29

  

Teoride kız çocukları erkeklerden daha aşağı seviyededir fakat gerçekte kız 

çocuklarının da erkek çocukları kadar değerli oldukları ve özellikle sadece erkek çocuğuna 

sahip ailelerin kız çocuğu sahibi olmak istedikleri
30

 görülmektedir. Yazar çoğu kez beş altı 

yaşlarındaki küçük erkek çocuklarının kız çocukları gibi giyinmiş ve saçlarının da kız 

çocukları gibi örülmüş olduğunu gördüğünü, annelerinin onları kız çocuğu gibi yetiştirmek 

istediğini tahmin ettiğini belirtir. Bunun nedenini sorduğunda anneleri sadece, çocukların 

bundan hoşlandıkları için öyle giyindiklerini söylemekteydiler. Yazar bir yerde karşılaştığı ve 

oldukça tuhaf bir olaydan da söz eder: Bölgedeki erkek çocuk doğumlarının kız çocuklarından 

fazla olmasından dolayı bazı erkek çocuklarının aileler tarafından kız çocuğu olarak resmi 

makamlara tanıtıldığı böylece onları askere çağrılmak gibi yükümlülüklerden kurtarmaya 

çalıştıklarını belirtir. Olay, resmi makamlar tarafından ortaya çıkarılır.
31

  

Yazar, Hz. Muhammed‟in kız çocuklarından yana bir tutum sergilediğinin anlaşıldığını 

belirtirken Profesör E. H. Palmer‟in “Haroun Alraschid” adlı eserini (introduction, p.12) 

referans gösterir. Eserde, Hz. Muhammed‟den önce Bedevi Araplar‟ın kız çocuklarını diri diri 

gömme geleneğine işaret edilmektedir. “Othman”ın (Hz. Osman) küçük kızını canlı olarak 

toprağa gömdüğü olayın dışında hiç gözyaşı dökmediğinin söylendiği belirtilmektedir. 

Peygamber, bu insanlık dışı uygulamaya şiddetle karşı çıkarak onlara canlı canlı toprağa 

gömükleri küçük kız çocuklarının suçlarının ne olduğunu sormuştur.
32

  

                                                 
27

 a.g.e., s.112-113. 
28

Cox, a.g.e., s.556. 
29

 Ramsay, a.g.e., s.119-120. 
30

 İlgili dönemde Konya‟da erkek çocuğuna kız çocuğuna göre biraz daha fazla önem verildiği soyu 

erkek çocuğun devam ettirdiği fikrinin yaygın olduğu düşünülebilir. Bu, eski Türk kültüründe görülen 

bir özelliktir. Fakat sadece erkek çocuğa sahip olan aileler arasında üç çocuktan sonra şiddetle kız 

çocuğuna sahip olunmak istendiği anlaşılmaktadır, Bkz., Erten, a.g.e., s.182. 
31

 Ramsay, a.g.e., s.120-121. 
32

 a.g.e., s.121. 
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Yazar, kız çocuklarına karşı bir tutumu hiçbir biçimde Türkler arasında görmediğini, 

özelikle kırsal kesimde kız erkek çocuk ayrımı yapılmadığını belirtir. Kadınlar, kuşkusuz, 

kendi koşullarından dolayı çocuklarının erkek olmasını istemektedirler. Yazar bir gün bir 

Çerkes göçmeninin eşi olan Yörük bir hanım tarafından çadırına davet edilir. Hanımın birkaç 

aylık küçük bir bebeği vardır. Yazar, bebeğin kız mı erkek mi olduğunu sorduğunda hanım, kız 

olduğunu memnuniyetsiz bir şekilde söylerken, çocuğa şeytan diye hitap eder. Yazar, 

kendisinin kız çocuklarını çok sevdiğini belirtince, kadın gözyaşları içinde, bebeğin kız 

olmasının talihsizlik olduğunu, çünkü kadınların yaşamının çok meşakkatli olduğunu 

söylemiştir.
33

  

Bir kadının çocuğu olduğunda onu da beraberinde tarlaya götürür. Ramsay, bir İngiliz 

bebeğin o yaşlarda kesinlikle görülemeyeceği bir pozisyonda, bebekleri kadınların sırtlarına 

sarılı olarak çok sık gördüğünü belirtir. Fakat çocuk yürümeye ve kendi kendine yiyeceğini 

yemeye başladığında muhtemelen dekoratif (!) babası da çocuğun bakımıyla ilgilenmeye 

başlayabilir. Erkek bunu bir görev olmaktan çok gönüllüymüş ve sanki tenezzül edermişçesine 

yapmakta ve bu küçük işi bazen tamamen yararsız olmaktadır.
34

 

Bir keresinde Selende yakınlarında kamp yaparken bölgenin müdürü olan ve iyi 

giyimli bir adam kendilerine resmi bir ziyarette bulunur. Yanında bir buçuk yaşlarındaki tek 

kız çocuğunu da getirmiştir. Kızının yanında ona dadılık yapan genç bir erkek de 

bulunmaktaydı. Çocuk sürekli uyudu. Hava ısındığında bakımıyla ilgilenen yardımcı onun 

sıcaktan etkilenmesini önledi. Adam, kızını getirdiği için özür diledi. Fakat diş çıkardığı için 

daha fazla özen gösterilmesi gerektiğini anlatarak onu gözünün önünden ayırmaya korktuğunu 

belirtti.
35

  

Uzun seyahati boyunca çocuklarından ayrı kalan Ramsay, zaman zaman onlarla ilgili 

sorularla karşılaşır. Eşiyle birlikte çıktıkları bu seyahatte çocuklarını İngiltere‟de bıraktıklarını 

söylediğinde hem erkekler hem de kadınlar çok şaşırırlar
36

. Erkekler genellikle bunu 

gönülsüzce yaptığını düşünürler. Kadınlar da çoğunlukla eşinin kendisini buna zorladığına 

inanırlar ve onun adına üzülürler. Yaşlı bir kadın beş çocuğunun İngiltere‟de olduğunu 

öğrenince çok şaşırır ve üzülür. Birkaç gün sonra başka bir köyde aynı soruyla karşılaşır. 

Dizlerine dört beş yaşlarındaki erkek torunlarını oturtmuş olan yaşlı adamlar çocuklarının 

uzakta olmasına hayret ederler. Bir tanesi,  „Allah! Allah! Allah! Bu benim çocuğum, bir tane, 

                                                 
33

 a.g.e., s.121-122. 
34

 a.g.e., s.123. 
35

 a.g.e., s.123-124. 
36

 Ayrıca neden bu kadar zengin bir adamın seyahat etmek yerine evde oturmadığına da 

şaşırmaktaydılar ki yazarın eşi ve hayatını neredeyse Anadolu‟daki antik incelemelere vakfetmiş olan 

William Mitchell Ramsay espriyle bunun eşinin hayali olduğunu söylemiştir, Bkz. a.g.e., s.113. Geniş 

topraklar fetheden bir imparatorlukta çeşitli sebeplerle seyahatler her zaman süregelmişti. Bu amaçla 

yeterli bir han ve kervansaray sistemi oluşturulmuştu. Seferler, iskânlar, iç isyanlar, ayrıca haberleşme, 

para, mal aktarımı ve ticaret gibi nedenlerle yolculuklar yapılmaktaydı. Ama bunun yanı sıra gezmek, 

yer görmek gibi aktiviteler kendi başına seyahat etmek için bir amaç oluşturmuyordu. Osmanlı‟nın son 

devirlerinde seyahat edenler, öncelikle zorunlu nedenlerle yer değiştiren bürokrat memur ya da 

askerlerdi. Köylü ve kasabalılar arasında askerlik ve hacca gitmenin dışında, dar bir çerçevenin dışına 

hiç çıkmamış olanlar çoğunluğu oluşturmaktaydı, Bkz., İlbeyi Özer, “Osmanlı‟dan Cumhuriyet‟e Sosyal 

Yaşam”, Türkler Ansiklopedisi, C: XIV, s.283. 
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ve annesi onun çevresinden iki saat uzaklaşmasına bile izin veremez! Sen beşini de mi 

bıraktın‟ sözleriyle şaşkınlığını gizleyemez.
37

 

Ramsay, ailenin kurulması sırasındaki seremonilerden, düğünlerden az da olsa söz 

eder. Evlilik törenleriyle ilgili olarak çok fazla şey söyleyemeyeceğini, çoğunlukla törenlerin 

tamamını değil bir kısmını görebildiğini belirtir. Bu törenler birkaç gün boyunca sürmekte hem 

gelinin hem de damadın evinde uzun süren ayrı ayrı törenler yapılmaktadır.
38

  

Yazar bir keresinde damadın annesi tarafından gelinin babasının evinde düzenlenen 

eğlenceye davet edildi. Tören, büyük ve zengin bir köyde, köy meydanında yapılmıştı. Damat 

gösterişli bir gençti. Meydanın bir tarafında feraceleriyle örtünmüş olan kadınlar halıların 

üzerine oturmuşlardı. Meydan meşalelerle aydınlatılmıştı. Ortaya serilmiş olan halının ucunda 

beş müzisyen yer almıştı. Sırayla bağdaş kurmuş olan müzisyenler flüt (zurna) ve zilleri 

oldukça yüksek sesler çıkararak çalmaktaydılar. Damadın arkadaşları olan ve hepsi de iyi 

giyimli dört beş genç erkek meydanın ortasına çıkarak törenin açılış dansını başlattılar. 

Ramsay, Türkler‟in dans performansını olağanüstü bulmaz. Müziğin baygın ve cansız 

olduğunu, oynayan kişinin müzisyenlere bir iki kuruş atmasıyla tekrar coştuklarını söyler. 

Yakışıklı bir genç, zeybek kıyafetleri içinde ve kendinden son derece emin bir tavırla paraları 

atmak yerine çalgıcıların alınlarına ve yanaklarına yapıştırır. Seyirciler bu hareketle coşarlar. 

Yazar ertesi gün damadın evine gider. Yüksek duvarlarla çevrili bahçede bekler. 

Davetliler gerek evde gerekse evin önündeki alanda toplanmışlardır. Geline ait eşyalar müzik 

eşliğinde kalabalık bir topluluk tarafından üç deve üzerinde getirilmiştir. Önde çalgıcılar ve 

eşlik eden arkadaşları olmak üzere gelin at üzerinde gelmektedir. Ramsay, içeride olduğu için 

sesleri duyduğunu ama gelinin kapıdan gelişini tamamen görmediğini belirtir. Gelini bekleyen 

damat onu attan indirip kollarına alarak merdivenlerden yukarıya çıkarır ve divana oturmasını 

sağlar.
39

  

Orada bulunan genç kızlar hiç konuşmadan sessizce durmaktaydılar. Gelin altın sarısı 

pullarla işlenmiş mavi ipek tülbenti, siyah rugan ayakkabılarıyla hayranlık dolu bakışları 

üzerine çekmekteydi. Sevgi dolu bakışlarla gelinin başındaki örtüsünü kaldırdılar. Gelinin 

kalın kaşları yarım daire biçiminde boyanmıştı. Dudakları koyu kırmızıydı. Alnı ve 

yanaklarına beyaz pudra sürülmüş ve kırmızı, yeşil ve altın sarısı pullarla pullanmıştı. Göz 

kapakları da benzer biçimde süslenmişti. Ellerinde kına vardı. Üzerine gelinlerin giydiği bir 

çeşit ceket (kaftan) almıştı. Kaftan, menekşe kadifesinden ve yoğun altın işlemeliydi. Beyaz 

cüppesi, Avrupa tarzı olan mavi ipek eteği ve beyaz şalvarıyla kıyafeti tamamlanıyordu.  

Gelin daha sonra kalabalığın kendisini rahatça görebileceği bir yerde sandalyeye 

oturdu. Misafirler şeker ve kahveyle ağırlanırken bazı sorulara cevap vermek için yaşlı bir 

kadın da gelinin yanında bulunmaktaydı. Konukların tamamı gittiğinde damat içeriye girdi. 

Gelin, annesinden ya da diğer büyüklerinden öğrendiği gibi mutlak bir sessizliğe büründü. 

Yazar, erkeğin kızı daha önce görmemesinin tercih edildiğini belirtir. Eğer âşıklar“Arabian 

Nigths” (Binbir Gece Masalları)‟ndaki gibiyseler erkeğin duygularını şiirlerle anlatmaya 

çabalaması ya da en azından beğeni ifadesi içeren bir iki güzel söz söylemesi gerektiğini 
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 Ramsay, a.g.e., s.124-125. 
38

 a.g.e., s.113-114. 
39

 a.g.e., s.114-116. 
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tahmin eder. Gelin, sessiz durur ve damat ellerine birer adet para koyar. Her zaman erkek 

kadına seslenir ama kadın cevap vermez ve erkek gelinin eline tekrar para sıkıştırır. Damat 

gelini güldürmek için çeşitli komik sözler ve sevgi gösterisiyle elinden geleni yapar. Fakat 

gelin bu konuda öğütlüdür. Eline biraz para geçmesini sağlayacak olan bu şansını, belki de son 

şansını iyi değerlendirmesi gerektiğini bilmektedir. Bu yüzden son ana kadar damadın nezaket 

gösterisine direnir. Sonra damat, annesinin ya da bayan arkadaşlarının hazırladığı su ile gelinin 

pullarla kaplı yüzünü siler ve gelini öper. Yazar bunların kendisine anlatıldığını söyler. 

Damadın armağan edecek parasının olmadığı yoksulların evliliklerinde kuşkusuz seremoninin 

bu kısmının önemli ölçüde değişikliğe uğrayacağını düşünür.
40

  

 

Osmanlı’da Kadın Kıyafetlerine Dair 

XVI. yüzyılın başlarından itibaren kadın giysilerinde kapalılık ve örtünme ön plana 

çıkar. Merkezi düzenin egemenliği, fermanlarla getirilen kuralların
41

 kadın giysilerini 

gelenekselleştirmesi kadın giyim kuşamını belirleyen en önemli etmenlerdendir. Anadolu‟dan 

İstanbul‟a yapılan göçler, yeni fethedilen ülkelerden gelen insanlar, Kapalıçarşı‟ya çeşitli 

ülkelerden getirilip satılan eşyalar halkın giyimini yönlendirmiştir. Saraylı kadının giyimini 

dünyanın her yanından gelen cariyelerin etkilediği kuşkusuzdur. Yahudi tüccarların hareme 

getirdikleri kumaşlar ve diğer eşyalar da modayı ve giyimi etkilemekteydi. Fakat saraylı 

kadının kıyafetinde ayrıntılara sebep olan bu değişimler gelenekselliği bozmamıştır. Genel 

olarak bakıldığında kadın ve erkek dış giyimi arasında fark bulunmaz. Çünkü XIX. yüzyıla 

kadar kadın giysisi üzerinde uzmanlaşmış terziler bulunmamaktaydı.
42

 

XIX. yüzyıla kadar Osmanlı sokaklarında kadın görüntüsü değişkenlik gösteriyordu. 

Payitahtta bazı semtlerde kadınlar sokaklarda çok nadir görülüyor, ekonomik yaşama 

katılmıyor, zamanlarının çoğunu evde ve aile ortamında geçiriyorlardı. Sokakta erkeklerle 

konuşmaları, yüzlerini açmaları, erkelerle aynı kayığa binmeleri ve geleneksel giyim kuşamın 

dışına çıkmaları hoş karşılanmıyordu. Padişahlar da kadınların sosyal yaşamdaki yerlerine 

farklı yaklaşım sergiliyorlardı. III. Osman gibi kadınların zorunlu durumlar dışında sokağa 

çıkmasını yasaklayan padişahlar olduğu gibi, II. Mahmut gibi kadınların sosyal hayata daha 

aktif şekilde katılması için uğraşan padişahlar da vardı. İstanbul‟un gözde semti Pera‟da 

Hıristiyan kadınlar saçları açık gezebilirken karşı kıyıdaki Eyüp‟te Müslüman kadınlar 

örtünmek zorundaydılar. Mehmet Akif Aydın‟a göre, Osmanlı‟da kıyafetler de coğrafyaya 

göre değişiklik arz ediyordu. Balkan Müslüman giyimiyle, Kuzey Afrikalı Müslüman‟ın ya da 

Anadolu‟daki Müslüman kadının kıyafetiyle Yemenli Müslüman kadının giysisi aynı değildi. 

Kıyafeti belirleyen sosyal yapı, örf, adet, gelenek, kültürel ortam, coğrafi ve iklim koşulları vb. 

bir arada düşünmek gerekirse Osmanlı toplumunda Müslüman kadının kıyafeti ile Müslüman 

olmayan kadınların kıyafetini birbirinden ayırmak kolay değildir.
43

 

                                                 
40

 a.g.e., s.116-119. 
41

 Osmanlı toplumunda kadınların giyim kuşamının devlet tarafından düzenlenmesini Cox şöyle 

yorumlar: “Sanki Türk kadınları alışkanlıklarını ve sıkıntılarını daha serbest Frenk yaşamına 

benzetmeye çalışıyormuşçasına, sık sık kılık kıyafetin yeniden düzenlenmesine ilişkin polisiye emirler 

çıkıyor.”, Bkz., a.g.e., s.541. 
42

 Sevgi Gürtuna, Osmanlı Kadın Giysisi, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1999, s.57. 
43

 Kemal Öztürk, Halide, Timaş Yayınları, İstanbul 2009, s.15-17. 



 

 

 

  

247  Nurgün Koç 

 

 

 
H i s t o r y  S t u d i es 

Volume 4 Issue 2 

Temmuz /July 2012 

Osmanlı toplumunda, Müslüman kadınlardan İslam‟ın kadınlar için öngördüğü giyim 

kuşama dair kurallara uymaları beklenmekteydi. Tesettüre uygun giyinmek mecburiyeti söz 

konusuydu. Buna göre, kadının vücudunun belirli kısımları, birinci dereceden akrabası 

olmayan, ya da diğer bir deyişle, o kadın ile evlenebilecek erkekler tarafından görülmemelidir. 

Fakat vücudun hangi kısımlarının ve ne şekilde örtünmesi gerektiği tartışma konusudur.
44

 

Örtünmenin sadece Müslüman kadınlara ait bir durum olmadığı, gayrimüslimlerin de daha 

serbest biçimde olsa da örtündükleri bilinmektedir. Montegu‟nun da gözlemlediği gibi örneğin 

Rum kızları kendi hanelerinin bulunduğu bahçelerde açık gezmekte fakat şehre indiklerinde 

mutlaka örtünmekteydiler.
45

 

Osmanlı toplumunda önemli sosyal değişmelerin yaşandığı II. Mahmut döneminde, 

giyim kuşamda Avrupa tarzı yani fes ile setre ve pantolon kabul edildiği için cemaatleri 

birbirinden ayıran dış özellikler
46

 kısmen ortadan kalkar. Müslüman olmayan halkın bir kısmı 

şapka kullanmaya devam ettikleri için bu yöndeki şekil farklılığı devam eder.
47

 

Batılılaşma etkileri XVII. yüzyıldan itibaren kumaş desenlerinde, giysilerin kol, yaka 

ve eteklerindeki değişikliklerle kendini gösterir. XVIII. yüzyılda geleneksel Osmanlı giysileri 

yanında yeniliklere de rastlanır. “Eteklerde, kolların kenarında görülen yırtmaçlar, derin 

dekolteli entariler, hırkaların boyunun uzaması, iç gömlek giyme alışkanlığının bırakılması; dış 

giyimde feracelerin yakasının uzaması, yaşmakların incelmesi ve değişik biçimlerde 

bağlanması, bu yeniliklerin en belirgin olanlarıdır.” En fazla değişiklik gösteren parçanın 

başlıklar olduğu söylenebilir. Sokak giyimi olarak yaşmak ve ferace; ev giysisi olarak da 

gömlek, şalvar, entari ve hırkadan oluşan Osmanlı kadın giysisi XIX. yüzyılın ortalarına kadar 

geleneksel çizgilerini korurken yeniliklere de açık olmuştur. Bu tarihlerden itibaren Batı 

etkisiyle geçiş dönemi yaşanır ve kıyafetlerde Avrupai süsler görülür.
48

 Fakat Osmanlı 

kadınının kıyafette kazandığı özgürlüğün hem yetkililer hem de kamuoyunun bazı kesimleri 

tarafından tepkiyle karşılandığı, bu protestoların yürürlüğe konulan kıyafet düzenlemeleriyle 

açıkça anlaşılabileceği ifade edilmektedir.
49

 

Ramsay‟ın da kadınlarla ilgili olarak en çok dikkatini çeken özelliklerden bir tanesi 

kadınların örtünmesi olmuştur. Sadece kadınların örtünmesi değil bu gizlenmenin davranışlara 

yansımasına, kadınların erkeklerden kaçmalarına dair çok sayıda gözleminden söz etmektedir. 

Yazara göre kadınlarla ilgili çok çeşitli geleneksel örtünme yöntemleri söz konusudur. Bir 

köye girdiğinizde ya ortalıkta hiç kadın göremeyebilirsiniz ya da başı ve yüzü, çok genç yaşta 

olsa bile, tamamen örtülmüş kadınlar görebilirsiniz. Yakındaki bir köyde ise örneğin iki saatlik 

bir mesafede kadınların hiç örtülü olmadığını fark edersiniz. Erkeklerle yan yana oturup sizinle 

konuşabilirler. Başka bir köyde kadınlarla erkeklerin bir arada bulunmadıklarını görürsünüz. 

                                                 
44

 Nicole van Os, “Milli Kıyafet: Osmanlı Kadını ve Kıyafetinin Milliyeti”, Türkler Ansiklopedisi, 

C: XIV, s.242. 
45

 Çolak, a.g.m., s.402. 
46

 Cemaatler kıyafetleri her zaman farklılıklarını gösteren bir araç olarak kullanmışlardı. Belirli bir 

kıyafeti giyen kişi, bu yolla belirli bir topluluğa ait olduğunu ifade edebilmekteydi. Topluluklar kendi 

bağlılarını diğer topluluklarından kıyafetleri sayesinde ayırt edebilmekteydiler, Bkz., van Os, a.g.m., 

s.237. 
47

 Karal, a.g.e., C:VII, s.280-281. 
48

 Gürtuna, a.g.e., s.57-58. 
49

 van Os, a.g.m., s.242. 
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Fakat burada yetişkin kadınlar örtünürken genç olanları örtünmemektedirler. Geleneksel 

biçimde örtülü olan kadınların yabancılarla karşılaşmalarında komik görüntüler ortaya 

çıkmaktadır. Eğer bir erkekseniz sizi görünce hemen durup arkalarını dönerler ve siz 

uzaklaşıncaya kadar beklerler. Eğer orada bir duvar varsa yüzlerini o tarafa dönerler, yoksa 

yola çöküp uzaklaşmanızı beklerler.
50

  

Yazar, kadınların kendisi odada tek başına bulunurken yaşmak olarak belirttiği 

örtülerini açtıklarını belirtir. Yol arkadaşları olan ve on dokuz yirmi yaşlarındaki genç bir 

adamın içeriye girmesiyle ondan çekinmediklerini ve örtülerini örtmediklerini,  kendisiyle 

konuşmaya devam ettiklerini fakat içeriye eşi girdiğinde hemen örtünüp kendisiyle de hızlıca 

vedalaşıp ayrıldıklarını ve buna bir anlam veremediğini belirtir. Ertesi gün oradaki en yaşlı 

kadına, iki erkeğe karşı gösterdikleri bu farklı davranışın nedenini sorduğunda kadın bunun 

Müslüman kadınların geleneği olduğunu söylemiştir.
51

  

 

Haremde Bir Gün
52

 

Ramsay,  seyahatleri sırasında konakladıkları herhangi bir yerde bir iki geceden fazla 

kalamadıklarını, bu yüzden insanların özel yaşamları hakkında çok fazla fikir sahibi 

olamadığını belirtir. Özellikle hanımların kendisini evlerine davet ettiklerini, bir keresinde ise 

bir gün boyunca haremde bulunma şansı elde ettiğini söyler. Burası Afyonkarahisar‟ın biraz 

güneyine bakan, antik Synnada şehrinin en meşhur Türk yerleşimlerinden biri olan “the Jews‟ 

Market” Tchifut-Kassaba
53

 idi.
54

  

Antik eserler bakımından çok zengin olan Tchifut Kassaba‟da bir handa bulunurken 

kendisini yaşlı bir kadın ziyaret eder. Yazar Türkçesinin çok iyi olmadığını fakat kadının da 

pek konuşmaya niyetli görünmediğini ve bu yüzden uzun süren sessiz bir ortamın oluştuğunu 

belirtir. Bu arada, kadın konuştuğunda çok hızlı konuşmakta ve ne dediğini anlamamaktadır. 

Yazar kadına Türkçe bilmediğini söyler. Kadının giyiminden onun “Grek” (Rum) olduğunu 

anlayınca Grekçe bildiğini ifade eder. Bunu duyan kadın çok sevinir ve kendini tanıtmaya 

başlar. Dul olduğunu ve kırk yıldır Türkler arasında yaşadığını, “mamina” (ebe) olduğu için 

iyi bir gelirinin bulunduğunu ve kendisi gibi yalnız olan varlıklı bir hanımın evinde yaşadığını 

belirtir.
55

  

Tchifut Kasaba, verimli bir arazi üzerinde bağ ve bahçeler arasındadır. Eve gidinceye 

kadar kirli dar sokaklardan geçerler. Bir gece öncesinde önünde durdukları - mermer bloklar 

üzerindeki kitabeden dolayı- çeşmeyi hatırlar. Bahçe kapısına geldiklerinde kapıyı zenci bir 

kız açar. Avludan iki katlı geniş eve geçerler. Her şey son derece iyi ve bakımlı 

görünmektedir. Dar holün sonundaki geniş ve aydınlık bir odaya girerler. Odadaki pencere 

kafesleri dışa doğru olup beyaz perdeler asılıdır. Yerde yumuşak kalın bir halı serilidir. 
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 Ramsay, a.g.e., s.102-103. 
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 a.g.e., s.103-104. 
52

 Yazarın burada kullandığı harem ifadesinden Osmanlı Sarayındaki harem değil, sadece kadınların 

bir arada oldukları ev ya da çeşitli ortamlar anlaşılır. 
53

 Sözü edilen yer “Şuhut” olmalıdır. 
54

 a.g.e., s.126. 
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 a.g.e., s.126-129. 
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Pencerelerin önündeki divanda minderler ve yastıklar sıralanmıştır. Karşıda ahşap oymalı bir 

dolap vardır. Odada başka bir mobilya bulunmamaktadır. Divan oturan evin hanımı sigara 

içiyordu. Kırk yaşlarında, balıketli, küçük burunlu ve parlak siyah gözlüydü. Saçları uzun, gür 

ve kömür gibi simsiyahtı. En büyük oğlu yerde oturmuş nargile içiyordu. İçeri girdiklerinde 

ayağa fırladı ve misafirleri selamlayarak annesinin yanına dikildi, oturması için izin verinceye 

kadar bekledi. Kaftanı ve mavi pantolonu yepyeni görünüyordu. Oldukça güzel bir Çerkes kızı 

olan eşi de saygıdan kapının yanında ayakta bekliyordu. İki hanımın yani gelin ve kaynananın 

giysileri Türkler‟in giydikleri çirkin kırmızı giysiler yerine Avrupa‟dan getirtildiği anlaşılan 

şık, kaliteli ve son moda kıyafetlerdi. Evin hanımı Ramsay‟ı yanına divana davet eder ve 

gelinine sigara ikram etmesini buyurur. Daha sonra sıradan konuşmalar başlar. Yazarın 

kıyafeti, ayakkabıları, şapkası, eldivenleri vb. ile ilgilenirler. Hanımın oğlu ise farklı bir 

gururla karşıdan bakmaktadır. Fakat daha sonra yazarın çantasından çıkardığı kalem, not 

defteri vb. ilgisi artar. Özellikle yanındaki altıpatları gösterince tüm gururunu bastırarak annesi 

ve eşi kadar ilgi göstermeye başlar.
56

  

Hanımın gelini ve zenci kız (hizmetçi) ellerini yıkamaları için bir leğen getirirler. 

Sonra bir tepsi içinde nar, zeytin, ekmek, peynir ve bal ikram ederler. Daha sonra misafirlerine 

evi gezdirirler. Ramsay, gelinin dairesini görür. Oğlu ile gelin dışarıda annelerinin olmadığı 

yerde el ele tutuşmaktaydılar. Üst katta bulunan bu büyük odada geniş bir yorgan ve ipek 

çarşaflar, kaplar, tavalar, kandiller, kahve takımları, tepsiler, raflar, gelinin eşyalarının olduğu 

büyük bir sandık ve diğer çeşitli giysiler bulunmaktaydı.  

Döndüklerinde evin sahibi olan hanım, “Stuart” kraliyet kıyafetlerini andıran kadife 

bir ceket (uzun ceket, kaftan) giymiş olarak kendilerini beklemekteydi. Gözlerinin çevresini bir 

çeşit koyu pudrayla boyamıştı. Sağlıkçı kadın arkasından ona küçük bir aynayı tutarken o da, 

hanımefendiye gözlerinin hassas olduğu için bunu yapmak zorunda olduğunu söylemesini 

istemişti. Kadın başındaki kırmızı fesin üzerindeki küçük mavi mendili bir çift göz alıcı 

mücevherle süslerken boynuna da değerli ve son derece gösterişli, inci benzeri bir dizi kolye 

taktı. Gelini de aynı şekilde giyinip süslenmişti. Menekşe kadifesi ceketi altın işlemeliydi. O 

da makyajını yapmıştı. İkisi de siyah rugan yüksek topuklu Fransız ayakkabılarını giyerek ipek 

feracelerini üzerlerine aldılar. Dışarı çıktıklarında güneşten korunmak için yazarın yanında 

güneş şemsiyesi bulunmaktaydı. Hanımlar da küçük bir şemsiye açtılar.
57

 

Yaklaşık on dakika yürüdükten sonra gidecekleri eve ulaştılar. Burası tipik Türk evi 

tarzında harap ve kirli görünümlü bir evdi. Avluda bilindik genel kokular saçan bir gübrelik 

vardı. Bazıları Synnada‟dan olduğu anlaşılan birkaç mermer basamak çıktıktan sonra evin 

önüne eklenmiş olan verandaya ulaştılar. Kapının önünde bir düzüne belki de daha fazla sayıda 

ayakkabı bulunmaktaydı. Kadınlar feracelerini çıkarırlar ve içerideki diğer hanımlarla 

gülümseyerek ve coşkulu bir şekilde selamlaştılar. Gittikleri evin sahibi de yazarı oldukça 

misafirperver biçimde karşıladı. Ramsay, odanın geniş ve hoş olduğunu belirtir. Pencereler 

ağaçların olduğu bahçeye bakıyordu. Yerde kalın bir halı vardı. Pencerelerin önündeki duvarı 

boydan boya kaplayan bir divan, onun karşısında da hasır bir sandalye bulunuyordu. 

Pencerelerin karşısındaki duvar ahşapla küçük raflara bölünmüş ve üzerlerine kap kacak lamba 

vb. konulmuştu. Duvarın bir köşesinde yüksek kubbeli bir şömine (ocak) vardı. Şöminenin 
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üzerindeki taştan heykelin bir kadın figürü olduğunu fark eder. Rum kadın kendisine onun 

dans eden kız olduğunu söyler.
58

  

Yazar ev sahipleri ve diğer misafirlerle tanışır. Orada bulunanların bir kısmı kadınların 

çeşitli yaşlardaki çocuklarıdır. Çocuklardan sadece bir tanesi evin birinci hanımının 

çocuğudur. On üç- on dört yaşlarındaki erkek çocuk oldukça güçsüz görünmekteydi. Haremde 

bütün gün kalmaya izinli olduğu anlaşılıyordu. Şekerlemelerden yemekte, kadınların 

konuşmalarını ve dedikodularını dinlemekte ve annesinin ilgisini çekerek nazlanmaktaydı. 

Diğer çocuklar daha küçük yaşlarda, en küçüğü de birkaç aylıktı. Rum Hanım, yazara bebeğin 

annesi olan kadının kocası tarafından köle olarak satın alındığını ve ilk çocuğu doğmadan önce 

onunla evlendiğini söyler.
59

  

Yazarın ilgisini kadınların kıyafetleri çeker. Kadınlar genel olarak Türk stilinde 

giyinmişler, özellikle gençler Avrupa tarzı ile kombinasyon yapmışlardı. Evin hanımının 

(master’s mother) görünümü oldukça ilgi çekiciydi. Yaşlı, oldukça şişman fakat canlı ve 

hareketli biriydi. Pembe basmadan bir pantolonu (şalvar) topaç gibi vücuduna geçirmiş, 

üzerine bol bir ceket (gömlek) almış, beyaz yün çoraplar giymişti. Kar beyazı saçları vardı. 

Davranışları da kıyafeti gibi sadeydi. Ramsay ile samimi biçimde ve gülümseyerek ilgilendi. 

Kendisine kahve, sigara, kavun ikram edildi. Yazar kadınlardan birine gösterilen farklı ilgiden 

dolayı onun özel bir konuk olduğunu tahmin eder. Bu hanım akşam olduğunda ibadet etmek 

istediğini belirtir. Gelini, örtüsünü (başörtüsü) getirir. İbadet için getirilen iki tane örtü 

(namazlık, seccade) belli bir yöne doğru halının üzerine serilir. Başları örtülü hanımlar 

yaklaşık on beş dakika ibadette bulundular. Bu arada diğerleri sigara içip gülüp eğlenmeye, 

konuşmaya devam etmekteydiler.
60

 

İbadet (namaz) devam ederken dışarıdan bir çocuğun gürültüsü duyulur. Pejmürde 

giysili bir kadın, kucağında bir çocuk, bir başkasın da elini tutmuş olarak yalınayak vaziyette 

gelir. Ardından kendisi gibi başkaları da gelirler. Kendileri, bebekleri ve küçük çocuklarıyla 

birlikte ortam bir anda kalabalıklaşır. Bu duruma şaşıran yazara Rum Hanım, kendisi için 

geldiklerini söyleyerek yanlarına gider. Siyah çantasını açarak çocuklara yaklaşık on gün önce 

yaptığı aşıları kontrol etmeye başlar. Aşının yaygın ve öldürücü olan çiçek hastalığına karşı 

koruyucu olduğunu söyler. İşi biten kadınlar çocuklarını alarak aceleyle geri dönerler.
61

  

Yazar daha sonra bahçede ve evde yapılan eğlenceyi
62

 anlatmaya başlar. Önce geniş 

bahçeye çıkarlar. Bahçenin çok güzel olduğunu, büyük ağaçlar, ortasında bir havuz ve az 

miktarda da çiçek bulunduğunu söyler. Bahçeye gelen dansçı kız elindeki defi çalarak şarkı 

(türkü) söylemeye başlar. Türkü uzun fakat nağmeleri kısaydı. Ramsay, Titian‟ın belirttiği, 

dört ayrı tonda resim yapamayanlar olduğu gibi şarkıda da dört tonu bir arada kullanmalarının 

mümkün olmadığı insanlar olduğunu söyler. Sıklıkla duyduğu Türk şarkılarının sözlerini 

anlamasa da her zaman aynı hüzünlü melodiye sahip olduklarını, bahar fısıltısıyla çevrelenmiş 
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 a.g.e., s.138-139. 
60
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 a.g.e., s.141-143. 
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 Kadınlar da erkekler de ayrı ayrı eğleniyorlardı. Oyun kolları vardı, bu kollar zenginlere köçek, 
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ağaçların altında, sadakatsiz aşığa serzenişi içeren türkünün, defin monoton vuruşlarıyla 

birlikte kendisinde huzur verici bir etki yarattığını ifade eder.
63

  

Daha sonra evin hanımı dansçı kıza içeriden çağrıldığını söyler.  O da hiçbir şey 

söylemeden hemen içeriye geçer. Yazar, odaya geri döndüğünde insanların bir kısmı divanda 

bir kısmı da yerde minderler üzerinde oturmaktaydılar. Odanın ortasında ikinci bir dansçı kız 

da bulunuyordu. İkinci kız diğerine göre daha çekiciydi ve insanların sürekli bakışlarından 

sıkılmış bir hali vardı. Ramsay, kitaplarda sık sık çekici “Oriental” (Doğu‟ya özgü) dansçı 

kızları gördüğünü ama böyle bir ortamı gözleriyle görme fırsatını yakaladığı için çok mutlu 

olduğunu ifade eder. İkinci kız uzun boylu ve balıketliydi. İri parlak gözleri simsiyahtı ve 

makyajı gözlerini daha çekici hale getirmişti. Koyu uzun saçları altı parçaya ayrılmış ve 

neredeyse yere kadar uzanıyordu. Yazar belki de saçın yapma olabileceğini düşünür. Süslü 

püslü “Manchester” baskılı bir pantolon (şalvar), beyaz ve sarı pamuklu bir ceket giymiş, 

mavi boncuklarla süslenmiş küçük bir fes takmış, kırmızı bir atkı ve beyaz yün çoraplarla 

kıyafetini tamamlamıştı. Bir süre sonra dansçı kız sandalyede oturan ve bahçede şarkı söylemiş 

olan kıza hazır olduğunu ve kendisinden başlamak için işaret beklediğini ima etti ve dans 

başladı. Dansöz, yavaş hareketlerle, önce ayaklarını yerden kaldırmadan süzülerek dans etti, 

sonra kollarını yavaşça kaldırarak, bir o yana bir bu yana çevirerek parmaklarını şıklatmaya 

başladı. Yarım saat kadar dans eden kızın yanakları pembeleşir, alnından terler akar. Yazar 

onun için üzülür, dansın sonunda bir sarhoş ya da çılgına benzediğini ifade eder.
64

  

Dansçı kızın performansını hiç kimse ne alkışlamış ne de konuşmuşlardı. Merak ya da 

ilgi gösterisi olmaksızın sigaralarını içtiler. Sonunda otoriter dul kadın dansın yeterli olduğunu 

söyledi ve def çalarak şarkı söyleyen kıza da susmasını bildirdi. Dansçı kız şaşırarak dansını 

bırakınca diğeri sıranın kendisine geldiğini görerek benzer şekilde ve def çalarak dans etmeye 

başladı. Ancak birkaç adım atmıştı ki seyircilerden biri yüksek sesle performansına son 

vermesini söyleyince o da şaşkınlıkla yerine oturdu. Yazar, Türk dansçı kızların büyüleyici 

danslarına dair genel inanışının, gördüklerinden sonra tamamen ortadan kalktığını, kendileri 

çekici olarak adlandırılabilecekse de dansları için aynı şeyi söylemenin mümkün olmadığını 

belirtir. Diğer zamanlarda gördükleri de bu fikrini değiştirmez.
65

  

Bu arada saat dörde yaklaşmıştır. Ramsay, o zamana kadar biraz zeytin, bal ve bir 

dilim kavundan başka bir şey yemediği için sofranın hazırlandığını görmekten memnun olur. 

Türklerde masa örtüsü masanın üzerine değil altına örtülür. Bu kez örtü yorgan gibi 

(patchwork) işiydi. Örtünün üzerine dört ayaklı bir tabure onun üzerine de yuvarlak büyük 

metal bir tepsi konuldu. Sofrada ekmek ve çörek benzerleri vardı. Dansçılardan biri ortadan 

kaybolmuştu. Uzun boylu olanı zenci hizmetçiyle birlikte misafirlerin ellerini yıkamaları için 

leğen, ibrik ve peşkir getirdi. Sonra hanımların bir kısmı namazlık ve örtülerini alarak 

yemekten önce ibadet etmek istediler.
66

  

Masanın (sofra) etrafına minderler konulmuş ve misafirler alışkın olmayanlar için son 

derece zahmetli olan Türk tarzı oturma biçimiyle yerlerini almışlardı. Köşeleri oldukça güzel 

nakış işlemeli olan örtüyü misafirler dizlerinin üzerlerine örtmekteydiler. Sofranın etrafında 
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evin yaşlı ev sahibi hanım da dâhil olmak üzere on iki kişi vardı. İki gelini ise hizmetçileri ve 

dansçı kızlarla birlikte misafirlere hizmet etmek üzere beklemekteydiler. Önce  (pishmish) 

denilen yemek toprak kap içinde getirildi ve sofranın ortasına konuldu. Sapları renkli 

boyanmış siyah tahta kaşıklarla yemek yenmeye başlandı. Yazar oldukça aç olmasına rağmen 

bu yemeği yemek istemez. Ilık olan yemeğin pirinç, soğan, ekşi süt, peynir ve yağdan 

oluştuğunu, tadına bakıp yemeği bıraktığını fakat diğerlerinin çok lezzetli olduğunu söyleyerek 

afiyetle yemeye devam ettiklerini belirtir.
67

  

Diğer yemek dana etinden yapılmış bol sarımsaklı bir yemekti. Yazar yemeğin elle 

yenmesiyle ilgili “Oriental” geleneği bildiğini söyler. Bu yemeği de elle yerler. Hanımlar 

kibar bir şekilde ve sadece iki parmakları ile başparmaklarını kullanarak yemeklerini 

yiyorlardı. Sağ tarafında oturmakta olan Rum Hanım Ramsay‟ın önceki yemek sırasındaki 

tepkisini gözlemlemiş olduğundan bu yemeğin lezzetli olduğunu ve yemesini ima eder. Yazar, 

bu yağlı dana etinden yapılmış yemeği beğenir. Yemek sırasında kimse konuşmaz, herkes 

sadece yemekle meşguldür. İlk yemek sırasında zayıflayan sohbet, ikinci yemeğe geçildiğinde 

tamamen sona erer ve bu durumu yazar “Binbir Gece Masalları”nın kreması olarak betimler. 

Herkes doyar ve kalkıp ellerini yıkarlar. Sofrada yaşça büyüklerin yerini hemen gençler alır. 

Kocaman ve nefis kokulu bir pasta (hamur işi) sofraya gelir. Bu hamur işinin mutlaka tadına 

bakılması gerektiğini düşünür.
68

  

Fakat yemek telaşı bitmez, bu kez de sofraya kocaman bir tabağın içinde “dolmadhes” 

(dolma) -kıymalı pirinçten oluşan ve üzüm yapraklarına incecik sarılmış olan- gelir ama tok 

olduğu için yiyemez. Kendi kendine bu yemeğin son olduğunu, öyle olması gerektiğini 

düşünür ama yemek servisi devam eder. Sofraya balla pişirildiği anlaşılan bir tabak vişne gelir 

(vişne reçeli olmalıdır). Yazar yemek ikramının bu kadar çeşitli olmasını yadırgamaya 

başlamıştır ve nazikçe reddetse de diğer kadınların kendisine soğuk bir şekilde baktıklarını 

fark eder.  Daha sonra fıstıkla doldurulmuş rosto (bir çeşit kebap) vişneleri izler. Yazarın 

yanındaki kadın ona elleriyle bir parça seçip ağzına koymaya çalışır. Bunu hisseden yazar geri 

çekilerek reddeder. Ramsay, kadın bu girişimi gerçekleştirmek üzereyken büyükçe bir parça 

koparıp yemeye çalıştığını ve sonra kadın başka bir şeyle ilgilenirken gizlice tepsinin altına 

koyduğunu anlatır. Rum hanım da yazara sürekli yemesini söylemektedir. Bu yemekten (keçi 

eti) sonra bir tabak tatlı gelir ve yanında tekrar tavuk, sebzeler, etler ve meyvelerle birlikte 

yemek devam eder. Her zaman bir tabak et ve ardından tatlıdan oluşan berbat bir menü olarak 

ifade ettiği yemekleri saymayı sonunda bıraktığını belirtir. Hava kararır fakat sıkıcı ziyafet bir 

türlü bitmek bilmemektedir. Birdenbire sofraya “pilaf “ (pilav) gelir. Pilavın her zaman sofraya 

en son gelen Türk yemeği olduğunu hatırlar. Oradaki Rum hanım, pilavın Türkler‟in en güzel 

ve temel yiyeceği olduğunu belirtir. Herkes afiyetle yemeye devam ederken yazarın sol 

tarafında oturan bir kadın tombul elini yazarın eline koyarak eğer yemeği bittiyse sofradan 

ayrılabileceklerini söyler. Ramsay, bu bitmek bilmeyen yemek davetinin aşırı ikramdan sıkıcı 

bir hale gelmesini son derece eğlenceli bir dille anlatmaktadır. Kendi kendine, yemek zaten üç 
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berbat saattir bitmişti, dedikten sonra bacakları tutulmuş olarak yerinden kalkar. Ev sahibi 

gelinine sigara ikram etmesini bildirir, dansçı kız da yanında kahve sunar.
69

  

Yazar nihayet nazik bir dille ayrılması gerektiğini belirtir. Dindaşım dediği (my co-

religionist) Rum hanım kendisini kaldığı hana kadar götürmeye söz verir. Kapıdan 

çıktıklarında verandada bir zaptiye kendilerini hana götürmek üzere beklemektedir. Rum 

hanım güvenli olması için onu kendisinin çağırdığını söyler. Sıcak bir vedalaşmadan sonra 

hana döndüğünde eşinin neredeyse polisten yardım istemek üzere olduğunu belirtir.
70

  

 

Sonuç 

Bayan W. M. Ramsay, Osmanlı ülkesindeki seyahatinde eşi William Mitchell 

Ramsay‟a eşlik etmiş olduğundan ve yolculuklarının esasını Anadolu‟daki antik incelemeler 

oluşturduğundan herhangi bir yerde uzun süre kalamamış, seyahatlerinin rotasını bu amaç 

oluşturmuştur. Bu yüzden gözlemleri daha çok W. M. Ramsay‟ın antik incelemelerini 

gerçekleştirdiği Anadolu‟nun Batı ve orta kısımlarının kırsal kesimlerini kapsamıştır. 

Dolayısıyla Bayan Ramsay‟ın gözlemlerinin yüzeysel olduğunu söylemek mümkündür. Fakat 

bu kısa süreli gözlemlerin oldukça sağlam bir sağduyu ile değerlendirildiği ve mümkün 

olduğunca bu yüzeysellikten kurtulduğu görülmektedir. 

Bayan Ramsay‟ın gözlemlerinden Osmanlı toplumundaki kadın erkek ilişkileri, aile 

yapısı, çok eşlilik, giyim kuşam, çocuklara karşı gösterilen sevgi vb. hakkında bilgi sahibi 

olmak mümkündür. Karşılaştığı kadın erkek ilişkilerini samimi ve sevgi çerçevesinde görmüş, 

kadına karşı şiddet içeren olaylara da tanık olmasına rağmen bu tarz vakalarla sıklıkla 

karşılaşmadığını belirtmiştir. Kadın erkek ilişkileri ve kadına uygulanan zorbaca davranışları 

kendi ülkesiyle yani İngiltere ile karşılaştırarak Osmanlı ülkesindeki durumun çok daha iyi 

olduğunu belirtmiştir. Çok eşlilik olmasına rağmen yaygın olmadığını belirtmiştir. Osmanlı 

Devleti‟nde Müslümanlar arasında poligamik evliliklerin toplumda nadir rastlanan bir durum 

olduğu çeşitli araştırmalarda gösterilmiş olduğundan Ramsay‟ın bu konudaki gözleminin de 

gerçekçi olduğu anlaşılmaktadır. Yine aynı şekilde Türkler‟in çocuklarına karşı aşırı bir sevgi 

ve ilgiyle bağlı olduklarını belirterek bu konuda kız ya da erkek çocuk arasında bir fark 

gözetmediklerini belirtir. İzlenimleri, özellikle Müslümanlar ve Türkler arasından kız 

çocuklarına erkeklere göre daha az değer verildiği genel kanısını geçersiz kılmaktadır. Bu 

konudaki iyileşmede özellikle İslam peygamberinin tutumunun büyük katkısı olduğunu 

düşünür. 

Ramsay‟ın anlattıklarından kadınların sahip oldukları ekonomik koşullara göre farklı 

yaşam biçimleri sürdükleri anlaşılır. Ekonomik yönden güçlü kadınlar eşleri hayatta olsun ya 

da olmasın oldukça rahat koşullarda, konaklarda hizmetçilerle vb. yaşamaktaydılar. Zengin 

olmayanlar ise özellikle kırsal kesimde tarım alanlarında çalışıp, aynı zamanda evin bütün 

sorumluluğunu da üstlenerek, çocuk bakımının neredeyse tamamı üzerlerinde olarak güç 

                                                 
69

 a.g.e., s.152-155. Türk kadınlarının yemek alışkanlıklarına dair Cox‟un ifadeleri de yukarıdaki 

durumu yansıtmaktadır: “… Çok yaygın bir niteliği seçmem gerekseydi, yemek yemek konusunda iyi 

olduğunu söylerdim…. haremde ve dışarıda, harem sakinlerinin pikniklerinde tüketilen şeker ve tütünün 

haddi hesabı yoktur…..”, Bkz., a.g.e., s.556. 
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 Ramsay, a.g.e., s.155-156. 
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koşullarda yaşam mücadelesi vermekteydiler. Ramsay, daha çok kırsal bölgeleri dolaştığı için 

büyük şehirlerdeki kadınların yaşantılarından çok kasaba ve köylerdeki kadınların yaşamlarına 

tanık olduğundan onların çalışma koşulları hakkında kırsal kesime dair işlerden söz etmekte, 

örneğin ticaret ya da ekonominin diğer dallarındaki kadınlara dair herhangi bir bilgi 

vermemektedir. 

Yine Osmanlı toplumunda farklı kültürlere ve geleneklere bağlı olarak örtünme 

biçimleri olduğu, bazı köylerde kadınların ve genç kızların serbestçe ve gizlenme gereği 

duymadan dolaşabildiklerini bazı köylerde ise sıkı bir örtünme biçimiyle erkeklerden 

kaçıldığını anlatır. Örneğin Rum köyleriyle Müslüman köyleri arasında farklılıklar olduğu 

gibi
71

, Müslüman köylerinin de kendi aralarında kadın erkek ilişkilerinde farklı yaklaşımlar ve 

örtünme biçimleri görülebilmektedir. Ramsay‟ın çok iyi açıklayamadığı bu farklılık özellikle 

Çerkes köyleri gibi Müslüman olmasına rağmen kadın erkek ilişkilerinin çok daha serbest 

olduğu kültürlere ait olmalıdır. Giyim kuşamda da aynı durum görülebilir. Yazarın Türk 

kadınlarının giyim kuşamını çok fazla beğenmediği fakat özellikle Çerkes olarak tanımış 

olduğu bir hanımın ve ailenin giyim kuşamı hakkında bilgiler verirken giysilerinin son moda 

ve Avrupai tarzda olduğunu belirtmesi de yine farklı toplumların kıyafet biçimlerine yönelik 

göndermeler yapması bakımından önemlidir. Avrupai tarzda dediği ve anlatımından 

Çerkesler‟e ait olduğu anlaşılan kıyafetleri betimlerken “Mansherster baskısı”, “Stuart kraliyet 

kaftanı” gibi terimler kullanması Osmanlı Devleti‟ndeki zenginlerin XIX. yüzyılda Avrupa 

modasını yakından takip ettiklerini, Avrupa‟dan ithal edilen pahalı kumaşlara taşrada da 

ulaşılabildiğini akla getirir. Fakat kıyafette alafranga kavramı etrafında değerlendirilebilecek 

bu gelişmeler evlerin içindeki eşyalarda görülmez. Ramsay‟ın ziyaretlerinde anlattığı ve 

hizmetçili evlere, konaklara ait eşya anlatımları, geleneksel eşyaları, sofra, tepsi, divan vb. 

kapsar. Örneğin masadan söz etmemiş olması, bu alafranga eşyanın henüz kırsal kesimdeki 

zenginlerin evine girmediğini düşündürebilir.  

Ramsay‟ın yeme içme, alışkanlıkları, evlilik töreni gibi konulardan söz ederken Binbir 

Gece Masalları‟na gönderme yapması, Batılılar‟ın Osmanlı‟yı Oryantalizm kavramı etrafında 

değerlendirirken Arap kültürüyle eşdeğer ya da yakın,  en azından bir parçası olarak gördükleri 

algısını güçlendirmekte ve Osmanlı ya da Türkler hakkında en az önyargılı yaklaşıma sahip 

olan bir Avrupalı‟nın bile bu etkileri taşıdığını göstermektedir. 
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