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Özet: Osmanlı her açıdan Batı’nın ilgisini çekmiştir. En merak edilen yönlerinden biri de harem
ve kadınların yaşantısı olmuştur. Osmanlı toplumunda hareme yabancı bir erkeğin girmesi müm-
kün olmadığı halde Batılı seyyahlar sanki hareme girmiş gibi buradaki yaşantıya dair eksik ve
yanlış bilgileri okuyucularına aktarmıştır. Lady Montagu kadın oluşu ve bizzat hareme girme
imkanı elde etmiş olması bakımdan farklıdır ve yazdıkları önemlidir. Batı’nın Osmanlı kadını hak-
kındaki önyargılarını kaldırmayı amaçlamıştır. Bu çalışmada Batılı bir kadının gözünden Osman-
lı kadınını ve aile hayatını ele alacağız.
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The Tulip Era in the Ottoman History: Ottoman Women and Daily Life According to 

Lady Montagu’s Letters

Abstract: Ottoman Empire has eroused the curiosity of the West since its establishment. One of the to-
pics which erouse curiosity most is the harem life and Turkish women. Although it was impossible for a
stranger to be allowed to visit the harem in any household, most of the travelogues written by the Wes-
tern travellers give false and limited information about the life in harem. Lady Montague being a woman,
has been able to enter different harems during her stay in İstanbul and make objective observations on Tur-
kish women’s family life. As a result her Letters are a valuable source for social history and sociology. She
aimed to change the prejudice towards Ottoman women and family life in the West. This paper will eva-
luate the Ottoman women and family life from a Western woman’s point of view.
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B u ça lış ma da Lady Mon ta gu’nun Mek tup la rı’ndan yo la çı ka rak Os man lı
ka dı nı nın top lum sal yaşam alan la rı nı ve bu alan içer sin de ki gö rü nüm le -

ri ni ele ala ca ğız. Ya ban cı sey yah la rın Os man lı’ya olan il gi si sa de ce İs tan bul
man za ra la rı ile sı nır lı de ğil dir. Gün de lik yaşam da sey yah la rın en çok üze rin -
de dur du ğu ko nu lar dan dır. An cak Os man lı’da gün de lik yaşam de nil di ğin de
ge nel lik le an laşı lan Sa ray yaşa mı ve ya hal kın gün de lik yaşa mı nın geç ti ği çarşı
pa zar lar ve eğ len ce ler ak la gel mek te dir. Os man lı ka dı nı nın gün de lik yaşam
içer sin de ta nı tı mı da ge nel lik le ka pa lı giy si ler için de so kak ta ki ka dın ol mak ta -
dır. Os man lı ka dı nı nın te mel yaşam ala nı ev ol ma sı na karşı lık Ba tı lı sey yah la -
rın Os man lı ha re mi ne gir mek te karşı laş tı ğı zor luk la rı, ka dın lar la iliş ki kur ma
ko nu sun da ki top lum sal en gel ler Os man lı ha re mi ni Ba tı’da gi de rek bir fan te zi
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ala nı ha li ne ge tir miş tir. Lady Mon ta gu’nun ka dın oluşu bu sö zü edi len en gel -
le ri aş ma sı açı sın dan önem li dir. Bu nun öte sin de ön yar gı la rı nın ol ma ma sı da
bu gün de ya rar la na bi le ce ği miz bel li so mut bil gi le ri ver me si ne im kân ta nı -
mak ta dır. Lady Mon ta gu ya ban cı la rın bu ko nu da ki sı nır lı lı ğı nın far kın da dır.
Ra hip Con ti’ye Edir ne’den yaz dı ğı bir mek tu bun da Ba tı lı la rın Türk le rin adet -
le ri ve din le ri hak kın da çok ye ter siz bil gi ye sa hip ol duk la rı nı söy le mek te dir.
Bu nun baş lı ca ne de ni Lady Mon ta gu’ya gö re bu böl ge ye tüc car lar dışın da pek
kim se nin gel me miş ol ma sı, tüc car la rın ise sa de ce yap tık la rı iş ler le il gi len me le -
ri ve di ğer gez gin le rin de bir bil gi edi ne me ye cek ka dar kı sa sü re kal ma la rı dır.
Ya zar, Türk le rin de ül ke ye en çok ge len ya ban cı lar olan tüc car lar la ya kın iliş ki
kur mak tan im ti na et tik le ri ni vur gu la mak ta dır. Bu nun so nu cun da da tüc car la -
rın ço ğun luk la yan lış olan bir ta kım bil gi ler le ay rıl dık la rı na işa ret et mek te dir.1

Re sim 1: Lady Mon ta gu’nun Türk giy si le ri ile tab lo su

Lady Mon ta gu’nun Mek tup la rı pek çok açı dan in ce le ne bi lir. Mek tup lar
bü yük bir ko nu zen gin li ği taşı mak ta dır ama biz bu ça lış ma da özel lik le gün -
de lik yaşam içer sin de Os man lı ka dı nı nın ele alı nışı üze rin de du ra ca ğız. Bu,
di ğer se ya hat na me le rin ek sik olan bir yö nü nü de bi ze ta nı ta cak tır. Lady
Mon ta gu yıl lar son ra yap tı ğı bir yol cu luk sı ra sın da Hol lan da’da ta nış tı ğı bir
ra hi be yaz mış ol du ğu ve bir kop ya sı nı sak la dı ğı mek tup la rı nı iki cilt ha lin -
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de tes lim et miş tir.2 Bil di ği miz ka da rı ile Lady Mon ta gu ha yat tay ken mek -
tup la rı ya yın lan ma mış tır an cak ken di si nin bun la rı ya yın la mak ni ye ti ile
kop ya la rı nı çı kar dı ğı ve dü zen le di ği bi lin mek te dir. Do ğu’ya yap tı ğı yol cu lu -
ğu sı ra sın da ay rı ca bir de gün lük tut tu ğu ve mek tup la rı nı ya zar ken bu ra dan
alın tı lar yap tı ğı tah min edil mek te dir. Lady Mon ta gu’nin gün lü ğü ölü mün -
den son ra muh te me len kı zı ta ra fın dan ya kıl mış tır. Lady Mon ta gu mek tup la -
rı nı yaz dı ğı dö nem de men sup ol du ğu seç kin çev re le rin eleş ti ri si ni al ma mak
için ya yın lat ma dı ğı düşü nül mek te dir. Lady Mon ta gu’nun mek tup la rı top lu
ola rak Let ters of the Right Ho no urab le Lady Mary Wort ley Mon ta gu e: Writ ten du -
ring her Tra vels in Eu ro pe, Asi a, and Af ri ca, to Per sons of Dis tinc ti on, Men of Let -
ters, & c. in dif fe rent parts of Eu ro pe; which con ta in, among ot her cu rio us Re la ti ons,
Ac co unts of the Po licy & Man ners of the Turks, drawn from so ur ces that ha ve be en
inac ces sib le to ot her Tra vel lers baş lı ğı al tın da ya za rın şi ir le ri de ek le ne rek Lon -
dra’da ba sıl mış tır. Mek tup lar ilk kez 1763’te The Lon don Chro nic le3’da ya yın -
la mış tır.4 Ki tap baş lı ğı şöy le ter cü me edi le bi lir “Soy lu Lady Mary Wort ley
Mon ta gu e’nun Mek tup la rı: Av ru pa, As ya ve Af ri ka’da ki se ya ha ti sı ra sın da bir çok
il ginç ha di se nin ya nı sı ra Türk le rin si ya set ve adet le ri ni an lat mak ta dır. Av ru pa’da -
ki seç kin kişi le re ve ede bi yat çı la ra ya zıl mış mek tup lar dır ve da ha ön ce hiç bir gez gi -
nin ulaşa ma dı ğı kay nak la ra da yan mak ta dır”. Lady Mon ta gu’nun Mek tup la rı nın
bi li nen mev cut en es ki ki tap bi çi min de ki kop ya sı 1784 yı lın da iki cilt ola rak
ba sı lan kop ya dır. Bu nüs ha nın iç ka pa ğın dan da ha es ki bir bas kı sı ol du ğu
an laşıl mak ta dır.5 Ki tap biz de kı sa ca Lady Mon ta gu’nun Mek tup la rı ola rak
ta nın mak ta dır.6 Ko nu yu ele al ma dan ev vel Lady Mon ta gu hak kın da bel li
bil gi ler ve re ce ğiz. Lady Mon ta gu sı ra dan bir İn gi liz ha nı mı ve sey ya hı de ğil -
dir ve bu du rum Tür ki ye Mek tup la rı’nı da ha il gi çe ki ci yap mak ta dır.
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2 Ani ta De sa i’nin Gi riş Ya zı sı, Lady Mary Mon ta gu, a.g.e., s. xxiv,.
3 “The Lon don Chro nic le” 1757’de haf ta da üç de fa ya yın lan ma ya baş la nan bir ga ze te.
4 Ani ta De sa i’nin Gi riş Bö lü mü, Lady Mary Mon ta gu, a.g.e., s. xxv.
5 1784 ta rih li Lon dra’da ba sı lan bu nüs ha da ya za rın is mi Lady M_y W_ _y M__e şek lin de ya -

zıl mış tır. XVII I. ve XIX. yüz yıl lar da ba sı lan nüs ha lar da Lady Mon ta gu’nun is mi Lady Mon -
ta gu e ola rak geç mek te dir. Mek tup lar ay rı ca 1811’de ve 1822 yı lın da İn gi liz ce ola rak Pa ris’te
tek rar ba sıl mış tır. 

6 Türk çe’de Lady Mon ta gu’nun Mek tup la rı, ilk ola rak Ah met Re fik’in çe vi ri si ile 144 say fa ola -
rak Şark Mek tup la rı baş lı ğı ile 1933’de İs tan bul, Hil mi Kü tüp ha ne si ya yı nı ola rak çık mış tır.
Kı sa bir sü re son ra 1717-1718 de (La le Dev ri Baş la rın da) Tür ki ye Mary Mon ta gu e baş lı ğı ile
Re şad Ek rem Ko çu’nun çe vi ri si ile Çı ğır Ki ta be vi ta ra fın dan 1939’da 48 say fa ola rak ya yın -
lan mış tır. Tür ki ye Mek tup la rı 1717-1718 Lady Mon ta gu baş lı ğı ile Ay sel Ku rut lu oğ lu’nun
çe vi ri si ile Ter cü man 1001 Te mel Eser se ri sin de ve Do ğu Mek tup la rı Lady Mon ta gu baş lı ğı
ile Mu rat A. Er gi nöz’ün çe vi ri si ile 2004 yı lın da Ark Ki tap la rı ta ra fın dan ya yın la mış tır.



Lady Mary Wort ley Mon ta gu 15 Ma yıs 1689’da Lon dra’da dün ya ya gel -
miş ve 1762 yı lı nın Ağus tos ayın da İn gil te re’de öl müş tür. Ba ba sı Evelyn Pi -
er re pont (1665-1726) sı ra sı ile Earl, Mar kiz ve Dük pa ye le ri ni al mış aris tok -
rat bir si ya set çi dir. Lady Mon ta gu, he nüz genç bir kız ken ba ba sı nın ev de
ver di ği ye mek da vet le rin de ev sa hi be si ola rak dö ne min si ya set ve ede bi yat
çev re le ri ne men sup önem li mi sa fir le ri ağır la mış ve soh bet le re iş ti rak et -
miş tir.7 Ya kın ar ka daşı An ne Wort ley Mon ta gu’nun ağa be yi Ed ward Wort -
ley Mon ta gu ile 1709’da ta nış mış tır. 1712 yı lın da Lady Mon ta gu ba ba sı nın
iti raz la rı na karşın Ed ward Mon ta gu ile ka ça rak ev len miş ler dir. Ed ward
Mon ta gu, iyi eği tim al mış bir si ya set çi dir. Asil ve var lık lı bir ai le ye men sup
olan Ed ward Mon ta gu, ön ce West mins ter Scho ol’da ar dın dan Cam brid ge
Üni ver si te si’ne bağ lı ün lü Tri nity Col le ge’da eği tim gör müş tür. 1705 yı lın -
da Par la men to ya gir miş tir. 1712’de ev len me le ri nin ar dın dan Ed ward Wort -
ley za ma nı nın ço ğu nu eşi Lady Mon ta gu’dan uzak ta, si ya set le ve ti ca ret le
uğ raşa rak ge çir miş, Lady Mon ta gu ise eşi nin ak ra ba la rı nın ev le rin de yaşa -
ma ya ça lış mış tır. 1715’e ge lin di ğin de si ya set ala nın da yaşa nan de ğişim ler
ve eşi nin de ıs rar la rı ne ti ce sin de Ed ward Mon ta gu tek rar si ya si se çim le re
ka tıl mış ve Lon dra’da Par la men to da bir san dal ye ka zan mış tır. Bu sa ye de
Lon dra’ya yer leş me im kâ nı bu lan Lady Mon ta gu kı sa sü re de sa ray ve çev -
re si ile ya kın iliş ki ler kur muş tur. Yi ne bu dö nem de ede bi yat çev re le ri ne de
gir miş Ale xan der Po pe gi bi dö ne min ün lü bir ede bi yat çı sı ile ar ka daş ol -
ma yı başar mış tır.8

Lady Mon ta gu’nun eşi Ed ward Mon ta gu, II I. Ah med dö ne min de
(1703–1730) İn gil te re’nin İs tan bul el çi si İn gi liz El çi si Sir Ro bert Sut ton’un
ye ri ne gö rev len di ril mek üze re 1716 yı lı nın yaz başın da Tür ki ye’ye gön de -
ril miş tir. Ed ward Mon ta gu’nun bir di ğer gö re vi de Ya kın Do ğu ti ca re tin de
et ki li olan Le vant Com pany’nin de tem sil ci li ği ni yap mak tır. Le vant Com -
pany, İn gil te re’nin Tür ki ye ve Ya kın Do ğu’da yü rüt tü ğü ti ca ri iliş ki le ri dü -
zen le mek ba kı mın dan önem li bir ku ru luş tur. Tür ki ye’de gö rev ya pan İn gi -
liz el çi le ri nin ma aş la rı nı ve mas raf la rı nı da uzun yıl lar bo yun ca Le vant
Com pany karşı la mış tır. İn gi liz el çi li ği bu açı dan Pe ra’da ki hem İn gi liz hem
de di ğer ya ban cı tüc car lar ile si ya set adam la rı nın bir ara ya gel dik le ri ve Le -
vant Com pany üye si İn gi liz dip lo mat la rı na Os man lı pa za rı nı aç ma ya ça lış -
tık la rı ulus lar ara sı bir mer kez dir. Ek rem Işın’ın be lirt ti ği ne gö re İn gi liz el -
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7 Ani ta De sa i’nin Gi riş Bö lü mü, Lady Mary Mon ta gu, a.g.e., s. vi i-x.
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çi lik bi na sı 1596’de Pe ra’ya taşın mış tır. Bu ko num muh te me len bu gün de
ha la İs tan bul’da ki İn gi liz kon so los luk bi na sı nın bu lun du ğu alan dır. Yi ne bu
dö nem ler de İn gi liz ler bu böl ge de bir Ang li kan Ki li se si kur ma ça ba sın da -
dır lar.9 Eşi nin el çi lik gö re vi ne atan ma sı ile Do ğu’ya yol cu luk et me fır sa tı el -
de eden Lady Mon ta gu çok se vin miş tir. Ed ward Mon ta gu’nun bir önem li
gö re vi yol cu lu ğu sı ra sın da o ta rih te Ve ne dik Kral lı ğı ile sa vaş ta olan Os -
man lı ara sın da ateş kes im za lan ma sı nı sağ la mak ve Ve ne dik’e yar dı ma gel -
me ye ha zır la nan Avus tur ya’nın bu yar dı mı nı en gel le mek ti. Bu se bep le Vi -
ya na’da bir kaç ay kal ma la rı ge rek miş tir, an cak or ta ya çı kan ant laş ma İn gil -
te re’nin çı kar la rı açı sın dan ye ter li gö rül me miş ve Ed ward Mon ta gu ken di -
sin den bek le nen başa rı yı gös te re me di ği ge rek çe si ile İs tan bul’a el çi ola rak
atan dık tan kı sa sü re son ra Ey lül 1717’de İn gil te re’ye ge ri çağ rıl mış tır.10

Lady Mon ta gu ve ai le si 1718 yı lı nın Ha zi ran ayı nın başın da İs tan bul’dan
ay rıl mış lar dır. 

Lady Mon ta gu, İn gil te re’den İs tan bul’a yap tı ğı uzun ka ra yo lu yol cu lu ğu
sı ra sın da ve Tür ki ye’de kal dı ğı sü re bo yun ca pek çok kişi ye mek tup lar yaz -
mış tır. Bu mek tup la rın önem li bir özel li ği ön ce lik le Ba tı’nın he nüz il gi si ni
tam an la mıy la yö nelt me di ği bir dö nem de XVII I. yüz yı lın ilk çey re ğin de Tür -
ki ye ve Türk le re da ir pek çok il gi çe ki ci ko nu yu ta raf sız bi çim de yan sıt mış
ol ma sı dır. Ba tı’da Os man lı ya karşı bir il gi el bet te var dı an cak Ba tı’nın esas il -
gi ala nı gi de rek önem ka za nan dün ya ege men li ği ve bu nun da yan dı ğı sö -
mür ge ci lik dü ze ni nin oluş tu rul ma sı dır. Ba tı, dün ya de niz le ri ne hâ kim ol ma -
sı nın ar dın dan açık de niz ti ca re ti ni mey da na ge ti ren ti ca ri iliş ki le ri ön plan -
da tut muş tur. Os man lı, an cak XIX. yüz yı la ge lin di ğin de Ba tı’da ger çek an -
lam da bir me rak ko nu su ol muş tur. XIX. yüz yıl dan iti ba ren özel lik le İn gil te -
re’nin ar tan bir il gi si ne ve Os man lı yı an la ma ve açık la ma ça ba sı na ta nık
olun muş tur. Lady Mon ta gu’nun Tür ki ye’ye gel di ği dö nem ise he nüz bu il gi -
nin or ta ya çık ma dı ğı bir ta rih tir. XVI I. ve XVII I. yüz yıl lar da Ba tı’dan Os man -
lı ya ge len az sa yı da ki sey yah ço ğun luk la ger çek ten uzak or yan ta list an la yış -
ta eg zo tik bir Do ğu ül ke si an lat ma gay re ti için de ol muş, ön yar gı la rın et ki si
al tın da yan lış tes pit ler yap mış lar dır. Bu açı dan Lady Mon ta gu’nun Mek tup -
la rı ti pik bir se ya hat na me bi çi min de ol ma ma sı na karşın içer di ği bil gi ler ba -
kım dan ele alın ma ya de ğer dir. Türk top lu mu na ön yar gı sız ama fark lı bir ba -
kış açı sı ile ba ka bil miş ol ma sı Lady Mon ta gu’nun öne mi ni ara dan ge çen za -
ma na karşın azalt ma mış tır. Se ya hat na me ler bir top lu mun fark lı bir ba kış açı -
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9 Ek rem Işın, İs tan bul’da Gün de lik Ha yat, s. 45, İle ti şim Yay., İs tan bul, 1995.
10 Ani ta De sa i’nin Gi riş Ya zı sı, Lady Mary Mon ta gu, a.g.e., s. xv – xvi i.



sı ile in ce len me si ile or ta ya çı kan ve hem sey ya hın ye tiş ti ği ül ke nin hem de
se ya hat et ti ği ül ke nin bel li özel lik le ri ni gös te ren önem li kay nak lar dır. Se ya -
hat na me ler de yer alan bel li abar tı lar, yan lış bil gi ler bi le se ya hat edi len ül ke -
nin oku yu cu ya na sıl yan sı tıl mak is ten di ği ni bu ül ke ye na sıl bir rol bi çil mek
is ten di ği ni or ta ya koy ma sı açı sın dan de ğer len di ri le bi lir. Se ya hat na me ler ta -
rih ve top lum in ce le me le rin de kul la nı lan ilk ve te mel kay nak lar dan bi ri dir.

Lady Mon ta gu’nun Mek tup la rı’nı bir se ya hat na me ola rak de ğer len di rip
ele alışı mı zın te mel ne de ni de bu dur. Lady Mon ta gu’nin ken din den son ra
ge len sey yah kuşak la rı nı özel lik le de ka dın sey yah la rı bü yük öl çü de et ki le -
di ği ka bul edil mek te dir. Ka dın ol ma nın avan ta jı ile Ba tı lı gez gin le rin o gü ne
dek ulaşa ma dı ğı ve nü fuz ede me di ği ai le ha ya tı, ha rem ve ka dın dün ya sı nı
göz lem le me im kâ nı bu lan Lady Mon ta gu, ye tiş ti ği ve yaşa dı ğı top lu mun ka -
lıp la rın dan ken di ni sı yı ra rak bam baş ka bir top lu mu in ce ler ken ger çek çi göz -
lem ya pa bil miş tir. Lady Mon ta gu, Os man lı’ya ön yar gı sız yak laş tı ğı nı bir ka -
nı tı Tür ki ye’de bu lun du ğu sı ra da çi çek has ta lı ğı na karşı ge le nek sel uy gu la -
nan aşı la ma yön te mi ile ön ce oğ lu nu ve do ğu mun dan son ra da kı zı nı aşı lat -
mış ol ma sı dır.11 Lady Mon ta gu’nun bu tav rı o dö nem de Do ğu’ya karşı Ba -
tı’da yay gın ön yar gı lar dan ne den li uzak ol du ğu nu or ta ya koy mak ta dır.
Lady Mon ta gu’nun Do ğu top lu mu na öz gü giy si ler gi yip bir kaç tab lo su nu
yap tır ma sı da Os man lı’ya duy du ğu say gı nın bir gös ter ge si dir. Lady Mon ta -
gu eşi nin ko nu mu do la yı sıy la Tür ki ye’de bu lun du ğu dö nem de dai ma seç -
kin bir ke sim ile iliş ki için de ol muş, halk ta ba ka sı ile de ğil da ha zi ya de üst
dü zey ai le ler le gö rüş müş ve dost luk kur muş tur. Lady Mon ta gu bu açı dan
ken di sin den ön ce ge len sey yah la ra kı yas la top lu mun da ha seç kin ke si mi ni
ya kın dan göz lem le me ola na ğı bul muş ve bu sa ye de üst dü zey Os man lı-Türk
ka dı nı nın ai le ha ya tı nı, gi yim-kuşa mı nı, evi ni, eğ len ce si ni, mi sa fir ağır la ma -
sı nı ve da ha bir çok yö nü nü ak ta ra bil miş tir. Lady Mon ta gu’nun iliş ki kur du -
ğu bu sı nı fa men sup bi rey le ri uzak tan bi le gö re me miş bir çok sey yah, Türk -
le ri da ha çok yö ne ten de ğil yö ne ti len sı ra dan in san la rın ni te lik le ri ile ta nıt -
mış lar dır.12 Bu açı dan da Lady Mon ta gu’nun Mek tup la rı’nın öz gün lü ğün -
den ve öne min den söz edi le bi lir.
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11 Çi çek bu dö nem de ölüm cül bir has ta lık tır ve Lady Mon ta gu ye ni ev liy ken çi çek has ta lı ğı -
na ya ka lan mış tır. Bu has ta lık ay nı za man da er kek kar de şi nin genç yaş ta ölü mün de de se -
bep ol muş tur. Lady Mon ta gu bu has ta lık tan olum suz bi çim de et ki le miş tir. Kir pik le ri ta ma -
men dö kül müş cil din de ise iz ler ve çu kur lar oluş muş tur. Ani ta De sa i’nin Gi riş Ya zı sı, Lady
Mary Mon ta gu, a.g.e., s. xvii i.

12 Ani ta De sa i’nin Gi riş Ya zı sı, Lady Mary Mon ta gu, a.g.e., s. xxv.



Lady Mon ta gu 1717-1718 yıl la rı ara sın da Os man lı’da bu lun muş tur. Lady
Mon ta gu’nun İs tan bul’a gel di ği dö nem Os man lı’nın ye ni si ya set ara yış la rı -
nın ol du ğu bir dö nem dir. Bu ye ni si ya set ara yışın da bel li san cı lar gö rül mek -
te dir. Lady Mon ta gu’nun dip lo mat eşi nin Os man lı’ya olan olum lu yak laşı mı
bu dö ne min si ya set ara yışı ile iliş ki len di ri le bi lir. Lady Mon ta gu Lâ le Dev ri
ola rak ad lan dı rı lan dö nem de İs tan bul’da bu lun muş tur. Lâ le Dev ri, 1718’de
Tem muz ayın da im za la nan Pa sa rof ça Ant laş ma sı ile baş la yıp 1730’da Pat ro -
na Ha lil is ya nı ile so na eren ve o dev rin ye ni den ya pı lan ma sı nı be lir le yen bir
dö nem dir. Bu dö ne mi sa de ce eğ len ce ve se fa hat dö ne mi ola rak gör mek yan -
lış tır. Os man lı’nın Ba tı ile ya kın laş ma sı ge le nek sel Os man lı si ya se tin den vaz -
geç miş ol du ğu an la mı taşı ma mak ta dır. Bu dö nem de ilk de fa ge le nek sel si ya -
set çer çe ve sin de Ba tı’ya yak laşır ken Ba tı için de ki fark lı lık la rı da ta nı ma ça ba -
sı içe ri sin de dir. Ni te kim bu dö nem de Av ru pa’da gö rev len di ril me ye baş la nan
Os man lı el çi le ri nin göz lem le dik le ri Ba tı top lu mu nu an lat tık la rı se fa ret na me -
le ri nin ve ya se ya hat na me le ri nin or ta ya çık ma sı te sa düf de ğil dir. Os man lı el -
çi le ri git tik le ri ül ke ler le il gi li önem li gör dük le ri ko nu lar da dev le te ra por lar
sun muş lar dır. Ay nı dö nem de Ba tı’nın da Os man lı’ya bir il gi si var dır. Lady
Mon ta gu’nun Os man lı’ya ön yar gı sız yak laşı mı Os man lı’nın bu dö ne mi nin
ye ni ara yış la rı na uy gun dur. Lady Mon ta gu’nun Os man lı ka dı nı na yak laşı mı
or yan ta list ka lıp la rın dışın da dır. Lady Mon ta gu’nun Mek tup la rı Os man lı ka -
dı nı nın ya nı sı ra res mi ta rih çi ler ta ra fın dan kö tü le nen ve is raf ve eğ len ce dö -
ne mi ola rak gös te ri len Lâ le Dev ri’nin kül tü rü nü ta nı ma mı zı da sağ la ya cak tır.

İn gil te re’den İs tan bul’a Ka ra ve De niz Gi diş-Ge liş 
Yol Gü zer gâ hı

Lady Mon ta gu, yaz mış ol du ğu mek tup la rı nı hem fark lı kent ler den gön -
der miş hem de yol cu lu ğu bo yun ca geç ti ği bir çok kent ve ka sa ba dan söz et -
miş tir. Lady Mon ta gu’nun Lon dra’dan İs tan bul’a yap tı ğı se ya hat bi ze o dö -
ne min ka ra ve de niz yo lu gü zer gâ hı hak kın da il gi çe ki ci bil gi ler ver mek te dir.
Bu gü zer gâh ay nı za man da as ke ri ve si ya si ola rak Os man lı ile Av ru pa ül ke -
le ri ara sın da ki iliş ki le rin yö nü nü ve sü rek li li ği ni gös ter mek te dir. Bu gü zer gâ -
hın gü nü müz de de kul la nı lı yor ol ma sı önem li dir. Lady Mon ta gu’nun geç ti ği
gü zer gâ hı Mek tup la rı’ndan an la mak müm kün dür. Fran sa ye ri ne Hol lan da
ve Al man ya üze rin den gel miş ol ma sı il gi çe ki ci dir. Bu nu İn gi liz-Fran sız ay rı -
mı ve re ka be ti ile açık la ya bi li riz. Lady Mon ta gu ve eşi 2 Ağus tos 1716’da İn -
gil te re’den yo la çık mış lar ve 1717 yı lı nın Ni san ayın da Edir ne’ye ve Ma yıs
ayın da da İs tan bul’a var mış lar dır. Vi ya na’da kal dık la rı iki ay ha ri cin de yol cu -
lu ğun yak laşık al tı ay sür dü ğü an laşıl mak ta dır ki bu XVII I. yüz yı lın baş la rı
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için bi le ol duk ça uzun bir sü re dir. Lady Mon ta gu yol cu lu ğun ne den bu den -
li uzun sür dü ğü nü muh te me len el çi eşi nin ba zı giz li gö rev le ri ile il gi li ol du -
ğu için açık ça yaz ma mış tır.13 Lady Mon ta gu ve ai le si İn gil te re’den ilk ola rak
ge mi ile Hol lan da’ya geç miş ler dir. Lady Mon ta gu’nun için de bu lun du ğu ge -
mi İn gil te re’den ay rıl dık tan bir sü re son ra fır tı na ya ya ka lan mış zor lu bir yol -
cu luk tan son ra ni ha yet li ma na ulaşa bil miş ler dir. Lady Mon ta gu’nun Tür ki ye
Mek tup la rı ese ri nin ori ji nal nüs ha sın da14 yer alan ilk mek tup 3 Ağus tos 1716
ta ri hin de Hol lan da’nın Rot ter dam ken tin den gön de ril miş tir. Lady Mon ta gu
ge mi ile gel dik le ri Bri el’den (Bri el le) Rot ter dam’a at lı ara ba ile ulaş tık la rı nı
yaz mış tır. Rot ter dam’dan son ra geç tik le ri ve ya kı sa bir sü re ko nak la dık la rı
kent ler sı ra sıy la Ha gu e (La hey), Ni me gu en (Ni eu we ge in ve ya Nij me gen), Re -
in berg (Rhe in berg), Sta mel, Co log ne (Köln), Frank furt, Wurf sburg (Würz -
burg) ve Nu rem berg (Nürn berg)’dir. Lady Mon ta gu Nürn berg’den yaz dı ğı
mek tu bun da ne re dey se tüm Al man ya’yı ar tık gör müş ol du ğu nu be lirt miş tir.
Nürn berg’ten ay rıl dık tan son ra Ra tis bon’a ulaş mış la rı dır. Ra tis bon’dan kü -
çük bir ge mi ile Tu na Neh ri’nden ve ne hir kı yı sın da ki Pas sa u ve Lintz ka sa -
ba la rın dan ge çip Ey lül 1716’da Vi ya na’ya gel miş ler dir. Vi ya na’da iki ay ka dar
kal dık tan son ra Ka sım 1716’da tek rar yo la çık mış lar dır. Mev sim uy gun ol du -
ğun da Tu na Neh ri’nden ya pı lan bu yol cu lu ğu ne hir kışın don muş ol du ğu
için ka ra dan yap mak zo run da kal mış lar dır. Vi ya na’dan son ra Ka sım ayın da
Prag’a var mış lar dı. Da ha son ra Dres den ve Le ip zig’den geç miş ler ve Bruns -
wick’e (Bra unsc hwe ig) ulaş mış lar dır. Bu ra dan Han no ver’e gel miş ler dir. Lady
Mon ta gu böy le lik le tam bir Al man ya tu ru yap mış ol du ğu nu be lirt mek te dir.
Ha no ver’den ay rı lıp Ara lık 1716’da Blan ken burg’a ulaş mış tır.15 Lady Mon ta -
gu, Ocak 1717’de Vi ya na’dan bir kaç mek tup yaz mış tır. Mek tup la rı’nda ne den
tek rar Vi ya na’ya gel di ği ni açık la ma mış tır an cak muh te me len eşi nin dip lo ma -
tik gö re vi do la yı sıy la Ocak 1717’de Vi ya na’ya ikin ci de fa gel miş ler dir. Av ru -
pa’da yap tık la rı yol cu lu ğun düz bir hat üze rin de ol ma dı ğı geç tik le ri kent le re
ba kı la rak an laşı la bi lir. Vi ya na’ya ikin ci ge liş le rin de da ha kı sa bir sü re ka lıp
yo la de vam et miş ler dir. Lady Mon ta gu Vi ya na’dan son ra sı ra sıy la Ra ab (Al -
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13 Lady Mon ta gu, 25 Ka sım 1716 ta rih li Han no ver’den ya zıl mış bir mek tu bun da şöy le yaz -
mış tır: “Prag’dan al dı ğı mız pa ket yol bo yu Dres den’e ka dar ara ba nın ar ka sın da idi, ül ke -
nin sır la rı nın ya rı sı be nim in sa fı ma kal mış, me rak edip ba ka bi lir dim de.” Mary Wort ley
Mon ta gu e, Let ters of the Right Ho no urab le Lady, Prin ted by J. Smith, For S. A. Oddy, Lon -
dra 1811, s. 50.

14 Mary Wort ley Mon ta gu e, Let ters of the Right Ho no urab le Lady, Writ ten du ring her Tra -
vels in Eu ro pe, Asi a, and Af ri ca, Prin ted by J. Smith, For S. A. Oddy, Lon dra 1811, s. 1.

15 Lady Mon ta gu’nun Mek tup la rı’nda bah set ti ği ba zı yer ad la rı nın ne re si ol du ğu tam ola rak
an la şı la ma mak ta dır. Muh te me len yer isim le ri za man için de de ğiş miş tir. 



man ca’da Györ ve Türk le rin Ya nık ka le de dik le ri kent), Co mo ra (Ko mar no),
Nos muhl, Bu da (bu gün kü Bu da peş te), Adom (Adony),  Fod war (es ki adı
Fold-var; Du na föld var), Mo haç, Es sek (Osi jek ve ya Es sec), Bo co war (Vu ko -
var), Pe ter wa ra din (Pe ter va ra din ve ya Pet ro va ra din), Bel grad, Nis sa (Niş),
Sof ya, Phi lip po po lis (Fi li be) kent le rin den geç miş tir. Lady Mon ta gu Ma ca ris -
tan’da geç ti ği böl ge nin Os man lı ile Avus tur ya-Ma ca ris tan İm pa ra tor lu ğu ara -
sın da ki uzun sa vaş tan ne den li et ki len di ği ni ve ha rap bir hal de ol du ğun dan
bah set mek te dir.  Lady Mon ta gu, bu böl ge de Os man lı ile ya pı lan sa vaş tan çok
da ha acı ma sız bir iç sa vaş yaşan dı ğı nın da al tı nı çiz mek te ve Avus tur ya-Ma -
ca ris tan İm pa ra to ru Leo pold’un ken di soy daş la rı na Türk le rin Hı ris ti yan la ra
dav ran dı ğın dan çok da ha acı ma sız dav ran dı ğı nı ifa de et mek te dir. Ya zar Bu -
da ken ti nin ha rap ha li ni de üzü le rek mek tu bun da an lat mak ta dır.16

Lady Mon ta gu ka ra dan yap tı ğı yol cu lu ğu sı ra sın da es ki den Türk kon tro -
lün de olan ama çeşit li sa vaş lar son ra sın da el de ğiş ti ren ba zı yer leşim yer le -
rin den ge çer ken göz lem ler de bu lun muş tur. Bu yer leşim yer le rin den bir ka çı
Ma ca ris tan’da bu lu nan Adom (Adony) ve Fod war (Du na föld var) kent le ri dir.
Bu kent ler Türk le rin elin dey ken önem li bir ko num day mış an cak ar tık ha ra -
be hal de ve ne re dey se terk edil miş du rum da dır lar. Ben zer du rum da bu lu -
nan bir baş ka kent de Es sek (Osi jek ve ya Es sec) ken ti dir. Bu ra sı da Türk le rin
elin dey ken zen gin ve nü fus ba kı mın dan yo ğun çok önem li bir ti ca ret ken tiy -
miş. Sa vaş lar son ra sın da Ma car la rın eli ne ge çin ce öne mi ni bü yük öl çü de
kay bet miş tir.17 Zor lu ka ra yol cu lu ğu nun so nun da Lady Mon ta gu ve ai le si
1717 yı lı nın Ni san ayın da Edir ne’ye var mış lar dır. Lady Mon ta gu, Av ru -
pa’nın önem li baş kent le rin den Hol lan da, Al man ya, Avus tur ya ve Ma ca ris -
tan’dan ge çe rek Av ru pa’da ki Türk top rak la rı na ulaş mış ve en so nun da Edir -
ne’ye var mış ol mak tan bü yük mut lu luk duy du ğu nu be lirt miş tir. Ül ke nin ik -
li mi ni dün ya nın en iyi ik li mi ola rak ta nım la yan Lady Mon ta gu, ik li min hem
ken di sağ lı ğı na hem de ai le fert le ri nin sağ lı ğı na iyi gel di ği ni vur gu la mak ta -
dır. Edir ne’de gör dü ğü her şe yin ken di si ne çok ye ni ol du ğu nu şu söz ler le
söy le miş tir: “san ki önüm de her gün ye ni bir ope ra per de si açı lı yor”. Lady
Mon ta gu, mek tu bu yaz dı ğı Fran ces He wet isim li ha nı mın il gi si ni çek me ye -
ce ği ne inan dı ğı için gör dü ğü yer le rin ve adet le rin ta nı mı nı yap mak tan ka -
çın mak ta dır.18 Mek tup yaz dı ğı Gal ler Pren se si ne ise yol cu lu ğu nu da ha de -
tay lı bi çim de an lat mak ta dır. Yu nan im pa ra tor la rın dan bu ya na hiç bir Hı ris -
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16 Lady Mary Mon ta gu, a.g.e., s. 46-47.
17 Lady Mary Mon ta gu, a.g.e., s. 47-49.
18 Lady Mary Mon ta gu, a.g.e., s. 54-55.



ti yan’ın yap ma dı ğı bir yol cu lu ğu yap tı ğı nı vur gu la mak ta dır. Lady Mon ta gu
bu lun du ğu ken te ka dar ge len çok az sa yı da ki İn gi liz’in de da ha ko lay bir yol
olan Tu na Neh ri’nden ge çe rek ge le bil dik le ri ni an cak ken di si nin yol cu luk et -
ti ği ta rih te ne hir don muş ol du ğu için ve el çi olan eşi nin gö re vi za man kay -
bet me ye izin ver me di ğin den ka ra dan yol cu luk yap ma ğa mec bur kal dık la rı -
nı yaz mış tır.19 Edir ne’de bir sü re kal dık tan son ra yo la çık mış lar sı ray la Çor -
lu, Si liv ri, Bü yük çek me ce, Kü çük çek me ce’de ko nak la mış lar dır. Ma yıs ayın -
da İs tan bul’a va ran Lady Mon ta gu ve eşi El çi Ed ward Mon ta gu, Pe ra’da ki -
ra la dık la rı Ha liç’e ba kan bir ko na ğa yer leş miş ler dir.20

Lady Mon ta gu, İn gil te re’den İs tan bul’a yol cu lu ğu nu ka ra yo lun dan yap mış -
tır. Da ha son ra İs tan bul’dan İn gil te re’ye dö ner ken ise de niz yo lu nu kul lan mış -
tır. Lon dra’dan İs tan bul’a ge liş-gi diş yol gü zer gâ hı nın ken di si ne gö re güç lük le -
ri var dır. Ka ra yo lun da bu güç lük ler da ha çok si ya si ka rışık lık lar bi çi min de gö -
zü kür ken de niz/ge mi yol cu lu ğu nun ge tir miş ol du ğu bel li be lir siz lik ler var dır.
Lady Mon ta gu dö nüş yol cu lu ğu sı ra sın da ge zip do laş tı ğı ço ğun lu ğu An tik Yu -
nan’da önem li olan me kân lar dan bah set mek te dir. Ge mi ile geç ti ği Ça nak ka le,
Ge li bo lu, Ecea bat ya kın da ki Ses tos Ka le si ni karşı kı yı da ki Abi dos ka le si ni ve
an tik ken ti ni ve Si ge um (Kum te pe)’de an tik ka lın tı la rı gez miş tir. Rho ete um
(Kum ka le)’yi ve Tru va’nın ku rul du ğu ala nı gör müş tür. Ge mi da ha son ra Boz -
caa da’ya, Mi dil li ada sı na ve Sa kız Ada sı’na uğ ra mış ar dın dan Ad ros ada sı ile
Ac hae a ada sı ara sın da ki bo ğa zı ge çip Su ni um an tik ken ti ne ulaş mış tır. Ge mi
Ma le a Bur nu nu ge çe rek Can di a (Gi rit) ada sı na var mış tır. Bu ra dan Tri nac ri a (Si -
cil ya’ya) geç miş ve son ra sın da Mal ta’ya gel miş ler dir. İtal ya’ya doğ ru yo la çık -
tık tan bir sü re son ra ya ka lan dık la rı fır tı na nın et ki si ile Ku zey Af ri ka kı yı sı na
geç mek zo run da kal mış lar bu ra da ise Tu nus’un kı yı böl ge sin de kı sa bir sü re
ko nak la mış tır. Tu nus’ta an tik Kar ta ca ken ti nin ka lın tı la rı nı gör müş tür. Yol cu lu -
ğun de va mın da İtal ya’da Ce no va ve To ri no’ya uğ ra mış, Fran sa’da Lyon ve Pa -
ris’ten ve en son İn gil te re kı yı sın da ki Do ver’dan geç miş tir. 

Ka dın la rın Te mel Top lum sal Me kâ nı Ola rak
Ev ve Ha rem de Gün de lik Yaşam Kül tü rü

Lady Mon ta gu’nun Mek tup la rı’nın esas öne mi Os man lı kül tü rü nü ve ka -
dın la rın bu kül tü rün için de ki seç kin ye ri ni ta nıt ma sı dır. Lady Mon ta gu Os -
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19 Lady Mary Mon ta gu, a.g.e., s. 55-56.
20 Lady Mary Mon ta gu, a.g.e., s. 99.



man lı ka dı nı nı ha rem ara cı lı ğıy la ta nıt mak ta dır. Ak kad ça’dan Arap ça’ya
geç miş bir ke li me olan ha rem, ke li me ola rak ko ru nan, do ku nul maz kut sal,
mu kad des ve muh te rem yer an la mı na ge lir. Ay nı za man da Arap ça’da ‘ha -
ram’ ya ni ya sak an la mın da kul la nı lan bir ke li me dir. Ha rem, ge nel lik le bü -
yük ev ler de ve ko nak lar da, sa ray lar da iç av lu ya ba ka cak şe kil de plan la nan
ve ka dın la rın ai le üye si er kek ler dışın da er kek ler le karşı laş ma la rı nı ön le ye -
cek bi çim de dü zen len miş ve gün de lik yaşa mı da ha çok hem cins le ri ile bir -
lik te ge çir dik le ri me kân dır. Ka dın la rın bü tü nü de ha rem ola rak ad lan dı rı lır.
Do ğu’da ha re min an la mı ai le nin ka dın la rı nın ve ço cuk la rı nın yaşa dı ğı ve ya -
ban cı la rın alın ma dı ğı me kân iken, Ba tı düşün ce sin de ise çok sa yı da eşe sa -
hip er ke ğe ka dın la rın zevk ve eğ len ce sun du ğu bir fan te zi ala nı ola rak res -
me dil miş tir. Hâl bu ki ger çek te ha rem ai le nin yaşa mı nın geç ti ği bir me kân dır.
Ha rem hem evin be yi nin ço cuk la rı na ve hem de kü çük yaş ta ki ca ri ye le re
mu si ki, el işi, oku ma yaz ma, gör gü ve da ha bir çok eği ti min ve ril di ği yer dir.
Ha rem de ev sa hi bi er ke ğin ha nı mı ve ca ri ye le ri nin ya nı sı ra ço cuk la rı, ka dın
hiz met çi ler, ço cuk la rın ba kı cı la rı ve di ğer ka dın ak ra ba lar yaşar. Ha rem ka -
dın la rın gün lük yaşam la rı nı sür dür dü ğü evin ka dın la ra ait bö lü mü dür.
Dışa rı ya ta ma men ka pa lı oluşun dan ötü rü Ba tı’da Os man lı ile il gi li en me -
rak edi len alan hem Pa dişa hın ai le si nin yaşa dı ğı Ha rem-i Hü ma yun hem de
her Türk evi nin bir bö lü mü nü oluş tu ran ha rem dir. Yüz yıl lar bo yun ca ha re -
me hiç bir bi çim de gi re me miş ol ma la rı na karşın Ba tı lı sey yah lar ta ra fın dan
yan lış bi çim de ha rem bir fan te zi me kâ nı ola rak ta nı tıl mış tır. Lady Mon ta gu,
ha re mi Or yan ta list le rin ver di ği gi bi bir fan te zi ve ya gi zem için de de ğil, ol -
du ğu gi bi ver me ça ba sın da dır. Eşi nin gö re vi nin öne mi ve ka dın oluşu do la -
yı sıy la üst dü zey ai le le rin ha rem le ri ne gi re bil miş tir. Lady Mon ta gu, üst dü -
zey dev let gö rev li le ri nin eş le riy le kur du ğu iliş ki ne de niy le ha rem hak kın da
bil gi edi ne bi len na dir Av ru pa lı lar dan dır. 10 Mart 1718 ta rih li mek tu bun da
Os man lı pa dişa hı II. Mus ta fa’nın (1695–1703) göz de si Ha fi sa Ka dı ne fen -
di’nin ha re mi ni zi ya ret et ti ği ni be lirt me si doğ ru dan ha rem hak kın da ilk bil -
gi ler ver me si açı sın dan önem li dir. Ama bu nun dışın da da Os man lı ka dı nı ve
ha rem ha ya tı ile iliş ki kur muş tur. Lady Mon ta gu, Tür ki ye’de bu lun du ğu sü -
re için de eşi nin gö re vi do la yı sıy la önem li kişi le rin ev le ri ne ko nuk ol muş tur.
Zi ya ret et ti ği ev ler ta rif le rin den de an laşı la ca ğı üze re sı ra dan hal kın otur du -
ğu yer ler de ğil dir. Lady Mon ta gu, Ba tı’da ge nel ola rak Türk ev le ri hak kın da
olum suz bir ka nı nın var lı ğı na işa ret et miş ve bu ina nışın asıl sız ol du ğu nu
gös ter mek is te miş tir. El bet te hal kın otur du ğu ev yö ne ti ci sı nı fın otur du ğu ev
ile bir bi rin den fark lı dır ama Ba tı’da düşü nül dü ğü ka dar da kö tü de ğil dir.
Ba tı’da yay gın ev ti pi ile bel li fark lı lar taşı mak ta dır ve Lady Mon ta gu bu
fark lı lı ğı ve ne den le ri ni ken di ne gö re izah et me ye ça lış mış tır.
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Re sim 2: Lady Mon ta gu’nun Edir ne’de kal dı ğı Re sim 3: Ti pik bir Türk so ka ğı ve ev ler
Sa ray bö lü mü mi sa fir da ire si nin çi zi mi 

Te mur taş Sa hil Se râ sı 21

Lady Mon ta gu’ya gö re bir Türk evi Ba tı ül ke le rin de ki ev ler den ol duk ça
fark lı dır ama Ba tı’da yan lış bir bi çim de an la tıl dı ğı gi bi se fil du rum da de ğil -
dir. Lady Mon ta gu hem Edir ne’de hem de İs tan bul’da pek çok eve zi ya re te
git ti ği ni ve bu ko nu da ye te ri ka dar bil gi sa hi bi ol du ğu nu be lirt miş tir. El bet te
ko nu mu ge re ği iliş ki kur du ğu ve ev le ri ne mi sa fir ol du ğu da ha çok yö ne ti ci -
le rin ve ya üst dü zey şa hıs la rın ev le ri ne dik ka ti çek miş tir. Edir ne’de bu lun du -
ğu sü re bo yun ca eşi ile bir lik te Pa dişa ha ait bir sa ray da ko nak la mış tır. An cak
ge nel ola rak Türk ev le ri ko nu sun da bel li bil gi ler ver mek te dir. Türk le rin da ha
çok ahşap ev yap tık la rı nı ve bu ya pı tar zı nın da ül ke ye son de re ce uy gun ol -
du ğu nu düşün mek te dir. Türk ler ahşap olan ev le ri nin dışı nı gü zel leş tir mek
için pek bir ça ba har ca ma mak ta dır lar. Lady Mon ta gu’ya gö re Türk le rin ev le -
ri nin ahşap oluşu sa hip le ri nin zan ne dil di ği gi bi zevk siz li ği nin bir so nu cu de -
ğil dev le tin mec bur bı rak ma sı ile il gi li dir. Lady Mon ta gu al mış ol du ğu yan lış
bil gi ler so nu cun da ev sa hi bi nin ölü mün den son ra her evin pa dişa hın ida re si -
ne geç ti ği ve bu yüz den de evi nin ai le si ne ka lıp kal ma ya ca ğın dan emin ol ma -
dı ğı için Türk le rin ev le ri ne mas raf yap ma dı ğı nı yaz mış tır. Türk ler ev le ri ni
ken di le ri ne yaşam la rı sü re sin ce ye ter li ola cak şe kil de yap tık la rı nı ve yap tık -
tan bir se ne son ra ev yı kıl sa da hi umur la rın da ol ma dık la rı nı yaz mış tır. Her ev
bü yük ya da kü çük dar bir ko ri dor la bir bi ri ne bağ la nan iki bö lüm den oluşur.
Ti pik bir Türk evi nin ilk bö lü mü nün önün de bü yük bir av lu ve av lu nun çev -
re sin de Lady Mon ta gu’ya gö re gö ze çok hoş ge len açık ga le ri ler var dır. Bu ga -
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le ri ler ge nel lik le ge niş olan ve bir sı ra sı vit ray lı iki sı ra pen ce re bu lu nan oda -
la ra açıl mak ta dır. Ev ler na di ren iki kat tan faz la dır ve her kat ta ben zer ko ri -
dor lar var dır. Mer di ven ler ge niş tir ve en çok otuz ba sa mak bu lun mak ta dır.
Evin bu bö lü mü evin be yi ne ait tir. Bu na bi tişik bö lüm ise ha nım la ra ait tir ve
ha rem ola rak ad lan dı rı lır. Ha rem de bü tün pen ce re ler bah çe ye bak mak ta dır
ve bun la rı çev re le yen bir ga le ri bu lun mak ta dır. Ha rem de evin be yi ne ait olan
di ğer bö lüm de ki ka dar oda bu lun mak ta dır an cak ha rem de ki oda lar hem du -
var bo ya sı hem de mo bil ya lar ba kı mın dan da ha can lı ve gös te riş li döşen miş -
tir. Pen ce re ler da ha al çak ve ka fes li dir. Oda lar İran ha lı la rı ile kap lı dır ve bir
köşe de yük sel ti bu lu nur. Bu ra sı so fa dır ve üze ri yer ler de kin den da ha ka li te li
bir ha lı ile ör tü lü dür. Bu nun ar ka sın da boy dan bo ya yak laşık otuz san tim
yük sek li ğin de ipek ku maş lar la kap lı min der ler bu lu nur. Bu so fa nın çev re sin -
de du va ra da ya lı il ki çok bü yük ikin ci si çok kü çük iki sı ra yas tık lar var dır.
Türk ler oda la rı nı döşer ken bü tün ih tişam la rı nı gös te rir ler. Yas tık lar ço ğun -
luk la bro kar ku maş tan ve ya sa ten üze ri ne al tın yal dız iş le me li dir. Lady Mon -
ta gu Türk evin de gör dü ğü bu de ko ras yon öğe le rin den çok et ki len miş tir. Da -
ha ön ce gör dü ğü ben zer hiç bir şe yin da ha can lı ve muh teşem gö rün me di ği ni
yaz mış tır. Lady Mon ta gu otur ma ala nı nı çok kon for lu bul muş tur ve (Av ru -
pa’da da ha yay gın bir mo bil ya olan) san dal ye ye bir da ha otu ra ma ya ca ğı nı
be lirt miş tir. Oda la rın ço ğun luk la oy ma lı ve ya bo ya lı ya da yal dız lı ahşap olan
ta van la rı al çak tır ve Lady Mon ta gu’ya gö re bu hiç de olum suz bir özel lik de -
ğil dir. Lady Mon ta gu oda lar da el bi se le ri as mak için as kı kul la nıl ma dı ğı nı
onun ye ri ne da ha uy gun bul du ğu ve do lap ola rak kul la nı lan ka pı lar dan
(yük lük) söz et miş tir. Pen ce re le rin ara la rın da ko ku kap la rı ve ya mey ve se pet -
le ri koy mak için kü çük boş luk lar bu lun mak ta dır. Lady Mon ta gu’nin ev de en
çok hoşu na gi den ise oda nın al çak bö lü mün de mer mer bir fıs ki ye nin ol ma sı -
dır. Fıs ki ye den akan su bir yan dan çev re ye hoş bir se rin lik ver mek te ve bir
yan dan da bir kat tan di ğe ri ne düşer ken oda ya hoş bir ses yay mak ta dır. Her
ev de iki ya da üç oda dan oluşan ta va nı kurşun kap lı mer mer döşe li, kur na lar
ve çeş me ler olan ve sı cak ya da so ğuk ban yo için ge rek li her şe yi içe ren bir ha -
mam bu lun mak ta dır. Türk evin de ka dın la rın bö lü mü olan ha rem kıs mı dai -
ma ar ka ta ra fa ba ka cak şe kil de inşa edil miş tir ve sa de ce iç bah çe ye bak mak -
ta dır. Bah çe nin çev re si içer si nin gö rün me si ni en gel le mek için yük sek du var -
lar la ör tü lü dür. Bah çe de ço ğun luk la hoş bir gö rün tü sağ la yan ve göl ge ya pan
yük sek ağaç lar bu lu nur. Bah çe nin or ta sın da bü yük çe bir oda dan oluşan ve
için de gü zel bir fıs ki ye olan bir köşk var dır. Bu ra sı do kuz on ba sa mak la çı kı -
lan ve ade ta yeşil bir du var gi bi gö rü ne cek den li as ma, ya se min ve ha nı me li
sa rıl mış ka fes le çev re len miş tir. Ha nım la rın en zevk al dı ğı man za ra yı mey da -
na ge ti ren ve za man la rı nın ço ğu nu elişi ya pa rak ya da mü zik ic ra ede rek ge -
çir dik le ri bu köş kün çev re sin de pek çok bü yük ağaç var dır. Ev le ri bu den li ih -
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tişam lı ol ma yan la rın kah ve ve ya şer bet iç mek için git tik le ri ka mu ya açık
park lar da da köşk ler var dır.22

Lady Mon ta gu’nun Tür ki ye’de bu lun du ğu sı ra da da vet edil di ği ilk Türk
evi o ta rih te Sad ra zam olan kişi nin23 ha nı mı nın Edir ne’de ki evi dir. Lady Mon -
ta gu bu eve ye me ğe da vet edil miş tir. Da ha ön ce hiç bir Hı ris ti ya na na sip ol ma -
yan bu da vet için bü yük bir coş kuy la ha zır lan mış tır. Lady Mon ta gu da ve tin
bir ne de nin de ev sa hi bi ha nı mın ken di si ni ve gi yi mi ni me rak et me si ol du ğu -
nu düşün müş tür. Bu ne den le Lady Mon ta gu, ev sa hi bi ha nı mın da ha ön ce
gör dü ğü ne inan dı ğı bir giy si ni de ğil Vi ya na sa ray la rın da ba lo lar da gi yi len el -
bi se si ni giy miş tir. Gi der ken hal kın dik ka ti ni çek me mek için Türk ara ba sı ki ra -
la mış tır. Lady Mon ta gu, Sad ra za mın ha nı mı nın da ve ti ne bir yar dım cı ka dın
ve ter cü man lı ğı nı ya pan bir Rum ha nım ile bir lik te git miş tir. Lady Mon ta -
gu’yu sa ra yın ka pı sın da bü yük bir ne za ket le ara ba dan in me si ne yar dım eden
ev sa hi be si nin si ya hî ha re ma ğa sı karşı la mış ve Lady Mon ta gu’ya çok şık gi -
yin miş ka dın hiz met li le rin bu lun du ğu bir kaç oda dan ge çer ken eş lik et miş tir.
Lady Mon ta gu en son da ki oda da ev sa hi be si ha nım la karşı laş mış tır. Ha nım
üze rin de sa mur/zer do va kürk le so fa da otur mak ta dır ve Lady Mon ta gu da
oda ya gi rin ce ona doğ ru yü rü müş, o da bü yük bir ne za ket le onu ha nım dost -
la rı nın al tı ka da rı ile ta nış tır mış tır. Lady Mon ta gu, el li yaş la rın da olan ev sa -
hi be si ha nı mın çok iyi bi ri ol du ğu nu be lirt miş tir. Mü te va zı mo bil ya lar la döşe -
li olan evin tah min et ti ği ka dar gös te riş li ol ma yışı na şaşır mış tır. Et ra fın da ki
hiz met li le rin sa yı sı ve ta vır la rı ha ri cin de hiç bir şey zen gin lik ser gi le me mek te -
dir. Lady Mon ta gu’nun ne düşün dü ğü nü tah min eden ev sa hi be si ha nım, ar -
tık dün ye vi şey le re pa ra ve za man har ca ya cak yaşı ge ri de bı rak tı ğı nı ve ar tık
yap tı ğı tek har ca ma nın ba ğış ol du ğu nu za ma nı nı da iba det ede rek ge çir di ği -
ni söy le miş tir. Eşi nin de ken di si gi bi iba de te yö nel di ği ni ve baş ka ka dın lar la
da il gi len me di ği ni, rüş ve te el uzat ma dı ğı nı an lat mış tır. Hat ta Lady Mon ta -
gu’nun eşi el çi Ed ward Mon ta gu’nun sun du ğu he di ye le ri de gö re vi nin bir ica -
bı ol du ğu na ik na ola na ka dar ge ri çe vir miş tir. Ev sa hi be si ha nım ye mek su nu -
la na ka dar Lady Mon ta gu’yu bü yük bir ne za ket le eğ len dir miş tir. Ye mek ye rel
usul de çok şık gi yin miş çok sa yı da ki ha nı ma bi rer bi rer su nul muş tur. Bu usul
ye mek ik ra mı nı Lady Mon ta gu be ğen miş tir. Bel grad’da ken di le ri ne çok gü zel
zi ya fet ler ve ren bir Efen di nin evin de üç haf ta mi sa fir ol du ğu için Türk le rin
ye mek ada bı nı iyi bil di ği ni ifa de et miş tir. Ger çi bu zi ya fet ler de Efen di nin aş -
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çı sı nın ha zır la dı ğı ye mek ler ilk haf ta be ğe ni si ni ka zan mış an cak da ha son ra
bık kın lık ver miş tir. Türk ye mek le rin de sos la rı çok ba ha rat lı ve et le rin de çok
faz la pişi ril miş ol du ğu nu düşün mek te dir Lady Mon ta gu. Çor ba ye mek te en
son ik ram edil miş tir. En az İn gi liz sof ra sın da ki ka dar seb ze ol du ğu nu göz lem -
le miş tir. Ev sa hi be si ha nım ile dost la rı Lady Mon ta gu’ya bü tün ye mek le ri bü -
yük bir iç ten lik le ik ram et miş ler dir an cak Lady Mon ta gu, da mak zev ki nin
fark lı lı ğın dan do la yı ik ram edi len ye mek ler den pek faz la yi ye me miş tir. Ye -
mek fas lı ko nu ğa gös te ri len yük sek say gı nın bir gös ter ge si olan kah ve ik ra mı
ve ko ku dö kül me si ile so na er miş tir. İki hiz met li eği le rek Lady Mon ta gu’nun
saç la rı na, el bi se si ne ve men di li ne ko ku dök müş tür. Bu me ra sim den son ra ev
sa hi be si ha nım hiz met li le ri ne mü zik çal ma la rı nı ve dans et me le ri ni bu yur -
muş tur. Hiz met li kız lar da el le rin de ki gi tar la rı24 çal ma ya baş la mış lar dır. Lady
Mon ta gu bir sü re son ra izin is te yip ora dan ay rıl mış tır.25

Re sim 4: Ha rem de ye mek yi yen ler                     Re sim 5: Ha rem de el yı ka ma

Lady Mon ta gu, ev den tıp kı gel di ği gi bi si ya hî ha re ma ğa sı nın eş li ğin de
çık mış tır. Rum ter cü ma nı ha nım eve git mek üze re olan Lady Mon ta gu’ya
(Sad ra za mın) Kâh ya’sı nın (ket hü da) ha nı mı nın evi ne git me le ri için ıs rar et -
miş tir. Bu şa hıs im pa ra tor luk ta sad ra zam dan son ra ge len ikin ci kişi ko nu -
mun da dır. Lady Mon ta gu ise zi ya ret et miş bu lun du ğu ha rem de pek il gi çe ki -
ci bir şey le karşı laş ma dı ğı için baş ka bir zi ya re ti ge rek siz bul muş tur ama Rum
ter cü ma nın ıs rar la rı so nu cun da ket hü da nın ha re mi ne git miş tir. Ket hü da nın
ha nı mı nın is mi Fa ti ma’dır ve Lady Mon ta gu’nun hay ran lı ğı nı ka za na cak ka -
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dar gü zel dir. Lady Mon ta gu bu ha rem den çok da ha faz la mem nun kal mış tır.
Bu ev sad ra za mın ha re min den çok fark lı bir ha va için de dir. Çok genç olan ev
sa hi be si ha nı mın bu evi ile sad ra za mın yaş lı ha nı mı nın evi bir bi rin den çok
fark lı dır. Bu ev çok te miz ve çok gös te riş li dir. Ka pı da iki si ya hî ha re ma ğa sı ta -
ra fın dan karşı lan mış, Lady Mon ta gu’yu ne re dey se ayak la rı na ka dar uza nan
ör gü lü saç la rı olan ve ka li te li in ce Şam ku maşın dan gü müş iş le me li el bi se ler
giy miş çok gü zel iki sı ra genç kı zın di zil miş ol du ğu uzun bir ko ri dor dan ge -
çir miş tir. Lady Mon ta gu ne za ket ge re ği du rup kız la rı ve giy si le ri ni in ce le ye -
me di ği için üzün tü duy muş tur, ko ri dor dan son ra çok ge niş bir sa lo na gir miş -
tir. Sa lo nun et ra fı yu ka rı kal dı rıl mış yal dız lı ka fes ler le kap lan mış, pen ce re le -
re ya kın ağaç lar hoş bir göl ge ya rat mış ve gü neşin oda ya dol ma sı nı ön le mek -
te dir. Ağaç la rın göv de si ne ya se min ve ha nı me li sa rıl mış et ra fa hoş bir ko ku
yay mak ta, oda nın or ta ye rin de ki üç dört kat lı mer mer bir fıs ki ye den çı kan su -
lar ise hoş bir ses çı kar mak ta dır.  Üç ba sa mak yük sek te ve ka li te li İran ha lı sı
ile kap lı so fa bu lun mak ta dır. Ket hü da nın eşi bu so fa da iş li be yaz sa ten den
yas tık la ra yas lan mış va zi yet te otur mak ta dır. Ha nı mın aya ğı nın di bin de en
bü yü ğü on iki yaşın da çok gü zel gi yin miş ve üzer le ri ne re dey se mü cev her le
kap lan mış iki genç kız otur mak ta dır. Ha nım Lady Mon ta gu’yu aya ğa kal ka -
rak karşı la mış ve hiç bir sa ray ter bi ye si nin ve re me ye ce ği bü yük bir asa let ile
ken di usul le rin de eli ni göğ sü nün üze ri ne gö tü re rek se lam la mış tır. Evin ha nı -
mı Lady Mon ta gu’yu en onur lu yer ka bul edi len köşe ye otur ma sı nı sağ la mış
ve hiz met li le ri ne yas tık ver me le ri ni bu yur muş tur. Ha nı mın yir mi ka dar hiz -
met li si var dı. Ev sa hi bi ha nım bu kız la ra şar kı söy le me le ri ni ve dans et me le -
ri ni söy le miş tir. Dör dü ha fif bir ez gi söy le yip lav ta ve gi tar (tan bur) çal mış lar -
dır. Bir yan dan şar kı söy le mek te bir yan dan da dans et mek te dir. Lady Mon -
ta gu bu dan sı da ha ön ce hiç gör me miş tir ve bun dan da ha hoş ve sa nat kâ ra -
ne bir gö rün tü ola ma ya ca ğı nı düşün müş tür. Ez gi ler çok na if ha re ket ler ise sü -
zül me ye ben ze mek te dir. Türk le rin mü zik bil me dik le ri ni düşü nen Ba tı lı la rın
çok ya nıl dık la rı nın al tı nı çiz miş tir. Lady Mon ta gu din le di ği mü zi ği çok his li
bul muş tur. Bu ra da da ko ku ve kah ve ik ram edil miş tir. Dört hiz met li kız oda -
ya el le rin de gü müş bu hur dan lık la gel miş ler ve oda am ber, alo e ağa cı ve di ğer
ko ku lar la dol muş tur. Da ha son ra diz le ri nin üze ri ne çö me len kız lar ka li te li
por se len fin can lar da ve gü müş kap lı zarf lar da kah ve ik ram et miş ler dir. Lady
Mon ta gu ay rı lır ken hiz met li ler ken di si ne gü müş bir se pet için de iş len miş
çev re ler ge tir miş tir. Ev sa hi be si ha nım en gü ze li ni ken di si nin giy me si ni ve di -
ğer le ri ni de yar dım cı la rı na ver me si ni ri ca et miş tir.26 
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Re sim 6: Ha rem’de mü zik ça lan ka dın lar

Lady Mon ta gu Türk le rin ev le rin de ısın mak için kul la nı lan yön te mi de
şaşı ra rak ak tar mış tır. Türk le rin en kork tuk la rı iki şe yin ve ba ve yan gın ol -
du ğu nu söy le miş tir. He men her ai le nin evi bir ve ya iki de fa ta ma men ya -
nıp kül ol muş tur. Bu nun ne de ni ni ola ğan dışı ısın ma yön te mi ne bağ la mış -
tır. Ev ler de ba ca ve ya şö mi ne yok tur27 onun ye ri ne Lady Mon ta gu’nun ma -
ki ne ola rak ta nım la dı ğı tan dır kul la nıl mak ta dır. Tan dır yak laşık el li alt mış
san ti met re yük sek li ğin de, tah ta dan ve bir ma sa bi çi min de dir. Tan dı rın içi -
ne az mik tar da kız gın kül ko nu lup üze ri iş le miş yor gan ile ör tü lür. Isın mak
için ba cak lar tan dı rın üze ri ni ör ten yor ga nın al tı na uza tı lır. Kışın ge nel lik -
le bu şe kil de otu ra rak el işi ya pı lır, ki tap oku nur ve ço ğun luk la da uyu nur.
Uy ku sı ra sın da bu tan dır dev ril di ği tak dir de kız gın kül ler tüm evin yan -
ma sı na ne den ol mak ta dır. Lady Mon ta gu’nun İs tan bul’da bu lun du ğu ta -
rih ler de bu se bep le çı kan bir yan gın da yak laşık beş yüz ev yan mış tır. Ev sa -
hip le ri nin yan gın dan son ra hiç bir üzün tü ifa de si taşı ma dık la rı na şaşır mış -
tır. Ha ya tî bir teh li ke ya rat ma dı ğın dan ev le ri nin ya nışı nı ade ta bir te vek -
kül için de iz le mek te dir ler.28
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27 Lady Mon ta gu oda lar da ısın mak için so ba ve ya ben ze ri bir va sı ta ol ma dı ğı nı söy le se de
XV. yüz yıl dan iti ba ren ev le rin ısı tıl ma sın da ‘oda ocak la rı’ de ni len bir ya pı un su ru kul la nıl -
mış tır. Oda ocak la rı az da ol sa Av ru pa’da yay gın olan şö mi ne ye ben ze ti le bi lir. Dr. Rı fat Os -
man, a.g.e, s. 16-18.

28 Lady Mary Mon ta gu, a.g.e., s. 108.



Re sim 7: Ha rem de tan dır et ra fın da ısı nan ka dın lar

Lady Mon ta gu bir ön ce ki pa dişah II. Mus ta fa’nın göz de si Ha fi se Ka dı ne -
fen di’nin İs tan bul’da ki sa ra yı na yap tı ğı zi ya re ti ni de an lat mak ta dır. Ha re me
gel di ğin de mer mer sü tun lar bu lu nan bü yük bir sa lo na alın mış tır. Sa lo nun bir
ya nın da boy dan bo ya so fa var dır. So fa gü müş üze ri ne açık ma vi renk te de -
sen li ka di fe ku maş la kap lıy dı ve üze rin de ay nı ku maş tan yas tık lar bu nu yor -
du. Ha fi se Ka dı ne fen di ge le ne ka dar Lady Mon ta gu’nun bu ra da otur ma sı ri -
ca edil miş tir. Bu şe kil de ev sa hi be si sul tan Lady Mon ta gu’yu aya ğa kal ka rak
karşı la ma zo run lu lu ğun dan sıy rıl mış tır. Lady Mon ta gu, sul tan içe ri gir di ğin -
de aya ğa kal ka rak onu karşı la mış tır o da başı ile se lam ver miş tir. Ka dı ne fen -
di yak laşık el li çeşit et ye me ği ik ram et miş tir. Her se fe rin de bir çeşit ye mek
su nul muş ve ser vis son de re ce hız lı ya pıl mış tır. Sof ra da kul la nı lan bı çak lar al -
tın dan sap la rı ise el mas taş lar la süs lü dür. Lady Mon ta gu’nun dik ka ti ni çe ken
ise ma sa ör tü sü nün ve pe çe te le rin ka li te si ol muş tur. Hep si in ce mus lin ku -
maş tan ve en ka li te li bi çim de üze ri gü müş ve al tın dan çi çek iş le me li dir. Hat -
ta Lady Mon ta gu bu kıy met li pe çe te le ri kul lan dı ğı için üzün tü duy muş tur.
Ye mek te por se len ça nak lar da şer bet iç mek te dir ler, tep si ler ve kap lar al tın dan -
dır. Ye mek so na erin ce al tın bir tas için de su ve pe çe te ler le ay nı ka li te de hav -
lu lar ge ti ril miş ve Lady Mon ta gu is te me ye rek de ol sa el le ri ni bu hav lu ya sil -
miş tir. Da ha son ra por se len fin can da ve al tın zarf ta kah ve ik ram edil miş tir.
Ye mek ten son ra bah çe de yü rü yüş yap mış lar dır. Dışa rı çık ma dan ön ce hiz -
met li le rin den bi ri sul ta na zen gin bro kar ku maş tan içi kürk as tar lı kaf ta nı nı
ge tir miş tir. Bah çe de fıs ki ye ler den baş ka il gi çe ki ci ve hoş bir şey gö re me miş -
tir. Da ha son ra sul tan Lady Mon ta gu’ya oda la rı gez dir miş tir. Ka dı ne fen di’nin
ya tak oda sın da tu va let ma sa sı nı gör müş tür. Çer çe ve le ri in ci ler le süs lü iki ay -
na bu lun mak ta dır. Ge ce kal pa ğı ise mü cev her li to ka lar la süs lü dür. Ay rı ca her
bi ri en az iki yüz po und de ğe rin de üç ta ne de sa mur kürk bu lun mak ta dır. Bu
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lük sün bi linç li bi çim de ser gi len me di ği ne te sa dü fen so fa nın üze ri ne bı ra kıl dı -
ğı na inan mış tır. İzin is te yip ev den ay rı lır ken ko ku ik ram edil miş ve in ce iş len -
miş men dil le ri su nul muş tur. Ha fi se Ka dı ne fen di’nin otu za ya kın hiz met li si
en bü yü ğü ye di yaşın dan olan on ka dar da genç ca ri ye si bu lun mak ta dır. Her
bi ri çok gü zel olan bu kız lar ay rı ca son de re ce gös te riş li gi yin miş ler dir. Baş la -
rın da çi çek ler den ya pıl ma kü çük hal ka lar var dır ve saç la rı ör gü ya pıl mış tır.
Üzer le rin de ki giy si ler hep al tın yal dız lı dır. Bu ca ri ye ler Lady Mon ta gu’ya ve
di ğer ha nım la ra çö me le rek kah ve ik ra mı yap mış lar dır29. 

Lady Mon ta gu da ha ön ce Edir ne’de sa ra yı na zi ya re ti ne git ti ği Ket hü da nın
ha nı mı Fa ti ma’yı İs tan bul’da ki sa ra yın da zi ya ret et miş tir. Fa ti ma’nın sa ra yın -
da ki ha rem da ire sin den bah set mek te dir. Kış lık bö lü mün du var la rı tıp kı bu ül -
ke den ge ti ri len kü çük tah ta ku tu lar gi bi se def, de ğişik renk ler de fil dişi ve zey -
tin ağa cı ile kap lı dır. Yaz lık oda la rın du var la rı ise çi ni kap lı dır, ta va nı yal dız lı
ve yer le ri en ka li te li İran ha lı la rı ile döşe li dir. Ev çok muh teşem bi çim de
döşen miş tir. Kış lık oda lar üze ri ka di fe de sen li al tın dan dır. Yaz lık oda lar da ise
ka li te li Hint işi iş le me li ku maş lar bu lun mak ta dır. Önem li Türk ha nım la rı nın
ev le ri Hol lan da’da ki ev ler ka dar te miz ve ter tip li ol du ğu nu be lirt mek te dir. Bu
ev ken tin yük sek bir nok ta sın da dır ve yaz lık bö lü mün pen ce re le rin den de niz,
ada lar ve As ya kı ta sı nın dağ la rı gö zük mek te dir.30 Lady Mon ta gu Pa dişa hın
kız la rın dan ve sa vaş sı ra sın da Pe ter va ra din’de şe hit olan Sad ra za mın eşi olan
bir ha nı mı31 zi ya re te git mek için ka yık la Bo ğaz da yol cu luk yap mış tır. Bo ğa zın
gü zel li ği ne hay ran ol muş ve kı yı bo yun ca bir bi ri ne ya kın yüz ler ce sa ray ol du -
ğu nu göz lem le miş tir. Lady Mon ta gu Sad ra za mın eşi ne ait sa ra yı ta nım la mak -
ta zor lan dı ğı nı be lirt mek te dir. Bo ğa zın en gü zel nok ta la rın dan bi rin de bu lu -
nan sa ra yın ar ka sın da ağaç lar la kap lı bir te pe bu lun mak ta dır. Mu ha fı zı abar -
tıy la Lady Mon ta gu’ya sa ray da en az se kiz yüz oda ol du ğu nu söy le miş tir. Bu
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29 Lady Mary Mon ta gu, a.g.e., s. 113-118.
30 Lady Mary Mon ta gu, a.g.e., s. 118-120.
31 Bah se di len Sad ra zam, Si lah dar Ali Pa şa’dır (1667-1716). II I. Ah met’in kız la rın dan olan eşi Fat -

ma Sul tan, esa sen Ali Pa şa ile ço cuk yaş ta ni şan lan mış an cak ev le ne me den Ali Pa şa şe hit ol -
muş tur. Fat ma Sul tan da ha son ra Nev şe hir li İb ra him Pa şa ile ev len di ril miş tir. İs tan bul’da ca -
mi ler dı şın da ya pı lan en et ki le yi ci ya pı lar ka dın sul tan lar (pa di şah la rın kız la rı ve kız kar deş -
le ri) için yap tı rı lan sa ray lar dır. XVII I. yüz yıl da in şa edi len bu sa ray lar dan ma ale sef hiç bi ri gü -
nü mü ze ulaş ma mış tır. Bu gör kem li sa ray lar dan bi ri de bir baş ka sad ra za ma ait ken Ali Pa şa’ya
ge çen ve ev lik le ri için II I. Ah met’in kı zı Fat ma Sul tan adı na Or ta köy ile Ku ru çeş me ara sın da -
ki Def ter dar bur nu sa hi lin de ye ni den yap tı rı lan sa ray dır. Lady Mon ta gu’nun zi ya ret et ti ği yer
muh te me len bu ya pı dır. Bu sa ray da ha son ra yık tı rıl mış ve ye ri ne yi ne II I. Ah met, kı zı Ha ti ce
Sul tan için Ne şa ta bad Sa ra yı’nı yap tır mış tır. Fanny Da vis, Os man lı Ha nı mı, 1718’den 1918’e
Bir Top lum sal Ta rih, Ya pı Kre di Ya yın la rı, İs tan bul, 2. Bas kı, 2009, s. 241-242 ve 244.



sa yı dan emin ol ma sa da çok faz la oda bu lun du ğu nu doğ ru la mak ta dır. Oda la -
rın tü mü mer mer döşe li, du var lar yal dız lı ve mey ve ve çi çek re sim le ri ile süs -
len miş tir. Pen ce re ler İn gil te re’den ge ti ril miş en ka li te li kris tal cam dan ya pıl -
mış tır. An cak evin en çok ha mam kıs mı Lady Mon ta gu’nun be ğe ni si ni ka zan -
mış tır. Bir bi ri ne tı pa tıp ben ze yen ve bağ la nan iki ya pı dan oluş mak ta dır. Ha -
ma mın ta ma mı yer ler, fıs ki ye ler, kur na lar be yaz mer mer den dir. Du var lar çi ni
kap la ma dır. Bu ra ya açı lan iki oda da so fa bu lu nur. Oda nın dört köşe sin den ta -
van dan su lar ak mak ta ve fıs ki ye le rin bir ka tın dan di ğe ri ne su lar dö kül mek te -
dir. Oda nın al çak kıs mı na dö kü len su lar bü yük bir ha vuz da top lan mak ta dır.
Bu ha vuz da bu lu nan hor tum lar da su yu ta va na ka dar fış kırt mak ta dır. Du var -
lar ade ta bir çit bi çi min de dir. Dışın da bun la ra do lan mış as ma lar ve sar maşık -
lar ade ta yeşil bir du var gö rün tü sü ver mek te dir. Sa ra yın bü tü nü nü an lat ma -
nın zor oluşu nu ya pı nın mun ta zam bir plan da inşa edil me miş ol ma sı ile açık -
la mış tır. Ba tı’da ki ben zer bü yük lük te ki ya pı lar la kı yas la dı ğın da bir ana cep he
ve ya ka nat ay rıt et mek te zor lan mak ta dır. An cak bu kar maşık lı ğın gö ze hoş gö -
rün dü ğü nü vur gu la mak ta dır. Sa ra yın kar maşık mi ma ri sin den ötü rü Lady
Mon ta gu ya pı yı tam ola rak ta rif ede me di ği ni be lirt miş tir. Pa dişa hın kı zı sul ta -
nı zi ya re te gel di ğin de kal dı ğı oda yı ta rif et miş tir. Bu oda nın du var la rı se def
kak ma lı dır ve çi vi ye ri ne züm rüt ler kul la nıl mış tır. Di ğer oda la rın bir kıs mı nın
du var la rı se def ve zey tin ağa cı kap la ma ba zı la rı ise çi ni kap la ma lı dır. Çeşit
çeşit mey ve ler le do lu por se len kap la rın ve için de çi çek bu lu nan va zo re sim le -
ri ile süs len miş, du var la rı ka li te li mal ze me den ve çok can lı bo yan mış pek çok
sa yı da ge niş ko ri dor la bu lun mak ta dır. Sa ra yın bah çe si de ya pı ya ga yet uy gun -
dur ve için de bu lu nan ağaç lar, fıs ki ye ler, pa ti ka lar uy gun bir kar maşık lık için -
de da ğıl mış tır. Lady Mon ta gu’ya gö re bah çe de ek sik olan tek süs hey kel dir.32

Re sim 8: İs tan bul Bo ğa zi çin de 18. yüz yıl dan bir sa hil sa ray tas vi ri
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Bir Top lum sal Yaşam Me kâ nı Ola rak Ka dın lar Ha ma mı

Lady Mon ta gu’nun sey yah ola rak en önem li özel li ği ka dın ol ma sı do la yı -
sıy la ka dın la rın en çok va kit ge çir di ği ve çarşı pa zar ve eğ len ce ha ri cin de ev -
den dışa rı çı ka rak ve bir ara ya gel di ği tek alan olan ha ma mı an lat ma sı dır.
Ha mam sa de ce ban yo yap mak amaç lı bir alan de ğil dir, ta rih bo yun ca top lu -
mun kül tü rü nün önem li bir un su ru dur. Bu ba kım dan Lady Mon ta gu’nun
ha ma ma bir kaç kez git me si ve bu ra da gör dük le ri ni an lat ma sı önem li dir. Da -
ha ön ce gel miş olan Ba tı lı sey yah la rın bü yük ço ğun lu ğu er kek ol du ğun dan
ka dın la rın bu lun du ğu ha ma mı ak tar ma ola nak la rı ol ma mış tır. Sof ya’nın
Türk İm pa ra tor lu ğu’nda gör dü ğü en gü zel kent ler den bi ri ol du ğu nu33 be lir -
ten Lady Mon ta gu, bu ra da gö rüp hay ran ol du ğu bir ha di se yi de ak tar mak -
ta dır. Git mek is te di ği ye re giz li ce gi de bil mek için bir Türk ara ba sı ki ra la yan
Lady Mon ta gu, sa bah sa at on ci va rın da bir ha ma ma gir miş tir. Mek tup lar’da
ka dın la rın ha mam da çıp lak lı ğın dan bah se dil mek te dir. Lady Mon ta gu’nun
ha mam da karşı laş tı ğı çıp lak lık as lın da ye tiş ti ği Ba tı kül tü rü nün ve çev re nin
et ki si ile bir ara da ban yo yap ma ya alış kın ol ma dı ğı için hay ret ve ri ci gel mek -
te dir. Mek tup lar dan an laşıl dı ğı gi bi ka dın en çıp lak ol du ğu bir yer de bi le
say gın lı ğı nı ko ru mak ta dır. Bu nu sağ la yan kül tür den baş ka bir şey de ğil dir.
Ha mam da ka dın lar ara sın da bel li iliş ki bi çim le ri ve bel li ku ral lar var dır. Ha -
mam ger çek te pek çok Ba tı se ya hat na me sin de ha ya li bi çim de res me di len,
ero tik bir çıp lak lık la il gi li bir me kân de ğil dir. Os man lı ka dı nı için ha ma mın
an la mı yı kan mak tan iba ret de de ğil dir. Bu ra sı ka dın la rın sık sık bir ara ya
gel dik le ri, hoş ça va kit ge çir dik le ri, mü zik ic ra edip eğ len dik le ri hat ta oğul la -
rı na kız be ğen dik le ri bir me kân dır. Ya zar, ha ma mın ken tin tüm ha ber le ri nin
an la tıl dı ğı, skan dal la rın uy du rul du ğu ade ta bir ka dın lar kah ve si ol du ğu nu
söy le mek te dir.34

Sa ba hın er ken saa tin de Sof ya’da ki bu ha ma ma gi den Lady Mon ta gu ha -
ma mın o sa at te bi le ka dın lar la do lu ol ma sı na şaşır mış tır. Mek tu bun da ha -
ma mın mi ma ri tas vi ri ni ya pan ya zar, ka pı da du ran ka dın gö rev li ye asil ka -
dın la rın on şi lin ve ya bir kron ver dik le ri ni ken di si nin de bu âde te iş ti rak et -
ti ği ni be lirt mek te dir. Lady Mon ta gu ha ma ma gir di ğin de karşı sı na çı kan
çeşit li bö lüm le ri tas vir et mek te dir. Git ti ği ha mam beş kub be li bir ya pı dır
ve ha mam da kub be ler ha ri cin de pen ce re bu lun ma mak ta dır. Gi riş ho lü nü
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33 Lady Mary Mon ta gu, a.g.e., s. 57.
34 Lady Mary Mon ta gu, a.g.e., s. 56-60.



oluş tu ran ilk kub be nin ol du ğu yer ol duk ça kü çük tür ama on dan son ra ge -
len oda çok bü yük ve mer mer döşe li dir. Oda nın ta ma mı iki sı ra mer mer so -
fa ile çev re len miş tir. So ğuk su akan dört kur na bu lun mak ta dır. Su bu ra dan
ön ce mer mer kur na nın içi ne dol mak ta son ra yer ler de ki bu amaç la ya pı lan
kü çük ka nal la ra ak mak ta dır. Su bu ka nal lar dan aka rak di ğer oda ya geç -
mek te dir. Di ğer oda bi raz da ha kü çük an cak ben zer bi çim de dir. Bu oda ya
bağ la nan di ğer oda lar dan ge len kü kürt bu ha rı ile çok sı cak olan bu oda ya
gi ren bi ri nin üze rin de el bi se le ri ile dur ma sı nın müm kün ol ma dı ğı nı söy le -
mek te dir. Di ğer iki kub be nin oluş tur du ğu oda lar ise sı cak ha mam bö lüm -
le ri dir. Ha ma ma gir di ğin de üze rin de ken di ül ke sin de giy di ği yol cu luk giy -
si le ri nin ol du ğu nu be lir ten Lady Mon ta gu, ha mam da bu lu nan ka dın la rın
ken di si ni gör dü ğün de kı ya fe tin den do la yı şaşır mış ola bi le cek le ri ni ama
hiç kim se nin şaşır mış gi bi gö rün me di ği ni ve ya me rak la ona bak ma dık la rı -
nı ifa de et mek te dir. Ha mam da ki ha nım lar Lady Mon ta gu’yu son de re ce
ne za ket le karşı la mış lar dır. Lady Mon ta gu, Av ru pa’da ya ban cı bi ri ne karşı
bu den li ne za ket gös te re cek ha nım la rın ol du ğu hiç bir sa ray ve ya mec lis
bu lun ma dı ğı nı vur gu la mak ta dır. Ha mam da yak laşık iki yüz ka dın bu lun -
mak ta dır ve bun la rın hiç bi ri Lady Mon ta gu’yu gör dük le rin de, ken di top -
lu mun da mo da ya uy gun gi yin me yen bi ri gel di ğin de her za man ya pıl dı ğı
gi bi aşa ğı la yı cı bi çim de süz me miş ler ve ya ara la rın da fı sıl daş ma mış lar dır.
Lady Mon ta gu’yu gör dük le rin de ona yal nız ca Türk çe “gü zel, pek gü zel”
de miş ler dir.35

Lady Mon ta gu ha mam da bu lu nan ha nım la rın ana dan doğ ma va zi yet te
bu lun duk la rı nı ve böy le ce ne bir gü zel li ğin ne de bir ku su run giz len di ği ni
vur gu la mak ta dır.36 Ha nım la rın bu du rum da ol ma la rı na karşın hiç bi ri nin
ne edep siz ce gü lüm se di ği ni ne de uy gun suz bir ta vır ser gi le dik le ri ni yaz -
mak ta dır. Ha ma mın için de bu va zi yet te ra hat ça ha re ket et mek te ve do laş -
mak ta dır lar. Ha nım la rın ara sın da mi to lo ji de ki tan rı ça lar gi bi son de re ce
ku sur suz öl çü le re sa hip olan la rın sa yı sı da ol duk ça çok tur ve ço ğu nun cilt -
le ri par lak be yaz renk te dir. Ha nım la rın sa de ce saç la rın da ba zı süs ler var -
dır. Saç la rı kur de le ler ve in ci ler le süs le ne rek örül müş tür. Bu göz lem le ri ya -
par ken Lady Mon ta gu, Mr. Ger va se isim li bir dos tu nun gö rün mez olup o
ha mam da bu lun ma sı nı di le di ği ni yaz mış tır. Lady Mon ta gu’ya gö re bu şa -
hıs çok sa yı da çıp lak ha nı mı ki mi ni otu rup soh bet eder ken, ki mi ni kah ve
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ve ya şer bet içer ken, ki mi niy se elişi ya par ken, ama bü yük ço ğun lu ğu kö le
kız lar saç la rı nı örer ken yas tık la rın üze ri ne uzan mış ya tar ken gö re cek ve
böy le lik le ic ra et ti ği re sim sa na tın da çok bü yük bir iler le me el de ede ce ği ne
inan dı ğı nı söy le mek te dir. Ka dın la rın ha ma ma haf ta da bir gel dik le ri ni ve
en az dört beş sa at kal dık la rı nı be lirt mek te dir. Bu ha mam da yer alan ve ha -
lı lar ve yas tık lar la kap lı olan ilk sı ra so fa da ha nım lar, ikin ci sı ra so fa da ise
on ye di on se kiz yaş la rın da ca ri ye ler otur mak ta dır. Lady Mon ta gu, ka dın -
la rın ha ma mın sı cak bö lü mün den so ğuk oda ya geç me le ri ne karşın üşüt -
me me le ri de Lady Mon ta gu’nun il gi si ni çek mek te ve ona şaşır tı cı gel mek -
te dir. Ha mam da sö zü ge çen ha nım lar dan bi ri si nin ken di si ni ya nı na oturt -
tu ğu nu ve yı kan ma sı için so yun ma sı na yar dım et me ye gi riş ti ği ni söy ler.
Lady Mon ta gu’nun göm le ği nin al tın da ki kor se yi gö ren ha nım lar, ko ca sı ta -
ra fın dan bir tür ma ki ne ye ki lit len di ği ni düşün müş ler ve ona acı mış lar dır.
Lady Mon ta gu ha nım la rın ser gi le di ği ne za ke te ve gü zel lik le ri ne hay ran
kal mış tır. Mek tu bu nun so nun da Lady Mon ta gu, hiç bir ge zi ki ta bı nın böy -
le bil gi ler ver me di ği nin de al tı nı çiz mek te dir.37

Lady Mon ta gu, ka dın la rın Ba tı’da ina nıl dı ğın dan da ha öz gür ol duk la rı -
nı ve is te dik le ri ye re is te dik le ri za man da gi de bil dik le ri ni38 yaz mış tır. Ha -
mam ka dın la rın bu lun mak tan bü yük ke yif al dık la rı bir me kân dır. Lady
Mon ta gu İs tan bul’da git ti ği bir ha ma mı da ha an lat mış tır. Git ti ği bu ha mam -
da bir ge lin ada yı nın ha mam da yı kan ma ya gel me si ve bu nun la ala ka lı ya -
pı lan me ra sim le ri gör me im kâ nı bul muş tur. Ge li nin ve da ma dın tüm ka dın
ar ka daş la rı, ak ra ba la rı ve ta nı dık la rı ha mam da bir ara ya gel miş tir. Bir çok
ka dın da me rak et tik le ri için ha ma ma git miş tir ve ha mam da o gün yak laşık
200 kişi bu lun du ğu nu yaz mış tır. Ev li ve dul ka dın lar ha ma mın için de mer -
mer so fa ya otur muş lar genç kız lar ise üzer le rin de ki giy si le ri ale la ce le çı kar -
mış ve üst le rin de uzun ör gü lü saç la rın da ki in ci ve kur de le ler ha ri cin de hiç -
bir süs kal ma mış tır. Genç kız lar dan iki si an ne si ve yaş lı bir ak ra ba sı ile bir -
lik te yü rü yen ge li ni ka pı da karşı la mış lar dır. Gös te riş li bi çim de gi yin miş ve
üze rin de ki mü cev her ler le ışıl da yan ge lin on ye di yaş la rın da ve gü zel bir
kız dır. Ge lin ada yı genç kız da kı sa sü re için de ana dan doğ ma so yul muş tur.
İki genç kız gü müş kap la ma tas la ra ko ku koy duk tan son ra me ra sim baş la -
mış tır. Sa yı la rı otuz olan kız lar da bu ge çişi ikişer li grup lar ha lin de ta ki be
baş la mış lar dır. Eki bin başın da ki ler den bi ri şar kı söy le miş di ğer kız lar da
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onun söz le ri ne şar kı söy le ye rek karşı lık ver miş ler dir. Ar ka dan ge len iki kız,
mü te va zı lı ğı ile çok hoş gö rü nen ve başı nı öne eğ miş olan ge li ne eş lik et miş -
tir. Bu şe kil de ha mam da ki üç bü yük oda yı do laş mış lar dır. Lady Mon ta gu
bu man za ra nın gü zel li ği ni an lat ma nın çok zor ol du ğu nu be lirt miş tir. Bü tün
kız lar çok mun ta zam hat la ra sa hip ler dir ve ten le ri bem be yaz dır. Hep si nin
ten le ri sık sık ha ma ma git mek ten ötü rü pü rüz süz ve le ke siz dir. Genç kız lar -
dan oluşan bu grup ha mam da ki tur la rı nı ta mam la dık tan son ra ge lin oda lar -
da ki her önem li ha nı ma ta nı tıl mış on lar da teb rik edip he di ye ler ver miş ler -
dir. Ki mi mü cev her ki mi çeşit li eş ya lar, ki mi men dil ve ya ufak te fek şey ler
ver miş ler dir. Ge lin ise ha nım la rın el le ri ni öpe rek teşek kür et miş tir. Lady
Mon ta gu bu tö re ne ta nık ol du ğu için çok mut lu ol muş tur. Türk ha nım la rı -
nın en az ken di le ri ka dar ze kâ, gör gü ve öz gür lük sa hi bi ol duk la rı nı yaz -
mış tır.39 Lady Mon ta gu’nun Os man lı ha mam la rı nı kül tü rün bir un su ru ola -
rak an lat mış tır. Çıp lak lık ka dar gi yim kuşam da Os man lı kül tü rü nün so -
mut laş mış bir bi çi mi dir. 

Ev de Gün de lik Gi yim Kuşam ve Lüks

Lady Mon ta gu Os man lı ka dı nın dan çok et ki len miş tir. Bu et ki hem za ra -
fet hem de zen gin li ğin mü te va zı bi çim de iç sel leş ti ril me sin den dir. Ka dın la -
rın za ra fe ti gi yim kuşam da yan sı mak ta dır. Gi yim kuşam da be lir gin bir
zen gin lik ve çeşit li lik var bu önem li dir. Lady Mon ta gu, İn gi liz bir ar ka daşı -
nın ıs mar la dı ğı gi yim kuşam mal ze me le ri ni bu la ma dı ğı nı Tür ki ye’de mev -
cut kı ya fet le rin Lon dra’da ki ler den çok fark lı ol duk la rı nı yaz mak ta dır.40

Edir ne’de bu lun du ğu ara da sı ra da Türk giy si le ri giy miş ve bu gi yi min
ken di si ne ya kış tı ğı nı düşün mek te dir. Lady Mon ta gu, Türk giy si si gi ye rek
bir de tab lo su nu yap tır mış ve kız kar deşi ne gön der me yi plan la mak ta dır.41

Ya zar giy si si ni ay rın tı lı ola rak ta rif et mek te dir. Ayak la rı na ka dar uza nan ve
ba cak la rı etek ten da ha iyi şe kil de ka pa tan son de re ce dö küm lü bir şal var
giy si si nin ilk par ça sı nı oluş tur mak ta dır. Bu şal var gül pem be si renk te zen -
gin ve in ce Şam işi ku maş tan ve ke nar la rı gü müş sır ma ile çi çek de sen li dir.
Ayak ka bı lar be yaz ke çi de ri sin den ve al tın sır ma iş li dir. Bu giy si nin üze rin -
de ke nar la rı iş le me li in ce be yaz ipek ten göm lek var dır. Göm le ğin ge niş ve
kı sa olan kol la rı dir se ğe ka dar in mek te ve ya ka sı ise bir el mas düğ me ile
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ilik le nir. Göğ sün bi çi mi ve ren gi için den açık ça se çi le bil mek te dir. En ta ri,
vü cu da gö re dar ka lıp ta ha zır lan mış bir giy si ve be yaz ve al tın sır ma lı Şam
işi ku maş tan ya pıl ma çok uzun kol lu ke nar la rı ko yu al tın ren gi iş le me ler le
be ze li dir. Bu giy si de mut la ka ya el mas ya da in ci düğ me kul la nıl mak ta dır.
Giy mek te ol du ğu kaf ta nı şal va rı ile ay nı ku maş tan ya pıl mış çok uzun kol -
la rı olan ve be de ni sa ran bir tür man to dur. Bu kaf tan da ayak la ra ka dar
uzan mak ta dır. Bu nu üze ri ne im kâ nı olan ha nım lar ta ma mı el mas lar la süs -
lü ve ya di ğer de ğer li taş lar la be ze li dört par mak ge niş li ğin de ke mer ta kar.
Eko no mik gü cü da ha düşük olan lar ise sa ten ku maş üze ri za rif iş le me li ku -
maş tan ya pı lan ve ön den el mas la ra be ze li klips le ki lit le nen bir ke mer kul -
la nır. Cüb be ise ha nım la rın mev si me gö re üzer le ri ne al dık la rı bol bir giy si -
dir. Ço ğun luk la zen gin gös te riş li sır ma iş le me li bro kar ku maş tan (Lady
Mon ta gu’nun giy di ği ise yeşil ve al tın yal dız lı dır) ve as ta rı ka kım kür kün -
den ve ya sa mur kür kün den ya pıl mak ta dır. Kol la rı ise omuz da bit mek te dir.
Baş lık ise kal pak de ni len bir par ça dır. Kışın kul la nı lan ka li te li ka di fe den
üze ri in ci ve ya el mas lar la iş li dir ya zın kul la nı lan ise sır ma lı ku maş tan ya -
pıl mak ta dır. Bu kal pak başın bir ya nı na tut tu ru lur ve ya nın dan al tın bir
püs kül sal la nır. Bu baş lı ğa ya el mas lar ve ya gös te riş li bir çev re ile tut tu ru -
lur.42 Başın di ğer ya nın da saç lar açık bı ra kıl mak ta ve her ha nım ken di zev -
ki ne gö re sa çı nı süs le mek te dir. Ki mi sa çı na çi çek ler ki mi tüy ler ki mi ise
baş ka şey ler tak mak ta dır. An cak en yay gın süs le me bi çi mi ger çek bir çi çe -
ğe ben ze ye cek bi çim de ya pıl mış bü yük bir mü cev her bu ke ti tak mak tır.  Bu
ge nel lik le in ci ler den oluşan bir de met ve ya gül bi çi min de bir ara ya ge ti ril -
miş ya kut lar, ya se mi ne ben ze til miş el mas taş lar, ful ya çi çe ği bi çi min de to -
paz lar ve ben ze ri şey ler ta kı lır. Bu ta kı lar o ka dar iyi ya pıl mış tır ki da ha
gü zel bir mü cev her ha yal et mek im kân sız dır. Ha nım la rın saç la rı çok uzun -
dur ve açık bı ra kıl mış tır. Saç lar da ço ğun luk la bol mik tar da in ci ler le ve kur -
de le ler le süs len miş çok sa yı da ör gü bu lu nur. Lady Mon ta gu da ha ön ce hiç
bu ka dar gü zel bir saç tu va le ti gör me di ği ni be lirt miş ve bir ha nı mın sa çın -
da yüz on ta ne ör gü say dı ğı nı yaz mış tır. Türk ka dın la rı nın gü zel li ği ne hay -
ran kal mış tır. Ha nım lar kaş la rı na da şe kil ver miş ler, hem Rum hem de
Türk ka dın la rı göz le ri nin içi ne si yah sür me çek mek te böy le ce göz le ri nin si -
yah lı ğı nı vur gu la mış lar dır. Ka dın la rın el le ri ne ve tır nak la rı na kı na sür dük -
le ri ni an cak bu gö rün tü ye alışık ol ma dı ğı için pek be ğen me di ği ni ve bu
adet te gü zel bir şey bu la ma dı ğı nı yaz mış tır. Ka dın lar so ka ğa çı kar ken
üzer le ri ne iki par ça da ha kı ya fet alır lar. Bun lar dan bi ri göz le ri ha ri cin de
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tüm yü zü nü ka pat mak ta dır di ğer par ça ise başı nı tü müy le öt mek te dir. Ay -
rı ca sır tın dan aşa ğı ka dar uzan mak ta ve tüm be den le ri ni fe ra ce de nen giy -
si ile ört mek te dir ler. Hiç bir ka dın fe ra ce siz so ka ğa çı ka maz. Bu giy si nin
kol la rı el le re ka dar düz in mek te ve el le rin üs tün de kat lan mak ta dır. Kışın
ka lın ku maş tan ya zın ise ipek ten ve ya in ce ku maş tan ya pıl mak ta dır. Lady
Mon ta gu fe ra ce nin bir ka dı nı na sıl giz le di ği nin al tı nı çiz mek te dir. Bir ko ca
dışa rı da ka rı sı ile karşı laş sa bi le onu ta nı ma sı müm kün de ğil dir.43 Lady
Mon ta gu da her gün so ka ğa çı kar ken fe ra ce ve çev re gi yip İs tan bul’u ra -
hat lık la gez mek te dir. Bu kı ya fet le ra hat ça ca mi le re de gi re bil mek te dir.44

Re sim 9: Ka dın la rın gi yi mi ve baş süs le ri         Re sim 10: Lev ni’den ka dın min ya tü rü

Lady Mon ta gu ilk de fa Edir ne’de zi ya re ti ne git ti ği Ket hü da nın eşi Fa ti -
ma’nın giy si le ri ni de ay rın tı lı bir bi çim de an lat mış tır. Al tın bro kar ku maş tan
üze ri gü müş çi çek iş le me li ve üze ri ne tam otu ran al tın bro kar ku maş tan bir
kaf tan giy miş tir. İçin de ger da nı nın gü zel li ği ni or ta ya çı ka ran ve üze ri gü müş
çi çek ler iş len miş in ce bir göm lek var dır. Şal va rı açık pem be renk te ye le ği
yeşil ve gü müş, ter lik le ri in ce iş len miş ve be yaz renk te dir. Kol la rın da el mas
taş lı bi le zik ler ve ge niş ke me ri de yi ne el mas lar la kap lı dır. Başın da pem be ve
gü müş Türk çev re ta kıl mış tır saç la rı da pek çok ör gü den oluş mak ta ve çok
uzun dur. Başı nın bir ya nın da ise mü cev her den bir kaç to ka var dır.45 İs tan -
bul’da zi ya re ti ne git ti ği Pa dişah II. Mus ta fa’nın göz de si Ha fi se Ka dı ne fen -
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di’nin gi yi mi ise Lady Mon ta gu’nun hay re ti ni çe ke cek den li zen gin dir. Do la -
man de nen bir iç göm le ği giy miş tir. Bu kaf tan dan fark lı dır. Da ha uzun kol -
la rı var dır ve kol lar uç la rın dan kat lan mak ta dır. Mor renk li bir ku maş tan dır
ve be de ni ne otu ra cak bi çim de di kil miş tir. Her iki ya nın da ayak la rı na ka dar
uza nan ve kol la rı nın çev re sin de en ka li te li in ci ler var dır. Düğ me ler de ge nel -
lik le ay nı ebat lar da in ci ler den dir. Bu in ci le rin bü yük lü ğü el bet te Kra lın kul -
lan dık la rı ka dar bü yük de ğil dir ama en az be zel ye ta ne si ka dar dır lar. Bu
düğ me le re bü yük el mas hal ka lar ek len miş tir. Bu giy si bel de da ha kü çük in -
ci ler den ya pıl mış iki ge niş püs kül le bir leş ti ril mek te dir. Kol la rın çev re si bü -
yük el mas lar la be zen miş tir. İç göm le ği göğ sün üze rin den bak la va bi çi min de
bü yük bir el mas la ilik len mek te, çok ge niş olan ke me ri ta ma men el mas lar la
kap lı dır. Boy nun da diz le ri ne ka dar uza nan üç kol ye bu lun mak ta dır. Bi ri
ucun da hin di yu mur ta sı bü yük lü ğün de hoş renk li züm rüt bu lu nan in ci kol -
ye, di ğe ri bir bi ri ne ya kın çok can lı yeşil renk te ve bir kron bü yük lü ğün de
yak laşık iki yüz züm rüt ten oluşan bir kol ye ve yu var lak züm rüt ler den
oluşan bir baş ka kol ye. Ka dı ne fen di’nin kü pe le ri ise tü mün den da ha gös te -
riş li dir. Her bi ri bü yük bir fın dık ka dar ve ar mut bi çim li el mas tan oluşu yor -
du. Başın da ki kal pa ğı nın üze rin de bem be yaz renk te ve en ka li te li in ci ler den
oluşun dört sı ra lı bir ta kı da ha ta kı yor du. Bu ta kı or ta sın da bü yük bir ya kut
ve et ra fın da yir mi adet ber rak el mas lar olan iki ta ne gül bi çim li klips le tut -
tu ru lu yor du. Bun la rın ya nı sı ra başın da züm rüt ler le ve el mas lar la süs lü saç
iğ ne le ri var dır. Bü yük el mas taş lı bi le zik ler tak mış tır. Par mak la rın da ise
Lady Mon ta gu’nun da ha ön ce gör me di ği ka dar bü yük her bi ri tek taş el mas -
tan oluşan beş de yü zük var dı. Ha fi se Sul tan’ın üze rin de bu lu nan mü cev her -
le rin be de li ni ise yüz bin İn gi liz po un dun dan da ha faz la ola rak tah min et -
mek te dir. Av ru pa’da hiç bir kra li çe ve im pa ra to ri çe de bi le bu nun ya rı sı ka dar
mü cev he rin bu lun ma dı ğı nı be lirt mek te dir.46

So nuç Ye ri ne

Lady Mon ta gu’nun Os man lı kül tü rü nü ka dın lar üze rin den ih ti mam la an -
lat ma sı Ba tı lı la rın sa de ce ka dın gi yi mi, mü cev her le ri, ze ra fe ti teş ri fa tı ile sı -
nır lı de ğil dir. Yi ne ye me iç me bi çi min den mut fa ğa, gi yim-kuşam dan mü zi ğe
ka dar bü tün sel bir uy gar lı ğın çeşit li yön le riy le bi ze ta nıt mak ta dır. Bu bil gi -
ler biz de Lâ le Dev ri ola rak ad lan dı rı lan ve ih mal edi len bir dö ne mi ta nıt ma -
sı açı sın dan önem li dir. Lady Mon ta gu’nun Os man lı’da önem li ve ayırt edi ci
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bir za man da, Lâ le Dev ri ari fe sin de İs tan bul’a gel me si ve bu ra da özel lik le Os -
man lı ka dı nı nı an lat ma sı ken din den son ra ge len sey yah lar açı sın dan Av ru -
pa’da yol açı cı ol muş tur. Lady Mon ta gu’nun Mek tup la rı’ndan çok çeşit li bi -
çim de ya rar la nı la bi lir. Os man lı kül tü rü ko nu sun da ya pı lan ça lış ma lar, Os -
man lı’da Lâ le Dev ri’ni bel li ön yar gı lar la yan sı tıl mış tır. Bu ba kım dan Lady
Mon ta gu’nun Mek tup la rı Os man lı kül tü rü ve kim li ği hak kın da bel li bil gi ler
ver me si açı sın dan önem li dir. Yi ne Lady Mon ta gu’nun gi diş dö nüş yol gü zer -
gâh la rı Os man lı’nın iliş ki kur du ğu Ba tı ül ke le ri ile olan yo ğun iliş ki le ri be -
lirt mek te dir. Dev let yö ne ti mi ve ye ni çe ri ler le il gi li ola rak ver di ği bel li bil gi -
ler de bü yük bir zen gin lik taşı mak ta dır. Lady Mon ta gu Os man lı ka dı nı ya -
nın da pa dişa ha Ye ni çe ri le re ba kış açı sı bü yük bir gü ce du yu lan say gı yı be -
lirt mek te dir. Os man lı Dev let yö ne ti mi ne olan say gı sı ve hay ran lı ğı yaz dı ğı
mek tup lar da kül tü rel dü zey de or ta ya çık mak ta dır. Mek tup lar Os man lı ha re -
mi nin bü tün in ce lik le ri ni ve zen gin li ği ni teş ri fa tı nı yan sıt mak ta dır. Os man -
lı’da ka dın lar top lum kim li ği nin mu ha fa za sı ve sür dü rül me si açı sın dan
önem li rol ler üst len miş ler dir. Lady Mon ta gu’nun Os man lı ka dı nı nın gün de -
lik yaşa mı ve me kân la rı ile il gi li ver di ği bil gi ler hem sos yo log lar hem de ta -
rih çi ler açı sın dan bü yük önem taşı mak ta dır.

Os man lı dev le ti top lum lar ara sı iliş ki ler de gö re vi ne de niy le ken di si ne
bağ lı bir uy gar lık ya rat mış tır. Bu uy gar lık gün de lik ha yat içer sin de bel li bir
lüks ih tişam, za ra fet ve say gın lık in ce lik bi çi min de or ta ya çık mış tır. Bü tün
bu ih tişa ma rağ men mü te va zı bir kül tür ye mek ten mü zi ğe, mi ma ri den gi -
yim kuşa ma ka dar bü tün lük lü bir bi çim de ege men ol muş tur. Kim se yi ez me -
yen sö mür me yen ve dış la ma yan bu kül tür sa de ce yö ne ti ci eş le riy le sı nır lı
de ğil dir. Top lu mun çeşit li ke sim le ri de bu kül tü re sa hip çık mak ta ve de ğişik
bi çim ler de or tak ol mak ta dır. Os man lı uy gar lı ğı nın bü tün lü ğü nü sağ la yan da
bu özel lik tir.

Ba tı’nın Os man lı ya olan il gi si ol duk ça uzun bir geç mişe sa hip tir. XVI.
yüz yıl dan iti ba ren Os man lı ve Türk ler hak kın da me tin ler or ta ya çık mış tır.
Os man lı’nın gi de rek ar tan bir gü cü tem sil et me si il gi nin da ha çok si ya si ve
as ke ri yön de ge liş me si ne se bep ol muş tur. Bu nun ya nı sı ra Av ru pa’da Os -
man lı ve Do ğu eg zo tik bir dün ya ve gi zem için de ak ta rıl mış tır. Ba tı’dan Os -
man lı ya ge len sey yah la rın il gi si za man için de çeşit len miş il gi ala nı as ke ri ve
si ya si yö nün dışın da gün de lik yaşam da sey yah la rın il gi ala nı na gir miş tir.
Os man lı’nın gün de lik yaşa mı ko nu sun da Ba tı lı la rın il gi si ni ço ğun luk la pa -
dişa hın ha ya tı sa ray yaşan tı sı ve ha rem çek miş tir. Hal kın gün de lik yaşa mı
da me rak ko nu su ol muş an cak Ba tı lı la rın ev ha ya tı na nü fuz et mek te yaşa dı -
ğı güç lük ler do la yı sıy la da ha ko lay ulaşı la bi len çarşı pa zar lar, kah ve ha ne ler,
me si re alan la rı ve hal ka açık eğ len ce ler ile sı nır lı ol muş tur. Ba tı lı la rın en zor
iliş ki ku ra bil dik le ri top lum ke si mi özel lik le üst sı nı fa men sup ka dın lar ol -
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muş tur. Os man lı’da ka dın lar ev ha ya tı nın dışın da sı nır lı bir alan da ve ka pa -
lı giy si ler için de bu lun muş tur. İliş ki kur ma da ki bu güç lük Lady Mon ta -
gu’nun Mek tup la rı nın öne mi ni da ha da art tır mak ta dır. Lady Mon ta gu’nun
Mek tup la rı XVII I. yüz yıl başın da Os man lı ka dı nı nı çok az sa yı da Ba tı lı’nın
gi re bil di ği iki or tam da ev yaşa mı (ha rem) için de ve ha mam da göz lem le miş -
tir. Lady Mon ta gu’nun Türk top lu mu na ön yar gı sız ama fark lı bir ba kış açı sı
ile ba ka bil miş ol ma sı Os man lı gün de lik yaşam kül tü rü ile il gi li göz lem le ri -
nin öne mi ni art tır mak ta dır. Gü nü müz de de Lady Mon ta gu’nun Mek tup la rı
Lâ le Dev ri Os man lı ka dı nı ve gün de lik yaşam kül tü rü hak kın da te mel kay -
nak lar dan bi ri ol ma özel li ği ni taşı mak ta dır. 
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