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OsmanlA tarihinin bilinmeyenlerini arastA rmak ve hanedan ailesine
kutsallA k yuklememek gerekir.OsmanlA tarihine realist bir bakA s
acA sA yla bakmalA yA z,evet OsmanlA lar atalarA mA z fakat
gercekleri gormeliyiz.OsmanlA lara gunahsA z kutsal bir gozle
bakan cemaat tarihcileri..OsmanlA nA n zaaflarA nA n uzerini
orterler..OsmanlA nA n saray,harem hayatA yla ilgili bir cok

gercegin uzerini orterler..Ozellikle padisah ve hanedan uyelerinin
cinsel hayat ve fantazilerini saklayarak ;hanedan uyelerini

koruduklarA nA zannederlerAslA nda ecdadA mA z o kadar masum
degildir. ''OsmanlA da Cinsel hayat OSMANLI TOPLUMUNDAKI
CINSEL YONELIMLER VE USULLERYasanA n kapsamA ve
OsmanlA tarihi ile ilgili kA sA tlamalarA n nerelere uzanacagA
belirsizligini korurken, kitapcA larda OsmanlA 'nA n renkli

toplumsal hayatA nA butun yonleriyle anlatan arafA ndan kaleme
alA nan ve cA kan OsmanlA 'da Seks adlA Ilk olarak 1987 yA lA
nda bugune kadar altA baskA yaptA . 'da Seks kitabA nda OsmanlA
toplumundaki cinsel yonelimleri ve usulleri anlatA yor. ADINA

KITAP YAZILAN YEMENICI BALI OGLANKitapta, 1686 yA lA
nda HamamcA lar KethudasA olan Ismail Aga tarafA ndan kaleme
alA nan Dellakname-i Dil Kusa yani Gonuller Acan Tellaklar KitabA



adlA uzunca bir metin yer alA yor. Istanbul'un unlu hamamlarA ve
bu hamamlarda "e;kulamparaya pestamal cozen nazenin oglanlarA
"e; anlatan Ismail Aga'nA n kitabA kaleme almasA nA n sebebi ise

yine bir hamam oglanA . KA lA c Ali Pasa HamamA 'nda
"e;soyunurken"e; Ismail Aga tarafA ndan cok begenilerek "e;ic
oglanA "e; yapA lan Yemenici Bali Oglan, "e;Bir kitap yazsan,

icinde adA mA z gecse, tarihte hatA rlansak"e; deyince Ismail Aga,
Istanbul'daki 2 bin 123 "e;parlak"e; tellaktan on birini secerek

anlatmaya baslamA s. Tabii basta Yemenici Bali Oglan. Kethuda'nA
n coskulu uslubunun katkA sA yla, ortaya OsmanlA 'nA n en renkli

escinsel metinlerinden biri cA kmA s. ISMAIL AGA'NIN
YAKISIKLI SEVGILISIIsmail Aga, "e;mahbub-A ziba"e; yani

"e;yakA sA klA sevgili"e; diye andA gA Yemenici Bali Oglan icin
sunlarA soyluyor: "e;Henuz on bes yasA nda ve guzellik tacA adA
nA n basA nda ve bu gunahkarA n murg-i dili (gonul kusu) yemenici
oglanA n samur kasA nda."e; ZavallA Yemenici, gaddarlA klarA yla
nam salmA s 59. Yeniceri OrtasA 'nA n acemilerinden. Sahbaz bir
yoldasA nA n altA ndayken baskA n verilince defterli olup KA lA c
Ali HamamA 'nda soyunmaya baslamA s. Kethuda'nA n deyisiyle,
"e;Amma camekan odada, amma iceri halvette o nazlA oglanA n
firuze kasesini ejder misali demir kazA k millerle oymuslar."e;
Ismail Aga, Yemenici'nin hamamda soyundugu donemdeki

tarifesiyle ilgili de bilgiler vermis: "e;Gece ve gunduz seferi 70
akcedir. 20 akca dahi ortagA dellak alA r. Gece dosek yoldaslA gA
300 akcadA r. KulamparasA kac sefere takati varsa 300 akcaya

dahildir."e; HAYDUTLARIN TECAVUZUNE UGRAYAN SIPAHI
MUSTAFA BEYBir kadA zadenin gonul eglencesiyken sokaklara
dusen Sipahi Mustafa Bey, Mudurnu DagA 'nda "e;Kara Domuz"e;
namlA bir hayduda peskes cekilmis. Ismail Aga'nA n deyisiyle
haydut, "e;OglancA gA kA llA sineye cekip gozleri yasA na
bakmayA p gumus kumbetine demir kazA k cakmA stA r."e;

Haydudun diger adamlarA da Sipahi Mustafa Bey'e tecavuz ettikten
sonra zavallA yA , "e;Yurumeye mecali kalmamakla bir handa
emanet yataga koyup gitmisler."e; Bu Sipahi Mustafa Bey de FA
ndA klA 'daki Muftu Efendi HamamA 'nda defterli olmus. KIZ
SOFTA'NIN BASINA GELENLERKitapta anlatA lan hamam
oglanlarA ndan biri de KA z Softa namlA Urguplu Ismail.

Istanbul'da hemserisi DaglA Mustafa'nA n yanA nda kalA rken,
ucuncu gece bu niyeti bozuk hemseri, "e;Oglan, s..... yari hiledir

(dostca bir oyundur) deyip oglancA gA b'il-ikna (ik...
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