
HAREM 

Medine Haremi'nin Mekke Haremi'n
den farklılık arzeden başlıca hükümleri 
şunlardır: Bütün fakihlere göre Medine'
ye ihramla girilmesi şart olmadığı gibi Iü
zumu halinde geçici bir süre için gayri 
m üslimlerin girişine izin verilmesi de ca
izdir. Medine Haremi'ne has bir ibadet 
veya kurban yoktur. Medine Haremi'nin 
ağaçlarını ihtiyaç duyulan eşyanın yapı
mında kullanmak (BuhQtT, II, 474). otu
nu da hayvaniara yedirmek caizdir (Ebu 
Davud , "I:Iac", 99). Ulemanın çoğunluğu
na gör e ağacını kesmenin, otunu yolma
nın ve hayvanını aviamanın da herhan
gi bir cezası yoktur. Şafii'nin eski görü
şü ile Ahmed b. Hanbel'den gelen bir ri
vayete göre ise bunlara ceza uygulanır. 

Medine Haremi dışında avianan kimse
nin avını harem alanına sokmasında bir 
sakınca görülmemiştir. Ancak Malikller'e 
göre bu ruhsat sadece Medineli avcılar 
için geçerlidir. Mescid-i Nebevl'de kı lınan 

namaz, Mescid-i Haram hariç diğer mes
cidlerde kılınanlardan daha faziletli sayıl
mıştır (yk bk.) 
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Ev, konak ve saraylarda 
kadınlara ayrılan bölüm. 

_j 

Aslı Akkadca "örtmek, gizlemek, baş
kalarından esirgemek; ayırmak, tecrit 
etmek" manalarındaki haramu(m) olan 
(Soden. ı. 323) harem kelimesi Arapça'
da "korunan, mukaddes ve muhterem 
olan şey veya yer" anlamına gelir. Ev, ko
nak ve saraylarda genellikle iç avluya ba
kacak şekilde planlanan, kadınların ya
bancı erkeklerle karşılaşmadan rahatça 
günlük hayatlarını sürdürdükleri bölüm
lere harem adı verilir. Saygısız davranış
ların menedildiği , daha çok ibadet ama
cıyla gidilen Mekke, Medine, Kudüs ve Ha
lil şehirleriyle buralardaki kutsal mekan
Iara da harem denilir; kelime aynı zaman
da "zevce" anlamını da taşımaktadır. 

İslam Öncesi Dönemde Harem. Evler
de kadınlara mahsus bir kısmın bulunma
sı eski bir gelenektir. Antik Batı' da, evle
rin arka tarafında erkeklerin dairesinden 
ayrı olarak Grekler'in gynaikeion, Roma
lılar 'ın gynaeceum (kadınlara ait) dedik
leri bir bölüm bulunuyordu. Eski Ahid'
deki bazı ifadeler de hanım ve cariyelere 
ayrı bölüm veya çadırların tahsis edildi
ğini göstermektedir (Tekvtn. ı 8/ 1 O: 3 I/ 
33) . Gerek Kitab-ı Mukaddes'te gerekse 
Kur'an'da çirkin bakışlar hoş görülme
miştir. revrat'ın on emrinden biri kom
şunun karısına ve cariyesine tamah et
memekle ilgilidir (Çıkış, 20/1 7). Yeni Ahid'
de, kendisiyle nikah akdi bulunmayan bir 
kadına şehvetle bakma, onunla gönülde 
zina etme şeklinde tanımlanır ve böyle 
bir günahı işlemektense gözlerin ç ı karı

lıp atılması yeğ tutulur (Matta, 5/27-30) . 

Hükümdarların resmi görevleri yanın
da günlük hayatlarını sürdürdükleri sa
raylarda da kadınlara mahsus kısımlar 

bulunuyordu. Bir Sumer tabietinde ge
çen, kısır kadının gönderildiği "kadınlar 

evi" muhtemelen bir haremi ifade etmek
tedir (Kramer, s. 91) İnanna-İştar kül
tünün hakim olduğu Sumerler'de "kut
sal fahişeler"in (bk. FUHUŞ ) kaldığı bir 
haremden de söz edilir (a.g.e., s. 254) 
Yeni Assur dönemi saraylarında ise hü
kümdar dairesinin bir kısmını, "şa reşi" 
denilen hadım ağasının sorumluluğun
daki harem dairesi oluşturuyordu. Hz. 
Süleyman'ın sarayında da son derece bü
yük bir harem dairesinin olması gerekir. 
Zira Eski Ahid'e göre onun, her biri kral 
kızı olan yedi yüz karısı ve üç yüz cariyesi 



vardı (I. Krallar, 11/3) . Eski Ahid'de Hz. 
Süleyman'ın, yapım ı on üç yıl süren sara
yında, kendi oturacağı evin benzerini eş 
olarak aldığı Firavun'un kızı için de inşa 
ettirdiği nakledilmektedir (I. Krallar, 7/ 
I, 8) 

Arkeolajik çalışmalar, Ahamenller'in 
Persepolis'teki (Parsa) krallık sarayında 
bir harem dairesi bulunduğunu göster
mektedir. Yine Eski Ahid'de Yahudi kızı 
Ester'in hikayesinde verilen bilgilerden 
de İ ran sarayının harem teşkilatı hakkın
da birtakım fikirler edinmek mümkün 
olmaktadır. Hikayeye göre hükümdar 
Ahaşveroş (Xerxes) , kızdığı Kraliçe Vaşti'
nin yerine yeni bir kraliçe bulmak için bü
tün ülkede güzel bilkireler aratır. Kadın
lar evine getirilen kızlar arasında Ester 
de vardır. Genç kızlar burada bir yıl ka
dar mür yağı ve güzel kokularla güzel
l eştirilir ve saray adabı ile terbiye edilir. 
Ardından sırası gelen kız geceyi kralın 
yanında geçirir, ertesi sabah "kadınların 
ikinci evt"ne (haremin cariyeter dairesi) 
giderek kızl ar ağası Şaaşgazın yönetimi
ne döner ve kral kendisinden hoşlandığ ı 

nı belli edip çağırtmadıkça bir daha yanı
na giremezdi (Ester, 2/ 12-14) Ester bir 
müddet sonra kralın dikkatini çeker ve 
kraliçelik tacını giyer; artık nedirneleri 
vard ı r ve harem ağaları da emrindedir 
(Ester, 4/4) . Bir süre sonra saraydaki nü
fuzu ve hükümdarın kendisine duyduğu 
sevgi sayesindeyahudileri bir katliamdan 
kurtarır. 

İslam Devletlerinde Harem. Araplar'da 
yerleşik hayat sürenler (~hi-i meder, hada
ri) olsun, göçebe ve bedeviler (ehl-i veber), 
olsun evlerde kadın ve çocukların bulun
duğu kısımla erkeğin misafirleriyle otur
duğu kısım ayrıydı. Çadırlarda ve tek oda
dan oluşan evlerde mekanı bölen perde
ye "hıdr" denildiğ i için Hz. Peygamber 
kadın la ra hit ap ederken zaman zaman 
"ya zevate'l-hudGr" (ey perde ehli) ifadesi
ni kullanmıştır (Buhar!, " Şalat", 2, "I:Ia
yı.t " , 23; "'Ideyn", 12, 15, 20; Müslim , 
"'Ideyn", 10, 12). ResQI-i Ekrem'in evle
rinde de bu şekilde perde bulunmaktay
dı. Kur'an'da, "Ey iman edenler! ... Pey
gamber'in hanımlarından bir şey istedi
ğiniz zaman hicab arkasından isteyin. Bu 
hem sizin kalpleriniz hem onların kalple
ri için daha temiz bir davranıştır" (el-Ah
zab 33/ 53) mealindeki ayette yer alan 
"hicab" kelimesiyle içteki hıdr ve dış ka
pıdaki perde kastedilmiştir. Ayet. evier
deki harem bölümünün var oluş sebebi
ni de ortaya koymaktadır. Kur'an'da ina-

nan erkek ve kadınların gözlerini haram
dan sakınmaları, ırz ve namuslarını ko
rumaları istenir. Ayrıca kadınların "ziy
net" olarak nitelenen saç. boyun, kulak, 
gerdan gibi fiziki güzelliklerini veya bu
ralara taktıkları süs eşyasını herkese gös
termemeleri emredilir (en-Nur 24/30-
31 ). Hz. Peygamber'in hadislerinde de 
aile mahremiyetine büyük önem verildi
ği görülür; ResGiullah'ın, gizlice aile sır
tarına muttali olmak isteyen kimselere 
karşı kullandığı ifadeler çok serttir (bk. 
Wensinck. el-Mu'cem, "tl'a" md.) . Buna 
bağlı olarak hadislerde ve sahabe tatbi
katında , kadınların mahremi olmayan er
keklerle bir arada bulunup görüşmesi 
veya kadınların cemaatle namaza iştira
ki konusunda getirilen bazı ölçü ve dü
zenlemelerin yanı sıra, daha sonraki dö
nemlerde fetihler ve nüfus hareketleri
nin İslam şehirlerini daha karmaşık ve 
gayri mütecanis hale getirmesi müslü
manlar arasında haremlik-selamlık de
nilen kadın ve erkeklerin ayrı mekanlar
da bir araya gelmesi usulünün yaygınlaş
masının ve kökleşmesinin de ana sebebi
ni teşkil etmiştir. Ancak bu usul, toplu
mun geniş kesimlerinde dini nitelikli bir 
görgü kuralı mahiyetinde iken büyük ko
n aklarda ve saraylarda diğer bazı sebep
terin de etkisiyle kurumsal bir yapı kazan
mıştır. 

Hz. Peygamber, aynı zamanda devlet 
başkanı olduğu halde eski ve çağdaşı hü
kümdarlar gibi saltanat sürmemiş , son 
derece mütevazi bir hayat yaşam ı ştır. 

Onun, siyasi otoritenin de merkezi duru
munda bulunan mescidinin doğu duvarı 
boyunca yer alan odalar hanımiarına tah
sis edilmişti ; bunlar çok sade bir yapıya 
sahipti. Mısır mukavkısı tarafından ken
disine hediye edilen cariye Mariye ise ay
rı bir evde oturuyordu. ResGl-i Ekrem'in 
hanımlarının ayrı birer odasının bulun
mas ı ve kendiler iyle ancak perde arka
sından görüşülmesine müsaade edilme
si , İslam' ın tesettür emri ve namahrem 
kadınlarla erkeklerin birbirlerine bakma
ları yasağıyla ilgilidir; dolayısıyla ResGiul
lah'ın hükümdar saraylarındakine ben
zer bir hareminden söz etmek mümkün 
değildir. Huzal ve Abdülhay ei-Kettanl. 
Hz. Peygamber dönemindeki devlet teş
kilatma dair eserlerinde "harem emini" 
diye bir başlığa yer vermekte iseler de 
burada haremden kastedilen belli bir me
kan değil ResGl-i Ekrem'in eşleridir. Ni
tekim zikredilen rivayetlerde, Hz. Ömer 
zamanında ResGiullah 'ın bazı eşleri hac
ca gittiklerinde Hz. Osman ile Abdurrah-
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man b. Avf'ın onları koruyup gözetmekle 
görevlendirilmelerinden söz edilmekte
dir (Tal].rfcü'd-delalati's-sem'iyye, s. 447; 
et-Teratıbü'l-idariyye, II , 115-116) 

Hulefa-yi Raşidln bir yönetim binasına 

(darü 'l-hilafe, saray) sahip olmadığı için 
hanımları kendi evlerinde kalıyorla rdı; bu 
sebeple söz konusu devirde bir müesse
se olarak haremden bahsedilemez. Ge
nellikle İslam tar ihinde saray hareminin 
ilk defa Emevller devrinde ortaya çıktığı 
kabul edilmektedir. Sarayın harem kıs
mında hadım hizmetkar kullanım ı ı. Mu
aviye ile başlamıştır. Tarihçi Mes'Gdl, Mu
aviye'nin bir gün genç bir hadımla birlik
te harerne girdiğini ve o sırada başı açık 
durumda bulunan karısı Fahite'nin he
men örtünüp kocasına, hadımlar dahil 
genç erkeklerin harerne girmesinin caiz 
olmadığını söylediğini ve Muaviye'nin o 
günden sonra yaşlı hadımlar hariç hiçbir 
erkeğin içeri girmesine izin vermediği

ni kaydeder (Mürucü'?·?eheb, VIII. 148-
149) 

Abbasller döneminde saray teşkilatı 
hiç şüphesiz daha fazla gelişmiş ve buna 
paralel olarak "harlmü dari'l-hilafe" adıy
la anılan harem de kurumlaşmıştır. Milli
yetleri farketmeksizin kadınların daima 
halife ve hükümdarlar üzerinde etkili ol
dukları bilinmektedir. Abbasller'de de bu 
durum ilk devirlerden itibaren hissedil
miştir. Halifeler üzerinde büyük nüfuza 
sahip ilk kadın, Hadi- İlelhak ile HarGnür
reşld ' in annesi Hayzüran'dır. Hayzüran, 
hem kocası Mehdi- Billah hem de oğulla
rı üzerinde etkili olmuş. halifeler onun is
temediği birini vezir veya hacib tayin ede
memişlerdir. Hadi, annesinin tahakkü
münden ve sonu gelmez isteklerinden 
bıkıp usanınca ona sert tepki göstermiş 
ve emirlerin Hayzüran'ın kapısına gitme
lerini yasaklamıştı r. Ancak Hayzüran oğ
lunun bu davranışına çok kızmış ve in
tikam duyguları ile onun öldürülmesinde 
rol oynamıştır. HarGnürreşld'in halife ol
masından sonra da iktidarı tekrar ele ge
çirmiş ve büyük bir servet toplamıştır. 
Muktedir- Billah'ın halifeliği sırasında an
nesi Seyyide ile Hale ve ümmü Musa ei
Haşimiyye adlı cariyeler devlet yönetimin
de büyük nüfuz sahibi olmuşlardı. İbn 
Tiktaka, Muktedir devrinde haremin nü
fuzunun zirveye ulaştığını, devletin kadın
lar ve hadımlar tarafından idare edildiği
ni söyler ( el-Fal].rf, s. 191, 262). O dönem
de saraydaki siyah ve beyaz hadımların 

sayısı 11 .000 'e çıkmıştı. 

Halifeler etnik menşelerine bakmaksı

zın sevdikleri cariyelerle evlenirler, bu du-
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rum sarayda ve üst kadernede bazı karı
şıklıklara sebep olurdu. Çünkü bu hanım
lar dost ve akrabalarını kayırır ve onları 
önemli görevlere getirirlerdi. En meşhur 
örneklerden biri Gıtrif b. Ata'dır. Halife 
Mehdi-Billah, Cüreş arniline mektup ya
zarak karısı Hayzüran'ın kardeşi Gıtrif b. 
Ata'nın merkeze gönderilmesini istedi ve 
daha sonra kendisini Yemen valiliğine ta
yin etti. Halife Muktedir'in de Garlb adlı 
Rum asıllı bir dayısı vardı ve büyük nüfu
za sahip olduğu için kendisine emir diye 
hitap edilirdi. Saraydaki pek çok entrika 
ve çekişmenin kaynağı haremdi. Özellik
le halifelerin anneleri devlet yönetimine 
çok fazla müdahale ettikleri için annesi 
hayatta olmayan hanedan mensupları
nın halifeliğe getirilmesi istenirdi. 300 
(912-13) yılında haremdeki kadınlardan 
sorumlu iki cariyenin bulunduğu bilin
mektedir. Bunlardan biri Halife Mukte
dir- Billah'ın, diğeri de annesi Seyyide'nin 
cariyesiydi. Meşhur mahkum ve tutuklu
lar zaman zaman sarayda hapsedilir ve 
halifenin cariyesinin gözetimi altında ra
hat bir hapis hayatı geçirmeleri sağlanır
dı. Bunlar arasında İbnü'I-Furat. Emir Hü
seyin b. Hamdan ve Ali b. Ysa sayılabilir. 

Haremin Fatımi Devleti'nde de büyük 
bir nüfuz ve önemi vardı. Haremdeki ka
dınların bir bölümü devlet işlerine yap
tıkları müdahalelerle tanınırken bir kıs
mı da servetleriyle meşhur olmuşlardı. 
Mesela Muiz-Lidlnillah'ın iki kızı Reşlde 
ve Abde'nin çok miktardaki para, mücev
her at ve kıymetli elbiseleri dillerde dola
şıyordu. Aziz-Billah'ın Rum asıllı karısı 
Seyyide devlette büyük nüfuz sahibi idi ve 
iki kardeşini· önemli görevlere tayin ettir
mişti. Aziz-Billah'ın kızı ve Hakim-Biem
rillah'ın kardeşi Sittülmülk'ün muazzam 
bir serveti. 800 cariyesi ve yıllık SO.OOO 
dinar tahsisatı vardı . Bu hanım zekası ve 
cömertliğiyle ünlüdür; ayrıca Hakim- Bi
emrillah'ın öldürülmesi olayına da adı 
karışmıştır. Zahir- Lii'zazidlnillah'ın karısı 

ve Müstansır- Billah'ın annesi Sudanlı idi 
ve onun gayret ve himayesisayesinde or
dudaki Sudanlılar'ın sayısı SO.OOO'e ulaş-
mıştı . · 

Mervanller'den Nasrüddevle'nin hare
minde SOO odalığı vardı ve burada SOO 
hadım görev yapıyordu. Zengller'den II. 
Seyfeddin Gazi küçük yaştaki hadımlar 
hariç diğerlerinin harerne girmesine izin 
vermezdi. Muvahhidler'in kurucusu Ab
dülmü'min ei-Küml, Endülüs'e sevket
tiği 20.000 süvarinin eşierini hadımların 
nezaretinde onların peşinden göndermiş
ti (İbnü'l-Estr, X, 17; Xl, 63, 156). 
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Selçuklular'da hükümdarın "hatun" 
veya "terken hatun" denilen nikahlı eşle
riyle cariyelerinin yaşadığı haremin ken
dine has bir teşkilatı olduğu bilinmekte, 
ancak elde yeterli belge bulunmamakta
dır. Hatunlar sarayda ve devlet yöneti
minde etkiliydiler. Sultan Alparslan'ın ka
rıs ı Mirdasl Emlri Mahmud'un öldürül
mesini engellemiş, Ümmü Kıfçak adlı di
ğer bir karısı da Vezir Arnidüimüik Kün
dürl'nin öldürülmemesi için şefaatçi ol
muştu. Sultan Melikşah'ın karısı Terken 
Hatun kocasının ölümünden sonra dev
let idaresini ele geçirmiş ve çocuk yaşta
ki oğlu Mahmud'u sultan ilan ettirmiştir. 
Selçuklu sultanlarının haremi hatunları
nı, odalıklarını. onların hizmetçi ve cari
yelerini içine alırdı. Hatunların kendileri
ne has divanları. şahsi iktaları ve emlaki 
vardı. Bunlar bazan veraset yoluyla evia
dına intikal ederdi. Mesela Tuğrul Bey'in 
hanımı Altuncan Hatun'un Irak'ta m ülkü 
bulunuyordu. Alparslan, Kavurd Bey'in 
her kızına 1 00.000 dinar verdi ve bazı 
yerleri onlara ikta etti. Sümeyrem şehri 
de Muhammed Tapar'ın karısı Gevher Ha
tun'un iktaları arasında yer alıyordu. Sa
ray teşkilatı içerisinde hatunların şahsi 
hizmetini gören çoğu kadın birtakım gö
revliler vardı. Nizamülmülk eserinde sa
raylı kadınların. özellikle hatunların dev
let işlerine karışmamaları tezini savunur
ken onların kadın hacib ve hizmetçilerinin 
sözlerine göre hareket edeceklerinden 
endişelenir (Siyasetname, s. 235-236). 
Sultanlar sefere çıktıklarında, bir ülkeye 
gittiklerinde veya herhangi bir maksatla 
başşehirden ayrıldıklarında Hz. Peygam
ber'in sünnetine uygun olarak haremle
rini tamamen veya kısmen yanlarında gö
türürlerdi. Alparslan. 1 071'de Bizans im
paratoru Roman os Diogenes üzerine yü
rüyünce haremini Tebriz'e geri gönder
mişti. Sultan Sencer'in karısı Katvan Sa
vaşı sırasında yanında buluyordu ve Ka
rahitaylar tarafından esir alınmıştı. Ana
dolu Selçukluları'nda da sultanın bir ha
remi bulunuyordu. Hatunların kendileri
ne ait sarayı ve hıristiyan kadınlardan olu
şan halayık ve cariye kadroları, ayrıca bir 
kadın hazinedar idaresinde bulunan ha· 
zinesi vardı. Sultanların kızları haremde 
eğitilirdi. Burada da hatunun ve harem
deki diğer kadınların devlet işlerine mü
dahaleleri olurdu; mesela ı. Kılıçarslan'ın 

karısı Ayşe Hatun kocasının ölümünden 
sonra Malatya'yı idare etmişti. 

Harizmşah Alaeddin Tekiş'in karısı ve 
Alaeddin Muhammed b. Tekiş'in annesi 
Terken Hatun devlet işlerine yaptığı mü-

dahaleleriyle tanınmıştır. Çok nüfuzlu bir 
kadın olan Terken Hatun'un ayrı bir sara
yı, kendine bağlı devlet erkanı, özel em
lak ve akan vardır; sözü sultanlar ve ya
kınları tarafından dinlenir ve devlet hazi
nesini dilediği gibi harcardı. Harizmşah
lar'da da hatunların iktaları vardı . Cela
leddin Harizmşah Thğrul b. Arslan ' ın kı

zıyla evlenince onun iktalarını arttırmış. 
Sele!llas ve Urmiye'yi de ona vermişti. 

M emiCık sultanlarının Kahire yakınların
daki Kal'atü'l-cebel'de harem halkının kal
dığı bir sar.ayı vardı. Harem işlerine tabi
hane ümerası arasından seçilen zirnam
ctarın emrindeki tavaşiier bakardı. 

Babürlü saray teşkilatında "mahal, şe
bistan-ı has ve şebistan-ı ikbal" adı veri
len harem, BüyükSelçuklu geleneğine uy
gun biçimde gelişmişti. Harem irili ufaklı 
birçok bina, koğuş ve daireden oluşuyor
du; her köşk ve dairenin kendine has yol 
ve geçitleri. çeşmeleri. depoları ve bah
çeleri vardı ve bu mekanlar en mükem
mel şekilde tefriş edilmişti. Sakinlerinin 
mevkilerine göre yerleştirildiği köşk ve 
daireler. zamanlarının büyük bir kısmını 
burada hanımları ve cariyeleriyle birlikte 
geçiren hükümdarların zevk ve tercih
lerine göre planlanmıştı. Şehzadelerin 
köşkleri nisbeten küçük olmakla birlikte 
ihtişamları diğerlerinden geri kalmazdı. 
Haremin özellikle Cihangir ve Şah Cihan 
zamanlarındaki görüntüsü üzerine bir
çok tasvir yapılmıştır. Agra sarayında Ci
hangir'in annesiyle karısı Nurcihan Be
güm'ün kaldığı haremler çok meşhurdu. 

Babürlü hareminde kadınlar ve hadım
larla erkek hizmetkarlar olmak üzere iki 
çeşit görevli vardı. Haremin dahili işlerini 

. ve nizarnını kadınlar ve hadım lar, harici 
işlerini ise erkek görevliler yürütürdü. 
Hizmetli sayısının Ekber ve Evrengzlb 
dönemlerinde 2000'i geçtiği, haremde 
hizmet eden hanımların seçiminde belir
li prensibierin konulduğu ve bu iş için 
akıllı. tecrübeli , yetenekli kadınların se
çildiği bilinmektedir. XVII. yüzyılda Keş
mirli kadınlar haremin kapısında bekçi 
olarak görevlendirilmiştir; peçe kullan
mayan bu kadınların görevi içeriyle dışa
rı arasında irtibatı kurmak ve haberleş

meyi sağlamaktı. Haremlerde her türlü 
davranış ve eğlencenin disiplin çerçeve
sinde olmasına büyük dikkat gösterilir
di. Harem binaları özellikle geceleri çok 
iyi korunurdu; içeride güçlü, cesur, silah 
kullanmakta maharetli kadınlar güven
liği sağlarken dışarıda hadımlar kapıları 

beklerdi. 



Babürlü hükümdarları sarayda devam
lı kalmazlar, seferler ve başka maksat
larla başşehrin dışında uzun zaman ge
çirirlerdi. Bundan dolayı haremin merke
zi sarayda ve ordugah veya taşrada iki 
ayrı konumu, teşkilatı ve günlük hayatı 
vardı. Ordugahlarda merkezi bir yerde 
hükümdarıo çadırı bulunur, burada ken
dine has saltanat haremi yer alırdı. Ha
remdeki hanımların kıyafet ve günlük ha
yatlarıyla ilgili özel prensipler tesbit edil
mişti. Temel kurallardan biri. bütün ka
dınların disipline riayet etmesi ve ortalık
ta dolaşmaktan kaçınması idi. Hüküm
dar hanımları ve kızları nadiren dışarı çı
kar. genellikle zamanlarını kendi köşkle
rinde geçirirlerdi. Harem sakinlerinin ge
zileri şehir içi ve şehir dışı olmak üzere iki 
şekilde olurdu. Şehir dışı gezilerde hadım
lar ve bazı kadın görevliler onlara refakat 
ederdi. Seyahatlerde genellikle filler kul
lanılır. fillerin üzerinde sayebanlar ve 
mahfeler yer alırdı. 
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Iii ABDÜLKERiM ÖzAYDIN- N EBi BoZKURT 

Osmanlı Devleti'nde Harem. Harem ha
yatı Osmanlı sarayında kuruluştan itiba
ren mevcut olmakla birlikte teşkilatlan-

dırılınası Fatih Sultan Mehmed zamanın
da gerçekleşmiş ve bu teşkilat. devlet 
yapısındaki genel eğilime uygun biçimde 
devşirme sistemiyle geliştirilmiştir. Bura
da, en alt kademe olan cariyelikten son 
mertebe olan ustalığa (hasekilik ve val i
de sul tanlık hariç) yükselme birçok ba
kımdan Enderun teşkilatındaki terfi sis
temine benzemektedir. Esasen Osmanlı 
saray teşkilatında Harem-i Hümayun ta
biri hem haremi hem de Enderun'u içine 
alır. Enderun padişah, saray ve devlet hiz
metinde bulunacak erkeklerin. harem 
ise kadınların yetiştirilmesi için bir eği
tim kurumu idi. 

istanbul'un fethinden önceki Edirne sa
r ayının haremiyle ilgili elde bilgi bulun
madığı gibi fetihten hemen sonra bugün
kü Beyazıt'ta inşa edilen Eski Saray'ın ha~ 
remi hakkında da fazla bir şey bilinme
mekte, ancak kaynaklardan. daha sonra 
padişahların Topkapı Sarayı'ndan zaman 
zaman Eski Saray'a gidip buradaki harem 
mensuplarını ziyaret ettikleri öğrenil
mektedir. XVI. yüzyılın ikinci yarısından 
itibaren saray haremiyle ilgili bilgiler kıs
men çağalmakta ve bu dönemin kronik
lerinde de saraydaki hayat hakkında ba
zı ayrıntılara rastlanmaktadır. Özellikle 
Kanuni Sultan Süleyman'ın hasekisi Hür
rem Sultan ve kızı Mihrimah Sultan'la 
başlayan . Valide Nurbanu Sultan ve Vali
de Safiye Sultan'la devam eden entrika
lar ve bazı harem mensuplarının iktisadi 
ve içtimai faaliyetleri bu kurumdan sık 
sık bahsedilmesine yol açmıştır. 

Harem münasebetiyle isminden en çok 
bahsedilen padişah lll. Murad'dır. Onun 
zamanında sarayın harem kısmına bir
çok yeni bina ilave edilmiş. buranın sa
kinlerinin ve görevlilerinin sayısı artmıştı 
(Peirce. s. 122). Haseki Safiye Sultan'ı kıs

kanan ve onun nüfuzunu kırmak için oğ
luna birbirinden güzel cariyeler sunan 
Valide Nurbanu ile kızı ismihan sultanla
rın gayretleri sonunda padişah. başlan
gıçta yakından ilgilendiği devlet işlerini 
ihmal ederek harerne kapanmış. bir yan
dan soytan ve musahiblerle vakit geçirir
ken bir yandan da özellikle Mimar Sinan 'a 
yaptırdığı birbirinden güzel yeni sofa ve 
odalarla burayı daha cazip bir hale getir
mişti. lll. Murad'ın, dışarıda halkla birlik
te kılması gereken cuma namazlarını da
hi, etrafındakilerin saraydan çıkarsa bir 
daha geri dönerneyeceği ve askerin ken
disini hal' edebileceği yolundaki sözleri se
bebiyle, zaman zaman ihmal edecek ka
dar kendini harerne kapattığını Seli'iniki 
kaydeder (Tarih, s. 445). 

HAREM 

XVI. yüzyıldan sonra Osmanlı siyasi ve 
idari tarihinde olduğu gibi harem hayatı 
ve teşkilatında da bozulma ve yozlaşma 
meydana geldiği genellikle kabul edilir. 
Bu durum, 1. Ahmed'den başlayarak he
men bütün XVII. yüzyıl padişahlarının ço
cuk denecek yaşta tahta çıkmalarına ve 
uzun süre idareye hakim olarnamalarma 
bağlanır. Böylece valide sultanların ve 
ocak ağalarının. benzerine daha önce rast
lanınam ış şekilde sarayda nüfuzlarını 
arttırdıkları belirtilir ve hatta 1 S66'dan 
16S6'ya kadarki dönem "valide sultanlar 
çağı" adıyla anılır. Bu dönemdeki en etki
li valide sultanların başında Kösem Sul
tan gelmektedir. XVII. yüzyılın ilkyarısın
da önce hasekiliğe. ardından valide sul

. tanlığa yükselen Kösem Sultan, IV. Meh-
med'in ilk yıllarında gelenekiere aykırı bi
çimde Eski Saray'a taşınınayıp "valide-i 
muazzama" sıfatıyla idarede etkili oldu. 
Onun yaklaşık elli yıl süren etkinliği sıra
sındaki keyfi davranışları haremi çok yıp
ratmış. bu arada nüfuzunu sürdürebil
mek için devamlı şekilde Sultan İbrahim'e 
sunduğu cariyeleri e haseki ve gözdelerin 
sayısını çağaltarak padişahın davranış bo
zukluğuna uğramasına yol açmıştır. Söz 
konusu dönemde lll. Mehmed tarafın
dan şehzadelerin sancağa çıkma gelene
ğine son verilmesi de geleceğin padişah
larının harem de adeta mahpus hayatı ya
şamalarına, dolayısıyla giderek dış dün
yadan kopmalarına sebep olmuş ve bu 
husus. ileride devlet açısından menfi geliş
melerin ortaya çıkması sonucunu doğur
muştur. Özellikle ı. Abdülhamid kırk do
kuz yaşında tahta çıkineaya kadar harem
de kafes hayatı yaşamış, padişah olunca 
da harerne geniş zaman ayırmıştır. Baş
kadınefendisi Ruhşah'a yazdığı duygusal 
mektuplar. haremde geçirdiği uzun yıl
ların onun hassas yapısı üzerinde ne de
rece etkili olduğunun bir göstergesidir. 

XIX. yüzyılda ll. Mahmud döneminin 
sonlarından itibaren harem dışa açılma
ya, harem kadınları ferace ve çarşaf gi
yerek bazı mesire yerlerine gitmeye ve 
kendilerine ayrılan mekanlarda gezinti
ler yapmaya başlamışlardır. istisnai ola
rak Sultan Mehmed Reşad da Bulgar 
kral ve kraliçesine verdiği ziyafet dolayı
sıyla başkadınefendisini törende bulun
durmuştu (Uiuçay, Harem ll, s. XV) . ll. 
Abdülhamid'in harerne karşı tavrı konu
sunda ise çeşitli abartmalı yazılar kale
me alınmış olmasına rağmen Ayşe ve Şa
diye Osmanoğlu'nun yazdıklarından onun 
harem mensupları ile gayet ölçülü bir 
yakınlık içinde olduğu anlaşılmaktadır. 
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