
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). 
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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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Gerek bu dönemin gerekse daha öncesi
nin haremi için Batılı yazarlar pek çok ha
yali tasvir üretmişlerdir. Ancak Batı sa
raylarında yaşananlara göre Osmanlı sa
ray hayatının çok daha mazbut olduğu 
bilinmektedir. 

Harem halkını harem hizmetiileri ve 
sakinleri şeklinde iki grupta değerlendir
mek mümkündür. En yetkili görevli aslın
da bir hadım ağası olan harem ağasıdır 
(bk. HADlM). Osmanlı sarayında ve hare
minde istihdam edilen hadım ağalarının 
sayıları bazan çok artmış ve zaman zaman 
azaltılmasına çalışılmıştır. Hadım ağası. 

reisieri arasında dereceler vardı; Rycaut 
bunu kızlar ağası. valide ağası. şehzade
ler ağası , valide sultan haznedar ağası , 

kiler ağası , Büyük Oda ağası . Küçük Oda 
ağası şeklinde sıralamaktadır (Rycaut, 
s. 37) . Harem ağasının başlıca görevle
ri haremi korumak, yeni cariyeler sağla
mak. harem halkının terfileri. yerine göre 
cezalandırılmalarıyla ilgili hususları padi
şaha arzetmek. sultanların evlenmesinde 
vekiliikierini yapmak. kendine bağlı per
soneli idare etmekti (Uluçay, Harem ll, s. 
ı 20) . Sultan Mehmed Reşad 'ın 1909'da 
tahta çıktıktan sonra harem ağasına gön
derdiği fermanda onun görevleri arasın
da. Harem-i Hümayun'da bulunan kadın
ların kıyafetlerine dikkat etmek, adaba 
aykırı giyinenleri uyarmak veya men et
mek. saray kadınlarının dışarıya çıkma
ları halinde yanlarında bir hadım ağası 
bulundurmak, akşam namazından son
ra hadım ağalarını haremde tutmamak, 
akşamdan sonra olağan dışı bir durum 
meydana gelirse kızlar ağasını haberdar 
etmek. harem mensuplarının yakınları 
hariç bohçacı. işçi. satıcı vb. yabancı ka
dınların içeri girmesine izin vermemek 
gibi hususlar zikredilmektedir (Abdur
rahman Şere f, ı [ 1329!. s. 465-475) . Tan-
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zimat sonrasında harem ağalarının yet
ki ve nüfuzları giderek azalmıştır. XIX. 
yüzyıl sonlarına ait Harem-i Hümayun ağa
larıyla ilgili bir istatistikte 218 hadım 
ağasının ismi, bunların giriş tarihleri. tah
mini yaşları, kimin tarafından takdim 
edildikleri, hangi sarayda ve kimin hizme
tinde oldukları ayrı ayrı belirtilmektedir. 

Haremi n, üzerinde en çok konuşulan ve 
çeşitli sanat eserlerine konu teşkil eden 
mensuplarının başında cariyeler gelir. Ca
riyelik pek çok yönden yanlış değerlendi
rilmiştir. Hukuken kadın köle statüsün
de olan cariyelerin esas kaynağı savaşlar
da alınan esirlerdir (bk. ESiR; KÖLE) . An
cak bir süre sonra bu kaynağın yetersiz 
kalması sebebiyle İstanbul gümrük emi
nine satın aldırmak suretiyle cariye temi
ni yoluna gidilmiştir. Ayrıca çeşitli devlet 
ricali tarafından saraya ve padişaha he
diye edilenler de yekün tutuyordu. Cariye
lerin temini. seçimi. çeşitli zamanlardaki 
sayıları. satın alınmaları. ücretleri konula
rında Topkapı Sarayı Arşivi'nde bol mal
zeme bulunmaktadır. Bu cariyeler müs
lüman ada b ve erkanı üzere yetiştirilir. 
kendilerine okuma yazma. dini bilgiler 
öğretilir. yeteneklerine göre müsiki, biç
ki dikiş. nakış dersleri verilir. ayrıca sofra 
hizmetleri öğretilirdi; acemilik denilen 
bu ilk dönemden sonra ilerleme göste
renler kalfa. usta seviyelerine yükselirdi. 
Haremde yüzlerce cariye olmakla birlik
te bunların büyük bir kısmı hizmetçi idi; 
padişah cariyelerin içinden sadece birkaç 
tanesiyle ilgilenir. d iğerlerini ne bilir ne 
de görürdü. Harem hususunda yapılan 
araŞtırmalar. bu konudaki Osmanlı uygu
lamasının genel olarak İslam hukukunun 
belirlediği sınırlar içinde cereyan ettiğini 
göstermektedir. Nitekim haremde hiz
metçi statüsünde bulunan cariyelerin bü
yük çoğunluğu teşkil ettiği. eş statüsün-
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deki cariyelerle padişahların onları azat 
ettikten sonra veya etmeden nikah akdi 
yaptıkları, evlendikleri hür hanımlarla 
bunlar arasında herhangi bir hukukifark 
bulunmadığı ortaya çıkmıştır (Akgündüz, 
S. 260-262) . 

Kabiliyet ve güzellikleriyle kendilerini 
gösteren kıdemli cariyeler haremde kal
falığa yükselir ve padişah, valide sultan. 
kadınefendi veya ikballerden birinin dai
resine yollanırdı. Genellikle hanende ve 
sazendelerin de aralarında bulunduğu 
kalfalar kıdemlerine göre küçük. orta ve 
büyük olmak üzere üç kısma ayrılırdı . Kı

demli kalfaların hepsi yeterince tahsil 
görmüş olur ve bunlar çeşitli töreniere 
kendilerine has kıyafetleriyle ka~ılırdı. Sal
tanat değişikliklerinde kalfaların önde ge
lenleri Eski Saray'a gönderilir veya ha
remden çerağ edilip evlendirilirdi. 

Harem teşkilatında cariyelerin ulaşa
bileceği en yüksek mertebe ustalıktı. Gü
zel. zeki. kabiliyetli cariyeler derece de
rece yükselerek usta olurlar ve doğrudan 
padişahın hizmetinde :bulunurlardı. Bun
lar valide ve haseki sultanlardan sonra 
haremin en yetkili kadınları idiler. İçlerin
de padişahın kendisinin seçtiği haznedar 
denilen nüfuzlu kadınların sayısı on beş 
yirmi civarındaydı. En yetkilileri ise haz
nedar usta idi. Bütün cariyeler ve kalfa
lar ondan emir alırlar, bazan valide sul
tan ve hasekiler dahi ondan fikir sorarlar
dı . Ustaların başlıca görevleri padişahın 
hizmetini görmekti ve yanına teklifsizce 
girebilirlerdi; maiyetindeki kalfalarda pa
dişah dairesinin önünde nöbet tutarlar
dı . Haznedar ustalar haremdeki bütün 
hazinelerin anahtarlarını taşırlar. tören
lerde yoğun görevler üstlenirlerdi. Bun
lar bir anlamda pad işahların sırdaşı ol
duklarından saltanat değişikliğinde yer
lerini yenipadişahın güvendiği başka haz
nedar ustalara bırakırlardı. Topkapı Sa
rayı'ndaki Haznedar Usta Dairesi valide 



sultan dairesinin üst katında bulunurdu. 
Haznedar ustalardan başka çaşn iglr us
ta . çamaşırcı usta. ibrikdar usta, berber 
usta. kahveci usta, kilerci usta, kutucu 
usta, külhancı usta. vekil usta. saray us
tası (kethüda kadın). katibe usta, hastalar 
ustası gibi değişik ustalar vardı (Uiuçay, 
Harem ll, s. ı 32- ı 38). Ayrıca haremde ha
milelik. doğum ve çocuk düşürme gibi 
olaylarla uğraşan ebeler, padişah kızlarıy
la şehzadeleri emziren dayeler (sütnine) ve 
bakımlarını üstlenen dadılar mevcuttu. 

Haremin en itibarlı hanımı padişahın 

annesi olan valide sultandı . Otuz altı Os
manlı padişahından sadece yirmi üçünün 
annesi valide sultan unvanını kullanmış . 

diğerleri oğulları tahta geçmeden vefat 
ettikleri için bu unvanı alamamıştır. Tahta 
çıkan şehzaden in annesi valide alayı de
nilen bir merasimle Eski Saray'dan Top
kapı Sarayı'na taşınır ve oğlunun salta
natı boyunca haremin en yetkili kişisi 
olurdu. Haremin ikinci derecede nüfuzlu 
sakinleri padişah hanımı olan haseki ve 
gözdelerdi; bunlara daha sonraları kadı
nefendi denilmiştir. Cariyelikten gelen. 
güzellik ve yetenekleriyle padişahın gö
züne giren bu hanımlar, XVII. yüzyıla ka
dar genellikle Avrupalı savaş esir i cariye
ler arasından çıkarken daha sonra Kaf
kaslar'dan gelenlerden seçilmeye başlan

mıştır. 

Sultan denilen padişah kızlarının hayat
Iarında dönüm noktası teşkil eden bazı 
olayların . bu arada doğumlarının. beşik 
alayların ın. özellikle çok ihtişamlı olan ni
kah ve düğünlerinin harem hayatını faz
lasıyla etkilediği söylenebilir. Sultanların 
gelin oluncaya kadarki hayatı haremde 
geçer. hizmetlerinde birçok cariye bulu
nurdu. Bir sultan okuma çağına geldiğ in

de "bed'-i besmele" töreniyle tanınmış 
hocalardan ders almaya başlar, derslere 
bazan padişah da katılırdı ; kendisine baş
ta Kur'an-ı Kerim olmak üzere dini bilgi
ler. hat, tarih . coğrafya dersleri verilirdi. 
Topkapı Sarayı Arşivi 'nde bulunan sultan
Iara ait çeşitli mektupların im la ve ifade
sinden bu hanımların . cariyelikten gelen 
haseki ve valide sultaniara göre çok da
ha iyi tahsil gördükleri anlaşılmaktadır; 
ancak mevcut örneklerin çoğu XVIII. yüz
yıldan sonraya aittir. 

Padişahların haseki. ikbal ve cariyele
rinden doğan erkek çocuklarına şehzade 
(ll. Murad devrine kadar daha çok çelebi) 
denilirdi. Bebeklik çağında bir şehzade
nin hizmetine birkaç cariye tayin edilir. 
dört beş yaşına geldiğinde de Has Oda'ya 
mensup !ala denilen kimseler görev
lendirilirdi. Tahsil çağına gelince devrin 
en tanınmış hocalarından çeşitl i dersler 
aldırılır. saray muhitinde usul, erkan ve 
adab öğrenmesine dikkat edilirdi; daha 

Harem hayatını gösteren bir gravür (A. ı. Melling , Vayage pittoresque de Constanlinople et des rives du Bosphore, 
Paris 1819, Tablo 10) 
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sonra tahta çıkabilen şehzade hocaların

dan birini kendine "hace-i sultan!" seçer
di. Şehzadelerin sünnet düğünleri muh
teşem olurdu. Özellikle Kan Cı ni Sultan Sü
leyman. lll. Murad. IV. Mehmed ve lll. Ah
med'in yaptırdığı tantanalı sünnet şen
likleri haftalarca sürmüş ve harem de bu 
sıralarda çok hareketli günler yaşamıştır; 

bunu düğünleri anlatan minyatürlü sur
namelerden öğrenmek mümkün olmak
tadır. 

Harem sakinlerinin. özellikle valide sul
tanların dışarıdaki ve içerideki işlerini ta
kip eden. sunulan hediyeleri kendilerine 
ulaştıran erkek ve kadın birçok görevli 
vardı . Dış hizmetlerin ifasında baltacılar
dan da istifade edilirdi. Haremde çıkan 
yangınların söndürülmesi özellikle zülüf
lü baltacıların sorumluluğundaydı ; bun
lar hadım ağalarına okuma yazma da öğ

reti ri erdi. Saray- ı Amire için tutulmuş 
"masraf- ı şehriyarl" ve "harc-ı hassa" 
defterlerinde ayrı bir bölüm halinde ha
rem mensupianna yap ılan harcamalar 
da kaydedilmiştir. 

Harem teşkilatı ve oradaki günlük ha
yat hakkında yeterli bilgi bulunmadığın

dan özellikle erken dönemler için bazı ge
n eliemelere gidilmesi kaçınılmaz olmak
tadır. Günlük hayata dair bilgiler daha çok 
XIX. yüzyıla. yani Batı tesirinin saraya ve 
harerne nüfuz ettiği döneme aittir. 

Her hareketin kurala bağlandığı sıkı bir 
disiplin uygulanan haremde eğlenceler 
büyük özlemle beklenen rahatlık ve ser
bestlik günleri olarak kabul edilirdi. Bu 

.-~celerin başında. haremde yaşayan 
hanımların has bahçede serbestçe dolaş
tıkları ve eğlendikleri halvet gelirdi. Pa
dişah bir hatt-ı hümayunla halvet yapıla
cağını bildirir. bunun üzerine yoğun bir 
hazırlık başlardı. Has bahçede ipiere ge
rilen halvet bezleriyle sokaklar, dalaşma 
yerleri yapılır, namaz kı lmak ve oturmak 
için süslü yastıklar. minderlerle döşen

miş çadı rlar kurulurdu. lll. Selim zama
nında Topkapı Sarayı'nın has bahçesinde 
(bir kı s mı halen Gülhane Pa rkı) renga
renk bezlerden 189 halvet sokağı, dört 
adet on altı. bir adet on iki gözlü çadır. 

sekiz adet on iki hazneli çadır. yedi adet 
on sekiz gözlü çerge bir mutfak, on iki be
yaz çadır ve daha pek çok teferruatı ihti
va eden büyük bir hazırlığın yapıldığı bi
linmektedir (Uiuçay, Harem ll, s. 148). Çı
rağan, Yıldız . Beşiktaş gibi sarayların has 
bahçelerinde de halvetler gerçekleştirilir
di; bu gelenek imparatorluğun sonuna 
kadar devam etmiştir. Fransa'ya ilk dai
mi büyükelçi olarak gönderilen Seyyid Ali 
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Efendi, nevruz münasebetiyle Paris dışın

daki korulukların birinde haremiyle bir
likte bir halvet düzenlemiş, o zamana ka
dar böyle bir tantana görmemiş olan baş
şehir halkı saatlerce bunu uzaktan takip 
etmiştir. 

Mevsimin elverişli olduğu zamanlarda 
saray bahçelerinin dışındaki mesire yer
lerine arabalarla beylik geziler tertip edi
lirdi. Osmanlı toplumunda araba belirli 
kurallar çerçevesinde özellikle harerne 
mensup kadınlar için kullanılırdı; padi
şah da dahil erkeklerin arabaya binmesi 
adet değildi. XIX. yüzyılda Abdülmecid . 
zamanında harem kadınlarının araba ile 
şehirde gezmesi yaygınlaşmıştır. Bu yüz
den padişahın emriyle Serasker Rıza Pa
şa'nın saray arabalarını zincirle birbirine 
bağlatmış olduğu rivayet edilir. Bu tür 
geziler harem halkını çok sevindirir. ge
ziye katılan sultanların arkasından usta
lar, kalfalar ve cariyeler arabalarına bine
rek yola çıkarlardı; kafilenin önünde ve 
arabaların yanlarında hadım ağaları bu
lunurdu. Gidilecek mesire yerine önce
den gerekli malzeme gönderilir, kafile bü
tün hazırlık tamamlandıktan sonra ha
reket ederdi. Mesela 1798'de Sadabad'a 
eğlenceye gidilmeden önce Mehterhane'
den bir mükemmel oba, üç takım çerge, 
elli adet karışık halvet-i hümayun soka
ğı, çadırları döşemek için kırkyedi yastık, 
otuz dokuz minder, yirmi beş perde, on 
bir "oda ve murakka"' gönderilmişti. Ça
dırları birbirine bağlayan halvet sokakia
n hanımların rahatça gezinti yapabilme
leri içindi. Haremde bayramlarda, kandil 
gecelerinde ve nevruzda bayramlaşma
lar, merasimler ve şenlikler yapılırdı ; ra
ııiazanın on beşinde hırka-i saadetin zi
yareti de önemli idi. Ayrıca çeşitli eğlen
celerin düzenlendiği, oyunların oynandı
ğı, bunun için dışarıdan tanınmış oyun
cuların çağrıldığı bilinmekte, son devir 
hatırat ve kaynaklarında bunlarla ilgili 
epeyce bilgi bulunmaktadır. XIX. yüzyıl
da sultanların kendi saraylarında da bu 
nevi eğlence ve oyunlara yer verilirdi. An
cak çok mişeli düğün ve şenliklerin yanın

da hüzünlü, sıkıntılı zamanlar da olurdu. 
Padişahların ölümü, özellikle öldürülme
leri, hal'edilmeleri harem halkını günler
ce yasa boğardı. 1648'de Valide Kösem 
Sultan'ın da yer aldığı bir tertipi e Sultan 
İbrahim'in ve daha sonra sevilen padişah 
lll. Selim'in 1808'de öldürülmesi uzun sü
re unutulmamıştı. 

Haremde müsiki, daha önceki Türk 
devletlerinin, özellikle Selçuklular'ın sa
ray haremlerindeki geleneğin bir devamı 
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olarak başlangıçtan beri önemli bir yer 
tutmuştur. Sesi güzel, kabiliyetli cariye
lere devrin tanınmış üstatları ders verir, 
ayrıca sarayda cariyelerden meydana ge
len bir sazende ve hanende heyeti bulu
nurdu. Sazendeler genellikle kalfalık rüt
besine kadar yükselirdi. Çeşitli kayıtlardan 
bilhassa XVI. yüzyılda bu konuya önem 
verildiği anlaşı lmaktadır. Sarayda ud, ka
nun, kopuz. kemençe. ney, tambur, def gi
bi aletlerin çalındığı bilinmektedir (TSMA, 
nr. D 7843; Uluçay, Harem ll, s. 152) . Ha
remde dersler meşkhanede verilir, ba
zan da cariyeler tanınmış bestekarların 
evine gönderilirdi. Bu arada meşk sıra
sında catiyelerle hoca arasında duygusal 
ilişkilerin yaşandığı olur ve çok defa cari
ye çerağ edilerek hacası ile evlendirilirdi. 
XIX. yüzyılda Batılılaşma ile birlikte sa
rayda mandolin ve özellikle piyano çalma 
moda haline gelmiş, sultanlar, şehzade
ler, hatta kadınefendiler piyano dersleri 
almaya başlamışlardır. Aynı dönemde ge
leneksel mehterhane de yerini bandoya 
bırakmıştır. 

Yerli ve yabancı müellifler tarafından 
hakkında çok şey söylenmiş ve yazılmış 
olan Osmanlı hareminin altı yüzyılı kap
sayan bir dönemde İslam- Türk gelene
ğine uygun bir müessese olarak varlığı
nı sürdürdüğü bir gerçektir. Harem ayrı
ca Enderun gibi uygulamalı bir mektep 
oluşturmuş ve başlıca bilgi, görgü, usul, 
erkan, düzgün konuşma, güzel iş yapa
bilme esasları çerçevesinde çok disiplinli 
bir eğitim vermiştir. 
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li! MEHMET İPşiRLİ 

Türk - İstam Mimarisinde Harem. Tarih 
boyunca, gerek halkın evlerinde gerekse 
idareci sınıfın saraylarında erkeklerin ya
şadığı veya yönetim işlerini yürüttüğü 
bölümle (selamlık) ailenin yaşadığı bölüm 
(harem) birbirinden ayrılmıştı. Bu ayınma 

Eskiçağ'dan itibaren bütün kültürlerde, 
toplumların hayat tarziarına uygun ola
rak rastlanır. 

İslam ve Türk dünyasında harem mi
marisinin Osmanlılar'dan önceki gelişimi 
günümüze intikal etmiş birkaç saray örne
ğiyle takip edilebilmektedir. Emev'iler'in 
Müşetta (VIII. yüzyıl) ve Abbasller'in Uhay
dir (IX. yüzyıl) saraylarında hanedan men
suplarına harem olarak. tören avlusunun 
ana eksenindeki taht eyvanının (divan
hane) arkasına sıralanmış "beyt" adlı bi
rimlerin meydana getirdiği bölümün ay
rıldığı görülür. Emevi halifelerinin çöl ka
sırları oldukları bilinen Kusayru Amre ve 
Hırbetü'l- Mefcer gibi özel yapılarda da 
figüratif süslemelerle desteklenmiş ge
niş hamam bölümlerinin bulunması bu 
yapıların dinlenme ve eğlenme mekanla
rı olduğunu göstermektedir; ancak bun
lar, ilk dönem Arap saraylarındaki ha
rem yaşantısının niteliğini açıklamaktan 
uzaktır. Müslüman Arap saraylarındaki 
harem mekanlarının diğer bir örneği de 
XIII-XIV. yüzyıllarda aşamalı biçimde ge
liştirilen Elhamra Sarayı'nda bulunmak
tadır. Özellikle hamam bölümünün dik
kati çektiği harem yapıları bahçelerle 
birbirine bağlanmıştır (bk. ELHAMRA SA
RA YI). 

Türkler'in İslam dinini kabul ettikleri 
dönemde kurdukları Gazneliler'e ait Leş

ker-i Bazar saraylar kompleksinin (XL 
yüzyıl) büyük sarayı önemli bir harem ör
neğine sahiptir. Dikdörtgen plan veren 
sarayın iç teşkilatlanması, dört eyvanlı
aviulu bir selamlık ve yönetim bölümü ile 
taht eyvanının her iki yanında yer alan ha
rem yapılarından oluşur. Taht eyvanın
daki iç duvar çemberinden geçişlerle ula
şılan harem mekanları, yine dört eyvan
lı-aviulu küçük birer kapalı birim mey
dana getirmiştir. Bu sarayda Horasan yö
resinin eyvanlı-aviulu (iç sofalı) ev şe 

masını görmek mümkündür. Kapalı ev 
planında merkezi bir iç sofaya açılan bu 
tür, ileride Türk konut mimarisini dış so
falı evleriyle birlikte ortaya çıkaran ana 
plan şeması olacaktır. 

Kaynaklardan Büyük Selçuklular'ın bir
çok sarayının varlığı öğrenildiği halde 
bunların günümüze ulaşmış örneklerine 
rastlanmamaktadır. Bu yapıların da ge
niş bahçeler içinde bağımsız köşklerden 


