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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 



meydana gelen veya eyvanlı-aviulu yapı
ları içeren saray kompleksleri olduğu dü
şünülür. 

Anadolu Selçukluları. Türk- islam şeh
rinin ortasındaki muhkem bölümde (iç ka
le) yer alan ve yönetim merkezi- ulucami 
bütünlüğü gösteren sarayların bir par
çasını harem bölümünün meydana getir
diği şüphesizdir. Bu tür sarayların Ana
dolu'daki en önemli örneği, Anadolu Sel
çuklu Devleti'nin başşehri Konya'daki Ala
eddin tepesinde bulunmaktaydı. XII-XIII. 
yüzyıllarda şekillenen saray ll. Kılıcarslan 
Köşkü kalintısıyla günümüze ulaşmıştır · 
(bk. ALAEDDİN KÖŞKÜ). Bu sarayın ca
misi olan Alaeddin Camii 'nin boyutları ve 
zengin süslemeleriyle höyüğün kapladığı 
alanın ölçüleri. komplekste söz konusu 
mekanlarla denge sağlayan bir harem 
yapılaşmasına gidildiğini gösterir. Bu te
penin üstünde Bizans döneminden kalan 
Amphglokios kilisesinin saray haremin
deki hıristiyan asıllı cariye ve gözdelerin 
ibadetlerine tahsis edilmiş olduğu iddia 
edilir. 

Türk saraylarının ikinci tipini şehir dı 

şındaki ordugah veya sayfiye sarayları 
teşkil eder. Su kıyısında bulunan ve daha 
sonra Osmanlı istanbul'unda sahilsaray 
mimarisini meydana getirecek olan bu 
türün Anadolu Selçukluları'nda görülen 
örneği , Alaeddin Keykubad'ın 1236'da 
Beyşehir gölü kıyısına yaptırdığı Kubada
bad Sarayı'dır. Bu serbest yerleşimli yaz
lık sarayda harem dairesi, büyük saray 
bölümünün ana eyvanının yanlarında bir
kaç oda halinde teşhis edilmiştir. Bu plan
daki bir haremin Selçuklu hanedam ha
rem mensuplarının tamamını barındıra
mayacağı bellidir ve çinilerinde görülen 
çeşitli insan ve hayvan figürlemesi. bu sa
r ayın sadece yazlıkta eğlenceli bir harem 
hayatı yaşamak için yapıldığını düşündür

mektedir. Alanya içkalesi'ndeki fresk süs
lemeli kule. sarnıç ve koğuş türü yapılar
la hamamdan oluşan ikametgah planla
ması ve Alara Kalesi'ndeki figüratif beze
meli bir hamarnı bulunan kasır. Alaed
din Keykubad'ın fetihlerle. gezilerle, av 
partileriyle ve imar faaliyetleriyle biçim
leneo yaşantısının haremi çağrıştıran yö
nünü. destekler mahiyettedir. 

Beylikler ve Erken Osmanlı Dönemi. 

Beylikler döneminde irili ufaklı hanedan
ların saraylarında harem mekanlarının 
bulunduğu bilinmekteyse de bunlardan 
günümüze herhangi bir örnek ulaşma
mıştır. Bunun sebebi. kuwetli ve istikrar
lı bir devlet yapısı gerektiren saray teşek

külünün dikkat çekici bir niteliğe kavu-

şamamış olmasıdır. Bu dönem sarayları
nın ahşap malzemeyle yapılmış birer bü
yük konut görüntüsü taşıdığı sanılmak
tadır; yakınlarında yer alan ve bir sarayın 
varlığına işaret eden maksüreli camiierin 
tek başlarına ayakta kalabilmeleri bunu 
gösterir. Bu dönemde hızla gelişen Os
manlılar'ın devletleşme sürecinde dahi 
ku rumiaşmış bir yönetim ve saray yaşan
tısı görülmemektedir. 

Sarayların yönetim (selamlık). ende
run- harem-i hümayun ve birundan (dış 
hizmetler) oluşan bölümlenmesi, güçlü 
kaynaklara sahip merkezi bir yönetim ya
pısına. kanunlarla açıklanmış devlet hu
kukuna ve imparatorluk ölçeğindeki hü
kümranlık alanına ihtiyaç gösterir. Er
ken Osmanlı döneminin Bursa. Manisa 
ve Edirne saraylarının hiyerarşik mekan 
dağılımı hakkında fikir yürütmek zordur. 
Ancak şehzadelerin Anadolu sancakları
na sancak beyi olarak tayin edilmelerinin 
XVII. yüzyıl başlarına kadar sürmesi Bur
sa. Manisa, Amasya, Konya gibi şehirler
deki saraylarda birer harem dairesi bu
lunmasını gerektirir. 

Saray-ı Cedld adıyla bilinen ve XIX. yüz
yıl sonlarında tamamen harap olan Edir
ne Sarayı. kurumlaşmış Osmanlı impara
torluk sarayları hakkında bir fikir vermek
tedir. Osmanlı devlet mekanizmasının Fa
tih Kanunnamesi ile şekillendiği dönemin 
öncesinde yapımına başlanan (XV. yüzyıl 
ortası) bu saray. Tunca nehri kıyısında sı-
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nırlanmamış bir alan üzerine yerleştiri
len yapılardan ve avlulardan meydana ge
lir. Sarayın ilk dönemlerinden kalan Blrun 
ve Enderun yapılarının sıralanması Top
kapı Sarayı'nın teşkilatianmasını hatırla

tırsa da bu sarayın harem planlaması bü
yük ölçüde XVII. yüzyılda yapılan yeni dü
zeniyle bilinmektedir. Osmanlı saray ha
remi şemasını veren Edirne Sarayı'nın 
haremi. Topkapı Sarayı'ndaki gibi Ende
run Avlusu ile Alay-Divan Meydanı'ndan 
oluşan selamlık bölümünün yanında ge
niş bir alanı doldurur. 

Cümle kapısının gerisinde bulunan Ha
rem Ağaları daireleri ve Baltacılar Ocağı 
haremin giriş ve hizmet yapılarıdır. Ardın

dan diğer mekanlar Valide Sultan Taşlı ğı 
çevresinde hiyerarşik düzenle sıralanır. 
Bunlar. haremin Enderun Avlusu'na biti
şen kenarında koğuş düzeninde yer alan 
Kadın Efendiler Dairesi ve bu yapıya bağ
lanan IV. Mehmed Dairesi, ll. Sultan Ah
med Dairesi (sultan has odası). Hünkar 
Safası ve Hamamı. Valide Sultan Dairesi. 
Cikiyeler Dairesi ile Hastalar Sofası 'dır. 

Bu kanadı oluşturan yapıların teşekkülü 
Topkapı Sarayı Haremi'nin XVI. yüzyıl son
larındaki kurumlaşmasının bir tekran gi
bi görünmektedir. Haremin bütünlüğü, 
Hatice Turhan Valide Sultan'ın has bah
çeye yaptırdığı Şe h var Havuzu ve köşk
lerden meydana gelen harem bahçesiyle 
genişletilmiştir. Bu düzenleme. Topkapı 
Sarayı'nda harem ve Has Oda arasındaki 

Edirne Sarayı'nın Harem kı smında, Şahvar havuzunun kenarındaki kasırların XX. yüzyıl basında Rifat osman tarafından 
yapılan resmi (Edirne Saray ı, rs . 41) 
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Sofa-i Hümayun alanının tekrarıdır. Edir
ne Sarayı harem dairesinin 1bpkapı Sa
rayı harem dairesine benzemesi, XVII. 
yüzyılın ikinci yarısında IV. Mehmed ve 
annesi Hatice 1\ırhan Sultan liderliğinde 
saray teşkilatının uzun süre Edirne'de 
kalmasıyla ilgilidir. 

İlk dönemlerin Osmanlı saray harem
leri hakkında kesin bilgilere ulaşılama
masının bir sebebi de ilk Osmanlı sultan
larının haremlerini. cariyelerin yanı sı
ra komşu hükümdarların prensesleriyle 
kurmalarıdır. Osmanlı yönetiminden fe
dakarlık bekleyen bu prensesler, Osman
lı saray hareminin hukuki bütünlüğünü 
ve merkezi kurumlaşmasını engellemiş
lerdir. İlk hükümdarların bu tip siyasi ni
kahlanma şartları ve törenleri hakkında
ki bilgiler. bu kadınların. sultanların mut
lak otoritesindeki bir harem kavramına 
uygun olmadıklarını göstermektedir. 

İstanbul ve Osmanlı Sarayı. Osmanlı
lar'ın 1453'te Bizans imparatorluğu'nun 
başşehrini fethettikleri Fatih Sultan Meh
med dönemi. devlet teşkilatianmasının 
da büyük ölçüde tamamlandığı bir dö
nemdir. "Fatih Kanunnamesi" adıyla bili
nen düzenlemeye göre kapıkulu sistemi 

devlet kurumunu oluşturan esas unsur
lardan biridir. Kapıkulu teşkilatlanması 
ile Osmanlı sultanının iradesi mutlakiyet 
kazanmıştır. Buna göre devşirme genç
ler arasından seçilen bir bölüm. saraya 
bağlı Enderun'da eğitilerek devlet yöne
timine katılmaktadır. Osmanlı yönetim 
mekanizmasını ve saray düzenini teşkil 
edecek kadroları yetiştiren Enderun teş
kilatı en seçkin örneğini. Topkapı Sara
yı'nda Harem-i Hümayun adıyla da geçen 
Enderün-ı Hümayun bölümüyle verir. Bu 
dönemde harem kelimesinin, sadece sul
tanın ailesini ve özel yaşantısını tanımla
mak amacının dışında bütün saray için 
kullanılması Osmanlı sarayının protokol 
kurallarına bağlı. kutsiyet kazanmış bir 
kurum olmaya başladığını gösterir. 

Osmanlı sarayı harem teşkilatında gay
ri müslim kadınların devşirilerek cariye 
adıyla istihdam edilmesi, Topkapı Sara
yı Harem Dairesi'nin geliştiğini gayet açık 
biçimde ortaya koyar. Bu düzenlemeden 
sonradır ki sultanların buyruğunda ha
rem ağaları. darüssaade ağası (kızlar ağa
sı), cariyeler. kalfalar, ustalar, haznedar
lar. ikballer. kadın efendiler. valid e sultan
la şehzadeler ve hanım sultanlardan olu-

Topkapı Sarayı'nda Harem kurumlaşmasını dairelere göre kronolojik olarak gösteren plan 

D 1540'1ara kadar D 1540-1580 arası D 1580-1590 arası 
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şan harem halkının yaşadığı dairelerin 
gelişimi ve kimlikleri anlaşılmıştır. 

Enderun'da saraya bağlı olarakyetişen 
kapıkulu ağaları ve saray hareminden çe
rağ edilen cariyelerin evlendirHip devlet 
hizmetinde görevlendirilmesi Osmanlı 
merkeziyetçiliğinin boyutlarını gösterir. 
Devlete. sarayda eğitilen ve evlendirilen 
kapıkullarından oluşan bir kadro oluştur
ma fikri, bir aile müessesesi olan hare
min Osmanlı devlet sisteminde kurumlaş
ması demektir. Haremin İslam toplumu 
ve mimarisindeki gelişimi bu bakımdan 
Osmanlılar'da farklı olmuştur. Osmanlı sa
rayı için harem, sadece dini ve sosyal bir 
kurum değil merkeziyetçiliği sarayda so
nuçlandıran. Osmanlı saray ve hanedanı
nı Enderun- harem halkıyla bütünleşti
rerek devleti yönetecek kadroyu oluştu
ran siyasi bir kurumdu. Osmanlı Devleti 
çokuluslu ve geniş yüzeyli bir imparator-

. luk oldukça devlet reisinin evi saray ve o 
evin özel düzeni harem. kamu düzenine 
kadro yetiştirmeyi üzerine almıştır. Sara
ya ve hanedana Enderun ve harem kad
rosuyla bağlanan üst düzey kamu yöne
timinden itaat ve hizmet beklenirken li
yakat ve rekabet şartlarının geçerli oldu-

ikballer Taşlığı 



ğu bu ortamda saray, sisteme belirgin bir 
serbestlik ve mesafe ile katılıyordu. Kla
sik Osmanlı döneminde Harem-i Hüma
yun adıyla bilinen saraydaki Enderun ve 
harem teşkilatı. bu sebeple bütünlük gös
terir ve devletin vazgeçilmez bir kurumu 
olarak resmiyet kazanır (Peirce. tür.yer.). 
Harem düzeni ve mimarisinin Osmanlı 
tarih ve sanatındaki yeri, dünyanın diğer 
saraylarında Osmanlılar'daki kadar ha
cimli değildir. Harem kurumlaşmasının 
bu genişlikte ele alınışının ilk örneği olan 
Eski Saray, sisteme eğitilmiş cariye yetiş
tiren teşkilatı olarak sürekli 1bpkapı Sa
rayı ile birlikte çalıştı. 

Osmanlılar'ın İstanbul'da ilk kurdukla
rı saray, Beyazıt ve Süleymaniye semtle
rinin bir bölümünü kapsayan Eski Saray'
dır (Saray-ı Atik). Düz bir surla çevrelenen 
sarayda, bahçeler içine yerleştirilmiş köşk
ler ve daireler geniş bir harem ve selam
lık bölümü oluşturuyordu. Şehrin orta
sında serbest, mesafeli ve güvenli bir sa
ray yaşantısına uymayan konumuyla bu 
saray, daha Fatih Sultan Mehmed döne
minde selamlık işlevini yitirmişti. Ancak 
XVI. yüzyıl sonlarına kadar Eski Saray'ın 
padişahların harem halkını barındıran 
bir yapı olduğu bilinir. Önceleri 1bpkapı 
Sarayı'nı bir yönetim ve selamlık sarayı 
gibi kullanan sultanlar Eski Saray'a sık 
sık gitmişler veya bu saraydan Topkapı 
Sarayı'na haremlerini çağırmışlardır (Me
navino. s. 135-136; Angiolello,lnedite ma
noscritto, s. 33; a.mlf .. Histarla turches
ca, s. 128) Padişah1arın İstanbul'dan çık
madığı XVI. yüzyıl sonlarından itibaren 
valide sultanlar yönetimindeki harem hal
kının 1bpkapı Sarayı'na taşınmasıyla da 
Eski Saray bir harem sarayı olma özelli
ğini sürdürmüştür. Önceki padişahların 
harem halkı bu sarayda yaşamış. ölen 
veya tahttan indirilen sultanların harem 
halkının da Topkapı Sarayı ' ndan tekrar 
Eski Saray'a dönmesi gelenek halini al
mıştır. Bu sebeple oğlu tahta çıkan bir va
lid e sultanın "valide alayı" denilen bir tö
renle Topkapı Sarayı'na nakli, o padişahın 
hareminin de adeta resmen tescil edil
mesi anlamına gelmiştir. Büyük yangın
lar ve yenilemelerle süreklilik kazanan Es
ki Saray teşkilatı ll. Mahmud'un ıslaha
tıyla işlevini yitirdiğinden lağvedilmiştir. 

Topkapı Sarayı Harem Dairesi. Harem 
kurumlaşmasının Osmanlı sistemindeki 
zirvesini, sultan ve hanedanın resmi ika
metgahı olan Topkapı Sarayı Harem Dai
resi oluşturur. Çeşitli dönemlerde değiş

tirilerek büyütülen bu saray külliyesinin, 
haremin zamanla gelişen hiyerarşik ku-

rumiaşmasını yansıtan bir mimari düzen
leme ile yapıldığı anlaşılmaktadır. Harem 
kurumlaşmasının gelişimi bilinmediği 

takdirde Osmanlı saray haremlerinin mi
mari yerleşimini bu girift yapılar içinde 
tanımlama imkanı yoktur. Bu sebeple 
Topkapı Sarayı Harem Dairesi'nin yapılaş
ması bilim çevrelerinde tartışma konusu 
olmuştur. Tarihi kaynakların yönlendir
mesi, yapıların dönemleri ve kitabelerle 
haremin tarih boyunca gizlenmesi bu be
lirsizliğin sebepleridir. Bütün bu kaynak
ların beraberce ve bir uyum içinde ele alın
ması ile haremin yapılaşması hakkında 
tutarlı sonuçlara ulaşmak mümkündür. 
Buna göre. Topkapı Sarayı Harem Daire
si'nin gelişimi beş ana döneme ayrılır. 

1. Dönem. Sarayın inşa edildiği 1478 
yılından Kanuni Sultan Süleyman zama
nına kadar olan ilk dönem. Hiyerarşik bir 

Topkapı 

sarayı'nın 

planı 

<Harem 

bölümü 
renklendirilmiştirl 

HAREM 

düzene göre planlanmış bir saray teşki
latında harem yapılaşmasının varlığı ge
rekmekle birlikte bu ilk döneme ait kita
beli bir harem yapısı yoktur. Ancak bu, 
Topkapı Sarayı'nın harem dairesi alanına 
yer vermeyen bir yapı olduğunu da gös
termez. İç saray planı, Fatih dönemi yapı 
anlayışına uygun bir geometrik bütünlü
ğe sahiptir. İç saray bölümünün İstanbul 
Limanı yönündeki kenarını, varlıkları XV. 
yüzyıldan beri bilinen Has Ahır ile Has 
Oda önündeki ana duvar oluşturur. Bu 
duvarın harem hizasında da devam etti
ği, Harem Havuzu'nu destekleyen duvar
daki bir Bizans lahdini içeren Fatih döne
mi çeşmesinden anlaşılır. Duvarın sınır

ladığı bölüm ilk dönem harem yapıları
nın olduğu alandır. 

İlk dönem harem alanının belirlenme
sine imkan veren diğer yapılar, Adalet 
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Topkapı Sarayı'nda XVI. yüzyıl sonunda inşa edilen Ha

rem'in cephe yapılarını gösteren 1580'1i yıllardan kalan 
panoramadan bir detay (Viyana Österreichische National
bibliothek, nr. 8626) 

Kulesi ile Darüssaade Ağası Dairesi ya
nındaki Harem Cümle Kapısı'dır. Bir Fa
tih dönemi yapısı olan Adalet Kulesi, ilk 
haliyle her yönden serbestçe yükselen 
bir burç idi. Bu kulenin önündeki Büyük 
Biniş denilen at rampası. sultanların cü
lOs ve tebdil amacıyla kullandıkları . Has 
Bahçe'ye bağlanan konumuyla yeri de
ğişmemiş bir ulaşım sistemiydi. Adalet 
Kulesi'nin yanında haremi gizleyen Kub
bealtı ise Kanuni Sultan Süleyman döne
minde yapılmıştır. Eski Divan-ı Hümayun 
binası Babüssaade yanında idi. Kubbeal
tı'nın arkasındaki Hazine-i Amire binası
nın da Kanuni Sultan Süleyman devrinde 
yapıldığı sanılmaktadır .. Böylece Kanuni 
Sultan Süleyman dönemine kadar hare
min günümüzdeki birinci taşlığını teşkil 
eden Harem Ağaları Taşlığı'nın çevresin
de Adalet Kulesi ve Büyük Biniş'ten baş

ka bir yapı bulunmadığı görülür. Varlığı 
)01. yüzyıla kadar giden ve )011. yüzyı l 

sonlarında genişletilen Zülüflü Baltacı
lar Koğuşu sürekli harem teşkilatı ile ya
kın olmuştur. Zülüflü Baltacılar Ocağı'nın 

varlığı bu yönden haremi sınırlamaktadır. 

Haremin ilk dönemdeki görüntüsünü be
lirleyen diğer eksen ise Babüssaade'nin 
bulunduğu ana duvardır. Divan Meyda
nı'n ı Enderun Meydanı 'ndan ayıran bu 
duvar, haremde de hanedanın yaşadığı 
bölümü harem ağalarının bulunduğu taş
lık ve yapılardan ayırır. Şu halde Kanuni 
Sultan Süleyman dönemine kadar hare
min önü boştu . 

Topkapı Sarayı Harem Dairesi, şimdiki 
cümle kapısından başlayıp haremi Ende
run Avlusu'ndan ayıran Altınyol korido
ruyla sınırlanan , bahçeler yönünde söz 
konusu duvarla belirtilen ve Has Oda yö
nünde de 1. Selim Kulesi ile korunan bir 
alanı dolduruyordu. Bu alanda harem ya-
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pılaşmasının merkezini Valide Sultan Taş
lı ğı ol uşturuyordu. Bu taşlığı daha XV. 
yüzyıldan itibaren sınır ladığı bilinen yapı 
uzun Altınyol koridorudur. Bu koridor, En
derun avlusuna bitişik iki kat yüksekliğin
deki konumuyla sultanları Has Oda'dan 
Adalet Kulesi'ne kadar dolaysız biçimde 
ulaştıran önemli bir geçittir. Bu korido
run açıldığı cümle kapısı arkasındaki nö
bet yeri, ilk dönemden beri görüntü ve 
işlevin i yitirmemiş bir yapı olmalıdır. Nö
bet yeri önünde Ustalar Dairesi denilen 
kanat, Valide Sultan Taşlığı 'na uzanan ko
numuyla ilk dönem hareminin şekillen
mesinde önemli bir unsurdur. Bu daire. 
Altınyol ve Baş Haseki Dairesi ile çevrele-

'I nen Valide Sultan Taşlığı'nın çift katlı bir 
revak düzenine de sahip bulunduğunu 
ortaya koyar. 

Alt kat planında dörtlü oda düzenini 
koruyan ve Başhaseki Dairesi olarak bili
nen yapı ile Enderun Avlusu'ndaki Has 
Oda (Mukaddes Emanetler Dairesi) ara
sındaki benzerlik dikkat çekecek ölçüde
dir. Bu şemanın her iki yapıda da görül
mesi, Başhaseki Dairesi'nin erken dö
nemde, padişahların Topkapı Sarayı Ha
rem Dairesi'ndeki Has Oda'dan ve Eski 
Saray'dan getirttikleri harem halkının ya
şadığı yer olduğunu gösterir. İlk dönem 
haremi Has Oda yönünde ise 1. Selim Ku
lesi ile selamlık bölümüne bağlanıyordu. 
Hamamlı bir kule şeklinde olan bu yapı 
ve çevresindeki alan, özellikle )0111. yüz
yılda Şimşirlik Bahçesi adı altında şehza
delerin yaşadığı bölümü oluşturmuştur. 
Has Oda ile yakınlığından dolayı haremin 
bu yönü daima Mabeyn ismini alacaktır. 
Gözdeler ve Valide taşlıklarının 1. Selim 
Kulesi. Altınyol , Başhaseki Dairesi, yine 
Altınyol. Ustalar Dairesi ve cümle kapısı 
ile kuşatılmış ve dördüncü yönünün man
zaraya açık bırakılmış olması dış safalı ev 

Topkapı 

Sarayı 

Hünkar 

Safası'nın 

Içinden 
bir görünüş 

şeması göstermektedir. Bu şema harem 
bahçesine merdivenlerle bağlanıyordu . 

Dairelerin revaklı, ç ı kintılı ve mahfuz gö
rüntüsü. o dönem saraylarında kale tar
zı bir üsiQbun bu sarayda da tekrarlandı
ğı nı gösterir. 

Z. Dönem- Kanuni Sultan Süleyman ve 
Hürrem Sultan Dönemi. )0/. yüzyıl yazar
larından lacopo de Promontorio. Topkapı 
Sarayı'nın kadınların yaşadığ ı bölümleri 
de içeren tam teşekküllü bir saray oldu
ğunu belirtmiştir (Die Aufzeichnungen 
des Genuessen, s. 34, 37-39). 

Kanuni Sultan Süleyman'ın saltanatı

nın başlangıcında Topkapı Sarayı'nda ya
pılan çeşitli i nşaatlara dair belgelerde 
(BA. MAD, nr. 17884, s. 53-54, 69,71; BA, 
KK, nr. 7097, s. 22, 24, 58) Saray- ı Duh
teran denilen kızlar bölümüne ait ona
rımlardan bahsedilmesi, sarayda kadın
larla ilgili bir yapılaşmanın olduğunu gös
termektedir. Ayrıca )011. yüzyılın bazı Ba
tılı kaynakları Sultana Sarayı dedikleri ya
pılar grubunun varlığına temas eder. Ev
liya Çelebi, 1 541 yılında Eski Saray yangı
nından sonra haremin Topkapı Sarayı'na 
taşındığını belirtir. Saray haremindeki 
tam teşkilatlı hayat bu tarihte başlamış 
olmalıdır. Ayrıca Hürrem Sultan gibi ta
rihi olayl arı etkileyen bir kadının varlığı 
Topkap ı Sarayı Haremi'nin yapılaşması 
için önemlidir. İmparatorluğun )011. yüz
yıl ortalarında ulaştığı zirve, artık saray 
kurumlaşmasının tamamlanmasını ve 
tek bir yapıda toplanmasını gerektirmiş
tir. Bu husus. merkezi gücün tek bir sa
rayda temsil edilmesi kadar tabii gücü
nü ve sınırlarını bulmuş Osmanlı siste
minin saray yaşantısında nitelik değiş
tirdiğini de gösterir. Artık sürekli saray 
dışında savaşların belirlediği siyasi olay
ları yönlendirmeye koşan sultanlar yer
lerini. elde ettikleri kazançları başşehir-



Willem Van de Velde'nin 1665-1670 yılları arasına ait Hol
landa'da özel bir koleksiyanda bulunan Topkapı Sarayı 
panoramasında klasik Harem cephesini gösteren detay 

den ve saraydan yöneten hükümdarlara 
bırakmıştır. Bundan sonra dünyaya karşı 
bir hakimiyet sembolü olan, hiyerarşik 
düzeni belli Topkapı Sarayı'nda yaşayan 
padişah ve Divan-ı Hümayun ile gerçek
leşen icra saray ve özellikle harem tara
fından yönlendirilecektir. Tarih içinde çe
şitli değişiklikler geçiren ve ünü ile birlik
te açıklanması zorlaşan harem yapılaş
ması. bu sistemin devlet içinde oynadığı 
rol ile gözler önüne konulabilmektedir. 

1534'te Kanuni Sultan Süleyman'ın an
nesi Hafsa Sultan'ın ölümüyle serbest 
kalan Hürrem Sultan'ın padişah üzerin
deki otoritesi, onu çocuklarıyla birlikte 
Topkapı Sarayı'na gitmeye yöneltmiştiL 
Bu dönemdeki harem yapılaşmasının se
bebini, Topkapı Sarayı'nda sürekli oturan 
ilk padişah eşi olduğu bilinen Hürrem 
Sultan ile çocuklarının ihtiyaçlarını göre
cek kadro teşkil etse gerektir. Nitekim 
Harem Ağaları Koğuşu. bu daireyle mi
mari ve mantık! bir bütünlük içinde bir
leşen Cariyeler- Kalfalar Dairesi ve Büyük 
B iniş yönündeki Harem Ağaları H amamı, 
XVL ytizyıl erken klasik üslübunun izleri
ni taşıyan yapılardır. Cariye Taşlı ğ ı çevre
sindeki kalfa. cariye gibi kadınların yaşa
dığı daireler ilginç ve girift bir planlamay
la iki katlı bir yapılaşma gösterir. Cariye 
Koğuşu. Cariye Taşlığı'nı bir avlu haline 
getirmeye başlayan ilk yapıdır. Sürekli bir 
ikamet için gereken o dönemdeki Harem 
Hamarnı'nın da bu bölümdeki Cariye Ha
mamı olduğu düşünülebilir. Bu koğuşun 
ana kattaki denetlerneye yönelik mima
ri düzeni padişah gözdelerine ayrıldığını 
akla getirmektedir. 

Bütün bu yapılaşmaya rağmen harem 
alanında ayrıca bir de padişahın Hürrem 
Sultan'la kaldığı köşk benzeri bir dairenin 
olması gerekir. Nitekim 1537 civarında 

istanbul'da bulunan Bassana ile 1574-
1592 yılları arasında sarayda doktorluk 
yapan Domenico Hierosoliminato'nun an
lattıklarına göre bu bölgede altıgen ve 
yer yer neceflerle süslü ilginç görünümlü 
bir köşk vardır. Bu köşk, haremde daha 
sonra yapılan inşaatlar sırasında yıktırıl
mış olmalıdır (Bassano, vr. I 7', 24'). Hür
rem Sultan'ın 1558 yılında Eski Saray'da 
öldüğü bilinmekte ve bu durum orada 
daha geniş bir harem teşkilatının bulun
duğunu göstermektedir (Dernschwam, 
S. 36, 136, 138). 

Padişahtan sonra sultan ailesinden ilk 
olarak Haseki Sultan'ın Topkapı Sarayı'
na taşınması, bir eğitim ve kadro kuru
mu olan Enderun ve harem teşkilatının 
zamanla hanedanla birlikte devleti tek 
elden yöneten saray kavramının oluşma
sıyla ilgilidir. 

3. Dönem- III. M ur ad Dönemi. Yüzyıl 
sonunda çok daha geniş yetkilere sahip 
olan vali de su ıtanın harerne taşınmasıyla 
sultanın otoritesini hanedan, Enderun 
ve haremden oluşan saray kurumu mut
laklaştıracaktır. Bu bütünlüğe, padişahın 
kızlarıyla evlendirilen ve devletin üst yö
netiminde görevlendirilen kapıkulu da
matlar da katılacaktır. Saray, böylece ha
rem kurumuyla devleti yönetecek kişileri 
kendine bağlamaktadır. Haremin siste
mindeki sembolik ve bağlayıcı önemi, 
sistemi merkezlleştirmedeki rolünden 
ileri gelir. Saray için devşirilen kadın ve 
erkekleri Harem-i Hümayun adı altında 
saray terbiyesiyle eğiterek birbirleriyle 
evlendirrnek ve devlet hizmetinde görev
lendirmek, haremin sistemdeki yerini 

Topkapı Sarayı'nda 111. Murad Köskü ile bitişiğindeki Cifte 
Kas ırlar 
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Topkapı Sarayı'nda lll. Murad Has Odası'nın içinden bir gö
rünüş 

sağlamlaştırarak resmlleştirmiştir. Bu 
önemli hususu hesaba katmadan Osman
lı saray haremini hayall bir erotizm ve ka
rizma unsuru olarak tanımlamak yanlış
tır. 

XVI. yüzyılda siyaset ve kültür alanın
da zirveye çıkan Osmanlılar'ın mimaride 
ortaya koyduğu klasik üslüp, saray ve ha
rem yapılarında ihtişamlı bir hiyerarşi ve 
anıtsal kamu mimarisiyle kullanılmıştır. 
Özellikle yüzyıl sonunda vali de sultanın 
saraya gelmesiyle tamamlanan harem 
teşkilatı. önceki dönemin sultana bağlı 
ve sınırlı harem alanının önünde sultan, 
valide sultan ve kadınefendilerden olu
şan üst düzey hanedan fertlerinin daire
lerinden kurulu görkemli ve hiyerarşik 
bir harem yapılaşmasına sebep olmuş
tur. Haremdeki bu kuruluş Osmanlılar'ın 
sonuna kadar diğer saraylarda da korun
muştur (kurumlaşma mimari düzeni ya
ratm ı ştır). Harem kurumlaşmasının son 
aşamasını Sultan llL Murad dönemi oluş

turur. 1578 yılında lll. Murad'ın Mimar 
Sinan'a yaptırdığı ve padişahların Has 
·Oda olarak kullandıkları kasırla ( BA, MAD, 
nr. 148, S. 68; nr. 436, S. 32; nr. 5633, S. 65; 

nr. 60 ı 9, s. 78) haremin diğer ucundaki 
Cariye Koğuşu arasında Cariye ve Valide 
Sultan taşlıkları, 1587 tarihli Araba Ka
pısı üzerindeki kitabenin de gösterdiği 
gibi önemli yapılarla kapatılarak birer 
avlu haline getirilmiştir (TSMA, nr. D 34, 
vr. 52b; nr. 447, vr. 74'; BA, MAD, nr. 3903, 

s. 72; nr. 6019, s. 78; BA. KK, nr. 7102, s. 
435). üst düzey harem ve hanedan halkı
nın Topkapı Sarayı Harem Dairesi 'ne ta
şınması ile sonuçlanan ve yaklaşık on yıl 
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süren bu inşaat döneminde Cariye Taşlı

ğı'nın Önüne Kadınefendiler Dairesi'nin, 
Valide Sultan Taşlığı'nın önüne kubbeli ve 
şahnişli bir sofa ile makam (yatak). namaz 
odası. manzaraya açılan balkan, alt ve 
üst katıara ulaşan merdivenler, mutfak 
ve giriş koridorundan oluşan revaklı Vali
de Sultan Dairesi'nin. çifte hamam pla
nındaki Valide ve Hünkar hamamlarının 
önüne de daha sonra ı. Abdülhamid Oda
sı olarak bilinen ve XVlll. yüzyılda mimari 
görünüşü değiştirilen Has Oda ile cü!Qs 
ve bayramıaşma törenlerinin, eğlencele

rin yaşandığı Hünkar Safası'nın ve niha
yet lll. Murad Has Odası'nın yapılmasıyla 
önceki dönemlerin harem yapıları man
zaraya kapanarak geriye itilmiş. böylece 
harem hiyerarşisini aşamalı bir mekan ve 
cephe düzeniyle sunan Kadın Efendi, Va
lide Sultan ve Hünkik daireleriyle yeni ha
rem yapılaşmasının esası oluşturulmuş
tur. Bu sıralama Mimar Sinan, Davud Ağa 
ve klasik okulun elinde strüktürel bir alt 
yapı ve cephe anıtsanığı ile kurulmuş. 
muhteşem harem cephesi bundan son
ra sarayı niteleyen en önemli görüntü 
olarak kalmıştır. Bütün bu dairelerin al
tında yüzlerce cariyenin koğuş nizarnı ile 
yaşadığı alt yapılar üç katlı bir pencere 
düzeniyle dışarıya açılmakta ve bu koğuş
lar. hanedanın yaşadığı ana kata cüretli 
bir konsol takımıyla bağlanmaktadır. 

Bu dönemin bir yapısı da cümle kapısı 
önünde yer alan ve üst katında Şehzade
ler Mektebi'ni barındıran Darüssaade 
Ağası Dairesi'dir (BA, MD, nr. 7, s. 758, 

759, 878; BA, MAD, nr. 436, s. 32; nr. 4435/ 
56; BA. KK, nr. 1771, s. 108; nr. 7102, s. 
435). lll. Murad döneminde Harem ağa

lığı görevinin Darüssaade ağalığı adı al
tında Babüssaade ağalığından ayrılması, 
Harem Ağaları Taşlığı'na bu ağa için ha
mamı, sofası, yatak odası bulunan iki kat
lı ayrı bir' dairenin yapılmasını gerektir
miştir. Budairenin üst katındaki Şehza
deler Mektebi denilen oda XVII. yüzyıl çi
nileriyle kaplıdır ve ı. Mahmud'un Darüs
saade Ağ ası Beşir Ağa tarafından yeni
den dekare ettirilen odanın süslemeleri 
Osmanlı sanatındaki rokoko üs!Gbunun 
ilk örnekleri arasındadır. Taşlı ğı Enderun 
Avlusu'na bağlayan ve Hazine-i Amire 
içinden bir koridor alınarak meydana ge
tirilen geçit de bu dönemde açılmış ol
malıdır. 

Osmanlı kültür ve sanatının zirveye çık
tığı XVI. _yüzyıl sonunda harem yapıları
nın zengin bir çini ve kalem işi dekoru ile 
ahşap bir döşemeye sahip bulunduğu. 
bu dönemden kalmış tek özgün yapı olan 
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ll.!. Murad Has Odası'nın iç mekanından 
anlaşılmaktadır. Harem Dairesi'ne bu dö
nemde eklenen diğer bir unsur da Göz
deler Taşlığı altına yapılan büyük havuz
dur. 

4. Dönem. XVII.Yüzyıl. Bu dönemde 
Eski Kadınlar Dairesi, alt katında padişa
hın başhasekisinin, üst katında Altınyol 
Koridoru'ndan ekleme yapılarak genişle

tilen Şehzadeler Dairesi'nde şehzadele
rin yaşadığı bir bina olarak kullanılmıştır 
(BA, MAD, nr. 3903, s. 72; nr. 5633. s. 65). 

1665 harem yangınının arkasından son 
şeklini alan bu dairenin üst katında Has 
Oda görüntüsü veren Sultan Mustafa 
Odası XVII. yüzyıldaki Veliaht Şehzade 
Dairesi olmalıdır. Şehzadeler Dairesi, dra
matik tarihine uygun biçimde Cevrl Kal
fa Merdiveni ile de Altınyol'a bağlanır. 
Padişahların has odası olan lll. Murad Has 
Odası'na ve Hünkar Safası'na Çeşmeli 
ve Ocaklı sofalarla bağlanan bu daire ile 
padişah dairesinin oluşturduğu bütün
lük, haremin diğer yerlerinden rahatlık
la tecrit edilebilen bir mahremiyet sağ

lardı. 

Saltanatta ekberiyet usulünün kabu
lü ve şehzadelerin haremde yaşatıldığı 
bu devrin en büyükyapı grubu, şehzade

gan ve şimşirlik daireleridir. Tahta çıkma
dıkça sisteme harem kadınları ve Ende
run halkı gibi katılamayan şehzadeler 
için haremde söz konusu daireye ı. Selim 
Kulesi ve Şimşirlik Bahçesi yapıları ile 
XVI. yüzyıl sonunda bu kadro için oluş

turulduğu düşünülen Fil Bahçesi alanı 
yapılmıştır. Hal'edilen sultanların da ya
şadığı bilinen haremin bu en geniş yapı 

Topkapı 
Sarayı'nda 

Yemiş Odası-n ı n 

içinden 
bir görünüş 

grubu Şimşirlik Kafesi olarak adlandırı
lırdı. 

Harem XVII. yüzyılda önemli bir şema 
değişikliği görmemiştir. 1608'de ı. Ah
med. lll. M ur ad Has Odası önüne payele
re oturtulan küçük bir has oda eklemiş, 
yüzyılın ortalarında da ayrı tarihlerde ya
pılan ÇifteKasırlar lll. Murad Has Odası'
nın yanındaki yerlerini almıştır. Haremde 
padişahları ilgilendiren bu binaların bir 
saltanat alameti gibi has oda olarak 
yapıldığı bellidir. Bu yüzyılda harem için 
sembol yapılardan biri de Ocaklı Sofa'dır. 
1665 harem yangınından sonra son şek
lini alan bu sofa padişah evinin merkezini 
teşkil etmektedir. 1665 yılında Harem 
Dairesi'nde çıkan yangının Hünkar Safa
sı'ndan itibaren Kubbealtı'na kadar bü
tün mekanları kapsadığı bilinir. Yangının 
mekan şemasını değiştirmediği, yalnız 
dekorasyanda bir değişikliğe sebep oldu
ğu düşünülebilir (BA, MAD, nr. 908). 

Bu dönemde, giderek artan harem nü
fusunu aynı sistem içinde yaşatabilmek 
için Osmanlı klasik oranlarıyla inşa edil
miş yapıların küçültüldüğü ve bunlara 
ikinci katların eklendiği görülür; Valide 
Sultan Dairesi'nin altı adalı ve Şehzadeler 
Dairesi'nin çok adalı üst katları gibi. Bu 
durum. Harem Ağaları ve Cariye koğuş
larında ikinci ve üçüncü katların , hatta 
asma kat ve tavan arası odalarının ya
pımına kadar götürülerek harerne ro
mantik bir atmosfer kazandırılmıştır. 

XVII. yüzyılda inşa edilen bir yapı gru
bu da Cariye Taşlığı'na kırk merdiven ile 
bağlanan ve ayrı bir avlu çevresinde kat 
kat koğuşlarla oluşturulan Harem Hasta-



han esi' dir. Klasik bir revaklı-avlu plan ve
ren bu hastahanenin gasilhanesi, harna
mı ve meyyit kapısı bulunmaktadır. 

S. Dönem. XVIII -XIX. Yüzyıllar. Lale 
Devri'nin başında lll. Ahmed, Hünkar So
fası ile 1. Ahmed Odası arasına Yemiş Oda
sı denilen mekanı yaptırmıştır. Aynalara 
da yer verilen bu odadaki tasvirler. min
yatür üs!Gbundan Batı'nın perspektif an
layışına geçişi gösterir. Çağın değişmesiy
le artık klasik harem yapılarının sultan
larla aileleri tarafından tercih edilmemesi 
üzerine ya aynı yapılar içinde mekanların 
dekorasyonunun değiştirilmesine veya ye
ni yapıların inşasına başlandı. XVIII. yüz
yıl ortasında Fransız etkilerinin saray sa
natına yansıdığı dönemde 1. Mahmud ve 
lll. Osman. Hünkar hamamlarının önün
deki odanın ve şahsi eşyalarını koydukla
rı Hazine Odası'nın (Taş Oda) bezemeleri
ni rokoko üslubuna göre yeniden düzen
lettiler ve Hünkar Sofası. Baş Haseki Da
iresi'nin alt katı ile Valide Sultan Dairesi'
nin girişi yanındaki revak bölümünden 
alınma adayı da (Valide Şahnişi) aynı üslup
ta yoğun bir süslemeyle kaplattılar. Da
ha sonra Hünkar Safası önündeki bahçe
ye abidevi bir alt yapı üzerinde yüksele
cek şekildemermer bir terasla (lll. Os
man Taşlığı) şahnişli ve üç o dalı lll. Os
man Köşkü yapıldı. Sultanın harem de ba
rak kabartmalı m ermer ve Tekfur Sarayı 
üretimi çinilerle yenilediği bir mekan da 
Harem Camii idi. 

Klasik yapılarda oturmak istemeyen 
sultanlar bu dönemde haremin yapılaş
maya uygun tek alanı olan Mabeyn bölü
mündeki 1. Selim Kulesi 'ni küçülterek to
nozlar üzerinde geniş bir teras kazandı
lar. Kuleden kazanılan alanın alt katına 
Aynalı Oda'yı da içeren 1. Abdülhamid Da
iresi yapılırken üst katına da yine rokoko 
dekorasyonla ve ahşap malzemeyle yeni 

Baş Haseki Dairesi eklendi; şehzadelere 
de Çifte kasırlar verildi. Klasik dönemle
rin haremdeki selamlık ve şehzadegan
şimşirlik dairelerinde temsil edilen ikti
dar rekabetinin değişmeye başladığını 
gösteren bu yapılaşma ile kadınlar bu ala
na girmeye ve şehzadeler saray dışına çık
maya başlamışlardır. Bu dönüşüm. söz 
konusu dairelerin büyük ölçüde yıkımını 
da gerektirmiştir. Rokoko süsleme, en 
güzel görüntülerinden birini Topkapı Sa
rayı'nda yaşayan son padişahlardan lll. 
Selim döneminde bu sultanın haremdeki 
dairelerinde verdi. Bu odalar. 1790'lar
daki zevki bel geleyecek şekilde klasik ha
rem cephesindeki yerlerini aldılar. Harem
deki son yapılaşmayı ve sultan ın yenilikçi 
fikirlerini coşkun bir rokoko zenginliğiy
le sunan bu daireler. lll. Selim ve validesi 
Mihrişah Sultan'ın yanyana odalarından 
oluşur. 

XVIII. yüzyılda Topkapı Sarayı adıyla ge
çen önemli bir harem yapılaşması da sa
rayın Sarayburnu ve Marmara yönünde
ki Has Bahçe'ye inşa edilen ahşap sahil
sarayla gerçekleşmiştir. 1794 -1802 yılla
rı arasında Viyana Schönnbrunn Sarayı 
bahçıvanının kardeşi Jacob Ensle tarafın
dan yapılan bahçe düzenlenmesinin yanı 
sıra. bu yıllarda lll. Selim'in mimarı olan 
A. ı. M eliing de sarayın selamlık bölümü
nü meydana getiren Yeni Köşk'ü inşa et
mişti. Selamlık. Mabeyn Kasrı olarak kul
lanılan Hasan Paşa Köşkü'nün yanında, 
Sarayburnu'nda yer alan revaklı geniş bir 
avlu çevresindeki kadınefendi ve cariye
lerin yaşadığı bölüme bitiştirilmişti. Bu 
avlunun selamlık tarafı mutfak ve cariye 
koğuşları. deniz cephesi Başkadınefendi 
Dairesi ve diğer yanları da Kadınefendi 
daireleriyle çevriliydi. Avlu dan, Saraybur
nu'ndaki kuleli Topkapı ve Mermer Köşk 
tarafında bulunan Kızlar Ağası ve Valide 

üsküdar 
Kavak Sarayı'nın 
XIX. yüzy ılın 

ilk yarısında 
J. B. Hilair 
tarafından 

yap ıl an 

gravürü 
(C. Gouffier, 
Vayage 
pittoresque 
de la Grece, 
Paris 1809, ll, 
lv. 71) 

HAREM 

Sultan dairelerine geçiş vardı. Bahçe dü
zeni ve rokoko iç dekorasyonunun yanı sı
ra iç mekan yaşantısının zenginliğiyle Top
kapı Sarayı kıyısında uzayıp giden sahil
saray, yabancı mimar ve bahçe tasarım
cılarının Osmanlı sarayında yaptıkları bi
linen ilk bina olmasıyla da önem taşımak
tadır; ancak 1863 yangınında tamamen 
yok olmuştur. 

ll. Mahmud ile birlikte sanatta görülen 
ampirleşme. Topkapı Sarayı harem rne
kanlarının duvarlarında mimari perspek
tif konulu freskler halinde kaldı. Çünkü 
yeniçeri ayaklanmaları tehlikesini bu teş
kilatla birlikte ortadan kaldıran ll. Mah
mud, Beşiktaş ve Çırağan sahilsaray-ı hü
mayunlarını saltanat makamı olarak seç
ti. 1856 yılında resmi saray erkanının ve 
hanedan mensuplarının Daimabahçe Sa
rayı'na taşınması ile birlikte haremin Top
kapı Sarayı dönemi son buldu. Cumhuri
yet yönetimine kadar sabık sultanların 
harem halkına tahsis edilen eski binala
rın bazı önemli mekanları sarayın müze 
haline getirilmesinden sonra ziyarete 
açılmıştır. 

Diğer Saraylarda Harem. XVIII ve XIX. 
yüzyıllarda önceleri padişahların ve ha
remlerinin zaman zaman taşındıkları Be
şiktaş ve Çırağan sahilsaray-ı hümayun
ları birkaç defa yenilendikten sonra, ll. 
Mahmud'un Topkapı Sarayı'nı bırakma
sıyla sürekli kalınan ve giderek harem 
halkı ile birlikte selamlık halkını da barın
dıran birer resmi saltanat sarayına dö
nüştüler. Önceki yüzyıllarda çeşitli se
lamlık ve harem yapılarıyla "hadlka" adı 
verilen geniş has bahçeler içine inşa edi
len Üsküdar-Kavak. Aynalıkavak (Tersa
ne), Sadabad, Beylerbeyi (istavroz). Fe
nerbahçe gibi yazlık saray veya kasırlar, 

sadece eski İstanbul yarımadasında de
ğil Boğaziçi ve Haliç kıyılarında da yer alı
yordu. 

1555 yılında Kanuni Sultan Süleyman 
tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan Üs
küdar- Kavak Sar ayı, klasik devirde İstan
bul'un ikinci büyük sarayı olmakla birlik
te geniş has bahçesine dağılan yapıları 
fazla değildi. XVII. yüzyılda da revaç bu
lan saray, lll. Selim tarafından Selimiye 
Kışiası'nın yapımı için kaldırılmıştır. Sey
yah Du Loir'ya göre harem kadınlarının 
gezmesi için bahçesinde kapalı geçitleri 
vardı. lll. Ahmed devrine ait bir defterde 
has oda, divanhane. hamam, valide sul
tana ait kaşlli bir oda ile hôrendelere ve 
Darüssaade ağasına ait çeşitli odalarla ka
fesH bir köşk gibi mekanların belirtilme
si. sarayın teşkilatlı bir harem dairesine 
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sahip olduğunu göstermektedir. Bu sara
yın XVIII. yüzyılda gelişen Ayazma ve Şe
refabad sarayları ile ilişkisi bulunmalıdır. 

1. Ahmed devrinde, büyük Osmanlı Ter
sanesi 'nin yanındaki Has Bahçe'de kasır
lar yapılarak canlandırılan Tersane- Ay~ 
nalıkavak Sarayı XVII. yüzyılda rağbet 
görmüş ve XVIII. yüzyılda özellikle siyasi 
anlaşmalar için kullanılmıştır. Çeşitli re
simli kaynaklarda tasviri bulunan sarayın 
Haliç kıyısındaki Camii ve Kafesli divanha
nelerinin selamlık ve harem halkı tarafın
dan kullanıldığı. 164 7 yılında Sultan İbra
him'in önündeki duvarı yıktırarak man
zarayı denize açtırmasından anlaşılmak
tadır. 1678'de harem de çıkan yangını an
latan Silahdar Tarihi'ne göre. 15.000 ar
şın kare genişliğindeki Has Bahçe içinde 
yer alan selamlık ve harem daireleri yak
laşık4500'er arşın kare kaplıyordu . Cari
ye, Baltacı , Kızlar Ağası daireleriyle cami, 
hamam ve çamaşırhaneye kadar tam te
şekküllü olduğu anlaşılan harem dairesi 
bilinen tipt e iki katlı, ahşap ve camekan
lıydı. lll. Selim devrinde Tersane Sarayı 
büyük ölçüde kaldırılarak alanı Tersane'
ye verilmiş, ancak sarayın selamlık divan
hanesi olan kasır 1791 'de rokoko üslilbu
na göre yenilen miştir. XVIII. yüzyılda Ha
liç kıyılarındaki harem yaşantısı. çok sa
yıda daireyi içeren Karaağaç ve Sadabad 
sarayiarına kaymıştır. Boğaziçi ve Haliç 
kıyılarındaki bu saraylarda birçok şehza
denin doğması da bu yapı l arın ayrıntılı 

harem teşkilatlarına sahip olduğunu gös
terir. Ayrıca klasik devirde Beşiktaş, Yeni
kapı, Topkapı ve Küçükçekmece gibi şeh
r in değişik bölümlerinde valide sultan
Iara ait bahçelerin bulunduğu bilinmek
tedir. 

Haliç kıyısında sultanların cüh1s tören
leri için kullandıkları Eyüp Sultan Camii 
önünde XVIII. yüzyılda, padişah kızlarının 

düğün törenlerini anlatan kaynaklarla ba
zı gravürlerden anlaşıldığı gibi sultan sa
rayları , hatta Mihrişah Valide Sultan Kül
liyesi yanında Beyhan Sultan ve Valide 
Sultan sarayları vardı. 

Harem yapılaşmasının XVIII ve XIX. 
yüzyıllardaki diğer bir bölümünü de Be
şiktaş'tan Kuruçeşme'ye· kadar çeşitli sul
tan sahilsarayları arasına yaptırılan ha
nım sultanların ve padişah kız kardeşle
rinin ahşap sarayları oluşturur; bunların 
en ünlüleri lll. Selim'in kız kardeşleri Bey
han Sultan ile Hatice Sultan'a ait olanlar
dır. Geleneksel yalı tipinde ve Boğaziçi'ne 
doğru kafesli çıkmaları bulunan bu tip 
"harem sarayları" XIX. yüzyılda yerlerini 
arnpir üsh1plu sarayiara bırakmıştır. 
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Aslında hanım sultanlarla evlenen da
mat-vezirlerin de ikametgahı olan saray
lar. tarihte damatların görevlendirildi
ği kamu kurumları olarak da çalışıyor
du. Hanım sultan-damat saraylarının er
ken bir örneği , 1 520'lerde Kanuni Sultan 
Süleyman'ın sadrazaını ve damadı İbra
him Paşa'ya (Makbul) tahsis ettiği Atmey
dam Sarayı'dır. Günümüze selamlık divan
hanesi ve çevresindeki avlu ile kalmıştır. 
Çemberlitaş'a doğru avlular halinde uza
nan bu saray tarihte Enderun Mektebi, 
sultanların Atmeydanı'ndaki törenleri 
seyretmeleri için seyrangah ve padişah 
kızları ile evlenen damatların yerleştikle

ri saray olarak da hizmet görmüştür. Bu 
büyük sarayın günümüze ulaşam arnakla 
birlikte bir harem dairesine sahip oldu
ğu aşikardır. 

Osmanlı sarayının uzak çevreleri etki
leyebilmesinin ilginç bir örneği Doğuba
yazıt'taki İshak Paşa Sarayı'd ı r. 1 784 yı
lında Çıldır eyaleti valisi İshak Paşa tara
fından kurulan saray elverişsiz bir topog
rafya üzerinde inşa edilmiştir. Ovaya ha
kim tepenin üstünde bir taç gibi yükse
len saray bilinçli bir planlamanın ve este
tik tasarımın ürünüdür. Kompleksin man
zaraya bakan son bölümünü, ayrı bir ki
tabeli taç kapı ile ulaşılan harem dairesi 
teşkil eder. Selamlık bölümlerinin avlu 
çevrelerinde rahatça planlanmasına kar
şılık iki katlı haremin (Paşa Dairesi) me
kanları sıkı şık biçimde yerleştirilmiştir. 
Bunlardan ortadaki kabul salonu, kemer
li bölümleri ve zengin dekorasyon u ile pa
dişah saraylarının hünkar safalarını çağ
rıştı rırken yöresel özellikler de ·sergiler. 
Bunun arkasında bir koridorla geçilen ha
rem odala rı. hamam. bilhassa mutfağın 
kümbet formundaki bacası ve cami mah
filine haremden ulaşılması binanın karak
teristik taraftarıdır. Elverişsiz ve istikrar
sız bir yöreye bu teşkilatlı sarayın yapıl
masındaki en önemli sebep Osmanlı pa
dişahlarına imrenen bir ayanın istekleri 
olmuştur. 

Do lma bahçe Sarayı Ha r em Dairesi. 

XIX. yüzyılda Boğaziçi kıyılarına inşa edi
len Dolmabahçe. Beylerbeyi ve Çırağan 
sarayları, Avrupa saray mimarisinin etki
siyle yapılan tek parça binalardır. Cephe 
ve iç mekan düzeninde gerçekleştirilen 
birleşiklik ve bütünlük, bu sarayların han
gi bölümlerinin harem halkının hangi ki
şileri tarafından kullanıldığını belli etme
m ektedir. İhtişamın arandığı ana cephe
lerdeki standart cephe formu ile bu du
rum daha da belirsizleştirilirken yapının 
estetik bütünlüğü korunmuş ve dış dün-

yaya karşı şuurlu bir emniyet fikri yara
tılmak istenmişti r. Bununla bir likte sa
rayların simetrik cephe ve mekan düze
niyle geleneksel Türk evi arasındaki ben
zerlikler ve haremin önceki yüzyıllarda ku
rumlaşan hiyerarşisi, bu tek parça saray
ların harem bölümlerinin anlaşılabilme
sini sağlamaktadır. Ayrıca Avrupa saray
ları tipinde yapıimalarına rağmen bu sa
r ayların ayıncı özelliği geniş harem dai
relerine ve mahremiyetine sahip olmala
rıdır. Hiç şüphesiz diğer saray örneklerin
de bir harem- selamlık ayrımının islam 
saraylarındaki kadar kesin olmaması ve 
çok eşlilik kavramının belirginleşmeme
si, Eskiçağ'dan bu yana Mezopotamya 
ve Avrupa saraylarında yönetim mekan
ları ölçüsünde hanedanın yaşadığı meka
nın gelişimini önlemiştir. Bu örneklerde 
kraliçe ile prens ve prensesiere ayrılan 
bölümler birkaç tören salonu, yatak oda
sı ve hizmetli odalarından oluşan mekan 
gruplamasının dışına çıkmamıştır. Bu 
tavrın Osmanlı sanatındaki en ilginç ve 
en büyük örneği, Sultan Abdülmecid'in 
emriyle yapılan ve 1856 yılında kullanıma 
açılan Daimabahçe Sarayı'dır . 

Mimar Garabet Arnira Balyan tarafın
dan tasarlanan sarayın ana bölümleri Se
lamlık, Muayede Salonu ve Harem'dir. 
Benzer cephe ve plan özelliklerine sahip 
Selamlık ve Harem bölümlerinin Muaye
de Salonu'nun yanlarında yer alması ile 
oluşan üçlü planlama düzeni, bu boyut
taki yapıya zarif bir sahilsaray kimliği ka
zandırmıştır. Standart ve hiyerarşi belirt
meyen plan ve cephe düzeni, Osmanlı 
devlet yönetiminde sarayın bütün bir ku
rum olarak alg ılanmasına uygun düşer. 

Ayrıca yapının savunmasız bir sahilsaray 
olarak tasarımı Tanzimat'ın yenilikçi tav
rına uygundur. Daimabahçe Sarayı'nda ha
rem in devlet içindeki konumu değişme
miş , ancak kuwetler ayrılığı ilkesine uy
gun olarak dağıtılan selamlık işlevleri se
bebiyle Mabeyn dairesi küçültülerek tö
renselleştirilmiş ve Enderun eğitimi ta
mamen bırakılmıştı r. Tek bir yapı bütünü 
içinde simetrik ve ardarda mekan sırala
masıyla Avrupa sarayiarına benzeyen Dal
mabahçe Sarayı iç mekanı, büyük salon
lar etrafında düzenlenmiş oda gruplarının 
teşkil ettiği ünitelerden meydana gelir. 
Padişahların, çevrelerindeki görevliler ve 
harem halkı ile birlikte resmi ve özel ha
yatlarını geçirdikleri ikinci katta bulunan 
ve adlarını işlevlerinden alan salonlarla 
odalar sarayın Selamlık bölümünü oluş
turur. Asıl Harem Dairesi, Muayede Salo
nu'nun diğer yanındaki kanat olmakla be-



raber bu sarayda sultanın özel yaşantısı 
iç selamlık bölümünde başlamaktadır. 
Topkapı Sarayı'nda Harem-i Hümayun 
adıyla da bilinen Enderun Avlusu ve So
fa-i Hümayun bölümündeki özel yaşantı 
düzeni. burada selamlıkyönünden hare
me girerken tekrarlanmıştır. Merdiven 
Safası'ndan sonra saray yönünde ilerie
nince Zülvecheyn Salonu ile padişahların 
saraydaki özel selamlık dairelerine ulaşı
lır. Padişahların "has oda" veya "arz oda
sı" anlamında kullandıkları Somaki Oda, 
zaman zaman harem halkına da açılan 
dini toplantı ve eğlenceleri n yapıldığı Zül
vecheyn Salonu ile Hünkar Hamarnı ve 
kütüphane bu bölüm ün sultanın özel da
iresi olduğunu gösterir. Hünkar Dairesi, 
kıvrılarak gelişen Harem koridorunun Mu
ayede Salonu üst katını deniz yönünde 
dolanması ile Harem Dairesi'ne bağlanır. 

Sarayın denize bakan yönünde padişah. 
valide sultan ve kadınefendi hiyerarşisi
nin törensel dekorasyonla ve mekan bo
yutlarıyla korunduğu Harem Dairesi'nin 
uzantısı Harem bahçesinde devam eder. 

Daimabahçe Sarayı'nda harem hayatı
nın tam teşekküllü olarak yaşandığı tek 

Daimabahçe Sarayı Haremi'nin badrum katı planı 

devir 1861-1876 yılları arasındaki Abdü
laziz saltanatıdır. Harem de mekanların 
gerçek sahipleri tarafından kullanılması 
açısından önem taşıyan bu kısa dönem
den sonra saray, V. Murad'ın kısa salta
natı sırasında ve ll. Abdülhamid'in Yıldız 
Sarayı'na yerleşmesiyle uzun süre kulla
nılmamış. bu dönemde harem, kadro dı
şı kalan bazı cariye ve kalfaların yaşantı
sına sahne olmuştur. Sarayı sürekli biçim
de kullanan son padişah Mehmed Reşad'
dır. Ancakyaşlılık günlerinde tahta çıkan 
V. Mehmed'in annesi oğlunun saltanatı
na yetişmediği gibi saray gelirleri de Mec
lis-i Meb' Cısan kararlarına bağlanmış ve 
özellikle harem kadrosunda büyük kısın
tılara gidilmiştir; dolayısıyla bu dönem 
geleneksel harem yaşantısı için açıklayıcı 
değildir. 

Daimabahçe Sarayı ve Harem Dairesi'
nin saltanat makamı olarak sürekli ku!
lanılmayışı . bu sarayın bir dönemde ve 
aynı çatı altında toplanan çeşitli mekan
larının işlevlerini kesin biçimde tesbit et
meyi engellemiştir. Bu gibi güçlüklere 
rağmen Daimabahçe Sarayı ve sonras ı 

saraylar için Topkapı Sarayı Harem Dai-
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resi esas alınarak belirli bir mekan kimli
ği araştırması yapılabilir. Hatıralar ve sa
rayda geçen olaylarla da desteklenen ta
sarıma göre Harem Dairesi'nde alt kat 
musahibler, hazinedarlar, ustalar ve kal
falarla padişah, valide sultan ve kadıne
fendi cariyelerine ayrılmıştı; bu kattaki 
safalar da öğretim, meşk. ibadet ve biniş
ler için kullanılıyordu. Ayrıca çamaşır, ütü 
ve yemek hizmetleri bu katta gerçekleş
tiriliyordu. Seksen dört numaralı odaya 
yapılan "Abdülmecid'in Yatak Odası" ya
kıştırması yanlıştır; bilindiği kadarıyla 

çok katlı hiçbir saltanat sarayında -ll. Ab
dülhamid'in tercihi dışında- padişahlar 

zemin katta yaşamamıştır. 

Halife Merdiveni ile ulaşılan üst katta 
Muayede Salonu'nun yanındaki ilk sofa 
Mavi Salon olarak adlandırılır. Çevresin
deki çeşitli yatak odalarıyla haremin en 
zengin döşenmiş bölümünü oluşturan 
Mavi Salon odalar grubu Hünkar Daire
si'dir. Sarayın Cumhuriyet yönetimine in
tikalinde, içinde Abdülrrıecid Efendi'nin 
elbiseleri ve resim atölyesi bulunan bu 
dairenin bahçeye bakan zengin karyola
lara ve dalapiara sahip odaları, buranın 
sultanların yatak odası bölümü olduğu
nu düşündürür. Bu köşede yatak odala
rının özel bir koridorla muhafaza altına 
alınması. dairenin arka köşesinde Hün
kar Hamarnı'nın bulunması ve Mavi Sa
lon'un harem törenlerinin yapıldığı H ün
kar Dairesi Safası anlamında kullanılma
sı bu kısmın kimliğini ispatlar. 

Bu bölümün önünde Harem Dairesi'nin 
ilk mekanını teşkil eden dairenin (Kırmı
zı Oda) Valide Sultan Dairesi olarak adlan
dmlması mantıklı değildir. Harem girişin
de Padişah Dairesi ile iç içe bir dairenin 
padişahın annesine ayrılamayacağı aşi
kardır. Bu zengin döşemeli bölüm de pa
dişahların kabul odalarından biri olmalı
dır; nitekim VI. Mehmed Vahdeddin'in 
yaverleriyle bazı görüşmelerini bu odada 
yaptığı bilinmektedir. Sultan Abdülaziz 
zamanında dekoru baroklaştırılan bu oda
da görülen kubbe sultanın iktidar sem
bolüdür. Hünkar Dairesi'nin zemin katı 
hazinedar ustalara ve en seçkin kalfala
ra ayrılmıştı . Harem de Hünkar Dairesi'n
den sonra gelen mekan ünitesi Pembe 
Salon ile odaklanan bölümdür. Bahçe yö
nünde bir koridorla valide hamarniarına 
bağlanan bu büyük sofa cepheye üçgen 
alınlıklı ve sütunlu bir balkanla .açılır. Os
manlı hanedan hiyerarşisinde padişah
tan sonra yer alan valide sultanın daire
sinin bu bölüm olduğu düşünülebilir. Bu 
büyük salon. deniz yönünde bir koridor-
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la Birinci Kadınefendi Dairesi denilen iki 
odaya bağlanır. Öte yandan valide sulta
nın Pembe Salon'un iki yönündeki geniş 
ve zengin döşeli odaların sahibi olduğu 
akla gelmektedir. Valide Hamarnı yanın
da bulunan ve Mavi Salon ile de ilişkilen

dirilen yatak odalarının ise yine Valide Da
iresi ile bağlantıları açıktır. 

Sarayın abidevi cephesini harem yö
nünde sonuçlandıran köşedeki mekan 
grubunun safası Birinci Kadınefendi Sa
lonu veya döşemelerinden ötürü Japon 
Salonu adlarıyla tanınır. Bu safaya köşe
de bağlanan iç içe altı adalı daire Başka
dınefendi Dairesi olarak tanımlanabilir. 

Sultan Reşad döneminde Kadınefendiler 
Dairesi'nden bir grup odanın ve bir ban
yonun alınarak Başkadın Dairesi'nin ge
nişletildiği görülür. Sultan Reşad'ın terci~ 
hi ne göre seçip kullandığı bir ön adayı da 
içeren bu daire ile harem düzeninin zir
vesindeki padişah , valide sultan ve baş
kadınefendi üçlemesi, Daimabahçe Sa
rayı Haremi'nin cephe yapılarını paylaş
maktadır. Başkadınefendi Dairesi'ni Ka
dınefendiler bölümüne bağlayan safaya 
Mavi Salon ve Valide Hamarnı üzerinden 
açılan gizli hünkar musandırası , sultanı 

kadıniarına doğrudan ulaştıran ilginç bir 
çözümdür. 

Daimabahçe Harem Dairesi'nin bir bö
lümünü bahçe yönüne yerleştirilen Kadı
nefendiler Dairesi oluşturur. iki katlı ve 
üçerden altı büyük sofa ile düzenlenen 
dairede a ltlı üstlü kendi içine kapalı on 
daire kadınefendi ve ikballer e aittir. 
Gittikçe bezemesi ve döşemesi sadele
şen bu dairelerin beşi bu kanadın Veliaht 
Dairesi yönündeki cephesinde, üçü ise ha-
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rem bahçesi yönündedir. Bir sofa çevre
sinde iki yüklüklü oda, dairenin alt katı
na inen özel bir merdiven , bir hela ve bir 
sandık odasından meydana gelen birim
ler koridorlarla geniş sofalara bağlanır. 
Alt katlarında da aynı planı tekrarlayan 
bu dairelerin zemin katları kadınefendi 
hizmetindeki kalfa ve cariyelere ayrılmış
tı. Bu daireleri Başkadınefendi Dairesi'
ne bağlayan geniş Kadınefendiler Safa
sı 'nın hatıralara göre sultan düğünlerin
de çeyiz serçilenmesine ayrıldığı bilinir. 
Dairelerin çifte hamam olarak düzenlen
miş hamamları ise bu safanın bahçe yö
nünde sıralanır. Kadınefendiler Dairesi'
nin saray duvarlarındaki Valide Kapısı'na 
bakan arka çıkışı . Harem-i Hümayun Me
rasim Dairesi denilen bir bölüme açılır. 
Harem kapısının varlığı bu dairenin daha 
zengin döşenmesini gerektirmiştir. Ha
reme gelen ziyaretçilerin ağırlandığı ilk 
bölüm olan sofa ve çevresi, hiyerarşik me-
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Sarayı ' nda 

Sultan 
Abdülaziz' in 
yatak odası 

olarak 
sergilenen 

valide 
Sultan 

yatak odası 

kan sıralamasının ve törensel ziyaretierin 
ilk basamağını oluştururdu. Özellikle va
lide sultanın ziyaretçisi, bu sade safalar
dan başlayıp gittikçe zenginleşen ve ni
hayet ihtişamın zirvesine çıkan bir dekor 
düzeniyle etkileniyordu. 

Daimabahçe Sarayı, ana kat planın ı 

benzer şekilde tekrarlayan bir badrum 
katına sahiptir. Mekan dağılımı ve oda
larda bulunan ahşap d alaplar bu katın da 
yoğun biçimde kullanıldığını göstermek
tedir: hatıralardan yaşlı cariyelerin bura
da yaşadığı öğrenilmektedir. 

Harem Dairesi'nin diğer bir bölümü
nü. bağımsız bir bina halinde yapılan Ve
liaht Dairesi teşki l eder. Halen istanbul 
Resim ve Heykel Müzesi olarak kullanılan 
bu yapı da cephe ve plan özellikleriyle Dal
mabahçe Sarayı ana binasındaki form 
birimini sürdürür. Beşiktaş yönünde tali 
ve bahçe cephesinde merdivenli bir ana 
girişle geçilen, badrum üzerine çıkılmış 
iki katlı daire, ortasında alt ve üstte bi
rer merasim safasının bulunduğu üçer 
safalı mekan düzenine sahiptir. Planı , iç 
safalı ve köşe adalı Türk evi tipini yansı
tan üniteleri n yanyana getirilmesiyle ku
rulan yap ıda selamlık ve harem bölüm
leri de bulunmaktadır. Dairenin Abdül
mecid tarafından sarayla birlikte küçük 
bir yapı olarak inşa ettirildiği, Sultan Ab
dülaziz zamanında ise Beşiktaş yönünde 
genişletildiği anlaşılır. Veliaht Dairesi. ba
ğımsız yapısıyla Tanzimat düzeninde şeh
zadelere verilen serbestliğ i kanıtlar. Bu 
yapıda veliaht ve şehzadelerin kendi ha
remleriyle birlikte oturdukları bilinmek
tedir. Ancak bu dönemde şehzadelerin . 

adeta resmi makamları olan bu yapının dı
şında başka özel ikametgahları da vardı. 
Bunların en ünlüsü ll. Abdülhamid'in şeh
zadeliğinde kullandığı Maslak kasırlarıdır. 



Harerne hizmet veren çeşitli kadrola
rın yaşadığı mekanlar kendi avlularına 
yerleştirilmiştir. Bunlar. bağımsız birer 
ahşap- ka gir karışımı yapı olarak inşa edi
len Kızlar Ağası Dairesi ve yanında daha 
sonra eklenen Gedikli Cariyeler Dairesi ile 
Musahiban. Agavat ve Bendegan daire
leridir; Baltacılar Dairesi de bu yönde cad
de üzerindeki yerini almıştır. Bugün çe
şitli kamu kuruluşları tarafından kullanı

lan bu yapılar harem bahçesinde tali du
var ve geçişlerle birbirine bağlanır. Hiz
met yapılarının dağınık düzeni Topkapı 
Sarayı'ndaki prensipiere uyduğu gibi Tan
zimat sonrası sarayında gücü azalan kız
lar ağası makamının da dışlandığını gös
terir. Bu dairelerin Veliaht Dairesi çevre
sinde geliştirilmesi. harem erkeklerinin 
bir arada yaşatılması gerekliliğinden doğ
muştur. 

Beylerbeyi Sarayı. Sultan Abdülaziz'in 
1861-1865 yılları arasında mimar Sarkis 
Balyan'a yaptırdığı yazlık Beylerbeyi Sa
rayı . ll. Mahmud'un kullandığı ahşap sa
rayın yerine inşa edilmiştir. Cephelerin
de barak prensipiere uygun bir ampir
leşmenin sergilendiği bu kagir sarayın iç 
mekan süslemesi. Batı ve Türk neo-kla
sik üsiCıplarının eklektik görünüşlerini 
yansıtır. iki katlı yapılan bina. bahçesinde
ki birimlerle birlikte tam teşekküllü bir 
saray meydana getirmekle beraber kü
çük ölçüleriyle bir saltanat makamı ola
rak planlanmamıştır. Padişahların harem 
halkı ile birlikte geçici sürelerle kullan
dıkları saray özellikle yabancı devlet mi
safirlerini ağırlamıştı r. 

Bu sarayda da geleneksel Türk evinin 
iç safalı simetrik mekan dağılımı uygu
lanmıştır. Alt ve üst katlarda üçerden al
tı safalı olan selamlık ve harem girişleri 
yapının yanlarındaki merdiven safalarma 
açılır. Bu bölümler haçvari planlarıyla ya
pının ortasında yer alan zemin kattaki Ha
vuz! u Salon ve ana kattaki Mavi Salon ile 
de birbirlerine bağlanmıştır. Bütün ha
rem ve selamlık merasimlerinin yapıldı
ğı . hünkar safası niteliğ i ndeki Mavi Salon 
ile çevresindeki kara tarafına ve denize 
bakan dört köşe odası sultanın hususi 
dairesini oluşturur. Bu odalardan önde
kilerin padişahın çalışma ve kabul. arka
dakilerin yatak odaları olarak düzenlen
diği anlaşılır. Nitekim bunlardan bahçe 
yönündeki Harem Hamarnı ile de bağlan
tısı bulunan yatak odasında Fransız im
paratoriçesi Eugenie'nin kaldığı bilinmek
tedir. Bir merdivenle alt kattaki Havuzlu 
Salon'a ve Harem bölümlerine bağlanan 
Mavi Salon'a Boğaziçi yönünden de yine 

harem mekanı olan bir yapı bloku bitişir. 
Üst katta Sedefli Salon adıyla bilinen Ha
rem Safası 'na kara ve deniz yönünden 
ikişer oda açılır. Bunlardan deniz yönün
deki oda bir koridorla da Mavi Salon 'a 
bağlanır ki bu odanın tercih edilen kul
lanıma göre Valide Sultan Odası olduğu 
düşünülür. Küçük bir hamam odası da 
bulunan bu mekanın yanı sıra bahçe yö
nünde köşede kalan iki odanın tali bir 
merdivenle alt kata bağlanması ve söz ko
nusu Harem Hamarnı ile ilişkisi. bu özel 
dairenin sultanın dairesi içinde kalan bir 
Kadınefendi Dairesi olabileceğini göste
rir. Bu planı aynen tekrarlayan alt katta 
da deniz yönündeki büyük odaların ye
mek ve kabul odası olduğu . kara yönün
deki harnarnit özel daireyi ise Il. Abdül
hamid'in Selanik dönüşü seçip kullandığı 
ve burada öldüğü bilinmektedir. 

Çırağan Sarayı . XVIII. yüzyıldan itiba
ren çeşitli yenilemelerle gelen ahşap Çı
rağan Sarayı. bir ara lll. Selim'in kız kar
deşi Beyhan Sultan·a tahsis edildikten 
sonra 1836'da ll. Mahmud tarafından 
yıktırılıp Boğaziçi yönünde ve ortada Se
lamlık ile Hünkar Dairesi'ni. istanbul yö
nünde de Harem Dairesi'ni içeren neokla
sik üslupta üç bölümlü ahşap bir saray 
olarak yeniden yaptırıldı. l l. Mahmud'
dan çok. oğlu Sultan Abdülmecid'in Dal
mabahçe Sarayı 'na yerleştiği 1856 yılına 
kadar haremiyle birlikte on yedi yıl kaldı
ğı bu sarayın iç kullanımı hakkında tek 
kaynak. çocukluğu burada padişah kızla
rıyla birlikte geçen ünlü bestekar Leyla 
Hanım'ın (Saz) hatıralarıd ı r. Bu hatırala
ra göre. geleneksel istanbul mimarisine 
yabancı bir dış görünüşte olmasına rağ
men sarayın özellikle harem düzeni Os
manlı geleneğini sürdürüyordu. Merkezi 
harem safasının hünkar safası esprisin
de kullanılması. köşe odalarının yanı sıra 
safanın kalfa odalarını da içeren taksi
matı ve bazı törenlerde kadınların bu ka
fesli odalardan selamlık törenlerini sey
retmeleri. alt katın ve ara katın usta. kal
fa ve cariyelere ayrılması. sarayın gele
neksel harem düzenine göre planlandı
ğını gösterir. XVII-XVII I. yüzyıl istanbul ev 
mimarisinde yaygınlaşan köşe adalı ve 
merkezi safalı ev tipi Çırağan Sarayı'ndan 

sonra Daimabahçe ve Beylerbeyi sarayla
rında da kullanılmış. bu kapalı saraylar se
lam lık. mabeyn ve harem safaları çevre
sinde düzenlenen üçlü mekan sıralama
sının örnekleri olmuştur. Hatıralardan sa
rayın döşemesinde de sandalye. karyo
la. masa ve dolap gibi Batı mobilya tarzı
nın pek benimsenmediği anlaşılmaktadır. 
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Yapımı 1871 yılında tamamlanan kagir 
Çırağan Sarayı 'nı Nikoğos Balyan tasarla
mış ve Sarkis Balyan inşa etmiştir. Ab
dülaziz'in bu büyük mermer sarayı çok 
zengin bir mimari ve dekorasyon anlayı
şıyla ele alınmış, fakat resmi saltanat ma
kamı olarak çok az kullanılmıştır. Çırağan 
Sar ayı . Beşiktaş-Ortaköy arasında 1300 
metrelik bir rıhtım üzerinde. H ün kar Da
iresi olarak kullanılan ana bina ile bunun 
yanlarındaki Fer'iye sarayları denilen ya
pılardan meydana geliyordu; Fer'iye sa
raylarının Beşiktaş tarafındaki Harem Da
iresi. Ortaköy tarafındaki ise Şehzade Da
iresi idi. 

Selamlık. Hünkar ve Harem safaları ile 
paylaşımı yapı lan iç mekan düzeni cep
heye üç yapı çıklmasıyla yansıtılmıştır. 
Badrum üzerinde iki ana kattan oluşan 
sarayın Boğaziçi yönünde Selamlık. istan
bul yönünde ise Harem bölümleri vardı r. 

Büyük Daire Hünkar Dairesi olarak düşü
nüldüğünden her ne kadar geniş safala
rm ayırdığı mekan sayısı az ise de hamam
lı bir hususi dairenin bulunması ve sara
yın saltanat kapısının yanı sıra valide ka
pısıyla da dışarı açılması bu yapının sul
tan. valide sultan ve başkadının birlikte 
oturması amacıyla planlandığın ı göste
rir. Bağımsız harem yapısının ise Abdü
laziz gibi bir sultanın bütün hareminin 
yaşadığı bir yapı olması imkansızdır. 

Kara ve deniz yönündeki odaların boy
dan boya haçvari sofalarla ilişkilend irildi

ği mekan düzeni geleneksel tarzı sürdü
rür. Selamlık ile harem arasında bir ma
beyn salonu gibi görünen merdivenli H ün
kar Safası Beylerbeyi Sarayı'ndaki düzeni 
tekrarlamaktadır. Hünkar Safası ile Ha
rem Safası arasındaki özel dairelerin bah
çeye bakanı çok adalı ve harnarnit düze
niyle harerne ait Padişah Dairesi. deniz 
yönündeki balkonlu daire ise Valide Sul
tan Dairesi olmalıd ır. Harem Safası'nın iki 
köşesinde de birer oda ile sın ı rlanmış üç
lü bir mekan kanadı vardır. 

Yıldız Sarayı . Osmanlı padişahlarının 

resmi saltanat makamı olarak kullandık
ları son yapılar topluluğu Yıld ız Sarayı' 

dır. Yıldız Sarayı, önceleri padişahlara ait 
bir has bahçe kompleksi iken ll. Abdül
hamid'in tercihiyle uzun saltanatının res
mi ikametgahı haline gelmiştir . Sarkis ve 
Agop Balyan'ın yanı sıra Alexandre Val
laury ve Raimondo d'Aronco gibi ünlü mi
marların arnpirden itibaren her tür seç
meci üslGba yer vererek oluşturdukları 
üsiGp karması . yapıların yerleştirilmesin 

de geleneksel Türk saraylarının bahçe 
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içinde bağımsız yükselen köşkler halin
deki serbest planına dönülerek sürdürül
müştür. Sultan ın mutlak yönetimi Yıldız 
Sarayı ' nı adeta bir harem sarayı haline 
getirmiştir. Paralel diziler düzeniyle sıra
lanan yapılar Selamlık, Harem ve Mera
sim (Şale) avlu ları çevresinde inşa edil
miştir. Selamlık birimleri ise Yıldız bah
çesi yönünde birkaç bölüm halinde bulu
nan harem yapılarını gizler. 

Harem Dairesi, etrafında yer alan Kü
çük Mabeyn ve Çit kasırları gibi mabeyn 
işlevli yap ı lar arasındaki bir kapı ile Se-

- lamlık Avlusu'na bağlanır ve kendi alanı

nın dışına Agavat. Şehzadegan ve Şehza
de Mektebi gibi haremin erkek halkının 

yaşadığ ı dairelerle çıkar. Girişin gerisin
deki Hususi Daire ve ona bağlanan Saray 
Tiyatrosu ile ardarda sıra lanan Gedikli 
Cariyeler ve Kalfalar daireleri ayrı yapılar 
olmakla birlikte bitişik nizamlarıyla ha
remin padişah dairesini oluştururlar. Hu
susi Daire, harem bahçesine doğru dik 
açı yapan bir kanatla Musahibler Daire
si'ne ve serbestçe yükselen Kızlar Ağası 

Dairesi 'ne bağl anır. Hususi Daire'nin en 
gerisindeki Ustalar Dairesi ile daha son
ra iki ayrı dönemde yapılan Merasim Da
iresi'ne de (Şale Köşkü) bağlanması, Top
kapı Sarayı Haremi'ndeki Altınyol gibi 
padişahın haremin en önemli yapılarına 
ulaşmak endişesi taşıdığını gösterir. Hu
susi Daire'nin bir kanadını da karşı yön
de, Arap harfleriyle "Hamld" ( ~ ) şek
linde düzenlenmiş Havuzlu Harem bah
çesini sınırlayan yapı sırası oluşturur. Bu
rada Kaskad Köşkü, Küçük Mabeyn, H ün
kar Hamamı , marangozhane gibi padi
şahın tercihlerini ilgilendiren yapılar var
dır. Bu yapılar büyük havuz çevresindeki 
Kebap Köşkü, Ada Köşkü ve çeşitli sera
larla harem kompleksinin ucunda, selam
lık köşklerinin bulunduğu alt bahçeye 
(Yıldız Parkı) bakan Cihannüma Köşkü'
ne kadar uzanır. Haremin kadınları ilgi
lendiren daireleri ise Şale Köşkü ile Ha
vuzlu harem bahçesi arasında kalan bö
lüme dört ayrı yapı halinde yanyana inşa 

edilmiş olan kadınefendiler. cariyeler ve 
haznedar kalfalara ait dairelerdir. Özel 
kadınefendi dairelerini içeren seçkin bir 
yapı da diğerleriyle Hususi Daire arasın
da kalan ve günümüze ulaşmayan Yeni 
Daire'dir. 

Alman imparatoru Il. Wilhelm'in ziya
reti için ayrı bir özenle ahşap bir saray 
olarak planlanan iki katlı Şale Köşkü, 

1889'da yapılan ilk bölümüyle 1898 yılın
da yapılan Merasim Köşkü'nden oluşur. 
Harem Dairesi'nin bir bölümünü teşkil 
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eden köşkün gerek selamlık kısmı ve sa
lonunda, gerekse harem sofa ve odala
rında zengin bir rokoko ve arnpir deko
rasyon kullanılmıştır. Hususi Daire ile olan 
bağlantılarının da gösterdiği gibi Şale 
Köşkü haremin en önemli ve en zengin 
yapısıdır. 

Ev Mimarisinde Ha r e m. Halk tabakala
rının evlerinde de islami gelenekiere uy
gun bir Harem ayırımının hayatı her dü
zeyde etkilediği görülür. Aile reisi ve di
ğer erkeklerin günlük hayatının ev dışın
da geçmesine karşılık kadınlarla çocuk
lar ve hizmetkarlar evde yaşamışiard ır. 
Bu durum, Türk ve islam toplumlarında 
evin adeta kadına ve harem nizamma 
göre şekillenmesi sonucunu doğurmuş. 
şehir içindeki konumu. planlanması. me
kanların düzeni ve donatılması, odaların 
baktığı yön daima harem halkının ihtiyaç
larına göre tanzim edilmiştir. 

Türk evi, dıştan düz duvarlarla soyut
lanırken tamamen özel hayatın başladığı 
bahçeye açılmaktadır. Sıcak iklim bölge
lerinde geleneksel Türk evinin karakte
ristik bir tipi olarak gelişen dış sofalı ev
ler, "sergah" veya "hayat" adı verilen bu 
dış sofa sayesinde bahçe ile iç içe kurul
muştur. Bu planlama içinde ana kattaki 
odalar, çıkmaların imkan verdiği bol pen
cereli cephelerle dış dünyaya da açılmak
tadır. 

Sert iklimli kesimlerde ve özellikle ar
sa sorununun yaşandığı büyük şehirler
de zirai hayatın da sınırlı olmasından do
layı iç ve orta sofalı ev tipi gelişmiştir. So
faların cephe bütünü içinde ve pencereli 
duvarlar gerisinde veya tamamen oda 
çemberiyle kuşatılacak şekilde yerleşti
rildiği bu tip, daha merkezi bir planlama 
vermesi sebebiyle konak ve saraylarda 
da rağbet bulmuştur. Halkın evindeki 
harem -selamlık ayırımı yöneticilerin ko
nak ve saraylarında olduğu kadar bariz 
değildir. Hiyerarşik düzenle toplumun üst 
tabakaianna gidildikçe harem ve selam
Iık işlevlerinin birbirinden ayrıldığı görü
lür. 

Osmanlı şehrinde de Türk evinin kesin 
bir harem -selamlık ayırımı içermesi ta
bii dir. Evin reisi ve diğer erkeklerinin Ba
tı ülkelerinde olduğu gibi işlerini gördük
leri büyük iş hanları Osmanlı şehir gele
neğinde XIX. yüzyıldan önce yoktur; bu
nun tek istisnasını kapalı çarşılar oluştu

-rur. Bu durumda erkeklerin meslekleri
ni-evlerinin selamlık bölümlerinde veya 
onun altındaki dükkaniarında gerçekleş-

- tirdikleri görülür. Nitekim günümüze ka-

Ian Anadolu ve Rumeli şehir evlerinde se
lamlık ve harem bölümlerinin aynı çatı 
altında olduğu durumlarda dahi evin dik
Iemesine iki bölüme ayrıld ığı , bu bölüm
lerden selamlık kısmının sokağa ve dış 
dünyaya yöneldiği, ayrı bir giriş i bulunan 
haremin ise evin iç dünyasına açılan bah
çe ile irtibatlandırıldığı anlaşılır. Ekono
mik ve sosyal gücün arttığı zengin evle
rinde bu ayırım. selamlık ve harem adı 
altında iki ayrı yapının geniş bir bahçeye 
yerleştirilmesiyle daha da belirginleş
miştir. 

İç mekan düzenlemesinde de harem 
ve selamlık ayırımının birkaç tipte takip 
edilmesi mümkündür. En ilkel biçimiyle 
tek birimden oluşan evde bile cinsiyet 
ayırımı perde gibi bir engelle sağlanmış
tır. Dış sofalı evde de mekanın genel kul
lanıcısı harem hal kı olmakla birlikte en 
azından sofanın iki ucuna birer selamlık 
ve harem başodasının yerleştirilmesiyle 
ayırım sağ lanmıştır. iç veya orta sofalı 
(kapalı) ev tipinde selamlık ve harem. 
duvarla ayrılan mekan gruplamalarıyla 
veya kat tahsisiyle temin edilmiştir. Buna 
rağmen teşrifatsız yaşayan halkın evin
de aile fertleri arasında belirgin bir mah
remiyet bulunmamaktadır. Mahremiyet 
yalnız evi oluşturan birimde, yani oda 
kavramında tartışılmaz bir kutsiyet ka
zanmıştır. Ahlak gereklerinden ve meka
nın çok işlevli olmasından kaynaklanan 
bu mahremiyet odaların giriş bölümleri
nin ana mekandan ayrılmasına, yatak ve 
kullanım eşyalarının odadaki yüklüklere 
konulmasına ve gusülhanelerin teşekkü

lüne yol açmıştır. Türk odasının ve evinin 
sıcak ortamını yaratan ruh harem kavra
mında gizli olan bu mahremiyettiL 

Evde ve Sarayda Harem. Türk eviyle Os
manlı sarayları arasındaki ilişki, harem 
düzeyinde de toplumun ortak bir kültü
rü benimsediğini gösterir. Osmanlı sara
yının mesafeli olmaya başladığı Fatih Sul
tan Mehmed döneminde dahi Topkapı 

Sarayı'nda yapılar geleneksel prensiple
re sadık kalmış. ancak tasarımlarında sa
ray ölçüleri gözetilmiştir. Thpkapı Sarayı 
Harem Dairesi'nin XV ve XVI. yüzyıllarda
ki gelişiminde mekanların dış sofalı tipte 
planlandığı ve cephelerin revaklarla taş
Iıkiara açıldığı görülür. 

XVI. yüzyıl sonlarında Osmanlı mimar
lığının ulaştığı sentez, saray kurumlaş
masının buna paralel olarak gösterdiği 
çok yönlülük geleneksel Türk evi şeması
nın dışına çıkmayı gerektirmiş, eklemeli 
ve çok yapılı harem dairesi küçük bir şe-



hir karakteri kazanmıştır. Buna rağmen 
tek tek mekanların planlamasıyla iç do
nanımlarında geleneksel yaşantı kalıpla
rının dışına çıkılmamıştır. Mesela Thpka
pı Sarayı Harem Dairesi'nde padişahların 
has odalarını da içeren bir selamlık bölü
mü yapılmıştır. Bu bölümde Başhaseki 
ve Şehzadegan daireleri Ocaklı Sofa ile 
birbirlerine bağlanarak haremin bir kıs
mı padişahın kendi ailesinin yaşadığı yer 
haline getirilmiştir. Harem teşkilatının 
yöneticisi olan valide sultan ise harem 
alanının en değerli orta bölümünü almış
tır. Haremde padişahın vekili durumun
daki hazinedar ustalardan kalfa ve cari
yelere kadar bütün hizmetliler. cephe ar
kasında taşlık yapılarına veya kampiek
sin ucundaki kendi taşiıkıarına çekilmiş
ler. özellikle cariyeler aile ile temasa geç
medikleri sürece alt kattaki koğuşlarda 
yaşatıl mışlardır. 

)01. yüzyıldan itibaren saray ve üst dü
zey devlet örgütlenmesinin saraya bağlı 
kapıkulu kadrosuna bırakılması. aynı za
manda bir eğitim ve kadro kurumu olan 
Osmanlı sarayının mimari şekillenmesini 
etkiledi. Erkek kulların Enderun. kadın 
kulların harem ve hanedam oluşturduğu 
saray, padişah riyasetinde kolektif olarak 
devleti yönetiyordu. Saray ve üst yöneti
mi hanedan ve harem düzeniyle de bağ
layan bu katılımcı anlayışın örneği olan 
Topkapı Sarayı'nda ihtişam ve merasime 
yönelik bir mimari ve anıtsallıktan çok iş
leve ve standartıaşmaya uygun bir yapı
laşma görülür. Harem ve selamlıkta pa
dişah ve iktidara ait mekanlar, Batı'daki 
gibi boyutlarıyla değil iç dekorasyonu ve 
hiyerarşik yerleşimleriyle belirtilir. Padi

. şahın tekli ği dışında saray sisteme kad
rosu. [craatı ve mimarisiyle bir bütün ola
rak katılır. Topkapı Sarayı dış dünyaya 

karşı savunmalı. mahrem ve ihtişamlı. iç 
düzeninde eşit ve katılımcı bir devlet kav
ramını yansıtır. Bu tanımlama. Osmanlı 
düzeninde sultan bile olsa kişilerin değil 
mutlak ve merkezi devletin önemini gös
terir. Hanedanı oluşturan harem. bu dev
let yapısına sürekli kadro verdiği için kut
siyet kazanmıştır. 

Saray mimarisinde çift sıra pencere! i 
odalar taşiıkıara tek tek açılmakta. yere 
hasır üzerine halı serilmekte ve kenarla
rı bir sedir çevrelemektedir. Yemek. otur
ma, yatak odası işlevleri saray ve evde 
tek bir odada karşılanmakta ve ihtiyaçla
rın giderileceği her türlü donanım insan 
boyutu içinde kalmaktadır. Ancak kitabe. 
çini. kubbe gibi elemanlar saltanat sem
bolleri olarak varlığını duyurmakta. oda
lara bir sekilikle değil revaklı methallerle 
ulaşılmaktadır. iç mekan yaşayışma yö
nelik bu mimari anlayışın cepheye yansı
ması yine geniş saçak ve çıkımalarla hare
ketlenmekte. ancak oranlamada ve cep
he donanımında Osmanlı kamu mimari
si özelliklerinden faydalanılmaktadır. Bu 
tür bir protokoler mimariyi. geleneksel 
Türk evinin ahşap malzerneye dayalı kü
çük ölçüleriyle açıklamanın imkanı yok
tur. 

Saltanat makamı olarak kullanılmayan. 
geçici yerleşim amacıyla yapılan had'ika 
ve sahilsaraylarda Osmanlı hanedam ah
şap malzemeyi tercih ederek daha ser
best ve geleneksel bir hayat sürdürmüş
tür. Bu yapılar Boğaziçi mimarisinin ör
nek yapıları olmuşlardır. Osmanlı sarayı 
gayri resmi saraylarda yaşadığında kamu 
mimarisini bırakımakta, resmi kimliğin
den sıyrılarak fani insan kişiliğine girmek
tedir. 

Daimabahçe Sarayı'nın, iç safalı-köşe 
adalı merkezi birimlerin yan yana sıralan-

Topkapı 

sarayı 

Gözdeler 
Dairesi 'nin 
dıs görünüşü 
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masından oluşan mekan düzeni cepheye 
geleneksel çıkımalarla yansıtılmıştır. Bu 
çıkımaların oluşturduğu tezat, bu yapıya 
hiçbir Avrupa sarayında görülmeyen ken
dine has bir hava verir. Bu planın Dalma
bahçe ve diğer çağdaş saraylar için seçil
mesi bilinçlidir. Sofa, teşrifat için ihtişam 
ve vakit kazandırırken kabul eden ve edi
len kişiler manzaraya bakan bir köşe oda
sında şahsi görüşme yapabilmekte veya 
bu odalarda hususi hayatlarını yaşayabil
mektedirler. Tek çatı altında birleşen sa
ray bütününde Zülvecheyn Salonu ile vur
gulanan ve Hünkar Hamarnı gibi şahsi 
mekanları da içeren Hususi Daire gele
neksel evde başodaya. Topkapı Sarayı'n
da ise Has Oda'ya karşılıktır. Haremin Hu
susi Daire'ye uzun ve gizlenmiş bir kori
dorla bağlanması da Topkapı Sarayı dü
zenini çağrıştırır. Bu dairedeki sultan 
odaları ve Hünkar Safası (Mavi Salon). 
ailenin bir araya geldiği ve törenierin dü
zenlendiği geleneksel sofadır. Önceki dö
nemlerde açık taşlıklarla sağlanan mah
remiyet bu sarayda Avrupa'i salonlarla te
min edilmiştir. Odalarda mobilyaların oluş
turduğu yeni atmosfer, adeta eşyanın 
kullanılmaktan çok bir saltanat gösterisi 
sergilemek için konulduğunu düşündür
mektedir. Bu kadar geometrik ve simet
rik bir ortamda yaşamanın bütün hiye
rarşisine rağmen Osmanlı hanedanına ne 
ölçüde uyduğu tartışılabilir. Bu yabancı 
öğelerin dışında odalara kapı arası olmak
sızın girilemeyişi ve kadınefendi dairele
rinin kesin bir sınırlandırma içinde çift 
katlı olarak sıralanması Türk evini çağrış
tıran unsurlardır. Cephenin Hünkar. Vali-

. de Sultan ve Başkadınefendi daireleriyle 
harem üst kadrosunu yansıtacak şekilde 
paylaşılması da geleneğe uygundur. Ha
nedan hizmetindeki usta. kalfa ve cari
yelerin alt kata. diğer kadınefendi ve ik
ballerin harem bahçesi yönündeki kana
da yerleştirilmeleri, mimarların haneda
nın yaşam tarzından haberdar edildikle
rint gösterir. Geleneklerle yeniliğin iç içe 
geçtiği bu mimari seçimler Beylerbeyi, 
Çırağan ve Yıldız saraylarında da ayrıntılı 
olarak takip edilebilir. 
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