
SAHTHAYN 

hammed Fuad Abdülbakl'nin Kurretü '1-
'ayneyn tl etrafi'ş-ŞaJ;iJ:ıayn'ı (I-lll. Bey
rut 1993) bu çalışmaların son örneklerin
den biridir. Şal;il;ayn büyük bir şöhrete 
sahip olduğu için onda bulunmayan ha
disler merak konusu olmuş, Ebu Abdur
rahman Mukbil b. Hadi el-Vadi!, eş-Şal;i
l;u'l-müsned mimma leyse fi'ş-Şal;i
l;ayn (1-11 , San'a 1411/1991) ve el-Ca
mi'u'ş -şal;il; mimma leyse fi'ş-Şal;i
l;ayn (1-VI. San 'a 1427/2006) adlı eserle
rinde bunları ele almıştır. İbn Hatibüddeh
şe, Tul;fetü ~evi'l-ereb'de Şal;il;ayn ve 
el-Muvatta'da geçen isim ve nisbelerin 
okunuşunu araştırma konusu yapmış 
(a.g.e., XX, 3 1 ), Muhammed Altund Şal;i
J;ayn hadislerinde geçen kişi, yer, kabile 
vb. 420 ismi Mu'cemü a'lc'lmi'l-l;adi§i'n
nebevi mine'ş-ŞaJ;iJ:ıayn adlı çalışmasın
da incelemiştir (Küveyt 1420/1999) Şal;i

l;ayn'da yer alan ferd ve garlb hadisleri ba
zı alimler genellikle Efradü'ş-ŞaJ;iJ:ıayn ve
ya Gara'ibü'ş-Şal;il;ayn adıyla bir araya 
getirmiştir. Şal;il;ayn hadislerinde geçen 
garlb kelimeleri izah etmek için yazılan 
eserlerden biri, Muhammed b. FütCıh ei
Humey<fı'nin kendi eseri olan el-Cem' bey
ne'ş-ŞaJ:ıiJ:ıayn'ını esas alarakyazdığı Tef
siru garibi ma fi'ş-ŞaJ:ıiJ:ıayn'ı (nşr Zü
beyde Muhammed Said Abdülazlz, Kahi
re 1415/1995), diğeri deKadi İyaz'ın Şal;i
l;ayn hadisleriyle İmam Malik'in el-Mu
vatta'ında geçen garib kelimeleri açık
lamak üzere kaleme aldığı Meşarilw 'l

envar 'alc'l şıJ:ıQJ;i'l-a§ar'ıdır (HI. Tunus 
1333/1914) . Şal;il;ayn'ı anlamaya yönelik 
çalışmalar da vardır. Bunlardan biri Ebü'I
Ferec İbnü'I-Cevzl'nin el-Keşf li-müşkili'ş
ŞaJ;iJ:ıayn (Keşfü müşkili'ş-Şaf:ıff:ıayn) ad
lı eseridir. Müellif burada ŞaJ;iJ:ıayn'da 
anlaşılması zor meseleleri ve rivayetlerden 
çıkarılabilecek hükümleri ele almıştır (a.g.e., 
XX, 547) . Belli eserlerde yer aldığı halde 
ŞaJ;iJ:ıayn'da bulunmayan hadisler de 
müstakil çalışma konusu olmuştur. İbn 
Hacer ei-Askalanl, Moğultay b. Kılıç'ın Ze
va'idü İbn Hibbc'ln 'ale'ş-ŞaJ;iJ:ıayn'ının 
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tamamlanmamış müellif nüshasını gör
düğünü söylemektedir. Heyseml'nin, İbn 
Hibban'ın el-Müsnedü'ş-şaJ:ıil:ı'inde olup 
da Şal;il;ayn'da yer almayan 2647 hadi
si bablara göre tasnif ettiği Mevaridü'~
~am'an ilc'l zeva'idi İbn lfibbc'ln' ı günü
müze ulaşmıştır (a.g.e. , XVII, 293). ŞaJ:ıi

J;ayn üzerindeki çalışmalarıyla bilinen Sa
lih Ahmed eş-Şam! de Ebu Davud, Tirmi
zi, Nesa!, İbn Mace ve Darimi'nin es-Sü
nen'lerinde bulunup Şal;iJ:ıayn'da yer 
almayan 7688 hadisi Zeva'idü's-Sünen 
'ale'ş-ŞaJ:ıil:ıayn adıyla bir araya getirmiş
tir (I-VII , Dımaşk 1418/ 1998). 

ŞaJ:ıil:ıayn'ın mahiyeti ve değeri hakkın
da çalışmalar yapılmıştır. İbn Nasırüddin'in 
hadis ve muhaddislerle Şal;il;ayn'ın de
ğeri ve ŞaJ;iJ:ıayn'ı okutmanın fazileti ko
nusundaki eseri bunlardan biridir (Beya
zıt Devlet Ktp., Mecmua, m 278/3, vr. 86"-

1 ı ı b) Ham İbrahim Molla Hatır, Mekc'lne
tü 'ş-ŞaJ:ıiJ:ıayn adlı eserinde (Kahire 1402) 

ŞaJ:ıil:ıayn'ı çeşitli yönlerden incelemiş, Ab
dülmecld b. Süleyman el-Hadisi de İrşa
dü'l-müslim ile'l-feza'il fi'l-Bu{ıari ve 
Müslim adıyla bir eser kaleme almıştır 
(Riyad 1414/ 1994; ayrıca bk. DiA, VII , 114-

129). 
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(bk. YALI). 

SAHiLİYYE 
(~Wt) 

Ebu Abdullah Muhammed 
b. Ahmed b. Abdurrahman es-Sahili 

el-Ensari'ye 
(ö. 736/1335) 

nisbet edilen bir tarikat 
(bk. TARiKAT). 

SAHiLSARAY 

Haliç ve 
Boğaziçi kıyılarında inşa edilmiş, 
hanedana ve saray erkanına ait 

saray, sayfiye köşkü. 

..., 

_j 

..., 

_j 

_j 

Sahil-saray ( < saray-ı sahil) ve sahil-hane 
kelimeleri XIX. yüzyıla kadar konak ve ka
sır kelimeleriyle eş anlamlı olarak sultan 
ve yakınları , ayrıca saray erkanı ve zengin 
tüccar sınıfı tarafından yaptırılan , genel
likle yazın göç edilen konutlar için kulla
nılmıştır. Bunlardan hanedana ve saray 
erkanına ait olanlara sahilsaray, diğerleri
ne sahilhane (yalı) denilebilir. Bu mekan
Iara göç özellikle sultan ve ailesi için bir tö
ren havasında gerçekleşirdi. Topkapı Sa
rayı'nın deniz kıyısındakl sahilsaraya (İn
cili Köşk, Sinan Paşa Köşkü) ilkbahar baş
larında, Haliç'tekl Aynalıkavak Sarayı'na da
ha çok ilkbaharın sonlarında gidilir, Beşik
taş Sahilsarayı'nda ise yaz mevsiminde ka
lınırdı. Daha önce kullanılan Haliç'teki Tersa-



ne Sarayı'nın yanında yer alan Karaağaç 
Sarayı ve Üsküdar'daki Kavak Sarayı'na ise 
XVIII. yüzyıldan sonra hiç gidilmemiştir. 

Sahilsar aylar, Haliç'te ve Boğaz'ın iki kı
yısında topogratyaya uyumlu biçimde, Türk 
ev mimarisinin geleneksel malzemesi sa
yılan ahşaba dayalı mimari tekniğinde in
şa edilmiştir. Plan gelişiminde zaman za
man yabancı üslup ayrıntıları görülse de 
Osmanlı ev yaşamına uygun düzenleme
leriyle halk arasında su boylarını zengin
leştiren yalılar olarak da adlandırılmıştır. 
Sahilsaraylar uzun ve genelde iki katlı küt
leleri, hareketli esas cepheleriyle denize 
dönük yani dış dünyaya açık, arka taraf
ta yer alan harem bölümleriyle mahremi
yetlerini koruyan yapılar olarak sivil mi
marlık örnekleri içinde kendine has bir ti
poloji geliştirmiştir. Osmanlı saray mima
risi çerçevesinde değerlendirilen sahilsa
raylar özellikle lll. Selim devrinden itibaren 
yaygınlaşmaya başlamıştır. Dönem dönem 
Haliç ve Boğaz kıyıları arasında tercih me
kanları değişmiş olmakla birlikte XVI. yüz
yıldan xvııı. yüzyılın ortalarına kadar su 
kenarlarında yapılmış köşk ve kasırlara 
rastlanmaktadır. Üsküdar Kavak Sarayı, 
Topkapı Sarayı'nın sahil kesiminde ineili 
Köşk, Serdab Kasrı, Mermer Köşk, Sepet
çiler Kasrı ve Yalı Köşkü erken tarihli sa
hilsaray örnekleridir. 

Çoğu ahşap olan sahilsaraylar daha çok 
ll. Mahmud döneminden önce inşa edil
miş, bu geleneği devletin ileri gelenleri ve 
zengin tüccarların yaptırdığı büyük sahil
haneler izlemiştir. Bu yapılar silsilesi he
men hemen kesintisiz bir dizi halinde kar
şılıklı iki kıyı boyunca sıralanmıştır. Sahil
saraylar ve sahilhaneler, plan olarak tek 
yapı toplulukları olmanın dışında arkala
rında yer alan küçüklü büyüklü koruları , 

çeşitli köşk ve pavyonları ile bir bütünlük 
oluşturarak adeta doğal park görünümü
ne dönüşmektedir. İlk olarak Kanuni Sul
tan Süleyman döneminde Boğaziçi'nde Ku
le Bahçesi, Sultaniye gibi çok sayıda yazlık 
ve dinlenme konutu inşa edilmiş, lV. Mu
rad Boğaz'a yeni binalar yaptırmıştır. Bun
lardan Üsküdar ile Kadıköy arasında Üs
küdar Kavak Sarayı önemli bir yapı olarak 
bilinir. Kavak Saray-ı Hümayunu, Kanuni 
devrinden başlayarak zaman içinde büyü
yen, surtarla çevrili ve hemen bütün saray 
işlevini içeren pavyon düzeninde kurulmuş 
bir saraydır. Ancak XVIII. yüzyılda artan 
sahilsaraylar ve sahilhaneler karşısında kul
lanılmaz olmuş. lll. Selim döneminde as
keri tesislerin yapıldığı alan içinde kalmış 
ve ortadan kalkmıştır. XVII. yüzyılda inşa 
edilmiş bir başka saray olan Kandilli Sa-

rayı, kapladığı alan bakımından Evliya Çe
lebi'ye göre Göksu'dan Çengelköy'e kadar 
uzanmaktaydı. Haliç kıyılarında ve Eyüp 
çevresinde sekiz, Kasımpaşa'da biri Kap
tanpaşa'ya ait beş, Boğaziçi'nde dördü Ana
doluhisarı'nda olmak üzere altı saray Ev
liya Çelebi tarafından kaydedilmiştir. Bü
tün bu saraylar büyüklük açısından olmasa 
bile iç düzenleri, idari şekilleri ve ihtişam
ları bakımından sultan saraylarının adeta 
küçük birer örneğidir. Çünkü bunların he
men hepsi sultanların kız kardeşlerine ve 
kıziarına evlendikten sonra hediye edilmiş 
saraylardır. Bu sarayların Lale Devri'nden 
önce yapılanlarının hiçbiri günümüze ulaş
mamıştır. 

lll. Ahmed zamanında Lale Devri olarak 
adlandırılan dönemde Sadrazam Damad 
İbrahim Paşa bir yandan Haliç ve Kağıt
hane kıyılarını ön plana çıkarıp Sadabad 
Sarayı'nı inşa ettirirken bir yandan da Bo
ğaziçi'ni şehirleştirmeye başlamıştır. Bo
ğaz'da yaptırılan yeni sahilsarayların çev
resinde yeni yerleşim alanları oluşturul
muştur. Bu dönemde Boğaziçi'nde saray 
adı verilen on altı büyük sultan konutu in
şa edilmiştir. Sadabad'dan başlayarak Ka
ğıthane ve Boğaz kıyılarında şairane ad
larla Şevkabad, Eminabad, Nevabad, Hü
mayunabad, Nusretabad, Ferahabad, Ne
şatabad ve Mihrabad gibi sahilsaraylar yap
tırılmıştır. Lale Devri'nde Kağıthane'nin en 
belirgin özelliği suyun yapay uygulamalar
la mimari ile bütünleştirilmesidir. Kağıtha
ne kıyısında inşa edilen Sadabad Sarayı, 
mekana hem manzara hem işlevsel ola
rak suyun katılmasını öngören bir mimari 
tasarım anlayışıyla yapılmıştır. Lale Devri 
yapılarından hiçbirinin günümüze kadar 
gelememesinin sebebi acele ile inşa edil
miş dayanıksız yapılar olmaları yanında 

yangınlar yüzünden ortadan kalkmış ol
malarıdır. Çok geçmeden yıkılan bu sa
raylardan bazılarının yerine günün zevki-

Feriye sah i lsarayları 
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ne uygun biçimde yenileri inşa edilmiştir. 

XVIII. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı 
sultanı ve saray erkanı tarihi yarımada
dan Boğaziçi kıyılarına yönetmeye başlar
ken hanedana mensup kadınların hem 
Haliç hem de Boğaz kıyılarında sahilsaray
lar inşa ettirmeleri dikkat çekicidir. Padi
şahların özellikle yaz aylarını Topkapı Sa
rayı dışında geçirmeleri Boğaziçi kıyıların
da yoğun bir imar faaliyeti başlatmıştır. 
Topkapı Sarayı'ndaki yayılmaya benzer bir 
düzende yapılan Beşiktaş Sahilsarayı bu kı
yıdaki ilk büyük sahilsaray olmuştur. Top
kapı Sahilsarayı, eski Beylerbeyi ve eski Çı
rağan sahilsarayları ll. Mahmud zamanın
da inşa edilmiş yapılardır. lll. Selim ve ll. 
Mahmud dönemi sahilsarayları kıyıya pa
ralel olarak ahşap malzemeden, gelenek
sel Osmanlı saray yerleşiminde olduğu gi
bi bağımsız yapılar halinde inşa edilmiş, 
yüksek bahçe duvarları ve galerilerle bir
birine bağlanarak yatayda mekansal bü
tünlük sağlanmıştır. Bu saraylarda da ana 
cepheler deniz tarafına, harem kısımları 
arka tarafa alınmıştır. XIX. yüzyılda Top
kapı Sarayı'nı terketmeye karar veren Sul
tan Abdülmecid, Daimabahçe Sarayı'nı yap
tırmıştır. Daimabahçe Sarayı'nın inşasıyla 
birlikte mimari tasarım ve üslup ayrıntıla
rında Batı'dan esinlenen ve neoklasik üs
lupta bütün öğeleriyle Batılılaşmış bir yalı 
ve konak mimarisi Osmanlı ahşap yapı ge
leneğini ortadan kaldırmıştır. Sultan Ab
dülaziz devrinde inşa edilen Çırağan Sahil
sarayı ve Beylerbeyi Sarayı sultanlar ta
rafından yaptırılmış sahilsaray anlayışının 
anıtsal ve en son örnekleridir. Yapı mal
zemesi olarak mermerin tercih edildiği bu 
kagir sahilsaraylar geleneksel Osmanlı sa
ray mimarisinden mimari proje, mekan 
bölümlemeleri, tefriş ediliş biçimleriyle ay
rılmaktadır. Batı etkisinde ancak içinde 
yer aldıkları dönemin Osmanlı zevkini yansı
tan düzenlemeleriyle dikkat çekmektedir. 
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XIX. yüzyılın ikinci yarısından sonra ya
pılmış olan Feriye (Şehzade) sarayları Orta
köy'e kadar uzanmıştır. Ortaköy'de eski
den gayri müslim yalıları bulunurken XIX. 
yüzyıldan itibaren buralarda sultan ve da
mat sarayları inşa edilmiştir. Sırasıyla Ha
tice Sultan, Fehime Sultan, Naime Sultan 
ve Fatma Sultan sahilsarayları yer almak
tadır. Defterdarburnu'nda gayri müslim
lere ait yalılar yerine XVIII. yüzyılda Neşa

dabad Sahilsarayı yaptırılmış, burası yüz
yılın sonuna doğru Hatice Sultan'ın eline 
geçmiştir. Sultan Abdülhamid bu sarayı 
yıktırarak kızları Zekiye ve Ulviye için Sul
tan Çifte saraylarını inşa ettirmiştir. Def
terdarburnu ile Kuruçeşme iskelesi ara
sında sultan sarayları yanında vükela yalı
ları da yer almaktadır. Sultan sarayları içe
risinde Hibetullah Sultan, Naile Sultan ve 
Nazime Sultan sahilsarayları buradaki ya
pılar içinde zikredilebilir. Geleneksel saray 
mimarisinden Batı etkisinde saray mima
risine dönüşümün izlenebildiği lll. Selim'in 
kız kardeşi Beyhan Sultan'ın Akıntıburnu'

daki sahilsarayı 1800-1804 yıllarında yapıl
mıştır. Beyhan Sultan öldükten sonra sa
ray ll. Mahmud'un kızı Mihrimah Sultan'a 
verilmiş ve kocası Said Paşa'nın adıyla ta
nınmış. daha sonra yol açılması sırasında 
yıkılmıştır. Baltalimanı'nda 1860-1870 yıl
ları arasında Mustafa Reşid Paşa tarafın
dan inşa ettirilen sahilsaray daha sonra 
ll. Abdülhamid'in kızına tahsis edilmiş ve 
1922'ye kadar bu şekilde kullanılmıştır. Ya
pı bugün Kemik ve Mafsal Veremi Hasta
hanesi olarak hizmet vermektedir. 

Göksu deresinin denize ulaştığı noktada 
yaptırılan Küçüksu Kasrı , bir sultan sara
yı olarak ı. Mahmud adına Sadrazam Di
vitdar Mustafa Paşa tarafından XVIII. yüz
yılda inşa ettirilmiştir. İlk yapı deniz üstü
ne kazıklarla oturtulmuş , denize çıkmalı 
yaldızlı divanhanesi olan geriye doğru ge
niş safalı ve iki katlı ahşap bir yapıdır. lll. 
Mustafa ve lll. Selim devirlerinde restore 
edilen, zamanla onarımı güçleşen ve dö
nemin zevkine hitap etmez duruma ge
len bu yapı yıkılarak yerine günümüze gel
miş olan bina inşa edilmiştir. Üsküdar'a 
doğru yaklaştıkça eskiden yapılmış sahil
saraylar ile karşılaşılır. Mihrimah Sultan 
sarayları bunlardan biridir. Şemsi Paşa'ya 
doğru Direkli Yalı, biraz önünde Kaptan 
Paşa'nın yalısı, buradan sonra Şerefabad 
Köşkü ile Salacak ve İhsaniye kıyılarına ula
şılır. Bu kıyılarda anılan sahilsaraylardan 
hiçbiri günümüze kadar gelememiştir. 

Boğaziçi sahilsarayları asma kat üstün
de cumba ile çıkmalı esas kattan oluşan , 

çoğunluğu ahşap malzeme ile yapılmış iki 
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Istanbul 

katlı plan tipleriyle dikkati çeker. Çıkma
lar ahşap konsollarla desteklenir; zemin 
kat odaları servis alanlarıdır. Yer döşeme
lerinde genellikle Karadeniz'den getirilen 
kalaslar kullanılmıştır. Odalar aydınlık ve 
ferahtır. Önemli sahilsaraylarda renkli ka
lem işi bezerneler ve nakışlarla tavan ve 
duvarların boyandığı görülür. 
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SAHN-ı SEMAN 
( uw ~ı 

Fatih Sultan Mehmed tarafından 
istanbul' da kurulan 

yüksek dereceli medrese. 
_j 

867'de ( 1463) inşasına başlanan külliye 
içinde yer alır. Adı burada yapımı 875'te 
( 1470) tamamlanan sekiz yüksek derece
li medreseden gelir; caminin iki tarafında 
dörder adet sıralanan ihtisas medresele
rine "semaniye" (sekiz) adı verilmiştir. Ni
şancızade Mehmed ve Hoca Sadeddin efen
diler bunları "medrese-i aliye" olarak ta
nımlar. "Sahn" kelimesinin nereden geldi
ği tartışmalıdır. Sahnın "düz yer, geniş sa
ha, avlu" gibi manalara geldiği, külliyenin 
Bizans'tan kalma Havariyyün Kilisesi hara
belerinin temizlenip düzlük haline getiril
diği alana yapılması dolayısıyla bu ismin 
kullanıldığı veya şehrin tam ortasında bu
lunmasından dolayı bu adın verildiği gö
rüşleri ileri sürülür (Uzunçarşılı, s. 7; Er
gin, s. 97) . Ali Mustafa Efendi, medrese
lerin İstanbul'un ortasında bulunmasın-

dan dolayı bunlara Sahn medreseleri de
nildiğini söyler. 

Külliyedeki medreseler Semaniye (Meda
ris-i Semaniyye, Sahn) ve Tetimme (MQ
sıle-i Sahn) olmak üzere ikiye ayrılır. Sahn 
medreselerinin caminin sağında Marma
ra tarafında bulunaniarına Akdeniz, solun
da Haliç tarafında bulunaniarına Karade
niz medreseleri adı verilir. Her medrese
de bir meydan etrafında on dokuz oda ve 
bir dershane bulunur. Odaların genişliği 

. 4,20 m2 'dir. Her odanın bir penceresi, bir 
ocağı, kandil yeri ve bir rafı vardır; zemin
ler tuğla döşelidir. Her medrese dersha
nesinin arkasındaki geniş avlularda dör
der hela ve gusülhane bulunmaktadır (As
lanapa, s. 112-113). Fatih medreseleri iki 
tek ve bir çift olmak üzere belirli bir üslup
ta yapılmıştır. Her iki tarafın başında ve 
sonunda yer alan medreseler tek, ortada
kilerse birbirine bitişik durumdadır. Kıble 
yönünden başlamak üzere birinci medre
selere Baş Kurşunlu, ortada Baş Kurşunlu 
tarafındakilere Çifte Baş Kurşunlu, bitişi
ğinde olanlara Çifte Ayak Kurşunlu. son
dakilere AYak Kurşunlu adı verilir. Karade
niz tarafındaki birinci medreseye Çınarlı 
Medrese de denir (Atili, ı. 418). Medrese
ler zaman zaman buralarda ders veren 
ünlü müderrislerin adıyla anılmışsa da bu 
tür isimlendirmeler geçici olmuştur. Med
resenin on dokuz odasından ikisi muidle
re, ikisi hizmetlilere, diğerleri talebeye ay
rılmıştır. Oda sayısı toplamı 152'ye ulaşır. 
Sadece talebeye ayrılan oda sayısı 120'
dir. Başlangıçta her odada bir öğrencinin 
kalması kararlaştırılmış. bu durum yüzyıl
larca sürmüştür. 

Zaman zaman depremler sebebiyle ha
rap olarak tamir gören ( 1509 ve 1765) Se
maniye medreselerinde küçük onarımlar 
dışında fazla bir değişiklik olmamıştır. Med
reselerin kapatılmasından ( ı 924) sonra bi-


