
F. Peterson (tre.) Saracen Archeıy 
(London 1970). Seyyid Emir Ali, A Short 
Histoıy of the Saracens (Kalküta 1898), 

Thomas S. Parker Romans and Sara
cens: A Histoıy of the Arabian Fron
tier (Philadelphia I 986) ve D. Nicole Sa
ladin and the Saracens: Armies of the 
Middle East 1100-1300 (London 
ı 986) adlı çalışmalarında bu kelimeyi ge
nel anlamda müslüman yerine kullanmış
lardır. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Niketas Khoniates'in Histarla 'sı (1180-1195): 
Komnenos Hanedanı 'nın Sonu ve Il. Isaakios 
Angelos Devri (tre. I ş ın Demirkent), İstanbul 2006, 
s. 33-36, 49, 54, 55, 117, 118, 123, 255, 258; 
Niketas Khoniates'in Histarla 'sı (1195-1206): Is
tanbul'un Haçlılar Tarafından Zaptı ve Yağma

lanması (tre. Işın Demirkent), İstanbul 2004, s. 
122-123; Mikhall Psellos 'un Khronographia 's ı 

(tre. I ş ın Demirkent), İstanbul 2006, s. 33-36, ay
rıca bk. İndeks ; A. Komnena, Ale.xiad: Malazgirt'in 
Sonrası (tre. Bilge Umar), İstanbul 1996, s. 137, 
162, 163,303,355,403-404, 428,446, 454; R. W. 
Southern. Westem Views of Islam in the Middle 
Ages, Cambridge 1962, s. 16-18; N. Daniel. He
roes and Saracens, Edinburgh 1984; a.mlf., The 
Arabs and Medfeval Europe, London-New York 
1986, s. 49-54, 244-246, 270, 306; lrfan Shahid, 
Rame and the Arabs, Washington 1984, s. 129-
141; a.mlf .. Byzantium and the Arabs in the 
Fourth Century, Washington 1984, s. 126-127, 
279-281, 328, 332, 334, 366, 380, 469, 508, 
562-563; a.mlf. , Byzantium and the Arabs in 
theFi{th Century, Washington 1989, s. 80, 104, 
155-156, 167,208,334, 463, 543; a.mlf. -C. E. 
Bosworth, "Saracens", EI2 (İng . ), IX, 27-28; The 
Arab Influence in Medfeval Europe (ed. D. A. 

Agius- R. Hitchcock), Reading 1994, s. 87, ayrı
ca bk. İndeks; J . V. Tolan. Saracens: Islam in 
the Medfeval European Imagination, New York 
2002; K. S. Beckett. Anglo-Saxon Perceptions of 
the Islamic World, Cambridge 2003, s. 19-20, 
40-41, 45, 69, 80, 82, 84, 90, 92-95, 107-109, 
119, 122-123, 126-129, 134-135, 181, 184-185, 
192-193, 195-207, 209, 212, 215, 223-243; Ca
sim Avcı. Isiam-Bizans ilişkileri, İstanbul 2003, 
s. 20, 132; J. H. Mordtmann, "Sarasinler", iA , X, 
203-204. li! C ENGiZ TOMAR 

SARAY 
L _j 

Aslı Eski Farsça srada (ev) olan saray 
kelimesi X. yüzyıldan beri Türkçe'de de 
kullanılmaktadır. İslam devletlerinde saray, 
hem hükümdarın ailesiyle birlikte yaşadı
ğı özel alan hem de devlet işlerinin görül
düğü yer olarak ana merkez konumunda
dır ve genellikle dört eyvanlı bir avlu etra
fında şekillenmiştir. Diğer bir yapılanma 
özelliği de kare veya dikdörtgen bir avlu
nun bir cephesini oluşturan binalar toplu
luğudur. Törenierin gerçekleştirildiği av
ludan başka bir kabul odası, hükümdarın 

yaşadığı kısım bütün saray düzenekieri için
de yer alır. Selçuklular, Gazneliler, Safevl
ler, Osmanlılar gibi devletlerde saraylar 
yanında otağlar da kullanılmıştır. Bu 
atağiarda özel yaşam alanları yanında 

resmi işleri yürütebiirnek için taht odası 
veya kabul salonu da bulunur. Ek bir çadır 
divan toplantıları için kurulur. Bütün bu 
saray yapılanmalarının ortak özelliği aynı 
zamanda devlet merkezi olmalarıdır. Bil
hassa Osmanlı sarayında ikinci avlu nere
deyse tamamen devlet işlerine ayrılmış
tır. Göktürkler'de hakanlar yazlık ve kışlık 
olmak üzere iki saraya sahipti. Ayrıca ha
kanın saray işlevini gören büyük çadır 1 
otağları vardı. Batı Göktürk Hükümdan 
istemi Kağan'ın Akdağ'daki çadır-sara
yında elçi kabul ettiği ve burada üç ha
kanlık otağı bulunduğu kaydedilmektedir. 

islam mimarisinde ilk saray örneği, Hz. 
Osman devrinde Suriye Valisi Muaviye b. 
Ebu Süfyan'ın Dımaşk'ta Kubbetü'l-had
ra adıyla bilinen binayı yaptırmasıyla orta
ya çıkmış. onun Emevl dönemini başlat
ması üzerine valilerin hilafet sarayı halini 
alan bu binanın benzerlerini inşa ettirme
siyle de yaygınlaşmıştır. Valiler tarafından 
yaptırılan ve "darülimare" veya "kasrüli
mare" denilen saraylar, Muaviye'nin Kub
betü'l-hadra'sı gibi şehrin merkezinde ve 
cuma camisinin yanında inşa edilmişti. 
Emevller'in Suriye ve Ürdün' de, büyük şe
hir merkezlerinin uzağında bulunan müs
tahkem av ve sayfiye kasırları ilk dönem 
islam saray mimarisi hakkında daha faz
la fikir vermektedir. Ana hatlarıyla kare 
planlı olan bu binalar köşelerde yuvarlak, 
yan kenarlarda yarım yuvarlak kuleleriyle 
yüksek duvarlı küçük birer kale görünü
mündedir ve genellikle ortadaki aviuyu çev
releyen bir revakla odaların yer aldığı iki 
kattan oluşmaktadır. Bunların günümüze 
ulaşan en önemli örnekleri Kasrü'l-hayr, 
Hırbetü'l-mefcer, Kasrü'l-Müşetta ve Ku
sayru Amre'dir. islam tarihinde ilk saray
ların Emevller'le birlikte ortaya çıkması o 
dönemde bir saray teşkilatının da ortaya 
çıkmasına yol açmıştır. Bu teşkilatın başı 
konumunda olan hacibler ziyaretçileri ha
lifenin huzuruna çıkarmanın yanı sıra tö
renlerin düzenlenmesinden de sorumluy
du. Sarayda halifeyi koruyan bir bölükle 
çeşitli hizmetiiierin bulunduğu biliniyorsa 
da hacibin dışındaki görevliler hakkında 
fazla bilgi yoktur. 

İlk dönem Abbas! sarayları Emevl saray
larının devamı niteliğindedir. Halife Man
sur, Bağdat'ı kurarken şehrin merkezine 
cuma camisini ve yanına Emevl geleneği
ne uygun biçimde Kubbetü'l-hadra adıyla 
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anılan sarayını yaptırmıştı. Bu saray or
tadaki kubbeli bir mekana açılan tonozlu 
dört eyvandan oluşuyordu. Mansur, 156 
(773) yılında Dicle nehri kıyısına büyük bir 
bahçe içinde yer alan Huld Sarayı'nı inşa 

ettirmiştir. Bağdat'ın 120 km. güneybatı
sında ve Kerbela'nın 48 km. batısında yer 
alan Kasrü'I-Ühaydır büyüklüğü , ihtişamı 
ve kompleks yapısıyla Abbas! saray mima
risinin ilk önemli örneği ve daha sonra ge
liştirilen "T" planlı yapıların ilk temsilcisi
dir. Yüksek bir surla korunan saray kub
be tonozlu nişlerle çevrili büyük bir me
rasim avlusu, ona açılan ana eyvan ve ar
kasında kubbeli kare salonla en arkadaki 
küçük odalardan müteşekkil olup etrafı 
avlu ve revaklarla genişletilmiştir. KQfe ile 
Ühaydır Sarayı arasında yer alan Atşan Sa
rayı ise kare planlı mütevazi bir yapıdır. iç 
mimarisi ve süslemeleri Ühaydır Sarayı ile 
benzerlik gösterir. Samerra'da Halife Mu'
tasım-Billah tarafından 221'de (836) yap
tırılan ei-Cevsaku'I-Hakanl, Abbas! saray
larının en büyüklerindendiL Dicle'nin sol 
kenarında inşa edilen saray, halifenin ika
metine ve devlet işlerine ayrılan çeşitli bi
nalarla büyük bahçelerden meydana ge
liyordu. Kompleksin birbirine paralel be
şik tonozlu üçeyvandan oluşan Babü'l-am
me adlı bölümü günümüze ulaşmıştır. Sa
merra yakınlarındaki Belkuvara Sarayı dik
dörtgen planlıdır ve ortasında merasim av
lusu ile kabul eyvanını ve taht odasını ihti
va eder. Dicle'nin batısında ei-Cezlre yay
lasında yaptırılan Kasrü'l-aşık ise arka ar
kaya sıralanmış büyük merasim salonu ve 
taht odası ile etrafındaki küçük odalar
dan teşekkül eden nisbeten küçük bir sa
raydır. Abbas! sarayları daha sonraki is
lam sarayiarına ilham kaynağı olmuştur 
(bk. ABBASILER [Sanat]) Abbasller döne
minde vezaretin ortaya çıkması ve kurum-

Samerra'da Cevsaku'I-Hakani'nin sivri kemerli üç eyvan lı 

cephe ka lintıs ı 
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ların gelişmesiyle birlikte saray teşkilatı da 
genişlemiş ve hacibierin sayısı arttırılıp sa
ray teşkilatının başı olarak hacibü'I-hüccab
Iık ihdas edilmiştir. 

Çok azının kalıntısı bugüne ulaşan En
dülüs Emevl saraylarının en ünlüsü lll. Ab
durrahman tarafından Kurtuba yakınla
rında yaptırılan Medlnetüzzehra'dır. Kü
çük bir şehir niteliği taşıyan saray Emevl 
ve Abbasl sarayları gibi kulelerle donatıl
mış surlarla çevrilidir ve arazinin topog
rafyasına uygun biçimde üç farklı seviye
de taraçalı olarak inşa edilmiştir. MüiG
kü't-tavaif devrinin en önemli örneği, H G
di Hükümdan Ebu Ca'fer Ahmed ei-Muk
tedir-Billah'ın Sarakusta'da (Zaragoza) yap
tırdığı kareye yakın dikdörtgen planlı, ku
lelerle donatılmış bir surla çevrili Ca'feriy
ye (AUaferia) Sarayı'dır. Endülüs'te İslam 
saray mimarisinin zirvesini Gırnata'daki 
(Granada) Nasrller (Beni Ahmer) dönemine 
ait, yapımı bir buçuk asır süren Elhamra 
Sarayı teşkil eder. Sarayın bugün ayakta 
olan kısmı VIII. (XIV.) yüzyıl başlarında ya
pılmıştır (bk. ELHAMRA SARAYI). Kastilya
Leon Kralı I. Pedro'nun isteği üzerine Nas
rl Sultanı V. Muhammed'in gönderdiği mi
mar ve ustalar tarafından 1364-1366 yıl
ları arasında Sevilla'da (İşblliye) inşa edi
len Alkazar Sarayı da içinde herhangi bir 
müslüman hükümdar oturmamasına rağ
men Endülüs İslam saray mimarisinin en 
önemli örneklerinden biri sayılır (bk. ALKA

ZAR) 

Kayrevan'ın güneybatısında kurulan 
Mansuriye'deki Havemak Sarayı günümü
ze ulaşan Fatımi saray kalıntılarının baş
lıcasıdır ve büyük bir salonla ona açılan üç 
eyvandan ibarettir. Libya'daki Eectabiye 
şehrinin muhtemelen.361 (972) yılına ta
rihlenen sarayının kalıntıları ile Sicilya'nın 
Palermo şehrindeki Ziza Sarayı, Fatımi sa
rayları hakkında bilgi vermektedir. Eyyı1-
b1 sultan ve melikleri gerek Haçlı tehlike
si gerekse kendi aralarındaki sürekli çe
kişmeler sebebiyle Kahire, Dımaşk ve Ha
Iep gibi şehirlerin kalelerinde bulunan sa-
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saraylarından 

Medinetüzzehra'nın 

içinden 
bir görünüş 

raylarda oturmayı tercih etmişlerdir. Çok 
mütevazi olan bu sarayların gösterişli taç
kapısı ve ortalama SO m 2 '1ik bir ana salo
nu bulunmaktaydı. Sarayların önünde gün
de beş defa nevbet çalınması adetti. Üst 
düzeydeki saray görevlileri arasında üsta
düddar, hacib, silahdar, m'irahur, devat
dar. taştdar ve çavuş mevcuttu. Memlük 
sultanları Kahire'de Selahaddin-i Eyyı1b1 
tarafından yaptırılan Kal'atülcebel'i çeşitli 
ilavelerle genişietmişlerdi ve kendi mem
lükleriyle birlikte orada oturuyorlardı. Sul
tanın sarayı kalenin güney kısmında yer 
alıyordu, en önemli bölümü "Yvanü'I-kal'a" 
veya "ku b be" denilen 1116 m 2 '1ik dikdört
gen taht salonu idi. Memlük sarayında ve
zir ve hacibü'I-hüccabın maiyetinde emir-i 
candar, üstadüddar, Mzindar, çaşniglr, 
mihmandar, emir-i şikar. camedar, bun
dukdar, zimamdar, naklbü'l-ceyş gibi gö
revliler bulunmaktaydı. İlk dönem Safevi 
saraylarının üç ayrı bölüm halinde düzen
lenmiş birkaç salonla odadan ibaret kare 
ve dikdörtgen şekilli mütevazi binalar ol
duğu görülmektedir. XVII. yüzyıldan itiba
ren çok salonlu ve aviulu kompleksiere dö
nüşen Safevi saraylarının büyük kısmının 
ortasında dört eyvanlı geniş bir salonla bu 
salonun köşelerinde dört oda bulunmak
tadır. Safevi saraylarının dikkat çeken en 
önemli özelliklerinin başında sarayla şe
hir arasında bağlantı vazifesi gören bah
çeler gelir. Safevller'de sarayın bütün iş
lerinden nazır-ı büyı1tat (büyOt:at-ı hassa-i 
şerlfe) sorumluydu. 

Türk-İslam Devletlerinde. İlk müslüman 
Türk devletlerinden olan Karahanhlar'ın 
saray teşkilatı, gerek sıkı teşrifat usul ve 
kuralları gerekse doğrudan sarayın kurum
larıyla oldukça karışık bir manzara arze
der. İdari ve askeri görevleri olan saray 
mensuplarının başında ulu hacib (uluğ ha
cib) gelir. Hacib, başta hükümdar olmak 
üzere idarecilerle idare edilenler arasında
ki ilişkileri düzenlerdi. Ulu Mcibden sonra 
en önemli kişi kapıcıbaşı olup saray hiz
metlerinin usulünce yürütülmesini sağla
makla görevliydi. Hükümdar ve sarayı ko-

rumakla vazifeli olan saray mensubuna 
candar, hakanın silahlarına bakmak ve si
lahhaneyi idare etmekle görevli kişiye silah
dar, bayrak ve sancakları taşıyan ve koru
yan zümrenin başına alemdar denilirdi. Di
ğer saray görevlilerinden bazıları da şöy
lece sıralanabilir: Aşçıbaşı, idişçibaşı, ca
medar, doğancı, okçu-yaycılar. 

Tirmiz şehrinde yer alan Karahanit Sa
rayı (Xl. yüzyıl) yaklaşık 7000 m 2 '1ik bir 
alanı kaplıyordu. Dört eyvanlı aviulu asıl 
saray binası sivri kemerli bir taçkapıya 
sahip olup bunun karşısında taht salonu
nun eyvanı yer alıyordu. Daha sonra Gaz
neli, Gurlu ve Büyük Selçuklular tarafın
dan kullanılmış olan yapıda özellikle 524 
(1130) tarihli tamir kitabesiyle Gazneli iz
leri belli olmaktadır. Yapı 1220'de Moğol
lar tarafından yağmalanmış ve terkedil
miştir. Gazneliler'de saray karşılığında "der
gah, hargah, derbar, köşk" kelimeleri de 
kullanılırdı. Gazneli saray teşkilatındaki sa
ray görevlileri şöyle sıralanabilir: Hacib-i 
büzürg, hacibler, agacl, perdedar, naib, ve
kil, emir-i hares, silahdar, candar, mlrahur, 
kethüda, vekil-i der, atabeg, serheng, re
suldar, mertebedar, hazinedar, camedar, 
ferraş, şarabdar, çaşniglr, emir-işikar (Pa
labıyık, s. 183-230). Gazneli Sultanı III. Me
sud tarafından SOS ( 1112) yılında Gazne'
nin doğusunda yaptırılan saray dört ey
vanlı bir avlu etrafında şekillenmiştir. Me
rasim avlusu olduğu anlaşılan bu avlunun 
güneyinde eyvan arkasında taht veya ka
bul odası mevcuttur. Sanata meraklı olan 
Gazneli hükümdarlarından Sultan Me
sud'un bu sarayın planını bizzat çizip ya
pımına nezaret ettiği belirtilmektedir. Ba
tı Asya sarayları içinde en çok dikkati çe
kenlerden biri 1948 yılında keşfedilen Leş
ker-i Bazar'dır. Birçok yapının eklemlen
mesiyle oluşan saray Gazneli Hükümdan 
Sebük Tegin ve halefieri tarafından kulla
nılmıştır. Afganistan'ın güneyinde Büst 
Kalesi civarında yer alan, 164 m. uzunlu
ğunda, 92 m. genişliğindeki yapılar top-

Emeviler'e ait çöl saraylarından Kasrü'I·Haranah 



luluğu tören meydanı, kabul odası ve ca
misiyle pek çok bölümden meydana geli
yordu. Bu sebeple Leşker- i Bazar saray
lar şehri olarak da nitelendirilmiştir. Gaz
neliler'de saray teşkilatı Türk-İran ve Hint 
unsurları ile bir araya gelmektedir. Bunun 
yanı sıra Selçuklu saray teşkilatı ile de ben
zerlik göstermektedir. Ancak Türk-İslam 
devletlerinin halka açık politikalarına kar
şılık hükümdar bu teşkilat ve teşrifat için
de halkla doğrudan görüşemezdi. 

Büyük Selçuklular zamanında ülkenin 
başşehri sırasıyla Nişabur, Rey, isfahan ve 
Merv olup hükümdar sarayları da bu şe
hirlerde kurulmuştu. Selçuklular dönemin
de Nişabur'da inşa edildiği söylenen ilk 
saraylarla ilgili bilinen en eski kayıtlar bu 
sarayların Oğuz istilasının ardından yeni
lenmiş olduğuna dairdir. Daha sonra Sul
tan Alparslan burada oğlu ve gelini için Şa
diye adı verilen bir saray yaptırmıştır. Merv 
şehrinde Kasr- ı Sadegan, Sultanlık Sarayı 
ve Enderab Köşkü hükümdarın evi ve dev
let merkezi olarak kullanılmıştır. Bunlar
dan Sultanlık Sarayı'nın elli adalı büyükçe 
bir yapı düzeneği olduğu tesbit edilmiştir. 

Selçuklular zamanında pek çok saray in
şa edilmiş olmalıdır, kaynakların verdiği ip 
uçları henüz tamamıyla açıklanamamıştır. 

Irak Selçukluları'nın başşehri Hemedan da 
saray ve köşklerin yapıldığı bir şehirdi. 

Hemedan Köşkü , Eski Köşk, Yeni Köşk, 

Marnur Köşkü , Köşk-i Mes'Cıdi, Köşk-i Bağ

dad gibi binaların büyük bir saray düze
neğinin parçaları olduğu düşünülmekte

dir. 

Büyük Selçuklu Devleti saray teşkilatı , 

İslam öncesi Türk devlet yapısı ve ilk İslam 
devletleri olarak iki kaynaktan beslenmiş 
ve kendisinden sonraki Türk-İslam devlet
lerinin saray teşkilatlarına tesir etmiştir. 

Sarayda en üst mevki Abbasiler'de de gö
rülen hfıciblik olup hfıcibü'l-hüccab , emir-i 
hfıcib , hacib-i büzürg (agacl) şeklinde anıl
mıştı r. Hükümdarın görüşmelerini ve sa
raydaki görevlilerin işlerini düzenleyen ha
cibü'l-hüccab Selçuklular'da daha farklı ve 
geniş vazifeler üstlenmiştir. Kendisine bağ
lı olan hacibler ise sarayın kapılarından ve 
güvenliğinden sorumluydu. Selçuklu saray 
teşki latında görev yapan her bir toplulu
ğun başı olan kimseye emir adı veriliyordu. 
üstadüddar sarayın gelir ve harcamalarıy
la ilgilenir, kendisine vekil-i has da denir
di. Emir-i candar sarayın korunmasından 
sorumlu olan candarların başıdır. Emir-i si
lah hükümdarın silahlarından sorumlu olup 
törenlerde yanında silahını taşırdı. Bay
rakları taşıyan alemdarların amiri olarak 
miralem de (emi r-i alem) saray teşkilatı 

içinde yer almaktadır. Camedar hüküm
darın elbiselerinden sorumludur. Selçuklu
lar'daki şarabdar-ı has şerbet ve şarap gibi 
içecekleri takdim eden görevlidir. Taştdar 
veya abctar adı verilen ibrikdar temizlik 
ihtiyacı için kullanılan suyu temin ederdi. 
Bunlardan başka yemek ve sofra işleri 
çaşnigire , atlar ve ahırlar ise mirahura bağ
lıdır. Serheng ve çavuşlar divan toplantıla

rı ve saraydaki kabullerde teşrifatçılık ya
par, saray içinde ve dışında hükümdarın 
maiyeti olarak töreniere katılırlard ı. Han
salar ise mutfak malzemelerini sağlardı. 
Hükümdara sohbet arkadaşlığı yapan ha
sekiler ve musahiblere "inak" (güvenilir ki
ş i ) adı verilirdi. Yine hükümdarın en yakı
nında bulunan hizmetiilere bendegan-ı has 
denirdi. K.ihteran saraydaki diğer hizmet
Iilere verilen isimdi. Bu görev sahipleri ida
recilikle ilgili önemli vazifelere tayin edile
bilir veya saray içinde terfi edebilirlerdi. 
"Müfred" adı verilen yaklaşık 200 kişi sul
tanın muhafızlığını yapıyordu . Selçuklular'
da şehzadeler ülkenin vilayetlerine vali ta
yin edildiklerinden saray içinde yaşamaz
Iardı ve çok geniş olmasa da kendi saray
ları ve maiyetleri olurdu. 

Anadolu Selçukluları 'nın başşehri Kon
ya'daki sarayları günümüze ulaşmamak
la birlikte ll. Kılıcarslan döneminde sara
yın bir uzantısı olarak yaptırılan Alaeddin 
Köşkü'nün kalıntıları bu konuda fikir ve
rebilir. Şehir surlarının üzerine inşa edilen 
bu yapı kare şeklinde iki katlı olup bal
konlarla çevriliydi. Köşkün duvarları insan 
ve hayvan figürleri de bulunan çini ve alçı 
bezemelerle tezyin edilmişti. ı. Alaeddin 
Keykubad tarafından Beyşehir gölü kıyı
sında yaptırılan Kubadabad Külliyesi sa
ray, kışla, cami ve diğer binalardan oluş
maktaydı. Sarayın çinileri ve duvarları üze
rindeki minyatürler Türkiye Selçuklu sa
natının en önemli örneklerindendir. Alan
ya (Aiaiye) Kalesi'ndeki Selçuklu sarayı da 
fresklerle bezenmiş duvarlarla çevrilen pek 
çok avludan müteşekkildi. Anadolu Selçuk
lu saray teşkilatı önemli ölçüde Büyük Sel
çuklu Devleti teşkilatma benziyordu. Haci
bü'l-hüccabın yanı sıra üstadüddar, emir-i 
çaşnigir, emir-i silah, mirahur gibi görev
lilerle çok miktarda çavuş ve serheng mev
cuttu. Selçuklular'da hükümdarın hatun 
veya Terken Hatun denilen nikahlı eşle
riyle cariyelerin yaşadığı hareminde ken
dine has bir teşkilatı vardı (bk. HAREM). 

Osmanlılar'da. Osmanlı tarihinde bilinen 
ilk saray Bursa Sarayı'dır. Burası kale di
binde yapılmış olup terkedildikten sonra 
uzun yıllar askeri ve idari işler için kulla
nılmıştır. İlk saraylardan bir diğeri Edirne 

SARAY 

Kubadabad Selçuklu Sa ray ı 'ndan kuş f igürlü duva r çinis i 
(Konya Karatay Medresesi Çini Eserler Müzesi, Envanter, nr. 

1295) 

Eski Sarayı'dır. Edirne'nin Bizanslılar 'dan 

alınmasından sonra 1. Murad tarafından 
yaptırılan saray Selimiye Camii civarında 
idi. 1. Murad'dan ll. Murad'a kadar bu iki 
saray birlikte kullanılınnıştır. Bu gelenek 
daha sonra da sürmüş, yeni bir saray ya
pıldığında eski saray tamamıyla terkedil
memiştir. Edirne'deki ikinci saray kısa bir 
süre sonra Tunca kenarına ll. Murad za
manında inşa edilmiş , 861 'deki ( 1457 ) 
yangının ardından Fatih Sultan Mehmed 
şehri yeniden onarttığı zaman bu saraya 
da ilaveler yapılmıştır. Bu yıllarda İstan
bul Eski Sarayı inşa edilmiş olduğu hal
de Edirne Sarayı padişah tarafından hala 
kullanılıyordu. istanbul'un alınmasından 
sonra burada yapılan sünnet düğünü de 
Edirne Sarayı'nın bir süre daha kullanıldı

ğının işaretlerinden biridir (bk. SARAY-ı 

CEDID) 

İstanbul Eski Sarayı fethin ardından şeh
rin merkezinde yaptırılmıştır. Mimari ola
rak sade, fakat geniş olan bu sarayla ilgili 
görsel ve yazılı kaynaklardan etrafının sur 
gibi duvarlarla çevrili olduğu , içinde yatay 
biçimde genişleyen birimler bulunduğu 
anlaşılır. Bütün saray yapılanmalarında 

olduğu gibi burada da zaman içinde 
ilaveler ve onarımlar gerçekleştirilmiştir. 
Topkapı Sarayı'nın inşasından sonra bura
sı bir nevi hanedan evi olarak kullanılmış

tır. Saltanat süresi bitmiş hükümdarların 
yakınları bu sarayda yaşamış ve iktidarda
ki padişah da zaman zaman burayı ziya
ret etmiştir (bk SARAY-ı ATIK-i AMiRE) . 

Topkapı Sarayı (Saray-ı Cedld), en uzun 
süreli kullanılan devlet merkezi olarak bu
günkü Sarayburnu denilen mevkide Mar
mara denizine ve şehrin karşı kıyılarına 
hakim bir tepede 70 dönümlük bir alana 
1469'te Fatih Sultan Mehmed tarafından 
yaptınlmaya başlanmıştır. Sarayın surları 
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ve anıtsal kapıları ile birlikte ilk inşa edilen 
kısımlarından olan Çinili Köşk hem mima
ri hem süsleme açısından Orta ve Batı As
ya sarayları etkilerini yansıtır. 883'te ( ı 4 78) 
ana yapısının tamamlandığı kabul edilen 
Topkapı Sarayı'na XIX. yüzyılın başır1a ka
dar her dönemde çeşitli bölümler eklen
miştir. Devlet teşkilatma ve kullanıma gö
re şekillenen sarayda birçok mimari ve süs
leme özelliğine rastlanır. Saray topograf
yaya uygun, yayvan ve birbirine eklemlen
miş bir yapılanmaya sahiptir. Bu özelliği 
karakteristik Türk eviyle de uyumludur. 
Başlangıçtan XVII. yüzyıla kadar devlet 
merkezi olarak kullanılmış , yönetimle ilgi
li her türlü toplantı ve elçi kabulü burada 
yapılmıştır. XVII. yüzyılda divan toplantı
ları ve bürokrasi birimlerinin yavaş yavaş 
sadrazamlık sarayına taşınması ile bu iş
levi azalmış olsa da burası hiçbir zaman 
sadece padişahın özel yaşam alanı olma
mıştır. 

XVI. yüzyılın sonuna kadar vilayetlerde 
aynı zamanda idari merkez olarak kullanı
lan şehzade saraylarının varlığı bilinmek
tedir. Bunların içinde en geniş olanı Mani
sa Sarayı 'dır ve avlulu, çok birimli bir ya
pılanmaya sahiptir. Şehzadelerin sancağa 
çıkma usulünün sona ermesinin ardından 
Topkapı Sarayı'nın Harem Dairesi 'nin ge
nişlemesi gündeme gelmiş olmalıdır. An
cak XIX. yüzyılda şehzadelere saray dışın
da yaşama izni verilince büyük ve güzel 
binalara taşınınışiarsa da bunlara saray 
denilmemiştir. Hanedanın kadın üyeleri 
için istanbul'un çeşitli yerlerinde muhtelif 
tarihlerde pek çok sultan sarayı inşa edil
miştir. 

Sadrazam saraylarının XV. yüzyıldan iti
baren resmi işlemler için kullanıldığı tes
bit edilmiştir. Padişah sarayında bitmeyen 
pek çok iş burada (Bab-ı Asan) yapılır, sad
razam haftada dört gün sabahtan öğleye 

Topkap ı Saray ı Harem bölümünde h ün kar safası 
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kadar padişah sarayındaki toplantıya ka
tıldıktan sonra kendi sarayında ikindi di
vanı adıyla toplantı düzenlerdi. Kanuni Sul
tan Süleyman zamanında inşa ettirilen ve 
bugün İbrahim Paşa Sarayı diye bilinen sa
ray (Türk ve islam Eserleri Müzesi) en güzel 
sadrazam sarayı örneğidir. XVII. yüzyıldan 
sonra padişah sarayındaki toplantılar sad
razamların sarayına kaydırılmıştır. XIX. yüz
yılda devletin bu ikinci merkezi Babıali adı
nı almış ve sadrazam ayrı bir konakta ya
şamaya başlamıştır. 

Osmanlı sarayı teşkilatı genel olarak 
dört ana yapılanmaya sahiptir: Özel ya
şam alanı (Harem), eğitim yapılan bölüm 
(Enderun), idari merkez (Divan- ı Hümayun) , 
hizmet ve koruma (Birun) . Saraydaki üç 
abidevi ana kapı olarak birinci kapı (Bab- ı 

Hümayun). ikinci kapı (Babüsselam) ve üçün
cü kapı (Babüssaacte) önlerindeki meydan
larla yapıyı teşkilata göre şekillendirir. Bi
rinci kapı ile ikinci kapı arasındaki büyük 
meydan Birun halkının çalıştığı yer olma
sı yanında halkın girip çıkabildiği bir alan, 
özellikle büyük törenler esnasında halk
tan başka askerin de rağbet ettiği ve kıs
men de olsa törene iştirak edebildiği yer
dir. Saray içinde idari görevleri olan mat
bah-ı amire emini, ıstabi-ı amire emini, ar
pa emini gibi eminler, cerrahbaşı. kehhal
başı gibi hekimlerle hünkar imamı, padi
şah hacası gibi ulema sınıfından gelenler 
de sabah gelip akşam gittiklerinden Birun 
halkı diye kabul edilirdi. Kurum olarak fı
rınlar ve çalışanları , hastahane, nakkaşha
ne, mimarlar ocağı, mehterhane, ıstabi-ı 
amire bu kısma ait sayılırdı. ikinci kapı ile 
üçüncü kapı arasındaki Alay Meydanı iki 
bakımdan devletin en önemli idari mer
kezidir. Bunlardan birincisi divan toplan
tılarının yapıldığı Divanhane'nin burada ol
ması, ikincisi, devlet için en önemli tören
Ierin bu meydanda Babüssaacte önüne taht 
kurularak yapılmasıdır. İkinci avluda mey
danın sağında yer alan matbah-ı amire 
temelde bu dönemde inşa edilmişse de 
sarayın bügünkü silueti içindeki belirgin 
görüntüsü daha sonraya aittir. Babüssa
ade'den içeri girilince karşıda Arz Odası 
bulunup buradaki meydan Enderun oda
larının açıldığı üçüncü avludur (Enderun 
Meydanı) . 

Enderun Mektebi devşirme yoluyla alı
nan çocukların eğitim gördüğü bir kurum
dur. Bu öğrenci adayları önce Edirne Eski 
Sarayı'na alınır, buradan Edirne Yeni Sa
rayı 'na veya Topkapı Sarayı'na gönderilir
di. Daha sonraki dönemlerde Galata Sa
rayı veya İbrahim Paşa Sarayı bunların ye
rini almıştır. Edirne Yeni Sarayı'nda bir En-

Topkapı Sarayı ' nda lll. Selim odası nın icinden bir görünüş 

derun mektebi olmakla birlikte padişahın 
burasını ikametgah olarak kullanmasın
dan dolayı acemi yetiştirilmesi için uygun 
değildi. Öncelikle devlet adamı yetiştiren 
bu okul sınıflar halindeydi. İlk gelenler kü
çük odaya alınır, buradan terfi edenler bü
yük odaya verilirdi. Ardından diğer odala
ra gönderilirlerdi. Ayrıca saraydaki kuşlar
dan sorumlu olan doğancı koğuşu , padi
şahın sofrasından sorumlu kilar koğuşu , 

hazineden sorumlu hazinedar koğuşu var
dı . Mektebin en üst sınıfı Has Oda olup 
buradaki dört büyük ağa silahdar, rikab
dar, çuhadar, dülbend ağası veya ibrikdar 
padişahın en yakınında görev yapardı . Se
ferli Ocağı IV. Murad tarafından eklenmiş

tir. 

Harem ikinci ve üçüncü avluların sağ 

tarafına yaslanan ayrı bir mekandı. Bura
da başta kurumun en itibariısı olan vali
de sultanla padişahın eşleri, kız kardeşle

ri ve kızları yaşardı. Padişahın yakını olan 
bu kadınların maiyeti sonraları gittikçe ka
labalıklaşmıştır. Şehir hayatına katılma

yan bu hanımların sarayda eğitim, eğlen
ce, giyim kuşam, yeme içme gibi husus
larda başka insanlara da ihtiyaçları vardı . 

Ayrıca Enderun'a gelen devşirmeler gibi 
Harem' e de savaş esirleri veya cariye ola
rak satın alınan kızlar getiriliyordu, Bunlar 
Enderun'da olduğu gibi hem çeşitli hiz
metlerde bulunuyor hem eğitim alıyorlar
dı. Harem Dairesi'nin çalışanları ve ihtiyaç
ları ile Darüssade ağası ilgilenirdi. 

Sultan Abdülmecid, Avrupa sarayları tar
zında bir bütün olarak tasarlanmış olan 
Daimabahçe Sarayı'nı Boğaziçi'nin Avrupa 
sahiline, biraz daha şehrin içinde bir mev
kiye inşa ettirmiştir. 11 O dönümlük bir 
alana yayılmış olan saray 1924 yılına ka-



dar Yıldız Sarayı ile münavebeli olarak kul
lanılmıştır. Bu sarayın yapıldığı yüzyılda 
devlet işleri ve bürokrasi büyük ölçüde Ba
bıali'de yürütüldüğünden daha önce söz 
konusu edilen saraylar gibi devletin ye
gane merkezi konumunda değildi. Sara
yın ana binası Mabeyin, tören alanı ve 
Harem olmak üzere üç bölüm halinde ta
sarlanmış, ayrıca tiyatro, ıstabi-ı amire, 
hazine daireleri ana binaya ek olarak ya
pılmıştır. 

Topkapı Sarayı'nın terkedilip Daimabah
çe Sarayı'na geçilmesi saray teşkilatında 
bazı görevlilerin öne çıkması, bazılarının 
artık sadece isim olarak kalması sonucu
nu doğurmuştur. Bu aynı zamanda bir 
zihniyetin değişimini beraberinde getiri
yordu ve Vlll. yüzyıldan beri devam ede
gelen saray geleneklerinden başka bir ya
pılanmaya geçiliyordu. Bu arayış dönemi
nin ikinci büyük sarayı Yıldız Sarayı'dır. Bu
rası, İstanbul'un Avrupa yakasında Beşik
taş ve Ortaköy semtleri arasında Boğazi
çi'ne hakim bir tepede yaklaşık 500.000 
m2'lik bir alan üzerinde yer almaktadır. 
Sarayın ilk yapısı lll. Selim'in annesi için 
inşa ettirdiği Yıldız Köşkü olup saray da 
ismini bu köşkten almıştır. Yıldız Sara
yı'nın ilk önemli yapılarından biri olan Bü
yük Mabeyin üç katlı mermer bir bina 
olarak Türk evi planına uygundur. Yine ay
nı dönemde sarayın önemli diğer iki köş
kü, Çadır ve Malta köşkleri de benzer bi
çimde inşa edilmiştir. Bu tarihlerde yapı
lanma genişlemiş, sarayın temel karakte
ri ortaya çıkmıştır. ll. Abdülhamid'in 1877-
de Daimabahçe'den Yıldız'a taşınması ile 
birlikte burası tamamıyla bir saray olmuş
tur. Padişahın yerleşmesinden sonra Kü
çük Mabeyin, Harem binaları, Cariyeler Da
iresi, Kızlar Ağası Köşkü, Cihannüma Köş
kü, Şale Köşkü, Yıldız-Hamidiye Camii, şeh-

Daimabahçe sarayı Mabeyin dairesinin denize bakan cep
hesi 

zade daireleri-köşkleri ve diğer yapılar inşa 
edilerek büyütülmüştür. Sarayın en önem
li binaları Büyük Mabeyin ve Şale Köşkü 
son dönem Osmanlı mimarisinin en güzel 
örneklerindendir. Sarayın iç bahçe, dış bah
çe ve Harem bahçesi olmak üzere üç din
lenme alanı vardır. Sultan Vahdeddin de 
bu sarayda oturmayı tercih etmiş, böylece 
saray kırk dört yıl devletin merkez sarayı 
olarak kullanılmıştır. Osmanlı saray siste
minde Topkapı ayrı binalardan oluşmakla 
birlikte aviulu düzeneklerle birbirine bağ
lı bir bütünlük oluştururken Dolmabah
çe, Avrupa sarayları özelliğinde ancak bü
tün halinde tek bir ev gibidir. Yıldız Sara
yı ise Daimabahçe Sarayı'ndaki keskin de
ğişimin daha yumuşatılmış ve şehre uyum 
sağlamış hali olarak düşünülebilir. 
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Iii ZEYNEP TARIM ERTUÖ 

SARAY 
( .sır ) 

Altın Orda Hanlığı'nın başkenti, 
tarihi bir şehir. 

_j 

Cengiz Han'ın oğlu Batu Han tarafından 
ll. Kıpçakseteri dönüşünde İdil (Volga) neh
rinin sol kıyısındaki bir düzlükte kurul
muştur. Şehir Altın Orda Devleti'nin orta
sında ve büyük ticaret yolu üstünde bu
lunduğundan çok kısa zaman içerisinde 
gelişmiş ve İdil Bulgarları'nın başşehri Bul
gar'ın yerini alarak bölgenin en önemli si
yasi merkezi olmuş, aynı zamanda Türkis
tan, İran, Anadolu, Bizans, Rus knezlikle
ri, Ceneviz ve Orta Avrupa'dan gelen tüc
carların buluştuğu bir yer olması sebebiy
le büyük bir ticari merkez haline gelmiştir. 
Dönemin kaynaklarında Batu Han'a atfen 
Saray-ı Batu diye zikredilen şehir ayrıca Sa
ray-ı Berke ve Saray-ı Cedid adlarıyla da 
anılır. Bu husus Saray şehriyle ilgili farklı 
görüşlerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. 
Saray-ı Batu ile Saray-ı Berke'nin aynı şe
hir olduğu, Saray-ı Cedid'in ise yeni bir şe
hir olup Özbek Han zamanında (ı 3 ı 3- ı 340) 
kurulduğu ileri sürüldüğü gibi (Morgan, s. 
ı42) Saray-ı Berke'nin Saray- ı Cedid oldu
ğunu söyleyenler de vardır (Fedorov-Davı
dov, s. 79; Muhamadiyev. s. ı 58- ı 59; Ya
kubovskiy, s. 84). Bununla birlikte Saray- ı 

Batu'nun zamanla Saray-ı Berke adını al
mış olma ihtimali yüksektir. Zira buranın 
tam bir şehre dönüşmesi Berke Han za
manına ( 1256-1266) rastlar. Kesin bilinen 

121 


