
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 
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nokta ise gerek Saray- ı Batu'nun gerekse 
Saray-ı Berke ve Saray-ı Cedld'in Altın Or
da'nın başşehri olmasıdır. 

Saray şehrinin adını ilk defa 1254'te 
Fransisken rahibi William Rubruck zikre
der. Ona göre burası Batu Han tarafın
dan yeni inşa edilmiş olup adı da burada
ki saraya dayanır. Hanların oturduğu bu 
saraya Altuntaş denmektedir. örneri'ye 
göre bu muhteşem sarayın üzerinde 2 Mı
sır kantan ağırlığında bir altın hilal bulun
maktaydı. Saray ihata duvarları ve bazı bi
nalarla çevriliydi. Bu binalarda kışın hanlı

ğın ileri gelen emirleri oturur, yazın ise han
la birlikte Hanlık Ordası'na geçerierdi (Tie
senhausen, s. 386-388). Berke Han'ın İsla
miyet'i kabul etmesi ve İslam ülkeleriyle 
ilişkiler geliştirmesi üzerine şehirde cami, 
medrese, türbe, kervansaray, hamam vb. 
yapılar inşa edilmeye başlanmıştır (Yego
rov, s. 74) . Harizm mimarisinin etkisi al
tında kalan Saray aynı zamanda ilim mer
kezi haline gelmiştir. Saray şehrinde Rus 
Ortodoks kilise ve piskoposluğu da vardı 

(Gumilöv, s. 485) . 

İbn Battuta'nın nakline göre Saray-ı Ber
ke'nin çarşıları ve sokakları marnur olup 
evlerin arasında viran yerler yoktu . Şehir 
o kadar geniş sahaya yayılmıştı ki seyyah 
etrafını atta sabahtan akşama kadar an
cak dolaşabilmişti. Etnik gruplar (Türk, Mo
ğol, As, Çerkez, Rum, Rus) ayrı semtlerde 
yerleşmişti; on üç cuma camisi, her sem
tin çarşı, pazar ve imalathaneleri mevcut
tu . Saray'da bakır eşya imal eden maden 
atölyeleri vardı. 1922'de Ballod ve Tere
şenko'nun Saray'da yaptıkları kazıda ki
remit ve kerpiç sobalar bulunmuştur. Bu 

Saray-ı Berke'de XIV. yüzyıl içinde yapılmış figürlü seramik 
kas e 
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da Saray'da seramik ve maden sanatının 
bu devirde geliştiğini göstermektedir Ay
rıca şehirde terzihane ve deri işleme atöl
yelerinin olduğu ispatlanmıştır (Tereşen

ko, II [1854], s. 89-105) . Yapılan kazılar 
sonucu şehrin 1 o km2'1ik bir alanı kapladı
ğı tesbit edilmiştir. 

Berke Han ile birlikte Altın Orda'da baş
layan şehireiliğin gelişme süreci XIV. yüz
yılın ilk yarısında Özbek ve Canbeg hanlar 
zamanında da sürdü. Bazı kaynaklara gö
re Saray-ı Cedld 1330'larda inşa edildi ve 
Canbeg Han zamanında (ı 342- ı 357) en er
ken 1340'lı yıllarda yeni başşehir haline 
geldi. Burası 75.000 nüfusu ve yayıldığı 
alanla XIV. yüzyılın ortalarında Avrupa'nın 
en büyük şehirlerinden biriydi (Yegorov, s. 
74-75) 1360'ta Altın Orda'da başlayan ve 
yirmi yı l süren taht mücadeleleri şehirle
rin gelişmesini engelledi. 1395-1396'da vu
ku bulan Timur'un seferi Saray dahil ol
mak üzere birçok Altın Orda şehrinin so
nunu getirdi ( Nizameddin Şaml, s. ı 99). 
Altın Ordalılar, Büyük Moğol İmparator
luğu ve diğer varisieri gibi şehirleri uçsuz 
bucaksız bozkırların ve süvari birliklerinin 
koruduğuna inandıklarından şehirlerin et
rafı surlarla çevrili değildi. 

Timur'un seferlerinden sonra Saray-ı Ce
dld harabeye dönerken Saray-ı Batu var
lığını 1578 yılına kadar devam ettirdi. Bu 
tarihte Korkunç ivan'ın oğlu Fedor'un em
riyle Saray şehri tamamen yıkıldı (Yegorov, 
s. 75). Saray şehirlerinin kalıntısı olarak 
Volga'dan ayrılan Aktübe (Aktepe) suyu ke
narında yer alan iki şehir harabesi kabul 
edilmektedir ki bunlar bugünkü Tsarev ve 
Selitrennoye'dır (İA, X, 206-207) . Bu kalın
tılardan ikincisinin Astarhan'dan yaklaşık 
125 km. uzaklıkta olup Eski Saray'a (Sa
tu-Saray) işaret ettiği belirtilir: Saray-ı Ce
dld ise Eski Saray'ın yaklaşık 125 km. ku
zeyindedir. 
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SARAY-ı ATIK-i AMiRE 
(o yılı::~ ı..5l_rı) 

İstanbul' da inşa edilen 
ilk Osmanlı sarayı. 

_j 

Fatih Sultan Mehmed, istanbul'un fet
hinden sonra bugün Beyazıt Camii ile Sü
leymaniye Camii arazilerini de içine alan, 
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü ile üni
versitenin bazı bölümlerinin üzerinde bu
lunduğu alana ilk sarayını yaptırmıştır. Es
ki Saray'ın kuruluşuyla ilgili ilk bilgiler dö
nemin tarihçileri Kritovoulos, Dukas ve Tur
sun Bey'in eserlerinde yer alır. Kritovoulos, 
İstanbul'un fethinin ardından Fatih'in bazı 
imar faaliyetleriyle birlikte şehrin en gü
zel yerinde bir saray yaptırarak 1455'te ta
mamlandığını belirtir. Dukas ise padişa
hın 8, belki daha fazla stadianluk (ı sta
dion = 184,87 m.) yer ayırıp içinde sarayı
nı inşa ettirdiğini söyler. Çeşitli kaynaklar 
çevre duvarlarının uzunluğunun 1 veya 2 
mil tuttuğunu ve dört kapısının bulundu
ğunu belirtir. Tursun Bey ise daha kapsam
lı bilgi verir. Padişahın iki denize ve iki ka
raya bakan bir yer seçip burada dört kö
şeli, duvarları sağlam bir saray yaptırdığı
nı, bir kısmını harem-i has için ayırıp bir 
kısmını kendi istirahati ve iç ağianiarına 
tahsis ederek kasırlar, köşkler inşa ettir
diğini, saray alanının bazı yerlerinin divan 
ve taht için ve bir tarafının da av sahası 
olarak ayrılıp çeşitli hayvanlarla doldurul
duğunu belirtir. Giovanni Maria Angiolello 
ve Giovantonio Menavino gibi iç oğlan ola
rak bizzat sarayda hizmet görmüş olan
lar da saray bahçesindeki av hayvanları ile 
nadide kuşların varlığına dikkat çekmiş
lerdir. Sarayın yapdışından etraflıca bahse
den İbn Kemal, padişahın İstanbul'u mer
kez yapmaya karar verdikten sonra sara
yın şehrin içinde hem karaya hem denize 
bakan çok geniş bir arazi üzerinde, bir or
ta avlu etrafında yüksek çatılı binalar ha
linde inşa edildiğini ifade eder. Burada zik
redilen orta mekandan kuruluşundan beri 
sarayın bir avlu etrafında geliştiği düşün
cesi ortaya çıkar. Fatih'in bu sarayı belirli 
bir planda tasariayıp ikamet yeri ve dev
let işlerinin yürütüldüğü birimleri ayrı dü
zenler içinde ele aldığı anlaşılmaktadır. 


