
Padişah kızlarının düğünlerinin coşku

su yanında şehzadelerin sünnet düğünle
ri için daha büyük bir heyecan yaşanmış

tır. Eski Saray'daki ilk sünnet düğünü Fa
tih Sultan Mehmed'in şehzadesi Cem ve Il. 
Bayezid'in büyük oğlu Abdullah için 1472'
de yapılmıştır. 1480'de Fatih'in torunları 
Sultan Şehinşah, Ahmed, Korkut, Mah
mud, Alem, Selim ve Oğuz Han için yapı

lan sünnet düğünü bir öncekine göre da
ha gösterişli kutlanmış ve bir ay sürmüş
tür. 1 582'de lll. Murad'ın şehzadesi lll. 
Mehmed'in sünnet düğünü eğlenceleri Es
ki Saray'da başlamış. buna yalnız kadınlar 
katılmıştır; eğlenceler İbrahim Paşa Sara
yı'nda devam etmiştir. 18 Eylül 1720'de 
lll. Ahmed'in dört şehzade için yaptırdığı 
ve bütün ayrıntılarıyla anlatılan sünnet 
düğünü, hem kültür tarihi hem de bu sa
rayın iç düzeni hakkında bazı bilgiler ver
mesi açısından önemlidir. 

1826'da seraskerlik makamına devrine 
kadar önemini koruyan Eski Saray aynı ta
rihte Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından 
sonra seraskerliğe tahsis edilmiş, içinde
ki kadınlar Topkapı Sarayı'na ve Eyüp Çifte 
Saraylar'a nakledilmiştir. Serasker paşa

lar teşkilatıyla birlikte bir süre sarayın ka
sır ve müştemilatında oturmuştur. 1866'
da Fransız mimarı Bourgeois'ya, Eski Sa
ray yapılarının yıkılmasından sonra onla
rın yerine bugün İstanbul Üniversitesi Rek
törlüğü tarafından kullanılmakta olan bi
na yaptırılmıştır. 
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XV. yüzyılın ikinci yarısında 
Kütahya'da yaptırılan cami. 

_j 

Germiyanoğlu ll. Yakub Bey'in subaşıla
rından Hisar Bey'in oğlu Mustafa Bey tara
fından zengin vakıflar tahsis edilerek 893'
te ( ı 488) inşa edilmiştir. Başlangıçta ku
rucusunun adıyla Hisar Bey Camii 1 Bey Ca
mii diye anılırken Anadolu eyaleti beylerbe
yilerinin ikamet ettiği Paşa Sarayı'nın çok 
yakınında bulunmasından dolayı zamanla 
Saray Camii diye anılmıştır. Kanuni Sultan 
Süleyman'ın vefatı sırasında Kütahya'da bu
lunan ll. Selim cuma vaktinde yolda rast-

Saray camii 
ve harim 

kısm ından 

bir görünüs 
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ladığı Saray Camii hatibi Feyzullah Fakih'e, 
"Merhum ve mağfürun-leh babam huda
vendigar rahmet-i rahmana gittikleri ha
beri geldi. Hutbe-i şerifte bizim namımıza 
dua eyleyip cemaat-i müslimine bildire
siz" demiş, böylece cami Il. Selim'in sul
tanlığı ve halifeliği adına ilk defa hutbe 
okunan bir ibadethane olmuştur. Camide 
ilk kapsamlı tamirat 1 7 49-1752 yılları ara
sında Yahya Paşa tarafından gerçekleşti
ritmiş ve eski vakıflarına ilaveten yeni bir 
vakıf daha tesis edilmiştir. Ayrıca 1194'te 
(ı 780) Anadolu Beylerbeyi Yeğen Mehmed 
Paşa ile XIX. yüzyılın başında Anadolu Bey
lerbeyi Hacı Abdullah Paşa zamanında ta
mir görmüştür. Cami, 1940'lı yıllarda ba
kımsızlık ve ilgisizlikten tamamen harap 
olup son cemaat yeri yıkılmışsa da halkın 
gayretleriyle esaslı bir tamirat geçirerek 
1957'de tekrar ibadete açılmıştır. 

Caminin duvarlarında bir sıra düzgün 
kesme taş arasına üç sıra tuğla kullanıl
mıştır. 1957' de yeniden yapılan son cema
at yeri iki yanda paye, ortada iki sütun 
üzerine oturan hafif sivri kemerli açıklıklı 
olup üç kubbelidir. Ancak önünde vaktiyle 
ahşap dikmelere oturan yuvarlak kemerli 
ve üzeri kiremit örtülü bir sundurma bu
lunduğu bilinmektedir. Harime geçişi sağ
layan basık kemerli kapının üstünde yer 
alan sülüs hattı inşa kimbesinin etrafı XVI ll. 
yüzyılda çinilerle kaplanmıştır. Daha üstte 
mozaik çinili küfi besmete yer almaktadır. 
İki bölümlü olan harimde ilk bölüm kare 
planlı olup üzeri sivri tromplarla geçişi sağ
lanan, dıştan on ikişer kasnak üzerine otu
ran bir kubbe ile örtülmüştür. Mihrap bö
lümü bir sivri kemerle öndeki kubbeli bö
lüme açılmaktadır. Burası prizmatik üç
genlerle geçilen tonozumsu bir kubbe ile 
örtülmüştür. Yanlarda ve son cemaat ye
rine açılan sivri kemerli alınlıklı dikdörtgen 
şeklindeki alt sıra pencerelerin dışında kub
beli bölümde iki yanda birer ve kubbe kas
nağında mihrap ekseninde iki kemerli pen
cere bulunmaktadır. Harimin kuzey ve do
ğu yönünde yer alan ahşap mahfile doğu-
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daki merdivenlerle ulaşılmaktadır. Doğu
daki mahfılin kıble duvarında 1163 (1750) 
tarihini ve Yahya Paşa'nın adını veren çini 
tamir kitabesi yer almaktadır. Bu tamir
de yapının duvarlarının alt kısmına ahşap 
lambriler, bunun üzerine 1 m. yükseklik
te çiniler kaplatılmış, çinilerde benzer mo
tiflerin etrafı ince bordürlerle çevrelenmiş

tir. Pencere alınlıklarından yalnızca kuzey
batıdakinde XVIII. yüzyıl çinileri mevcut 
olup diğerleri yok olmuştur. Yapının, üze
ri taçlandırılrnış mukarnas yaşınaklı mer
mer mihrabı orüinaldir. Etrafını çeviren iri 
rumili çini bordürle yazılı ve servili kandil
li motifli üç parçadan oluşan diğer çiniler 
de ilk yapıdan kalmadır. OrUinat taş min
ber de çini kaplamalıdır. Burıların bir kıs
mı XV. yüzyıla ait çiniler olmakla birlikte 
aralarına XVIII. yüzyılda eklenenler de ol
muştur. Vaktiyle caminin yanında sıbyan 
mektebi ve haztre bulunmasına rağmen 
yalnızca bir kabir cami girişinin sol tara
fında günümüze ulaşmıştır. Camiye akar 
olarak inşa edilmiş olan ve Küçük Hamam 
adıyla tanınan hamam ise faaliyetini vakıf 
mülkiyetinde sürdürmektedir. 
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sARAY-ı CEDİD 
(..ı.ı.~~fr' ) 

Edirne'de XV. yüzyıl ortalarında 
inşasına başlanan 

ikinci saray. 
_j 

Edirne'nin fethedilmesiyle birlikte şehir
de Osmanlılar tarafından iki saray yaptı
rılmıştır. İlk sarayı daha çok devlet işleri
nin görülmesi amacıyla ı. Murad, Eski Sa
ray (Saray-ı Atık) adıyla Kavak Meydanı ola
rak da bilinen bugünkü Selimiye Camii'nin 
bulunduğu alanda inşa ettirmişti. ikinci
sinin , Yeni Saray (Saray-ı Cedld) ismiyle ll. 
Murad tarafından 854 (1450) yılında Sa
rayiçi denilen, Tunca nehrinin ikiye ayırd ı

ğı ada üzerinde inşasına başlanmış . Fatih 
Sultan Mehmed tarafından bir yıl sonra ta-
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mamlanmıştır. Tunca Sarayı, Hünkar 
Bahçesi Sarayı, Edirne Saray-ı Hümayu
nu, Edirne Saray-ı Cedid-i Amiresi gibi 
isimlerle de anılan sarayın Üç Şerefeli Ca
mi'nin mimarı Muslihuddin tarafından ya
pılmış olduğu düşünülmektedir. Geniş bir 
alan üzerinde kasırlar, daireler ve hizmet bi
nalarından oluşan yapının etrafı yaklaşık 

3 m. yüksekliğindeki duvartarla çevriliydi. 

Günümüze çok azı ulaşan saray binala
rı hakkında eski fotoğraf, gravür ve çeşitli 
kaynaklardan bilgi edinilmektedir. Buna 
göre 119 oda, yirmi bir divanhane, yirmi iki 
hamam, on üç cami, on altı büyük kapı, on 
üç koğuş , dört kiler, beş mutfak, on dört 
kasırdan oluşan saray 3.000.000 m 2 ala
na sahipti. Saraya ait diğer kasır ve bölüm
ler çok geniş bir alana yayılmış olup avlu
ların etrafına ve diğer meydanlara dağıl
mış vaziyette inşa edilmişti. Sarayda Alay 
(Kese) Meydanı , Kum (Kumlu, Cihannüma) 
Meydanı, Divan Meydanı, Çeşme (Enderun) 
Meydanı , Valide Sultan Taşlığı olarak ad
landırılan beş meydan bulunmaktaydı. Ba
tıda Bab-ı Hümayun'dan birinci avlu olan 
Alay Meydanı'na girildiğinde ahşap sun
durmalı bir bölüm görülürdü. Bab-ı Hüma
yun'un karşısında Arz Odası ve ikinci avlu 
olan Kum Meydanı'na geçişi sağlayan Bii
büssaflde (Akağalar Kapısı) yer alırdı . Kum 
Meydanı 'nın orta kısmında Cihannüma 
Kasrı ve doğusunda Kum Kasrı vardı. Kum 
Kasrı Meydanı'nın kuzeydoğusunda Kum 
Meydanı 'nın devamı niteliğinde Çeşme 

Meydanı bulunmaktaydı. Divan Meydanı 
ise Alay Meydanı'nın kuzeyinde idi. Buraya 
Alay Meydanı'ndan Divan Kapısı ile, dışarı
dan ise Baltacılar Kapısı 'ndan girilirdi. Vii
Iide Sultan Taşlığı diye isimlendirilen mey
dan bir ve iki katlı binalarta çevrili bir alan
dan meydana gelmekteydi. 

Asırlar boyunca birçok ilave ile giderek 
büyüyen yapı 1172 (1758). 1181 (1767) ve 
1202 (1787) yıllarında tamir görmüştür. 

Son olarak Vali Hacı izzet Paşa zamanında 
Sultan Abdülaziz'in Avrupa'ya seyahati 
sebebiyle Edirne'deki sarayda kalma ih
timali üzerine 1867 yılında başlanan ta
mir 1873'e kadar devam etmiş, 1877 yı
lında ise sarayın büyük kısmı yok olmuş

tur. Edirne Sarayı 'nın en parlak devri IV. 
Mehmed zamanına rastlar. Bu dönemde 
saraya birçok ilave yaptınlarak saray için
de ve bahçelerde sayısız havuz açılmıştır. 

Gerek mimari gerekse sahip olduğu alan 
bakımından Edirne Sarayı' nın en önem
li özelliği Osmanlı sarayları arasında en 
geniş saray olmasıdır. Saraya ait Cihan
nüma Kasrı duvar kalıntıları , Kum Kasrı 
ile tek kubbeli Kum Kasrı Hamamı, 

Babüssaade ile dokuz kubbeli saray mut
faklarının bir kısmı ayaktadır. Bunlardan 
başka Saray Köprüsü olarak da bilinen 
Fatih Köprüsü ile köprü önünde Kanuni 
Sultan Süleyman tarafından yaptırılan 

Adalet Kasrı ve saray içine girişi sağlayan 

Kanuni Köprüsü mevcuttur. Sarayın di
ğer bölümleri ancak kaynaklardan öğreni
lebilmektedir. 

Has Oda Köşkü, Eyyam-ı Ahire, Mabeyn-i 
Hümayun ve Kasr-ı Padişahi gibi isimler
le anılan Cihannüma Kasrı, kitabesinin yer 
aldığı eski bir fotoğraftan anlaşıldığına gö
re Fatih Sultan Mehmed tarafından 856'
da ( 1452 ) yaptırılmıştır. Kesme taştan in
şa edilen yedi katlı yapının en üst katın
da sekiz köşeli , ortasında bir havuzun yer 
aldığı Cihannüma Odası bulunmaktaydı. 

Kule biçimindeki bu oda piramit çatı ile 
örtülü olup zemini mermer döşeli idi ve 
çevresinde sedirler yer atmaktaydı. Bu oda
nın etrafını yaklaşık 3 m . genişliğinde üze
ri örtülü bir galeri çevrelemekteydi. Birçok 
defa tamir gören ve ilaveler yapılan yapıya 
Sultan Abdülaziz tarafından 1873 yılında 
birinci kata çıkmak için merdivenlerin ko
nulduğu bilinmektedir. Bu bina taht-ı hü
mayun dairesiyle has odalar, yediler odası, 

sancak-ı şerif mescidi, sancak- ı şerif oda
sı, sancak-ı şerif şeyhi dairesi ve kütüp
hane-i hümayun gibi bölümlerden oluş
maktaydı . Kasrın duvarları çini ve kalem 
işleriyle süslü olup odalar ve divanhanete
rin zemini mermer levhalarla kaplanmış
tı. Tahta üzerine deri geriterek üstüne fır
ça ile desenler yapılmış olan tavanlar ayrı 
bir öneme sahipti. 

Cihannüma Kasrı'nın üç yanında Hırka-i 

Saadet Odası, Mabeynciler Dairesi, Hazi
ne-i Hümayun, Silahdar Ağa Dairesi, Kuş
hane Mutfağı ve Harem-i Hümayun'un ll. 
Mustafa tarafından yaptırılan Aynalı Kas
rı vardı. Aynalı Köşk'ün kuzeyinde uzanan 
geniş saha üç kısma ayrılmış olup burada 
IV. Mehmed, ll. Mustafa ve lll. Ahmed da
ireleri bulunuyordu. Bunların iki tarafında 
ve aralarında valide sultan, birinci, ikinci, 
üçüncü, dördüncü kadınlarla şehzadeler 
ve cariye daireleri, gedikli dairesi , hasta
lar koğuşu, Darüssaade ağası ile diğer ağa
lara ait daireler mevcuttu. 

Babüssafıde'nin solunda Arz Odası var
dı. Burası tek bir oda ve abdesthfıneden 
oluşmakta ve Babüssaade Kapısı ile bir
leşmekteydi. Yapı , yabancı elçilerin kabul 
edilip bayram kutlamalarının ve törente
rin gerçekleştirildiği yer olması bakımın
dan çok önemlidir. Mimari bakımdan Top
kapı Sarayı Arz Odası ile benzerlik göste
ren yapıda Babüssafıde yönündeki pence-


