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North A{rica: 1800-1900, New York 1984, s. 271278; J.-L. Triaud. Tchad 1900-1902: une g uerre
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(ed . Ch. A. )ulien v. dğr.) , Paris 1990, VI, 233-259;
Knut S. Vikiı!r. "The Sanüsiyya Tradition" , Arabic
Uterature o{ A{rica: The Writings of Eastern Sudanic A{rica (ed. ). O. Hunwick- R. S. O'Fahey) ,
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SEPETÇİLER KASRI
Topkapı Sarayı 'nın

dış

L

bahçesinde yer alan
sahil köşkü.
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Sarayburnu'nda Haliç'e bakan deniz surüzerine Hassa Başmimarı Kasım Ağa' 
nın mimarbaşılığı zamanında 1OS3'te
( 1643) Sultan İbrahim'in emriyle inşa edilmiştir. Yapı. aynı kıyıda olup günümüze
ulaşmayan Yalı Köşkü ile Sarayburnu'nda
iki sahil köşkünden biriydi. Yalı Köşkü'ne
ait XVI. yüzyıl sonlarında derlenen masraf defterleri. Sepetçiler Kasrı'nın yer aldığı alanda bir başka sahil köşkünün varlığını ortaya koymaktadır. Tarihçi Naima
da vaktiyle burada küçük bir köşkün bulunduğunu, bunun yeniden geniş bir şe
kilde yapıldığını ve otağ-ı hümayun tarzında bir kas ır olduğunu belirtmektedir
(Tarih , ıv. 35) .
ları

Sepetçiler

Kasrı,

ismini o bölgede

pım masrafiarına ortak olmuş ve yapıya
isimlerini vermişlerdir. Kasrın kayıkhane
sinde saraya ait saltanat kayıkları korunmakta ve sultanlar bu kıyıdan denize açıl
maktaydı . Divanhanesinde saz alemlerinin
yapıldığı bilinen kasır muhtemelen hanedan ve özellikle harem halkının donanma
merasimlerini izlemesi için inşa edilmiş
tir. Nitekim bu durum benzer amacı taşıyan Yalı Köşkü'nün yapıya yakınlığını da
açıklar.

XVII, XVIII ve XIX. yüzyıllarda çeşitli tamirler görmüş olan yapı günümüzde ana
hatlarıyla üç çıkmalı, kubbeli kare mekanla buna bitişik giriş bölümü ve tek çıkma
lı, dikdörtgen bir mekandan oluşmaktadır.
Kasrın mimari programını ortaya koyan
1739 tarihli onarıma ilişkin belgelerde bir
maksCıre ile kubbeli büyük oda, deryaya
nazır sofa, orta sofa, bahçeye nazır sofa,
taşrada deryayanazır taht-ı hümayun. abdest odası , ayaklı taht-ı hümayun, abdest
odası bitişiğinde küçük oda. ağa odası. hela ve Darüssaade ağası odası şeklinde tanımlanan yapı geçirdiği pek çok onarıma
rağmen XIX. yüzyıl ortalarına kadar bu birimleri muhafaza etmiştir.
Sur duvarının iki yanına eklenen kaidelerle genişletilen alan üzerine fevkani olarak inşa edilen kasır çok sayıda kemer ve
tonozlu bir alt yapıya sahiptir. Üst katı
çevreleyen teras konsaliara oturmakta ve
kat gelişimini yansıtmaktadır. Divanhane
kare planlı olup üç yönde birer çıkma ile
değerlendirilmiştir. Mekanın beden duvarlarında kagir. çıkmalarında tuğla dolgulu
ahşap malzeme kullanılmıştır. Malzeme
farkının yanı sıra James Robertson'un XIX.
yüzyıl ortalarına tarihlenen fotoğrafında
kasrın deniz tarafındaki çıkmalarının görülmemesi bunların sonraki bir dönemde
yenilendiğine işaret eder. Klasik dönemdeki kasır ve köşk yapılarında kubbeli divan-

çalı

şan sepetçi esnafından almış olmalıdır. Ri-

vayete göre esnaf, himayesinde bulundukları. sepetçiliğe merakı bilinen Sultan
İbrahim'e şükran vesilesi olarak kasrın ya-
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hane odasının çıkmasız bir plan özelliği göstermesinden hareketle yapının divanhanesine çıkmaların 1739 onarımında eklenmiş olabileceği düşünülmektedir (DBİst.A,

VI , 528) Alt pencereleri dikdörtgen formlu mermer söveli, üst pencereleri sivri kemerli olarak tasarlanan yapıda çıkmalar
daki pencerelerin diğerlerine oranla daha
geniş ve yüksek tutulduğu görülür. Çıkma
lar la değerlendirilen cephelerin yanı sıra
divanhaneye geçişin sağlandığı cephenin
sağına mermer basık kemerli kapı, ortasına büyük bir ocak yerleştirilmiştir. Merkezi mekanı örten kubbe ahşap çatı içinde yer alırken çıkmalar tavanlıdır. Divanhanenin Yalı Köşkü'ne bakan yönüne 1739'da ı. Mahmud için bir maksüre eklendiği ,
ancak maksCırenin aynı yüzyılın sonlarına
doğru ortadan kalktığı bilinmektedir.
Kubbeli odanın önünde yer alan bölüm
mermerden basık kemerli, üzerinde
altı mısra halinde inşa kitabesinin bulunduğu girişin yanı sıra kasrın ı. Mahmud
dönemindeki mimari programında adı geçen abdest odası ve bitişiğindeki küçük
adayı da barındırıyor olmalıdır. Abdest odasının muhtemelen helaya açılan bir kapısı
vardı. Ağa odası ise zemindeki revaklardan birine asma kat şeklinde sonradan
eklenmiş olmalıdır. Bu ara bölümün üzeri
kasrın plan şemasıyla örtüşmeyen yalancı
bir kubbe ile değerlendirilmiştir. Josephus ürelot'un çizdiği, yapıya ait bilinen en
eski gravürde büyük boyutlu ve yüksek
fenerli olarak tasvir edilen kubbe Robertson'un XIX. yüzyıl ortalarında çektiği fotoğrafta görülmediğine göre sonraki bir
dönemde yeniden ele alınmıştır. Geniş saçaklı kırma çatının ortasında yer alan çokgen kasnaklı ve aydınlatma fenerli kubbenin yanı başında uzun bir baca yükselmektedir.
yeşil

SERAHS
Divanhane ile buna bitişik giriş bölümünün önünde günümüzde kapatılmış olan .
kasrın inşa edildiği dönemde sütunlar üzerine oturan , üst örtüsü sebebiyle direklik
olarak da tanımlanan bir açık divanhane
yer almaktaydı. Ahşap tavanlı bu mekanın m ermer sütunlara oturan yüksek kemerli revak dizisi John Frederick Lewis'in
1835 tarihli gravüründe net biçimde görülmektedir. Bu gravür divanhElneyi açık
haliyle tasvir eden son görsel kaynak olmalıdır. Nitekim aynı yüzyılın ortalarında
kasrın açık divanhanesinin kapatıldığını
Robertson'un fotoğrafı ortaya koymaktadır. Mekanın deniz yönündeki tek çıkması
kasrın planında sözü edilen . deryaya naZif taht-ı hümayunu tanımlamaktadır. Günümüzde kasetli bir tavanla örtülü olan
mekanın ortasında yer alan merdivenle
alt kata inilmektedir.
Kasrın dış

mimarisi günümüzde oldukkemerli
kapının köşesinde bulunan mermere oyulmuş kum saati tezyinatı dışında bir süsleme programının izlenmediği cephelerin
bu kadar sade yapılmadığı düşünülebilir.
Özgün kaplaması hakkında iki ihtimalin
öne sürüldüğü cepheler alt kısımda mermer levhalarla, üstte çini ile kaplanmış
olabileceği gibi sıva kaplı cephelerin kalem
işleriyle bezendiği de tahmin edilebilir (Eldem, Köş kler ue Kas ırlar, s. 356) . Nitekim
Franz Babinger koleksiyonunda bulunan
1794 tarihli panoramada kapalı divanhanenin dış yüzeyindeki bezerneler farkedilmektedir. İç mekanda ise divanhanenin
kubbesi kalem işi süsleme kompozisyonu
ile dikkati çeker. Merkezinde sekiz kollu
bir yıldızın yer aldığı kubbenin etrafı vazo
içindeki çiçeklerle değerlendirilen yaldızlı
madalyanlar ve bitkisel motiflerle bezenmiştir. Geçmişte kasetli düzenlemeye sahip kubbe köşelerinde günümüzde yaldız
lı madalyanlar içindeki manzara resimleri
görülmektedir. İnşa edildiği dönemde gösterişli bir bezemeye sahip olduğ u d üşünü
len kubbenin yanı sıra kas rın iç dekorasyonunun da zengin olduğu XVIII. yüzyıl
masraf defterlerinden anlaşılmaktadır. Sedefkarl kanatlı pencerelerde sakız dokumasından perdeler, sırmalı kadife yastık
lar. kırmızı çuhadan minderler ve billur fanuslar dekorasyanun zenginliği hakkında
fikir vermektedir. Bir dönem de Gülhane
Tıbbiye Mektebi 'nin ecza deposu şeklin
de kullanılan . ancak mektep taşındıktan
sonra kendi haline terkedilen Sepetçiler
Kasrı 1960'1ı yıllarda restore edilmiştir. 1980
onarımından sonra yapının alt katı restor an, üst katı Uluslararası Basın Merkezi
olarak hizmet vermektedir.

ça sadedir.

Girişin sağlandığı basık

mında
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Tü rk devletlerinde
önüne gelerek
L meslek ve unvan ifa d e eden kelime . .J
bazı isiınieri n

Farsça'da " baş " manasında olup " baş
kan. reis" anlamına da gelen kelime Türkler tarafından İslamiyet'ten önce de kullanılmıştır. Nitekim İslam öncesinde Kıpçak
reisierinden bazısının unvanı "ser-cenkşi"
idi. Karahanlılar ' da "ser-hay!" (kervan ve
kafil e baş ı ) tabiri geçer. Moğollar'da Cengiz Han ordusunda ileri karakol niteliğin 
deki mukavemet noktalarına "ser-i pul"
denir. Anadolu Selçukluları ' nda ordu kum andanına "ser- leşker" (su başı) adı verilirdi. Serin Arapça'sı olan re's veya rels ile de
birçok kelime elde edilmiştir.
Osmanlılar' da

ser ile
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yapılmış.

devletin
saray, merkez ve taşra teşkilatlarında , özellikle askeri yapıda kullanılmış çok sayıda
birleşik kelime mevcuttur. Bunlar arasında
" çalgıcıbaşı , orkestra şefi " veya "karakol,
öncü asker" anlamında ser-ahenk; "ordu
kumandanı, serdar" anlamında ser-asker;
"bostancıbaşı" anlamında ser-bostan!; "çavuşbaşı " anlamında ser-çavuş ; "taşrada 

ki

ser-defter; "gönüllü fedai asker"
serdengeçti; " hekimbaşı" anlamında ser-i etıbba veya ser-tabib; " kapı
cıbaşı" anlamında ser-bewaban; "ekmekçibaşı" anlamında ser-habbaz sayılabilir.
Sınır başı veya boyu için ser-had. saray
terzilerinin başı için ser-hayyatln, hazinedarbaşı için ser-hazin, başmabeynci için
ser-karin veya ser-kurena. başkatip için
ser-katib, kağıtçıbaşı için ser-kırtasi tabirleri kullanılırdı . Kilercibaşıya ser-kilarl.
Mevlevl ayinlerinde sazendelerin şefine serkuduml, el yazması eserlerin ilk sayfaların
da bulunan süslü başlığa ser-levha. Hassa Mimarlar Ocağı'nın başına ser-mi'maran. başyazara ser-muharrir. saray müneccimlerinin amirine ser-müneccimln. Yeniçeri Ocağı' nın çorbacıları olan orta ve bölükbaşılara ser-piyadegan. başa giyilen her
türlü başlığa ser-puş . Yeniçeri Ocağı zabitlerinden sekbanbaşıya ser-sekbanan, avcıbaşıya ser-şikarl, turnacıbaşıya ser-turnal, zağarcıbaşıya ser-zağarl. kuyumcubaşıya ser-zergeran, zurnacıbaşıya ser-zurnal denirdi. "Seran" biçiminde çağulu da
olan ser kelimesiyle daha pek çok kavram
yapılmıştır ( Paka lın , lll , 175 vd.). Osmanlı
lar'da zaman zaman ser yerine Türkçe baş
kelimesi de kullanılmış . Bunlardan başve
kil veya başbakan gibi birçoğu hala devam
etmekte, kelimenin sonuna getirilerek yapılan onbaşı , yüzbaşı ve binbaşı gibi kelimeler de günümüz Türkçe'sinde varlığını
korumaktadır (bk. BAŞ ) .
anlamında

sekbanların

veya gönüllü olarak sefere
ser-gerde veya ser-çeşme; "bir zümrenin başı " anlakatılanların başı " anlamında
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Türkmenist an'da tarihi bir

şehi r.

.J

Günümüzde üç ülkenin (İ ra n , Afganistan
ve Türkmeni stan) sınırları içinde bulunan
tarihi Horasan bölgesinin Güney Türkmenistan kesiminde yer alır. Eski adı HerlrOd
olan Tecen ırmağının orta havzasında bu
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