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TAKDİM

ilim, kültür, sanat ve siyaset çevrelerinde derin yankılar meydana getiren “İstanbul'un Fethi” dünya tarihinin bir dönüm noktasıdır. Fetihten sonra payitaht ilan edilen ve Fatih Sultan Mehmed tarafından yeniden bir dünya başkenti hâline getirilmek istenilen İstanbul, kısa bir sürede Asya, Avrupa ve Afrika'nın büyük bir
kesimini içine alan geniş bir hinterlandın siyasî ve coğrafî bütünleşmesinin ilk nüvesini
meydana getirdi. Bütün imparatorluk zamanla İstanbul merkezli bir kültür ve sosyal yapının
tesiri altına girerken Osmanlı başkenti dünya siyasetinin en büyük belirleyicilerinden birisi
hâline geldi.
Osmanlı dönemindeki ilk Patrik G. Scholarios'un, “büyük bir kısmı boş, yoksullukla perişan
olmuş harabe bir şehir” olarak tasvir ettiği İstanbul'un imar ve inşa faaliyetleriyle çehresi kısa
bir sürede değişti ve Türk-İslâm şehri hüviyetini kazandı. Fatih Sultan Meh- med'in Beyazıt'ta
inşa edilen ilk sarayına Sarây-ı Atîki Âmire (Eski Saray), bugün Topkapı Sarayı olarak bilinen
ikincisine ise Sarây-ı Cedîdi Âmire (Yeni Saray) adı verildi.
Fatih'in “iki denizin ve iki karanın hükümdarı” unvanına uyacak biçimde tarihi İstanbul
yarımadasının Haliç, Boğaziçi ve Marmara Denizi ile çevrili Sarayburnu'nda inşa edilen Topkapı
Sarayı, devlet teşkilatı ve kullanım ihtiyacına göre şekillendi. Fatih Sultan Meh- med tarafından
tasarlanan ana planı 1460-1478 yılları arasında inşa edilen ve XIX. yüzyılın ortalarına kadar her
dönemde çeşitli ilâve ve değişikliklerle günümüze ulaşan Topkapı Sarayı, yaklaşık dört asır
boyunca Osmanlı Devleti'nin idare, eğitim, sanat merkezi ve padişahın evi olarak kullanıldı.
Osmanlı

geleneğinin

inanç

ve

hassasiyetini,

sosyal

ve

ekonomik

yapısını,

politik

motivasyonunu ve görsel hassasiyetini ihtişamlı bir şekilde dışa vuran bir mekân olarak
temayüz eden Topkapı Sarayı, 1985 yılında İstanbul'un Tarihi Alanları ile birlikte UNESCO
Dünya Miras Listesi'ne kabul edilerek tüm insanlığın ortak mirası hâline geldi.
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Bu

büyük

emanete

sahip

çıkmak

ve

gelecek

nesillere

aktarmak

öncelikli

sorumluluğumuzdur. Zira güçlü bir gelecek inşası, devraldığımız bu eşsiz kültür ve medeniyet
mirasının aslına uygun bir şekilde muhafaza edilmesi, doğru anlaşılması ve anlatılmasıyla
gerçekleşecektir. Osmanlı İmparatorluğu'nun ihtişamlı dönemlerinin şahidi, saltanat ve hilafetin
merkezi olan, 1924 yılında müze olarak ziyarete açılan Topkapı Sarayı'nın kulaktan dolma
bilgiler, dedikodular ve söylentilerden ziyade gerçek kaynaklardan öğrenilmesine ve
öğretilmesine olan ihtiyacın bugün dünden çok daha önemli olduğu aşikârdır. Türkiye'nin
tarihsel hinterlandını oluşturan Osmanlı mirasına sahip çıkabilecek bir stratejinin geliştirilmesi
ancak Topkapı Sarayı başta olmak üzere kültürel değerlerimizin doğru anlaşılması ve
anlatılmasıyla mümkündür.
Duayen akademisyenler ve müze uzmanları tarafından; Topkapı Sarayı Müzesi'ni yerli ve
yabancı ziyaretçilere tanıtan rehberlerden bir grubunun eğitiminden hareketle, Topkapı
Sarayı'nın mimarisi, törenleri ve koleksiyonlarının bir kitaba dönüştürülmesi, daha çok rehbere
ve meraklısına Topkapı Sarayı'nı doğru bilgilerle öğretecek olması bakımından kıymetli bir
çalışmadır. Eğitim programının hazırlanmasında ve eserin kitaplaşmasında emeği geçenlere
teşekkür ederim.
Prof. Dr. Numan KURTULMUŞ
Kültür ve Turizm Bakanı

5
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ÖNSÖZ

opkapı Sarayı, mütevazı fakat görkemli ve zarif yapısıyla, hoş bahçeleri
ve özgün konumuyla, içindeki hazinelerin ve yazılı kaynaklarının zenginliğiyle hem Osmanlı İmparatorluğu'nun en büyük sarayı, hem de hafızasıdır. İstanbul'un fethinden sonra Beyazıt'ta Sarây-ı Atîki Âmire (Eski Saray) denilen ilk sarayı
yaptıran Fatih Sultan Mehmed, 1459'da devlet erkânını yanına çağırarak şehrin herhangi bir
yerinde kendilerinin ismiyle anılacak bir cami, bir han, bir hamam ve bir pazar yeri inşa
etmelerini talep etti. Kendisi de yaptırmak istediği Sarây-ı Cedîdi Âmire (Yeni Saray) adı verilen
mekân için İstanbul'un günümüzde Sarayburnu denilen ve Osmanlıların Zeytinlik adını
verdikleri birinci tepesini, Fatih Camii ve Külliyesi için de o zaman şehrin en güzel alanı olarak
kabul edilen dördüncü tepesini seçti. İstanbul'da kısa bir sürede gerçekleştirilen mimarî
projeler, bir yandan şehrin dört bir yanında saltanat yapıları, saraylar, cami külliyeleri, askerî ve
ticarî yapıları ortaya çıkarırken bir yandan da imparatorluk inşasının devlet yapısındaki
dönüşümünün boyutlarını anlaşılır hâle getiriyordu. Diğer bir deyişle harap Doğu Roma
başkenti üzerine Türk-İslâm şehri hüviyetini kazanmış tipik bir Osmanlı şehri yükselirken
hanedanın filizlenmekte olan imparatorluk vizyonu ve kimliği de belirginleşiyordu.
İktidarı süresince Osmanlı başkentini gerçek bir devlet merkezi yapmak düşüncesinden
hiç vazgeçmeyen ve Bizans Hükümdarı I. Konstantinos'tan sonra şehrin ikinci kurucusu olan
Fatih Sultan Mehmed'in öncülüğünde başlatılan ve ondan sonra da sürdürülen faaliyetlerle
bütün imparatorluk kısa bir zaman içerisinde İstanbul merkezli bir kültür ve sosyal yapının
tesiri altına girdi. Özellikle XVI. yüzyıldan itibaren taşradaki şehir hayatında payitahtın manevî
ve kültürel baskısı sürekli hissedildi. Bu durum İstanbul'u bir cazibe merkezi haline getirdiği
gibi ekonomik bakımdan da bütün dikkatlerin payitahta yönelmesine sebep oldu. XVI.
yüzyıldan itibaren yayılmış
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olduğu Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının bütün özelliklerini taşıyan İstanbul, kalabalık nüfusu
yanında Yeni Saray ve görevlilerinin de sivil hayatı doğrudan etkilediği ve belki de bütünüyle
Saray ve çevresiyle özdeştirilen bir şehir olarak anılmaya başlandı.
İki kıtaya ve iki denize hâkim bir yerde kurulan ve Sarayburnu'nda bahçe düzenlemeleri ve
köşklerle başlayan Topkapı Sarayı'nın inşası Sûr-ı Sultânî ile devam etti ve deniz tarafındaki
Doğu Roma surlarıyla bütünleşerek şehirden ayrıldı. Bulunduğu araziye uygun biçimde yatay
bir genişlemeyle birbirine eklemlenmiş bir yapılanmaya sahip olan, devlet teşkilatı ve kullanım
ihtiyacına göre şekillenen ve Bâb-ı Hümâyûn'daki kitabede 883'te (1478) bitirildiği kayıtlı olan
Topkapı Sarayı'na XIX. yüzyılın ortalarına kadar her dönemde çeşitli ilâveler yapıldı.
Tarih boyunca gerçekleştirilen restorasyon, tâdil ve ilâvelere rağmen Fatih Sultan Mehmed
tarafından tasarlanan ana planını hiçbir zaman kaybetmeyen, Osmanlı Dev- leti'nin idare,
eğitim, sanat merkezi ve padişahın evi olarak kullanılan Topkapı Sarayı, Osmanlı sivil
mimarisinin ve süsleme sanatlarının yaklaşık dört yüz yıllık geçmişini bünyesinde barındıran
emsalsiz bir yapılar topluluğudur. Hem resmi hem de özel ihtiyaçlara hizmet eden Yeni
Saray'ın içerisine inşa edilen yapılar, Osmanlı İmparatorluğu'nun üç kıtadaki hâkimiyetini
sağlamlaştırdıkça çeşitlenmiş İslâm, Türk ve Avrupa geleneklerinin sentezini oluşturmaya
başlamıştır.
Hânedan mensuplarının XIX. yüzyılın ikinci yarısında Batılılaşma arzu ve temayülünde olan
Sultan Abdülmecid tarafından yaptırılan Dolmabahçe Sarayı'na taşınmasından sonra da
Topkapı Sarayı önemini hiçbir zaman kaybetmemiştir. Cülus ve cenaze merasimlerinin
gerçekleştirilmesinin sürdüğü Topkapı Sarayı'nda her Ramazan ayının on beşinci günü
padişahların katılımıyla Hırka-ı Saâdet ziyaretleri yapılmıştır. 1840-1924 yılları arasında Hırka-ı
Saâdet ve Hazîne-i Hümâyun hizmetlerine bakan, Enderûn-ı Hümâyun hademesi adı verilen
kadro ile harap durumdaki Harem-i Hümâ- yun'da barınan saraylılar Topkapı Sarayı'nın son
sakinleri olmuştur.
Sultan Abdülmecid devrinde İngiliz elçisi Stradford Canning'e Hazine-i Hümâ- yun'daki
eşyaların gösterilmesiyle başlayan Topkapı Sarayı'ndaki müzecilik faaliyetleri Sultan Abdülaziz
devrinde teşhir edilen eserler için bugün sarayın değişik birimlerinde
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kullanılan ampir üslûbunda yaptırılan camekânlı vitrinlerle sürmüştür. Sultan Meh- med
Reşad'ın bazı bölümlerini restore ettirdiği ve Seferli Koğuşu'nu Çin porselenlerinin sergilendiği
bir mekân hâline getirdiği Topkapı Sarayı 1919'da İstanbul'un işgaliyle birlikte ziyarete kapatıldı
ve az sayıdaki kadim sakiniyle baş başa kaldı. 3 Nisan 1924'te “Müze” hâline getirilerek İstanbul
Âsâr-ı Atîka Müzeleri Müdürlüğü'ne bağlanan Topkapı Sarayı'nda tespit ve tasnif çalışmalarıyla
birlikte, son derece harap olan pek çok yapının onarım çalışmaları da başlamıştır. 9 Ekim 1924'te
bazı bölümleriyle, 1934'te ise tamamen halkın ziyaretine açılan Topkapı Sarayı'nda mimari
restorasyonlar, teşhir ve tanzim çalışmaları, eser konservasyonları, geçici sergiler ve yayın
çalışmaları günümüzde de devam etmektedir.
Osmanlı yönetim sisteminin evrensel ölçüsüyle de muvazi olan ve Osmanlı Dev- leti'nin üç
asırdan fazla bir süre üç kıtayı yönettiği Topkapı Sarayı, günümüzde de ilgi görmeye devam
ediyor. Dünya müzeleri arasında tarihsel yaşantısı ile bugüne ulaşabilmiş nadir örneklerden olan
ve Osmanlı'nın en parlak dönemlerinin şahidi, saltanat ve hilafetin merkezi olan Topkapı
Sarayı'nın hem öğrenilmesi hem de öğretilmesine yönelik faaliyet ve çalışmaların büyük önem
arz ettiği âşikardır. Bu çerçevede İslâm sanatı, maneviyatı ve dünya görüşünün Osmanlılar eliyle
biçimler alanındaki bir açılımı olan Topkapı Sarayı'nı ve burada yaşananları, kulaktan dolma
bilgiler, dedikodular ve söylentilerden ziyade gerçek kaynaklardan öğrenilmesi de âdeta bir
zorunluluktur.
Türkiye'de en çok ziyaret edilen müze olma özelliğine sahip Topkapı Sarayı'nın doğru
anlatılması amacıyla ve Saray'ın Türkiye'nin tarihi ve medeniyetinin tanıtımı açısından
öneminden dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığı kapsamlı bir proje hazırladı. Saray; medeniyet
tarihi, kutsal alanlar, eğitim alanları (Enderun), güzel sanatlar, harem hayatı, köşkler, siyasi
alanlar konusunda uzman üniversite hocaları tarafından anlatıldı. Ayrıca, sarayın yöneticileri ve
uzman personeli de sorumlu oldukları alan ve koleksiyonları anlatarak bu derslere katkı sağladı.
Açılış dersi, 17 Kasım 2014 tarihinde Topkapı Sarayı Müzesi Konferans Salonu'nda Müze'nin eski
Başkanı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. A. Halûk Dursun'un sunumu ile başladı.
11 Aralık 2014 tarihine kadar devam eden sunumlar aynı gün İstanbul İl Kültür ve Turizm
Müdürü Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili ve Topkapı Sarayı Müzesi Müdiresi Ayşe Erdoğdu'nun
katılımıyla gerçekleştirilen değerlendirme oturumuyla tamamlandı. Projede yer alan
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sunumlar gecikmeli de olsa İstanbul Topkapı Sarayını Sevenler Derneği'nin öncülüğünde
Kuveyt Türk'ün katkı ve destekleriyle kitaplaştı.
Elinizdeki çalışmanın hem Topkapı Sarayı'nı ziyarete bir ön hazırlık, hem de Osmanlı
tarihine Saray'ın penceresinden bakmaya vesile olacağını ümit ediyoruz. Programın hazırlanıp
gerçekleştirilmesi ve kitaplaşmasına katkıda bulunan herkese teşekkür edilmesi, yerine
getirilmesi gereken bir vecibedir. Bu çerçevede en büyük payın İstanbul İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü, Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü, kamu yararına çalışan İstanbul Topkapı
Sarayını Sevenler Derneği, İstanbul Rehberler Odası ve Kuveyt Türk Katılım Bankası ile hem
akademik hem de uzmanlık alanlarında yetkinliklerini gösteren sunum sahiplerine ait olduğu
belirtilmesi gereken bir husustur. Beklentimiz bu çalışmanın Topkapı Sarayı'na dair
araştırmaların artması ve çeşitlenmesine sebep olmasıdır.

Prof. Dr. Mustafa S. KÜÇÜKAŞCI
Topkapı Sarayı Müzesi Başkanı

9
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TOPKAPI SARAYI’NI DOĞRU ANLAMAK VE DOĞRU GEZMEK

Prof. Dr A. Halûk Dursun*

nasıl

kısmını açmaya başladık, bir kısmını henüz

anlatabiliriz, kapalı olan alanlar hakkında nasıl

Topkapı

Sarayı

Müzesi'ni

açmadık. Belki sizlere bir cemile yaparız, önce

bilgi sahibi olabiliriz ve bunu akademik bir

onları gösteririz. Bir de saray o kadar zengin

söylemle

profesyonel

tarih

bilgisi

olan

bir medeniyet ve kültürün kurumsal yapısı ki,

uzmanlar

tarafından

nasıl

aktarabiliriz?

ben kendim için söylüyorum, hâlâ yeni şeyler

Müzenin ziyaretçi güzergâhını daha etkili

öğreniyorum.

nasıl yapabiliriz? Rehber arkadaşlar zaman

büyük bir şey öğrenme keyfi. Siz de öğretme

zaman

beni

gördüklerinde

özel

Ne mutlu

ki öğreniyoruz,

sorular

keyfini yaşıyorsunuz. Bu eğitimin sonunda

sordular, hâlâ soruyorlar da. Dışarıdan bize,

birlikte öğrenme keyfini tatmış, yeni bilgileri

rehberlerin teorik bilgi dışında bazı alanları

paylaşmış

yerinde gezip görme imkânları olup olmadığı

hocalar seminer şeklinde bu bilgileri size

hep soruluyor. Bir de rehber arkadaşlar iş

aktarmış olacaklar.

sırasında, haklı olarak, kendi meraklarını ve
kendi

özel

ilgilerini

saray

olacağız.

Bu

konuları

çalışan

Bana göre Kültür ve Turizm Bakanlığı

üzerinde

korosu sanatçıları Topkapı Sarayı'nın olmazsa

gösteremiyorlar. Çünkü onlara sorumluluk

olmazları. Topkapı Sarayı musikisiz olmaz,

verilmiş, belli saatte çıkması ve toplanması

tarih boyunca da olmamış. Belki hiçbir

gereken bir grup oluyor. Şimdi bunları

sarayda musiki, kendine özgü müzik bu kadar

değerlendirerek, hem müze yönetimiyle baş

yoğun yaşanmamıştır. Bunlardan da haberdar

başa kalmak, hem de müzeyi gezdirenler

etmek, canlı olarak sizlere göstermek üzere

birbirleriyle kaynaşsınlar, dertlerini, tekliflerini

Kültür Bakanlığı korosunun çok seçme bir

söylesinler diye düşündük. Daha pratik, daha

grubu o dönem örneklerinden bir sunum

sorunları aşıcı, çözümleyici işbirliğine nasıl

yapacaklar.

gideriz, o da var. Ben bunları zaman zaman
rehber

arkadaşlarla

dışarılarda

hep

yapıyordum. Ama burada biraz daha genel
yapmış olacağız. Hem rehber arkadaşların
kokart

aldıktan

sonra

belki

hizmet

içi

eğitimini sağlamış, hem de yeni gelişmeleri
kendilerine iletecek bir proje geliştirmiş
olduk. Nedir o proje, Topkapı Sarayı Müzesi
zaten tarihi bir yer, burada ilave ne var
diyeceksiniz. Çok alan var. Şimdi bunların bir

Bunun

dışında

sanatı

ve

estetiği

gösterme imkânı bulacağız. Fakat benim
biraz özel merakım, damak zevkim var.
Damak zevkinin çok yoğun yaşandığı bir
saray burası. Ben de bundan büyük keyif
alıyorum. Büyük projelerimizden bir tanesi de
Saray

Mutfaklarına

ziyarete

gelenlere

geçmişte burada pişirilen bazı yiyecek ve
içecekleri

zaman

zaman

göstermek,

tattırmak. Mut

* Topkapı

Sarayı Müzesi Müdürü (E)
TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı (E)
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi
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faklar nerede diye içeri girip aramak yerine,

Bunun dışında başka tatlar da var. Geçen

şu taraftaymış diyeceği helva ya da kahve

sene birkaç defa baklava alayı yaptık, belki

kokusuna doğru ziyaretçileri yönlendirmek.

sizlerden de katılan oldu. Eski Saray usulü

Fakat o kadar da aklımıza gelmeyen sıkıntılar

cevizli baklava yapıldı ve büyük tepsilerle

oluyor ki, fiziki şartların yetersizliği gibi, onun

ikram ettik. Saray'ın baklavası, akide şekeri

için biraz

mek

meşhur (R-2). Böyle tatlar var. Baklava alayı

durumunda kaldık. Ama hiçbir fırsatı da

bunu

ertelemek,

ötele-

ile ilgili ilk basın toplantısını yaparken baklava

kaçırmıyoruz. İşte Muharrem ayı gelince,

tepsilerini elimle gösteriyor, “İşte bu Has

mersiye okutma etkinliği yaptık (R-1). Aşure

Mutfaklar,

denemesi yaptık, çünkü o döneme ait

ronomik

merkezlerinin

reçeteleri yapıyoruz. Bir aşure reçetesi

diyorum.

Ertesi

buranın

ve
gün

dünyanın
bir

gast-

örneğidir”

bütün

basında

“astronomik “olarak çıkıyor. Ajans öyle yazmış
başka bir konu ama artık editör denilen
insanlar kalmadığından kimse okuyup tashih
yapmadığı için o şekilde geçmiş oldu Saray'ın
bu

gastronomik

tarafı.

Osmanlıca'sı

şikemperver yani işkembesini seven demektir
gurmenin karşılığı. Musiki ile damak tadı, bu
özel tatlar her zaman bu Saray'ın içinde
bulunmuştur.

(R-l) Topkapı Sarayı Müzesi aşure denemesi

var, 1700'lü yıllarda yapılmış. Aşureye bal, süt
koyuluyor. Bu bizim ağız tadımıza pek uygun
gelmiyor; ama çala çala havaya dönecek,
yapa yapa da bir tat ortaya çıkmış olacak.
Saray'da nevruz tatlısı var. Başka bir takım
tatlar var, helva gibi. Bu saray helvanın en
güzelinin yapıldığı yerlerden birisi. Saray
(R-2) Baklava alayı etkinliği

Mutfağı'nda Helvahâne var. Bu helvamızı bir
marka haline getirip sunmamız lazım. Kahve
yine bu şekilde. İstanbul'daki en güzel kahve

Şimdi Topkapı Sarayı'nı nasıl anlıyoruz,

Topkapı Sarayı'nda içilir denmesi lazım. Bunu

nasıl anlatmak durumunda kalırız, ben size

yapmak zorundayız.

biraz ondan bahsedeceğim. Benim de

11
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Saray'da yaşadıklarımı, buradaki gözlemlerimi

surların denetimi için bir özel birlik kurulması

ifade edeceğim. Saray'ın konumunun sur

lazım. Bugünkü anlamıyla jandarma birliği,

içinde Sarayburnu bölgesinde olmasının özel

Bostancı birlikleri. Fakat Bostancı İstanbul'da

bir sebebi var, seçilmiş bir yer. Tam birebir

da aynı şekilde kullanılır. Biraz tali araziyi, boş

Bizans

Sarayı'nın

biliyorsunuz

olduğu

sarayın

değil,

araziyi koruma birliği demek. Merkez muhafız

biraz

farklı.

alayı değil, çevreyi, bostanları koruyan birlik

Bizanslılar gibi Osmanlılar da bir yerde bir

demek. Merkezde başka koruma birlikleri var.

dönem

Şimdi

oturup

yeri

yer

sonra

başka

saraylara

içeriye

doğru

baktığımız

zaman

geçmişler, onların Tekfur Sarayı'na geçtiği

askerlerin bir kısmı içe doğru daha yakın

gibi Osmanlılar da Dolmabahçe Sarayı'na

koruma görevi alacak, onun için onlara kışla

geçmişler. Fakat bu yerler çok da birbirlerine

yapmak lazım. Şimdi, en az bilinen şeylerden

uzak yerler sayılmaz.

bir tanesi sarayın kışlalarından hangisi ayakta
sorusu? Çok güzel bir kışlamız var, Zülüflü

Bir taraf Marmara Denizi'ni gören tarafı

Baltacılar Ocağı. Ocak ile kışla aşağı yukarı

tercih etmiş, bir taraf daha geniş açı istemiş,

aynı anlamda kullanılıyor, akşam kalındığını

Boğaziçi ve Haliç görüntüleri de var. İki

gösteriyor. Bostancılar öyle değil, içeride

taraftan iki ayrı yer, alternatif ile görüntüyü,
manzarayı
Topkapı

renklendirme
Sarayı'nın

duygusu

sıralamasına

var.
göre

gidersek, en önemli tarafı doğal manzara
seçimi, biraz Bizans'tan farklı ama hemen
onun yanında. Olmazsa olmazı korunma, bu
manzarada

biz

kendimizden

garanti altına alma. Kendini garantiye nasıl
alacaksın, kuvvetli bir surla. Deniz tarafından
zaten Konstantin o imkânı sağlamış. O zaman
kara tarafını Sûr-ı Sultânî denilen duvarlarla

üzerine koruma kuleleri yapmak ve içeri
girmek için de kapılar açmak, çok kuvvetli
küçük koltuk kapısı açmak ve hizmeti ara
manzarayı

beğendik,

manzara

Şimdi,

Ocağı,

bugünkü

Önce

ne

korunacak,

padişahın

hayatı

korunacak, sonra çoluğu çocuğu korunacak.
yapılacak. Gel deyince gelinecek ama bir
taraftan da dışarıdan gelecek akınlara karşı
bir set oluşturulacak. Onun için Zülüflü
Baltacılar Ocağı bu şekilde kondurulmuş tam
anlamıyla. Şimdi Zülfü Baltacılar Ocağı'nın

şömine gibi düşünün. Ocağın etrafında seki
olacak. Seki yükseltilmiş alan demek Saray'da.
Eğer etrafı çevrili ise maksure deniliyor.

kapılar açmak. Zaman zaman bunlara da,
bağlamak.

Baltacılar

Ocak dendiği zaman büyük ocak olacak,

Surların belli yerlerine kule yapmak, bunların

ile

Zülüflü

anlamıyla Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı.

yapısını yerinde göreceksiniz.

Sarayın yapıldığı andan itibaren çevirmek.

kapısı

alayı

Demek ki İç Muhafız Alayı Harem'in yakınına

geçerken

başımıza bir hal gelir mi duygusu, kendini

servis

muhafız alayı gibi düşünün. Tam muhafız

ana

üzerinden

Saray'da

olarak sağlandı, kapımız kapandı. Fakat bu

çok

önemli,

yani

terminoloji ne kadar doğru kullanırsanız o
kadar hâkim oluyorsunuz. Belli grup ayrılmış,
ağalar

güvenliği sağladık, güvenlik surlarla fiziki

terminoloji

grubu

diyoruz

ona.

Günümüzde

komutanlar grubu deniyor. Sonra

kapıların açılması, kapanması ve
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diğer erat, nefer, onlar için bir yatakhane

kurulmuş olması lazım. Sarayda toplumdan

lazım, yatakhaneden sonra diğer gündelik

farklı olarak israf edilebilir, toplumda israf

ihtiyaçlarının karşılanacağı alanlar gerekiyor

edilmez. Çünkü Sarayda gösteriş var. Şimdi

ve

orada

bağımsız

bir

ocak

olup

olmadığını

helalinden

ne

olabilir?

Tütünü

anlamak için bakmanız gereken bir takım

tellendirmek, tütünü ince ince kıymak lazım.

şeyler var. Bağımsız bir ocak varsa, kendine

Tellendirme oradan geliyor. Tel ne kadar ince

özgü hamamı var mı? Çok güzel bir hamamı

ise o kadar makbul. Ondan sonra tüttürmek,

var,

kokusu üzerine sinmeyecek, el değmeyecek.

çarşı

hamamına

gitmiyorlar.

Sonra

mescid var mı, var. Şimdi düşünebiliyor

İşte

musunuz bir kışla var sarayda, içinde ocaklı

gündelik hayatta bunun şampiyonu. Nedir o,

oturma bölümleri var, yatakhane, hamam

çubuk (R-3).

bölümleri var, şadırvan da var. Bana göre
İstanbul'da
alanında

sanat
en

tarihi,

güzel

mimarlık

küçük

saray,

birazdan

bahsedeceğim

Bana çubuğunun uzunluğunu söyle,

tarihi

mescid,

bu

senin

kaliteni

söyleyeyim.

Çubuk

bir

eli

metreden uzun, uzanmak zor. Bu işi yapmak

böğründeli ahşap mimari, kitabeli küçük bir

için çubukçu denilen bir taife var. Bir de

saray mescidi. Sarayda sekiz tane mescid var.

bunun çubuk ağası var. Çubuk ağası herkese

Bir tanesi Zülüflü Baltacılar Ocağı'nın minik

hizmet

mescidi, fevkâni sarayda yapının iki katlı

ediyor. Her tarafta çubuk içilemiyor, çubuk

olduğunu gösterir. Sonra çok hoş bir tarafı

içme odaları var. O dönemde bunlara çubuk

var, bunların gündelik hayatında bazı keyifleri

odası deniliyor. Şimdi size inşallah hazır bir

var. Sarayda bütün bu keyiflerin helal üzerine

çubuk odası açacağız. Orijinal bir model,

etmiyor,

sadece

ağalara

hizmet

(R-3) Zülüflü Baltacılar Ocağı, Çubuk Odası

13
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bir

kompleksten

Zülüflü

gönülleri açması, hoşluk yapması ve ata

Baltacılar Ocağı'nda, orada bir çubuk odası

büyük derecede bağlılık. Ölen atı için mezar-

da var. Etrafı yükseltilmiş ahşap seki, üzerinde

taşı yaptıranlar bile var. En meşhuru Genç

minder,

Osman (R-4). Niye bu kadar çok ağlıyorsun

minder

bahsettim

de

ya

zimmetleniyor.

Seki

arkasındaki duvarlarda herkesin çubuk dolabı

dedikleri

var. Dolaplar ince uzun, on santimetre eninde

sevenler daha sonra ahirette buluşacaklar.

zaman;“bizim

bir metre boyunda ve anahtarlı, hiç kimse

Atın ruhu yok, atlar cennete gitmeyecekler,

başkasının çubuğunu kullanmıyor. Minderini

göremeyeceğim, onun için çok ağlıyorum”

dolabın altından alıyor. Ondan sonra çubuk

diyor. İşin böyle bir tarafı da var. Burada atı

ağaları geliyor, küçük mangalları, lüleleri ve

ortaya

taka tukaları önlerine koyuyor. Takatuka

jandarma birlikleri dikkat ederseniz bunu

küllük demek. Çubuk sol elle içiliyor, sağ elle

yapmaya başladılar. Atların arasında da at

koyuyoruz,

atsız

inancımıza

olmaz.

göre

Şimdi

de kahve içilecek veya tespih çekilecek.
Çubuk içilirken odada bir hat müzesi gibi
mükemmel bir kaligrafi ile yazılmış kitabeler
var, dekorasyon var. Yani alt tarafı askerî
militarist bir yapıdan bahsediyoruz. İnce sanat
ve bütün bu söylemiş olduğum aksesuarlarla
beraber saraydaki yaşam kültürüne, 'yaşama
sanatı' diyorum. Şimdi bu Zülüflü Baltacılar
Ocağını örnek olsun diye söyledim. Ana
konumuz bu değildi. Koruma birliklerine özgü
bir birlik olarak söyledim. Şimdi Zülüflü
Baltacılar Ocağını Saray'ın içine koyduk.
Bostancı Ocağını Saray'ın dışına koyduk.
Bir birlik daha koyacağız, bana göre esas
olan da bu, en sonunda onu geri getirmeyi
başardım. Bu sarayın olmazsa olmazı attır.
Dünyanın her zaman en güzel atları burada

(R-4) Sultan II. Osman’ın ölen atı Kır için
yaptırdığı mezar taşı, JSM. 36/1426

bulunmuş. En büyük hediye, en etkileyici
hediye, kadınlara da dâhil olmak üzere at
hediye edilirdi. Atatürk'ün eşine at hediye

cinsleri, türleri çok önemli. Geçerli olan at

ettiğini biliyorsunuzdur. Dolayısıyla at çok

Arap atıdır. Safkan Arap atı, diğer atlar savaş

büyük bir hediye. At eyer takımlarında,

atları, Avrupa atları, İngiliz atları hiç makbul

kadınlarınki farklı, saltanat arabaları ayrı, ama

değil mesela. Atı koyduk, attan sonra Zülüflü

esas nokta at burada. Atın göz önünde

Baltacıların hemen arkasında Has Ahırlar ve

bulunması, atın estetik değeri ile

İmrahor/Ahır Emiri Köşkü var. Has Ahır'ın
atlarını da oraya koyduk. Ama birçok yerde
ahır var. Şimdi, İslâm Bilim ve Teknoloji
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Tarihi Müzesi dediğimiz yerin kenarında da

dıysa “üzerine bir bardak soğuk su iç” diye su

ahırlar var. Aşağıda Çatladıkapı'dan gelirken

ikram ederlermiş. Öyle bir anlatım da var.

Ahırkapı, Otluk Kapısı var. Etrafında at çok

Buraya baktığınız zaman iskeleler çok önemli,

fazla. Saray'a, I. Avluya atla girilebiliyor. İkinci

Saray'a odun gelmesi, un gelmesi. Hasırlar

kapı olan Babü's-selâm'dan itibaren atla

yine Mısır'dan gelen burada üreti- lemeyen

padişahın

şeyler. Bostancılar, aynı zamanda adı üstünde

izni

dışında

kimse

giremiyor.

Sadrazam olarak tarihte tek İvaz Mehmet

bostanları işletiyorlar.

Paşa, Belgrad'ın fethi haberini getiriyor.

yetiştiriyorlar. O geleneği bizim saraydaki

Belgrad o kadar önemli ki, Padişah“Belg-

arkadaşlarımız zaman zaman yaptılar. Küçük

rad'ın fethi olmuştur, bırakın atla gelsin”

küçük burada bir şeyler yetiştirme geleneği

diyor. Dolayısıyla o bir istisna olarak tarihe

hep var. Aşağıda onun örneği bamyacılar ve

geçiyor. Onun dışında sadece Saray'a ve

lahanacılar diye iki ocak var. İki ocağın

padişaha ait olan atlar burada özellikle mu-

logoları var.

ayede günlerinde, bayramlarda bulunuyor.

Bizim kültürümüzde Orta Asya'dan beri

Tabii tek başına at değil, atın koşumları ayrı

zenginliğin bazı belirtileri var, bir tanesi de

bir sanat, saraciye dediğimiz bir sanat, o da
zenginliği

gösteriyor.

Rüstem

konut. Bütün sene boyunca aynı konutta

Paşa'yı

oturan kişinin zengin olma ihtimali sıfır.

hatırlayın, vefatından sonra müsadere edilen

Zenginlik göstergesi mutlaka yaz ve kış ayrı

ona ait eşyaların listesinin yayınlandığını
biliyorsunuz. İşte orada at koşum takımları
anlatılıyor, murassa mücevherli olduklarından

tipine konak diyoruz, konmaktan geliyor.

sağlayacak, gösterişi de var. Ama esas buraya

Türkçe bir kelimedir. Kış dışında oturulan

iaşe, zahire gelmesi lazım, onun için sarayın

konut tiplerine köşk yahut yalı diyoruz. Bu

iskelesi var. Sarayın iskeleleri nereler? Bir kere
en çok ne gelmesi lazım, yiyecek, odun
Odun

iskelesi,

oturmayacak. Padişah da, eşraf da bunun
merkeze yakın olan alanda bulunan konut

Şimdi at belli yere kadar bir lojistik destek

lazım.

konutta oturuyor olacak, aynı mekânda
içerisinde. Kışlık olarak da oturulan ve

bahsediliyor. Bu bir nevi zenginlik göstergesi.

gelmesi

Burada bahçelerde

balıkhane

saraya göre bir tabir. Yalı köşkü deniliyor.
İnsanların kendilerini denize atarak yüzmek
gibi niyetleri yok, dışarıdan denizi seyretmeyi

iskelesi var. Kapan iskeleleri var, kapan büyük
kantar demek. Birçok iskele var. Şu anda
bulunduğunuz yer Babü's-selâm kapı arası,

seviyorlar. Denizin içindeki balıkları avlamayı
seviyorlar. Osmanlıların asıl merakları tatlı su.
Konak

birisi ilk ceza aldığı zaman kapı arasına

dediğimiz
Harem'de

yapıları

getirilir, aşağıda bekletilir. Durumuna bakılır
def mi edilecek, yani sürgüne mi götürülecek

dediğim yer konak, kışın oturulan ana konut

yoksa kapının hemen dışına çıkarılıp oradaki

tipi Saray Haremi. Alternatif köşkler surların

çeşmenin başında siyaseten katl mi edilecek?

içerisinde

Af çok küçük bir ihtimal. Eğer katl ise şerbet

bahsediyorum. Bunun dışında da olabilir.

içirirlermiş, ecel şerbetini içti diye, eğer kurtar

Bizans da yapmış bunu. Bu sur içindeki

olabilir,

bulabiliriz.

nerede

bulabiliriz,

Sur-ı

Harem

Sultaniden

köşklerin
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bir kısmı Yalı Köşkü, İncili Köşk gibi şu an

mütalaa yerleri, ikincisi müzakere yerleri. Bu

olmayan köşkler. Bağdat ve Revan köşkü,

sarayın içinde Has Oda'lar Harem'de var. İyi

Haremin içinde III. Osman köşkü var. Bir

kötü oradan haremin içine giriş söz konusu

koridorla bir taşlık geçiyorsun, bir anda başka

olacak.

bir dünyaya girmiş oluyorsun. Ama esas köşk,

özellikle Ayak Divan'larında özel hadiseler

bana göre, Bağdat köşkü. Bütün açısıyla farklı.

olma durumunda padişah oraya çağırıyor,

Bağdat Köşkü'nün bir Harem ve bir de Kutsal

“Revan

Emanetler tarafına bakan kısmı vardır. Ana

Padişah ayak divanlarının özelliğinin bir daha

giriş kapısını göstermek için aşağıya inmek

altını çizeyim, ayak divanında padişah ayakta

lazım.

avluyu

durmaz, ayak divanında padişah oturur, Divan

hatırlıyorsunuz, oraya mutlaka girip oradan

üyesi ayakta durur. Padişah spora bile

bakmak lazım. Sarayın idman ve müsabaka

giderken oturuyor.

Bizim

son

açtığımız

yapılan alanı var. Burası eskiden hurda
baktığınız

zaman

daha

iyi

fark

ve Karaağalar Mescidi. Karaağalar Mescidi

doğru bakıyor padişah. En meşhuru IV. Murad'dır. Müsabakaları oradan izliyor. Atıcılık,
yapılıyor.

Aşağıdaki

gösterileri
iki

ocak,

Enderun

için

“padişahım yorulma gel şuraya sana geçici bir
oturun”

diyorlar.

O

gitmek.

Karaağalar

her

tekbiri

mihraba

işlemişler. Kâbe motifini onu yaşayarak, orada

mutlaka

diye uygulama yapıyor. Tabii yaptıktan sonra

yaptım

var.

olduğu yerler var. Haremin hiç gözükmeyen,

“ben de bir atayım da göstereyim nasıl atılır”

taht

motifleri

dışında, meşruta diyebileceğimiz görevlerin

seyrederken kendini kaptırıyor sahaya iniyor,

onun

Kâbe

açtık. Haremin yatak odaları, kadın koğuşları

IV. Mu- rad'ın da çok hoşuna gidiyor ve

padişah,

çinilerinde

Karaağa, Dârussaâde Ağası sonra da Harem

ibadet ederek geçirmişler. Kadınlar Mescidi'ni

gibi orası. Şehzadeler orada idman yapıyorlar.

seyredemez

mihrabı

Ağası oluyor. Onun için bütün hedefi Kâbe'ye

orada

Oğlanları yapıyor. Enderun'un arka bahçesi

ayakta

diyor.

Harem Mescidi var. Bunlar Kadınlar Mescidi

Oradaki balkon gibi çıkmalardan bahçeye

kuvvet

gelsinler”

ne varsa Harem'de de var. Koğuşu, iki tane

locası var, İmparator Locası, Hünkâr Locası.

güç

Köşkü'ndeyim,

Sarayı'nın küçük bir minyatür örneği. Sarayda

edeceksiniz; çünkü hepsinin stadyumdaki gibi

okçuluk,

sokmak istemiyorsunuz ve

Bana göre, Harem başlı başına Topkapı

deposu ile otoparktı, o köşklere karşı o
açıdan

İçine

gösterilmesi

gereken

özel

bir

hastanesi var. Müstakil, butik bir hastane.
Büyük ihtimalle kadın hastalıkları üzerine
ihtisas yapmış olan bir hastane.

taht

Harem

biliyorsunuz arkada çok güzel hikâyesini

içerisinde

gösteremediğimiz

anlatan bir kitabesi var (R-5). Tabii şuna da

birkaç alan daha var. Onlardan bahsedeyim:

dikkat edelim, köşkler sadece keyif çatılan

Bir tanesi girişte sağ tarafta Musahiban

yerler

Köşkleri.

değil,

köşk

iki

tane

amaç

için

Musahibanlar

Padişahın

sohbet

hepsi

arkadaşı, padişah sohbet yapmak istediği

kütüphane, ihtisas kütüphanesi. Revan köşkü

zaman bunlardan birini çağırtıyor. Musahi-

kayıtları hâlâ var. Oradan hangi kitaplar

ban sohbet etme kabiliyeti olan bir arka-

kullanılıyor.

Saray

köşklerinin

gelmiş, hangi kitaplar orada okunmuş, kitap
okuma yerleri,
16
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(R-5) Topkapı Sarayı, IV. Avlu Taş Taht
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daş. Sohbet etme kariyeri, böyle bir kariyer

nize,

var. Tam tersi de var, nadan, yani adamla iki

diyorlar. Zat-ı Âlinize de madişah diyorlar”

laf edemezsin. Sohbet etme kabiliyeti olması

demiş. Şimdi bu espri kabiliyeti içerisinde izah

için birinin bilgi ve malumatının yanında

etme ancak donanımla olur. Musahiban

nükte

dediğimiz

kabiliyetinin

olması

gerekir.

Espri

yani

büyük

kişi

dedelerinize

nükte

ve

padişah

sebat

birikimi

kabiliyeti, ironi kabiliyeti, ince zekâsı olması

taşıyabilen

demek.

Buraya

sanatkâr

lazım. Padişahı bir şekilde eğlendirecek,

arkadaşlar

gelirler,

son

dönemde

sohbet konusu açarak rahatlatacak, bunlara

musahibanlar,

musahiban deniliyor. Bunların sayısı birden

Bestekâr aynı zamanda musahiban. Aynı

fazla. Evveli salisi var, yani genel müdürü.

şekilde gel şunu meşk edelim, şunu geçelim

Bunlar

diye

doğrudan

Harem'in

içerisinde.

harem

bestekârlardan

içerisinde

seçiliyor.

olduğu

için

Padişaha geç bir saatte sıkıntı bastığı zaman,

çağırabiliyor. Bu arada onu da söyleyeyim

Padişahın devlet gailesi çoksa bunlardan

sarayın meşkhaneleri var. Meşkhane nerede?

birini çağırabiliyor. Bunlar gelip padişahla

Kadınlar için haremin içinde ayrı Meşkhane

konuşarak onu rahatlatmış oluyor. Bu kişilerin

var.

zaman zaman danışman özelliği de var.

Enderun oğlanları için meşk esas. Harem

Haremin içine girdiğiniz zaman düşünün

Meşkhanesi şu an restorasyona girdi, onu da

musahiban içeride, Zülüflü Baltacılar gibi

görmek

dışarıda değil. Benim de çok sevdiğim küçük

Enderun Meşkhanesi defor- masyona uğradı.

bir

ismini

Ayrıca beste odaları var, III. Selim'in olduğu

örneği

söylemiyorum,

var.
ama

Padişahın
son

Bir

de

Enderun'da

mümkün

olacak.

Meşkhane

Dışarıda

var.

olan

dönem

gibi. Bir de müzik odası var. Aslında buna

padişahlarından bir tanesi musahibi çağırmış,

müzik odası denmez. Sadece Hünkâr Sofası

“kafama takıldı gece gece bir şey soracağım

içerisinde mutrib heyetinin yeri var. Hünkâr

sana”, “buyurun padişahım” demiş. “Yemek

Sofası'nda mutrib heyeti oluyor ve mutlaka

memek diyorlar, halk arasında böyle bir laf

Harem'in içinde özel günlerde bu heyet

varmış, 'yemek memek' ne demek?” Musa-

çağırılıyor. Hatta enstrümanları koymak için

hibanın da güzel birşey söylemesi lazım,

küçük dolaplar var. Çok özgün, çok güzel bir

padişahım gayet kolay demiş. “Zat-ı Şa-

yer.

haneleri'nin Has Mutfak'tan getirtip yediği

Bu sarayda olmazsa olmaz şeylerden bir

nefis taamlara yemek denir, biz kullarının

tanesi de sudur, bildiğimiz içme suyu. Fakat

açlıktan ölmemek için atıştırdığı şeylere de

su deyip geçilecek bir şey değildir. Ben,

memek derler” demiş. “Peki 'kürk mürk' diyor

Ayasofya'da görevli olduğum zaman Japon

halk, kürk mürk nedir” demiş. “Efendim aynı

Veliaht Prensi'nin geleceği söylendi. Bana da

şekilde Zat-ı Şahaneleri'nin üzerindeki bu

“rehberlik yapar mısın, İstanbul'u gezdirir

samura kürk denir. Bizim üstümüzdeki bu

misin,” diye soruldu, özellikle seni tarif ettiler

çullara da mürk derler, kürk mürk de oradan

denildi. Prens geldi, birinci hayal kırıklığı

geliyor”. “Peki, padişah madişah diyorlar.

Japon

Padişah nedir, madişah nedir?” “Efendim

bekliyorsunuz ancak, bayağı yaşlıca. İkincisi

mübarek, muhteşem Cedd-i Âli

de tematik gezi istiyor. İstanbul'da su kültürü

Prensi'ni

genç

birisi

olarak

ve bu kültürün medeniyete dönüşmüş
18
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olan kurumsal yapılarını görmek istiyor.

rında. Fakat Sultan III. Ahmed Çeşmesi'nin

Benim su üzerine kitabım olduğundan dolayı

yerini bilmiyorlar.

beni tercih etmişler. Meğerse Veliaht Prens

İstanbul'da Muharrem ayında açıkta su

de su üzerine kitap yazmış. Özel görmek

içilmez. İlk on muharreme kadar içilmez. Hz.

istediği bir yer var mı diye sordum. Şehre su

Hüseyin Kerbela'da vefat ederken susuzluk

nereden geliyor, Bizans'tan beri Belgrad Or-

çektiği için ona karşı bir hürmettir. İlk on gün

manları'ndan su yolu var. Su Maslak'a kadar

asla içilmez. Daha sonra toprak kapta içilir,

açıktan geliyor. Açıktan akan suya Maslak

Muharremin sonuna kadar. İstanbul'da bu

deniliyor. Semtin adı oradan geliyor. Şehir

sene gelenek olarak on Muharremde ezanlar

bile su üzerinden anlatılıyor. “Taksim Mak-

Hüseyni

semi'nin içini görmek istiyorum” dedi, Mak-

derinlikten geliyorsunuz.

makamında

okundu.

Böyle

bir

sem'i açtırdık. Prens, suyun nasıl dağıtıldığını
görmek

istiyor.

Kasımpaşa'ya

Cihangir'e

nasıl

nasıl

gidiyor,

kaç

yerden

gidiyor,

gidiyor, kitabesinde ne yazıyor, kitabede hep

Üzerine şiir yazılan şadırvan?

aynı şey mi yazılıyor “ve cealna minel mai

Bin konak yerden sayılır Her

kulle şeyin hayy” bunu herkes okuyabiliyor

gelen ona bayılır Böyle bir

mu? Yandakine soru soruyor. Suriçi'ne Valens

rana şadırvan Ne yapılmış, ne

kemerlerine geldik. Korkum su kemerinin

yapılır.

üzerine çıkalım dese ne yapacağız. Allah'tan
kemerin dibinden dolaşalım dedik, küçük bir
tur yaptık. Sultanahmet Mey- danı'na geldik,
su

terazilerini soruyor.

Ben

bitti ve açıldı. Ayasofya Şadırvanı'na bu millet

Ayasofya'da

şiir yazmış seyre gidiyor. Su ile ilgili bu kadar

görevli olduğum zaman üst düzey insanlar,
Ayasofya'nın

çaprazındaki

su

zenginliğimiz var. Sarayda göreve başladığım

terazisine

zaman Enderun Havuzu'nu açtırdık. Aşağıdaki

bakarak “hocam bu baca nedir” diye hep

havuzları da açtık. Sultan III. Selim'in yaptığı

sordular. Japon Prens onun su terazisi

büyük havuzu nilüfer havuzu yaptık. En güzel

olduğunu biliyor, debisini, hangi bölgeye

havuz haremin içinde, Sultan III. Murad'ın

dağıtıldığını soruyor. Rehber su terazisini,
maksemini

,maslağını

bilecek.

Bu

odasında, mükemmel bir selsebili var. Selsebil

şehir

şu

rehberi Sultanahmet Beşir Ağa Çeşmesi'nin
üzerinden

konuşarak

buraya,Topkapı

Çeşmesi var. Şunu da anlatayım, ironik kayda
bu bölgeyi anlatmak için Sultan III. Ahmed
dedim.

şadırvandan

çeşmeden

su

abdest

içiyorsunuz,

selsebilden ne abdest alıyorsunuz ne de su
içiyorsunuz.

Suyun

sesini

dinliyorsunuz,

tedavi oluyorsunuz. Aqua terapi, obsesif

geçsin. Ben bir dönem İstanbul gezginlerine
buluşalım

arkadaşlar;

alıyorsunuz,

Sarayı'na gelir. Burada Sultan III. Ahmed

çeşmesinde

Ayasofya Şadırvanı efendim, restorasyon

Gezginler

durumlar için, stres durumlarında suyun
başına oturuyorsun, su seni tedavi ediyor.

Alman Çeşmesi'ne gitmişler, 80-100 ülke
gezen kişileriz diye anlatıyorlar referansla
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Eski zaman insanlarının özel tedavi

toplam yazma eser var. Türkiye'de İstanbul

yapacak halleri yok, su başına götürüyorlar.

dışında el yazma nerede olabilir?. Kültürel

Senin oğlanı su başına götür derler anneler.

yapısı olan şehirlerde, Konya'da 50 bin

Herkesin evinde selsebil olmadığı için oğlanı

civarında yazma eser vardır. Mevlana'dan

Kandilli'ye götürürler. Senin oğlan Kan- dillilik

dolayı müze bir kültürel birikim olmuş. Yani

olmuş derler. Kandilli 'de Akıntıburnu var. Sert

yazma eser sayısıyla kültürel derinlik arasında

akıntıda oğlan suyun başına oturacak, rüzgâr

doğru bir orantı var.

iyi

gelecek,

rüzgârı

yiyecek,

titreyecek

Topkapı Sarayı'nda birçok anlatılacak

kendine gelecek. Rüzgârı yedikten sonra

kısım var. Topkapı Sarayı'na sadece bir obje

Elhamdülillah genciz kısmetimizde ne var

görmek için gelen, bir hançeri görmek

diyerek “çıkalım sayd-ü şikâre çatarız belki o

isteyenler var.Sarayı anlatırken burada hançer

yâre” şarkısını dinleyecek.

varmış, burada taht varmış, burada bir

Sarayın arşivini ve kütüphanesini lütfen
unutmayın, bunlar sarayın unutulan tarafı.
Yazma Eserler Kütüphanesi'nin olduğu yerin

medeniyet, bir yaşam biçimi, burada bir emperyal potansiyel varmış diye anlatmakta
büyük fayda var.

Hünkâr mescidi olduğunu unutmayın. Bir

Ortadoğu'nun bir lideri geldi, kendisini

mescidin Hünkâr Mescidi olduğunu nasıl

gezdirdim. Çok sakin ve çok güzel bir

anlarsınız,

Bu

akşamdı. Çınar nereye, servi nereye dikilir,

İstanbul kültürüne has bir şeydir. Eğer hünkâr

niye bunlar dikilir, anlattım. Çınar devletin

mescidiyse Hünkâr Mahfili bulunur, Hünkâra

sembolizmini ve gücünü vurgulayan ağaçtır,

ayrı bir loca olur. Burada meşhur bir tane

kapı önüne dikilir, kapı devlet demektir.

hünkâr mescidi var. Hünkâr oraya gidiyor, şu

Hâkimiyeti

an el yazmaları kütüphanesi ve çok zengin.

dominanttır ve uzun dönem yaşar. Servi ise

Beni

uzun

Hünkâr

mahfili

etkileyen

olmalıdır.

durum

Moğolistan

ve

oradaki

perspektife

sahip,

gücü

gösterir,

çınardan

sonra

Cumhurbaşkanı Topkapı Sarayı'na sadece bir

gidilecek yolları gösterir; çünkü servi ahirete

eser görmeye gelecek denildi. Ne için gelecek

giden elifin karşılığıdır, elif Allah'ın karşılığıdır.

diye

Onun için bu avlu bahçesi bu şekilde

baktık,

bir

kitap

için

gelecekmiş.

Göreceğim ve gideceğim diye talep gelmiş.

peyzajlandırılmış,

Dünyada

sembolizm var. Ben onun için bana ağacını

en

çok

kitap

yakan

millet.

bu

sarayda

böyle

Moğolistan Cumhurbaşkanı geldi, görmek

söyle,

istediği kitap Camiü't Tevarih'ti. Moğolların

diyorum. Bir de şehre dikilmeyecek ağaçlar

bir nevi gizli kaynak kitabıdır. Onu açtık

var, onlardan birisi de kavak ağacıdır.

kendisine gösterdik. CD şeklinde hazırlatıp
hediye ettik. Bir yazma eser için buraya
gelebilen

oluyor.

Yazma

Eserler

Kütüphanesi'ni unutmayın, orada 20 bin
civarında yazma var, nadir eserler hariç.
Bunlar dünyanın en kıymetli el yazmaları.
İstanbul'da ise 200 bin civarında

senin

kim

olduğunu

söyleyeyim

Osmanlıca yazılara bakacaksınız. Saray
rehberliği imtihanında Osmanlıca bilme şartı
aranması lazım. Japon sordu bu kapıda ne
yazıyor, Nasrun Minallah yazıyor. Neden
Nasrun Minallah yazıyor, çünkü o özel slogan.
En azından kalıpları ezberlemek lazım.
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Harem içerisinde hiç Nasrun Minallah yok. Ya

yemeğe

müfettihâl ebvâb, iftah lena hayral bab var.

“Kanaryam

Feminen bir şeye dönüştürülmüş. Buradaki

vurulmuşum” şarkısı çalıyordu. O şarkı her

maskülen ve minimalist kitabelerin üzerinde

tarafta

bile bir saray turu yapılabilir. Hangi mekân

Saray'da kendi dönemimde Sultan padişahlar

nasıl sembolizmle anlatılmış, nasıl bir mesaj

dışında

veriyor. Rehberin, derin ve felsefi tarafı olan

Sarayda Sultan Bestekârlardan başka Enderun

bilgilerle, pratik ve görsel tarafı olan bilgileri

Bestekârları çalınabilir. Dede Efendi, Sadul-

taşıması

lah Ağa çalınabilir. Tamburi İsak Efendi bile

ve

bunu

bir

meslek

olarak

düşünmesi gerekir.

Murat

Irtıaka

ile

saz

ben

Enderun'da

kimsenin

bestesi

sana

çalınmaz.
çalınmadı.

olan tambur ve ney. Keman, ince saz. Kızlar

arkadaşları

da tambur çalıyor. Bütün eski gravürlerde
harem kızları tambur çalıyor.

tanesi de musikidir. Kültür tarihi çalışanları ve

Değerli

rehberlerin de musikiyi sevsinler ya da
musikiden

anlamaları

baştan

Sarayın

mimari

erkan, gelenek ve kültürel özelliklerini de
bilmenin ve ziyaretçilere aktarmanın da

nedir, bestekârların özellikler nelerdir?
Bestekârlar'ı,

Arkadaşlar,

özelliklerini bilmek kadar Sarayın adet, usul,

ve

bilmeleri gerekir. Klasik musiki nedir, özelliği

Sultan

kuşum

Avlusu'nda

ana kadar ud ve kanun makbul değil, esas

gelecekler. Sarayda olmazsa olmazların bir

sevmesinler,

güzel

çalınabilir,
hiç

Enderun

olur. Sarayın klasik sazları var.Sarayda son

Şimdi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na
bağlı

geldim.

işimizin
itibaren

önemli

bir

parçası

olduğuna

dikkatinizi çeker, başarılar dilerim.

ısrarla vurguluyorum. Ben birgün bu Saraya
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TOPKAPI SARAYI ANLATIMI ÜZERİNE BİR METODOLOJİ
DENEMESİ İÇİN REHBERLERLE SÖYLEŞİ

Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili*

Bilindiği üzere metodoloji veya usûl, bir
alanın gelişmesinde öncelikli
konuma
sahiptir. Alanla ilgili gelişmelerin ve inşâi
çalışmaların
bu
çerçevede
yapılması
gerekmektedir. Topkapı Sarayı Rehberlikte
Uzmanlaşma Eğitimi programı çerçevesinde,
eğitime katılan rehberlere, sarayın özelinde
diğer mekânlar da anlatılmıştır. Bunun
yanında rehberlerin pratikte karşılaştıkları
problemler tespit edilerek ne tür te d b i r- ler
alınması gerektiğine dair bir çalışma
gündeme gelmiştir. Yaklaşık iki saat süren
çalışma metodolojik bilgi üretmeye zemin
hazırlamak niyetiyle yapılmış, ancak daha çok
müzelerde
ziyaretçi
planlaması
ve
teşhir-tanzime yönelik problemler üzerinde
yoğunlaşma olmuştur. Tarafımızdan yapılan
bu çalışma, bu konuda metodoloji çalışması
yapmak
isteyen
akademisyenler
için
mukaddime
babındadır.
Söyleşi,
giriş
çerçevesinde yapılan bir konuşmayı müteakip
yapılmıştır.
Değerli arkadaşlar, sizler sarayda
rehberlik yaparken hangi problemlerle
karşılaşıyorsunuz? Bilgilerinizi anlatırken ne
kadar kendinizi sarayla içselleştiriyorsunuz?
Yaptığınız işten ne kadar memnunsunuz?
Saray yöneticileri sizlerin yaptığı işten ne
ölçüde
memnun,
veya
sizin
saray
yöneticilerinden ne tür şikâyetleriniz var? Bu
işi yaparken hedef kitlenizden ne tür geri
bildirimler alıyorsunuz? Bunları bugün hep
birlikte
interaktif
olarak
konuşacağız.
Derdimiz şu; buradan ciddi bir bilimsel ürün
çıkması. İstanbul'da biliyorsunuz on iki yıldır
kültür yöneticiliği yapıyorum. Saraylar ve
müzeler idari olarak bize bağlı. Biz, sizinle
birlikte yaklaşık iki saat boyun

ca şöyle bir çalışma içine gireceğiz; Sarayı
anlatma üzerine metodoloji denemesi
yapacağız. Çalışma olarak şöyle bir yöntem
izleyeceğiz. Ben size mukaddime babında
giriş yapacağım. Yani ne kadar mekânı
içselleştiriyorsunuz? Objektif olarak yaptığınız
iş sizi ne kadar tatmin ediyor? Biz, kültür
yöneticisi olarak alınan sonuca göre
bakıyoruz. Bir işin sonucu gerçekten iyiyse
bizim için iyi bir iş anlamına geliyor.
Problemler varsa bunu da birlikte tespit edip
çözme yolunda bir gayret sarf etmemiz lazım.
Hülasa az önce bahsetmiş olduğum gibi bir
metodoloji çalışması yapmaya kararlıyız.
Sanıyorum bu vesileyle iyi bir iş ortaya
çıkacak. Çünkü Sayın Müsteşarımızın da şöyle
bir planı var; burada, size ders anlatan bütün
hocalarımızdan anlatımlarıyla ilgili bir metin
istenecek ve bu metin kitap haline getirilecek.
Bu uzmanlaşma eğitimi basılı bir yayın haline
gelecek. Bundan sonrası için Topkapı Sarayı
ile ilgili elimizde bir kaynak olacak. Ben bunu
oturup masa başında yazamam. O zaman iş
sadece teorik olarak kalır. Sizler ki bu sarayı
tanıtan, aynı zamanda İstanbul ve bütün
Türkiye'yi yerli ve yabancı turistlere
gezdirmekle de mükellef olan profesyonel
rehber arka- daşlarımızsınız. Bundan dolayı
görüş ve eleştirileriniz önemli. Biliyorsunuz bir
işte yöntem çok önemli. Eğer yöntemi iyi
tutturmuşsanız, yöntem ve teorikte bir
sıkıntınız yoksa pratiğiniz de ona uygun
olarak başarılı bir şekilde gider. Önce bu
uzmanlaşma eğitiminin önemine kısaca
değinelim. Bakanlık ve İl Kültür Müdürlüğü
olarak daha önce İstanbul'da 2010 yılından
başlayarak
“İstanbul'da
Rehberlikte
Uzmanlaşma Eğitimi” verdik. Bunu Ticaret
Odası ile
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birlikte birkaç kez tekrarladık. Daha sonra
“Evliya Çelebi Rehberlikte Uzmanlaşma
Eğitimi” yaptık. Şimdi Topkapı Sarayı'nda
Rehberlikte
Uzmanlaşma
Eğitimi'ndeyiz.
Aslında nerede eğitime ihtiyaç duyuluyor,
bunu büyük ölçüde siz talep edeceksiniz.
Mesela; Ayasofya'da uzmanlaşma eğitimi
yapılabilir. Bu eğitim Topkapı Sarayı'nda bir
ay, Ayasofya'da ise bir hafta veya on beş gün
sürebilir. Çünkü biz şuna inanıyoruz her yeni
bilgi bir heyecan yaratır. Hem bizde yaratır
hem de biz bunu anlatırken o heyecanı
yaşarız, karşımızdakine de yaşatırız. Bu
heyecanı da sürdürülebilir hale getirmemiz
lazım. Bu yüzden İstanbul'da bizim alanımız
olan her nerede uzmanlaşma eğitimi
istiyorsanız biz buna hazırız. Zaten sizlerle
birlikte
yapıyoruz
her
şeyi.
Mesela
önümüzdeki günlerde TURİNG'le birlikte
Mimar Sinan üzerine bir rota çalışması ve
uzmanlaşma eğitimi yapacağız. Mimar Sinan,
bizim için mimari ve kültür alanında
gerçekten önemli bir değer. Burada bir turizm
rotası çıkaracağız ve bu rota İstanbul'dan
başlayacak, Mimar Sinan'ın ustalık eserim
dediği Edirne'deki Selimiye Camii'nde son
bulacak. Böyle bir rota hazırlıyoruz. Bunun
için rehberlikte uzmanlaşma eğitimi bu
projenin önemli ayaklarından birisi. Ama
bizim sonuçta şöyle bir hedefimiz var. Bütün
dünyadaki mimarlık öğrencilerine, mimarlara,
mimariye meraklı olanlara Mimar Sinan
eserlerini yerinde görmeden iyi mimar
olunamayacağı algısını olguya dönüştürmeye
çalışıyoruz. Biz Mimar Sinan'ı tanıdığımızı var
sayıyoruz. Mimar Sinan bizim gözümüzde çok
büyük, deha ve kutsal bir adam. Fakat 'Mimar
Sinan hakkında ne biliyorsunuz' diye sorulsa
iki cümleden sonra konuşmanın arkası
gelmez. Ama bizim mimarlarımız da gerçek
anlamda Mimar Sinan'ı bilmiyorlar. Mimar
Sinan'ı her mimar çok ciddi anlamda bilmeli.
Orada da eksiklik var. İşte diyoruz ki bu
rotanın başarıya ulaşa

bilmesi için önce Türklerin Mimar Sinan'ı
öğrenmesi gerekir ki sonra yabancılar da
öğrensin. Bu projenin sonunda bu rotayı,
kültür turizm ürünü olarak turizm acentalarına pazarlanabilir bir ürün haline
getirmemiz lazım. Çünkü işletme terminolojisi
“dünyanın hiçbir fabrikası tüketilmeyen bir
ürünü üretme gücüne sahip değildir” der. Bir
ürünün üretilebilmesi için onun tüketilmesi
gerekir. İşletme mantığı da turizm mantığı da
böyledir. Eğer biz Mimar Sinan ürününü her
yönüyle ortaya koyabilirsek çok büyük
başarılar da elde etsek dahi o tüketilemeyen
bir ürün olduğu zaman oradan bir iş çıkmaz.
Onun için bu projenin her türlü boyutunu
düşünüyoruz.
En son, her yeni bilgi yeni bir heyecan
yaratır demiştik. Onun için bizim de
heyecanımızı diri tutmamız gerekir. Topkapı
Sarayı'nda uzmanlaşma ne demek, bir takım
ayrıntılara vakıf olmak demek. Yani
anlattığımız konu, gezdirdiğiniz mekânla ilgili
bir takım ayrıntılara sahip olmamız gerekir.
Ayrıntıları bilmek güzeldir. Ama ayrıntıları
anlatmak daha da güzeldir. Anlattığınız
bilginin sizi tatmin etmesi lazım. Anlatmış
olduğunuz
bilginin
tarafınızdan
içselleştirilmesi gerekir. Şöyle söyleyelim:
Elbette bir yeri gezdirirken bir mekânla ilgili
bilgi verirken bir takım anekdotlar, bir takım
efsaneler anlatmazsak, bir takım güncel
dedikodular üzerinden gitmezsek bizi
dinlemiyorlar veya heyecanla dinlemiyorlar
diye bir tespit var. Doğrudur bu. Sizler bu işi
anlatırken efsane de anlatacaksınız, güncel
dedikoduları da yapacaksınız, hikâye de
anlatacaksınız, ama bunların hepsinin bir
temeli olmalı. Ayasofya efsaneleri üzerine
kitaplar yapıldı. Efsanelerin de bir mantığı ve
temeli var. Yani siz efsane uydurup
anlatamazsınız. Böyle bir hakkınız yok. Ama
efsaneyi bularak bunu ballandıra ballandıra
anlatabilirsiniz. Bu konuda dikkat etmemiz
gereken bir husus var, anlatırken balans
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ayarını iyi yapmamız lazım. Ayasofya ile ilgili
anlattıklarımızın yüzde yetmişi efsane olursa
vereceğimiz diğer bilgilerin değeri iyice azalır.
Bu da olmaz. Yani gerçek bilgi de verelim,
efsane de anlatalım, dedikodu da yapalım.
Hepsi rehberlik içerisinde var. Bunu kabul
ediyoruz. Bu dengeyi de siz tutturacaksınız,
siz ayarlayacaksınız. Çünkü tamamen teorik
bilgi verirseniz karşınızdaki insan uyur.
Dün Halûk Dursun Hoca, sizlerle birlikte,
bize yaklaşık 45-50 dakika Sarayla ilgili bilgi
verdi. Hocanın konuşması hiç birinizi sıktı mı,
sıkmadı. Bizim dikkatimizi çeken şeyleri
anlattı mı, anlattı. Yani efsane tabirinden
şeyler anlattı mı, anlattı. Ama bunların
hepsinin bir temeli vardı. Dolayısıyla biz de
bu dengeyi tutturacağız. Dün, ben de sizinle
beraber dinledim. Hiç birimiz sıkılmadık. Gerçi
Hocanın ciddi bir birikimi var, anlatırken dolu
dolu bir insan olduğu için konuşma yararlı
geçiyor. Hepimiz hoca gibi olamayız ama
buradan metodolojik olarak bir şey
çıkartıyoruz. Demek ki bizim anlattıklarımız
bir çerçeve olarak bilgi verdiğimizde
bütünsellik içerisinde olacak. Yani efsane de
olacak, dedikodu da, ama uydurma
olmayacak. Uydurma olursa burada yanlış
yapıyoruz demektir. Siz rehbersiniz, bir
anlamda
öğretmensiniz.
Gezdirdiğiniz
insanlar size bir yığın soru sorabilirler.
Alakasız sorular da sorabilirler. Siz bunların
hepsine cevap vermekle mükellefsiniz. Ama
cevap verirken kafadan atma olmayacak.
Onun için hocanın, bize sarayı anlatmasında
çok ince ayar vardı. İşte bu ayar bizim için
metodolojik bir esastır. Bilgi veriyoruz, efsane
anlatıyoruz, güncel dedikodular üzerinden de
anlatabiliyoruz,
vurgu
yapıyoruz
ama
olmayan bir şeyi söylemiyoruz.
Mesela, ben bu dersi sarayı anlatmak
üzerine değil de sadece Harem üzerine bir

anlatıma dönüştürseydim nasıl anlatmam
gerekirdi? Bunun üzerine bir metodoloji
çalışması yapsak bu bile çok önemli bir
çalışma olurdu. Çünkü burada birçok ayrıntıyı
buluyoruz. Haremi anlatırken insanların
bizden beklentileri var. Yani insanların
kafasında bir Harem algısı var. O algı
çerçevesinde sizden bir şeyler duymak
istiyorlar. Bu doğru mu, doğru. Bizim onlara
Haremi anlatırken doğru bilgiler vermemiz
gerekiyor. Doğru bilgi dediğimiz nedir? Yani
Saray'da Harem'de yaşayan insanların
dönemindeki bilgileri vermemiz gerekiyor.
Orada yaşanan bir takım olaylardan da
bahsetmemiz gerekir. Bir takım efsane
karışımı olaylarda yaşanmıştır. Bunu da
anlatmamız gerekir. Ama bunların hepsinden
en önemlisi o balans dediğimiz ayarı
tutturmamız gerekiyor. Bu da en önemli
işimiz olmalı. Dolayısıyla metodoloji işinin
giderek önemli olduğu anlaşılıyor.
Mesela, tarih öğrencileri için ilk ders;
usûl'dür. Usûl öğrettikten sonra öğrenciye
bilgi verilir. Bütün bilimlerde hemen hemen
durum böyledir. Yani sizin anlayacağınız
rehberlikte usûl de önemlidir. Dün Haluk
Hoca ne dedi? Arkadaşlar hepinizin
Osmanlıca bilmeniz gerekir dedi. Doğru mu,
doğru. En azından Osmanlıca literatüre vakıf
olmamız gerekir. Tarihi bir eserdeki yazıyı
okuyabilmemiz gerekir. Bunların çoğu
Osmanlıca denen eski Türk- çedir. Yani birisi
“burada ne yazıyor” dediği zaman onu
okuyabilirsek rehber algısı olarak iyi bir imaj
yakalamış, iyi bir imaj transfer etmiş oluruz
hedef kitlemize karşı. Eski Türkçe bundan
sonra öğrenilir mi, öğrenilir. Çünkü çok kolay
öğrenilebilir bir dil olduğu söylenir. Bunun
için belki Osmanlıca kursu bile düzenlenebilir.
Bu eksikliğimizi de giderirsek, sarayla ilgili
önemli bir eksikliği tamamlamış oluruz.
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Rehberlikte uzmanlaşma eğitimlerini
kendimiz ve sizler için bir kazanım olarak
görüyoruz. Her yeni bilgi hem bir heyecan
yaratıyor, hem de bir kazanım oluşturuyor,
her yeni bilgi bir uzman eğitimiyle alınır,
okuduğumuz kitaplardan da bilgi alınır,
birisini dinleyerek de. İlber Ortaylı Hoca'yı
dinleyeceğiz öğleden sonra. Ben İlber Hoca'yı
çok dinledim. Ama onu her dinleyişimde yeni
şeyler öğreniyorum. Çünkü Hoca her
anlatımında farklı şeyler söyleyebiliyor. Farklı
espriler yapabiliyor. Biz hocadan çok şey
öğrendik ve öğrenmeye devam ediyoruz.
Zülüflü Baltacılar Ocağı müessese olarak
saray içinde çok önemli. Ben sarayın bu
bölümünü çok defa gezdiğim için hakikaten
burada işin mimari tarafı da davranış tarafı da
önemli. Oradaki insanlar nasıl davranır. Orada
bir müessese var. Buradaki insanların kendi
aralarında ve Saray Erkânı'yla ilişkileri var.
Sarayın diğer birimleriyle ilgili münasebetleri
var. Bunların hepsini özümseyerek bir anlatım
yapacaksınız.
Yani
her
rehber
bir
öğretmendir. Her rehberin, her öğretmenin
olduğu gibi, bir tarzı vardır. Kendi tarzınızı
zaten siz inşa ettiniz, etmeye de devam
edeceksiniz.
Topkapı
Sarayı'nın
diğer
birimlerden farklı ne tarafı var diye
düşünebiliriz. Gerçekten önemli bir tarafı var.
Burası karmaşık bir müessese. Burada sosyal
ilişkiler, iktisadi ilişkiler, diplomatik ilişkiler
var. Sarayın, eğitim yeri olduğuna dair bir
vurgu yapabiliriz. Yemek olayı var, mutfakları
gezeceğiz. Mutfaklar yeni açıldı. Yani Saray'da
çok karmaşık bir mimari var, zaten sarayın
kendisi başlı başına bir mimari eser. Entegre
bir saray olduğunu biliyorsunuz. Yani bir yılda
başlayıp yapılan bir saray değil burası.
Yapanlar farklı, yaptıranlar farklı her binanın
bir yapılış öyküsü var. Her binanın içinde çok
sayıda hikâye var. Şimdi bunların hepsini
bizim öğrenmemiz ve biliyor olmamız

gerekir. Bu bilgiden de kendimize bir tarz
çıkarmamız lazım.
Şimdi bir örnek verelim; Topkapı
Sarayı'nın en güzel, en yüksek yapısı
hangisidir, Adalet Kulesi. Adalet Kulesi'ni
anlatırken nasıl anlatırsınız? Öncelikle işin
görsel bir yanı var. En yüksek yapısı sarayın.
İçinde ne olduğuna dair bilgi var. Ama en
önemlisi, benim en çok önem verdiğim, belki
bütün dünyaya buradan önemli bir mesaj
verilebilir. Niye Adalet Kulesi denmiş, bunun
Osmanlı devletinin uzun süre yaşaması sırrıyla
ne alakası var? Adalet kavramı sadece dünde
kalmış bir kavram değil. Dün de adalet
önemliydi, bugün de önemli, yarın da önemli
olacak. Adalet üzerinden biz birçok şey
anlatabiliriz. Tabii bir takım espriler ve
efsaneleri de katmak şartıyla. İşte bu kulenin
altında şöyle bir divan toplanmış, padişah
onu kafes arkasından izliyormuş. Bir olay
anlatılırken burada, adalet vurgusu öne
çıkarılarak ciddi bir mesaj verilir. Onun için
bizim Saray'ın her yapısını iyi bir şekilde
öğrenmemiz lazım.
Arkadaşlar benim mukaddime babında
söyleyeceklerim bunlar. Şimdi beraber bir
metodoloji denemesi yapacağız. Bunu
beraber çıkaracağız. Siz işin bir tarafındasınız. Saray yöneticileri bir tarafında. Biz de
yönetici olarak çıkacak sonuçla ilgileneceğiz.
Ama sonucun iyi olması hepimiz için pozitif
unsur olur. Hepimiz onun için çalışıyoruz,
onun için çalışacağız. Dolayısıyla Sarayı
anlatırken
nelerle
karşılaşıyorsunuz?
Gezdirdiğiniz turist gruplarının tepkileri ne
oluyor? Talepleri ne oluyor? Sizin onlara
cevap vermekte zorlandığınız taraflar var mı?
Ya da zorlandığınız bir alanda yaşadığınız
problemler varsa bunları olduğu gibi tek tek
ifade edelim. Çünkü ben buradan bir
metodoloji çıkaracağım lafı iddialı bir laftır.
Akademisyenlikte böyle bir şey yoktur.
Akademisyenlikte inşa etmek
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Divan-ı Hümâyûnda Avrupalı bir elçi onuruna verilen ziyafeti canlandıran gravür
D’Ohsson, Tabieau general de l’Empire othoman
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vardır. Yani siz bir şey yazarsınız, onun
üzerinden başkaları başka bir şey yazar sizin
yazdıklarınıza ciddi eleştiriler gelir, böylece
inşai bir faaliyet olur. En sonunda bu iş
tekâmül eder. Söz rehber arkadaşlarda.

Rehber
Ziyaretçi
istiyorum.

sayısının

sınırlandırılmasını

A. E. Bilgili
Ziyaretçi sayısı sizi ne tür zorluklarda
bırakıyor.

Rehber
Özellikle yoğun sezonda gelen misafirler
sarayın bölümlerini ziyadesiyle gezemiyor.
Çünkü bölümlere girmek bir dert, çıkmak bir
dert, yani her bir şey dert. Mesela mayısta
öğrenci
grupları
geliyor.
Tamamen
bilgilendirilmeden saraya giriyorlar, sadece
bakıyorlar ve çıkıyorlar. Gezmeye gelen
misafirleri de rahatsız ediyorlar. Bu yüzden
gelen ziyaretçi sayısının sınırlandırılması
taraftarıyım.

A. E. Bilgili
Bildiğiniz gibi öğrenci grupları dünyanın
her tarafında böyle geziyorlar. Onların
psikolojisi o. Ama onlara bir gün belirlememiz
gerekebilir.

Rehber
Evet, genelde doğrusu bu. Ayrıca; çıkış
problemi var, Saraya giriyoruz en son avluya
kadar gidiyoruz. Bir daha geri dönmek
zorundayız. Gülhane tarafından da bir çıkış
açılırsa çok büyük rahatlık olur.
Hocam, bir çözüm önerim var. Mesela
okullara salı günü verilebilir. Maksat eğer
sorunları çözmekse ve burada gereksiz
kalabalığı önlemekse salı günü saray
ziyaretçiye kapalı olduğu için okul gezileri

bu güne alınabilir. Onun dışında Hazine
Dairesi’nde çok büyük sorunlar yaşıyoruz. Ben
kendim bireysel olarak başvuruda bulundum.
Hazine
Dairesi
girişindeki
kısımların
bariyerlerle yani Ayasofya Müzesi'nin girişinde
olduğu gibi önlemler alınırsa işlerin
çabuklaştırılması
sağlanabilir.
Saray
Mutfakları’nın açılmış olması bu anlamda
biraz daha kalabalığı azaltmış gibi. Diğer türlü
Hazine Dairesi önünde bekliyorsunuz, girmeye
çalışıyorsunuz, çok fazla kalabalık oluyor. Siz
de biliyorsunuz bazen 4-5 geminin geldiği
günler oluyor. Bu sefer İH. Avlu’ya giriş ve
çıkıştaki düzensizlik vs. bir takım alternatif
kapıların bu yoğunluğa göre se- bep-sonuç
ilişkisi kurularak idareciler tarafından o
günlerde hiç değilse açılması lazım. Çünkü
özel güvenlik şirketi var, sarayın kendi
personeli var, Jandarma karakolu var. İstendiği
zaman
bu
sorunların
çözülebileceğini
düşünüyorum. Dolayısıyla yoğun günlerde
alternatif kapılar açılabilmeli. Onun dışında
okul gezileri Milli Eğitimle beraber koordine
edilerek yapılabilmeli. Bunları yapabilmek için
birazcık turizm konseptini özümsemek lazım.
Yani paskalya döneminde siz buraya
Avcılardan öğrenciyi getirdiğiniz zaman
olmuyor.

A. E. Bilgili

Her iki taraf için de zevksiz bir geziye
dönüşüyor.

Rehber
Turist için de aynı durum oluyor. Mutlaka
dünyanın her yerinde öğrenci gruplarının
kendi müzesini vs. gezmesi lazım. Öğrenciler
konusunda bir yol bulmamız gerekir.

Rehber
Arkadaşlarımızın mevcut sorunlarına
görüşlerine ilaveten sarayı gezdirmekle ilgili
bir takım sıkıntılar hepimizin var. Sarayın
anlatımı konusunda, konuyu dağıtmadan, bir
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kaç şey söylemek istiyorum. Sarayı gezerken
kısıtlı zaman olması, programların çok yoğun
olmasından dolayı misafirlerimde şunu
gözlemledim. Burayı hayal edemiyorlar. Bakın
bu odayı çok güzel restore etmişler bunun bile
en az 6-7 tane resmi var. Nasıl restore
edildiğine dair. Daha önce nasıldı? Biz
saraydan bahsediyoruz Topkapı Sarayı çok
büyük bir kompleks fakat boş. Her yeri boş. Biz
insanlara hikâyeler anlatıyoruz, bir şeyler
anlatıyoruz onların kafalarında bir şeyler
canlandırmaya çalışıyoruz. Dediniz ya Harem
nasıl anlatılır? İnsanlar Harem’i yine biliyorlar.
Çünkü bilinçaltlarında Avrupalı ressamların
çizdikleri resimlerden, kitaplardan gördükleri
bir görsel algıları var. İşte biz iki saatlik gezi
içerisinde bu algıyı yıkıp yerine yepyeni bir
resim oturtmaya çalışıyoruz. Bu da inanın çok
zor. Yani bir turist saraydan ayrıldığında
aklında bizim anlattığımız hikâyenin belki de
yüzde biri kalıyor ya da kalmıyor. Bir üründen
bahsettiniz. Ürünü yaptıktan sonra onu bir de
ambalajlamak çok önemli. Yani istediğiniz
kadar lezzetli bir ürün, pasta yapın onu
süslemediğiniz
müddetçe
insanları
cezbedemiyorsunuz. Biz insanları buraya
getirirken bunları da göz önüne almamız
lazım. Saray değişmiyor. Olduğu yerde
duruyor. İşte eskiyenler yenileniyor, dökülen
sıvalar restore ediliyor. Ama ne bir resim var
ne de bir görsel. Dîvân-ı Hümâyûn'a
geliyorsunuz iki tane sofa var, çiniler var. İki
tane resim var ve insanlara bu resmi
gösteriyoruz. Ama Avrupa’da basit şekilde olsa
da insanlar gezerken görselleri daha çok
görüyorlar. Müze gezmek insanların kafasında
müze denildiği zaman sıkıcı gelebiliyor ama
öyle müzeler var ki saatlerce içerisinde vakit
geçirip hiç sıkılmadığınızyer- lerde olabiliyor.
İşte Hazine Dairesi’ne giriyoruz. Camın içine
koymuşuz bir sürü değerli obje ama o oda
bom boş, buz gibi bir oda. İçeri giriyorsunuz
soğuk buz gibi camların içine konulmuş
dünyanın en nadide Osmanlı objelerinden
bahsediyoruz. Hoş ve boş.

Rehber
Şimdi ben arkadaşın söylediğine destek
olmak istiyorum. Dünyanın birçok yerine biz,
rehberler geziyoruz. Gezdiğimiz yerlerde
gördüğümüz müze çalışmaları çok çok daha
iyi. İnsanların akıllarında imgeler kalıyor.
Mesela Saray Mutfaklarını çok güzel restore
ettik. Ama Saray Mutfaklarını ve oradaki
Matbah-ı Amire’yi ve orada yaşanmış kültürü
beynimizde canlandıracak herhangi bir imge
var mı? Sormak istiyorum. Ne var
mutfaklarda? Biz o canlandırmayı imgelemeyi
sağlamaya çalışıyoruz ama buna destek
olacak hiçbir görsel malzeme yok. Bir mutfakta
bir
şey
canlandırılamaz
mı?
Nasıl
yemekyapıldığına dair, nasıl oturulduğuna,
yemek kültürünün nasıl icra edildiğine dair.

Rehber
Aynı şeyi ben de düşünüyorum. Mesela
Arz Odası’nda ya da Dîvân-ı Hümâyûnda
maketlerle bunu canlandırmak çok mu zor?
Safranbolu kültür evlerinde ufak yerlerde bile
çok güzel maketlerle canlandırmalar yapılmış.
Burada göremiyorum.

Rehber
Kutsal Emanetlerde Kur’an okutuluyor, bu
da bir yöntem. Diğer bölümlerde neden bu
eksik kalmış. Bir tek bizim Kutsal Emanetlerde
bunu yapma fırsatımız oldu da diğerlerinde
neden olmadı.

Rehber
Topkapı Sarayı’nda Sünnet Odası’na
giriyoruz. Burada maketler de yapılsın. İkişer
dakikalık videolara da yer verilsin. Bu
videolarda ünlü aktörler rol alsın. Kutsal
Emanetlerde asıl benim içimi acıtan orada
kâinatın en mübarek kutsal emanetlerinden
bazı parçalar var. Kendi rehberlerimiz veya
kendi halkımız dahi oraya başı açık giriyor.
Oraya bir saygı gösteril
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miyor. Çok büyük bir gürültü çıkıyor. Oranın
huzuru tam sağlanamıyor. Bu benim şahsi ve
bir Müslüman olarak içimi acıtıyor. Kutsal
Emanetlere girerken herkesin dikkat etmesi
gerekiyor bence. Çünkü bir Sinagoga veya bir
Kiliseye girildiğinde orada sizden nasıl
davranılması isteniyorsa aynı hususlar Kutsal
Emanetler için de geçerli olmalı. Orada
düşünün Hz. Yusuf’un sarığı, Peygamber
Efendimiz’in ayak izi ve Sakalı Şerif-i var,
içeride Kur’an-ı Kerim okunuyor. Burası aşırı
kalabalık oluyor. İçerideki yoğunluğu azaltmak
için dışarıda anlatım yapabileceğimiz küçük
toplantı yerleri yapılmalı.

Rehber
Girişte iki tane güvenlik kapısı var sağ ve
sol tarafta. Buralarda özellikle gemilerin
geldiği günlerde çok sıra oluyor. Bir de
maketler ve haritaların olduğu kısımda
anlatım yapmak istiyoruz. Bazı grup meraklı
oluyor, anlatımı orada istiyorlar.

Rehber
Ben öğrenci grupları için çok üzülüyorum.
Ben bir defa gönüllü olarak Doğudan gelen
öğrenci grubu almıştım. İnanılmaz zevk aldım.
Bu çocuk hayatında bir kere öğrenmek için
geliyor. Bazen rehberleri bile olmuyor.
Öğretmenleri anlatıyor bildikleri kadarıyla. Hiç
bir şey anlamıyorlar. Sarayı anlatan bir video
filmi olsa, öğrenciler

video filmini izleyerek gelseler. Dizilerden
öğrenerek geliyorlar maalesef. Geçen gün
Divan-ı Hümâyûn'un orada dinlenmek için
oturuyordum. Bayanın biri dedi ki “burada
harem kadınları oturuyormuş”. Buradan yerli
turistlerin yanı sıra yabancı turistler bile hiç bir
şey anlamadan gidiyorlar.

Rehber

Sıkıntılardan bir tanesi giriş, diğeri de
saray içerisinde gezme konusu. Ben şöyle
düşünüyorum. Bazen İstanbul'a gemi geliyor
beşbin kişiyi üç saatte sarayı gezdirip tekrar
çıkarmamız isteniyor. Böyle Saraya hızlı giriş
ve çıkış yapan turistler için görseller daha fazla
olursa daha yararlı olabilir düşüncesindeyim.

Rehber
Sevgili Hocam, sizin bahsettiğiniz şeyleri
gerçekleştirmek
için
bizim
burada
amaçladığımız şey metodoloji değil mi? Sarayı
nasıl kurgularız? En ideal şekilde burayı nasıl
anlatırız? Var olan bilgi homojen bir şekilde
gruba nasıl dağıtılır? Topkapı Sarayı algısı,
ilgili insanlarda nasıl bırakılır? Bunların
sağlanması için fiziki şartların mümkün olması
gerekir. Kapıda iki saat harcadıktan sonra
mümkün değil. Keşke sadece grupların girdiği
bir kapı olsa da diğer misafirleri rahatsız
etmeden sarayı gezebilsek, turistler de daha
çok memnun olsa...
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OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN TEŞEKKÜLÜ VE
DÜNYA TARİHİNDEKİ TESİRLERİ

Prof. Dr. Erhan Afyoncu*

Osmanlı İmparatorluğu, 1300'lü yıllarda

plandadır. Bu manada Rumeli beylerbeyi

Anadolu'da kurulan bir Türk devleti ve aynı

protokol ve rütbe olarak birinci beylerbeyidir.

zamanda Türklerin en önemli siyasi teşekkülü.

Keza Rumeli defterdarı, Rumeli muhasebecisi

Bu nedenle kendisinden önceki Türk tarihini,

gibi

Osmanlı İmparatorluğu'nun tesisini hazırlayan

rütbesine

son derece geniş bir coğrafyada yüzlerce

Dolayısıyla

yıllık bir tecrübe olarak değerlendirmek yanlış

Kırklareli

olmaz. Dünya tarihinde birçok siyasi teşekkül

kaybedildiğinde;

görülmüştür. Fakat günümüze kadar tesirleri

varlık sebebini kaybetmiştir. Çünkü Osmanlı

süren iki büyük devletin bu teşekküller

İmparatorluğu tamamıyla Rumeli ekseninde

arasında müstesna bir yeri vardır. İlki elbette

yayılmış ve büyümüş bir devlettir. Diğer

Roma.

Anadolu

Bugünün

teşkil

eden,

hükmeder

Avrupa'sının

şehir
hale

temellerini

devletinden
gelen

kıtalara

görkemli

görevliler

aynı

sahip
1912'de
hariç

vazifenin

Anadolu

olanlardan

üstündür.

Tekirdağ,

son

Edirne

Rumeli

Osmanlı

devletlerinden

ve

toprakları

İmparatorluğu

farklı

olmasının

yıllardır

üzerinde

sebebi de budur.
Tarihçilerin

bir

uzun

imparatorluk. İkincisi de hiç şüphesiz Osmanlı

durduğu soru şu; 14. yüzyıl Anadolu'sunda

imparatorluğu. Zira hakim olduğu coğrafyada

Söğüt-Domaniç arasında kurulan bir beylik

dini, siyasi ve idari yapıyı şekillendirerek 600

nasıl

yıl hüküm süren müthiş bir organizasyondan

imparatorluklarından

bahsediyoruz. Her iki imparatorluğun da

Hanedan olarak bakarsanız, Japon hanedanı

tesirleri

hariç ki, o da ada devleti olduğu için çok

Roma'nın

günümüze
Avrupa

kadar

uzanmaktadır.

ruhundaki

yeri

artık

büyüyüp

cihanın

en

büyük

biri

haline

geldi?

ciddiye alınmıyor, Dünya tarihindeki en uzun

herkesçe malum. Osmanlı tesirine ise bugün

hanedan

Orta Doğu'da yaşananlar ile çok yakından

örneğin

şahit oluyoruz. Bu coğrafyada yaşananlar bir

hanedanların bölündüğüne ve değiştiğine

bakıma Osmanlı İmparatorluğu mirasının

şahit oluyoruz. Yani bazen aynı ismi taşısa

paylaşılmasıdır. Zira bu mirasın taksimi hâlâ

bile artık hanedan değişmiş oluyor. Mesela

sona ermemiştir.

meşhur Rus hanedanı Romanoflar. Aslında bir

Osmanlı

İmparatorluğu,

Anadolu'da

kurulmuş bir devlet olmasına rağmen aslen
Rumeli

devletidir.

Rumeli

de

büyüyüp

gelişmiştir. Dahası imparatorluğun bütün
müesseseleri içinde Rumeli hep ön

* Milli

süre

Osmanoğullarıdır.
Avusturya'da

sonra

hanedanın

Avrupa'da,

veya

Roma-

Rusya'da

nofluğu

kalmamıştır. Keza Avusturya'da Habsburg
hanedanı,

1740'lı

Habsburg-Loren

olarak

yıllardan

sonra

devam

etmiştir.

Osmanlı ise tek erkek koldan devam eden
dünyadaki en uzun süreli hanedandır. Os

Savunma Üniversitesi Rektörü
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manlı İmparatorluğu'nun nasıl diğer beylikler

lu'da birçok beyliğin kurulmasına da katkı

arasında sivrildiği meselesine gelince; iki

sağlıyor.

temel sebep belirgin olarak ortaya çıkıyor. İlki,

Menteşe, Karesi ve kuzeyde Çobanoğulları

1300'lü yıllarda Anadolu'ya doğru yoğun

gibi. İşte tam bu sırada küçük bir beylik de

şekilde

9.

kendisini Bilecik civarında gösteriyor. Söz

yüzyıl'dan itibaren başlayan Orta Asya'daki

konusu beylik, Osmanlı İmparatorlu- ğu'nun

otlak kavgası bu göçlerin en önemli sebepleri

kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul'un

arasında. Çünkü Türklerin ve Moğolların Orta

aşireti tarafından kuruluyor.

yaşanan

Asya'daki

en

Türk

göçü.

önemli

Esasen

problemi,

kendi

koyunlarına mera ve otlak bulamamaları.
Otlakların yetersizliği insanları yerinden eden
bir göç dalgası başlatıyor ve Türkler batıya
doğru

hareket

Maveraünnehir-İran
ardından

ediyor.
havzasına

Anadolu'ya

doğru

Başlarda
geliyorlar,
ilerliyorlar.

Elbette Suriye ve Irak'a geliyorlar. Fakat Suriye
ve Irak'ın coğrafî şartlarının uygun olmaması
ve diğer bazı aşiretlerin orada bulunması,
Anadolu'ya doğru tabii bir yönelmeye yol
açıyor. Türklerin Anadolu'ya doğru bu birinci
göç dalgası, Türkiye Selçuklu Devleti'nin
kurulmasıyla neticeleniyor. Bu devletin ismi
aslında Türkiye Selçuklu Devleti'dir, biz bugün
yanlış

olarak

Anadolu

Selçuklu

Devleti

diyoruz. İşin ilginç tarafı, yabancı tarihçiler
Türkiye Selçuklu ismini kullanırken bizim
tarihçilerimiz

Anadolu

Selçuklu

devletini

tercih ediyorlar. 1200'lü yıllardan itibaren
ikinci bir göç dalgası başlıyor. Osmanlılar o
göç dalgasıyla birlikte geliyorlar. Moğolların,
Türkleri yerinden etmesiyle başlayan bu göç,
Kafkaslar'dan Anadolu'ya yoğun bir şekilde
devam ediyor. Osman Gazi'nin aşireti de bu
dönemde ortaya çıkıyor. Uzun bir yolculuktan
sonra

bugün

meşhur

Süleyman

Şah

Türbesi'nin bulunduğu yerden Ankara'ya,
Tokat'a ve sonunda Bilecik'e kadar geliyorlar.
Bu göç dalgası Batı Anado

Germiyanoğlu,

Hamitoğulları,

Yeni beyliklerin teşekkülünü de sağlayan
büyük Türkmen göçü, Batı Anadolu'nun
Türkleşmesini

de

sağlamıştır.

Hatta

söz

konusu devir için Batı Anadolu ve Akdeniz
Anadolu'nun nüfus olarak en yoğun Türk
nüfusuna sahip bölgesi haline gelmiştir. Bu
devir için Anadolu veya Karadeniz o seviyede
Türk nüfusa sahip değildir. Türkmen göçü,
cihat

ve

gaza

anlayışının

yeniden

canlanmasına ve yeni gazi beyliklerin ortaya
çıkmasına da sebebiyet veriyor. İşte Osman
Gazi'yi ortaya çıkaran ortam, tam da birbiriyle
doğrudan bağı olan bu gaza ve Türkmen
göçünün

yaşandığı

devirdir.

Zira

gelen

Türkmenler kendilerine yurt ve gaza yapacak
bir saha arıyorlar. 1200'lü yılların sonunda
Kuzey Anadolu'daki Çobanoğulları Beyliği,
Bizans ile anlaşarak Sakarya sahasındaki
savaşı bırakıyor. Osman Gazi'nin sahneye
çıktığı devreye denk gelen bu gelişme,
Osmanlı Beyliği'nin gazayı sahiplenmesi ile
neticeleniyor. Burada Osman Gazi'nin rolü de
çok önemlidir. Zira çok akıllı bir şekilde
hareket ederek lider karizmasını kullanmıştır.
Önce

Sakarya

önderliğini

bölgesindeki

alarak

Bizans

gazanın

kuvvetleri

ile

mücadeleye başlıyor. 1302'de Koyunhisar'da,
1303'te
namını

Dimbos

Savaşı'nda

duyuruyor.

Çağdaş

kısa

sürede

kaynaklar

kendisinden bahsetme-
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Osman Gazi
Kapıdağlı Serisi 1804-1806, TSM17/69
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ye başlıyor. Aynı devirde Batı Anadolu'daki

ların yaşamasına izin verilmesine rağmen bir

beyliklerin de, Haçlı seferleri neticesinde,

süre

gaza sahnesinden yavaş yavaş çekilmeleri, bir

tiyanlaştırılması politikası takip edilmiştir.

anda Batı ve Kuzey Anadolu'da Osmanlı

Dahası

Beyliği'nin hareket sahasında bir boşluk

Hıristiyanlığı

doğurmuştur. İşte bu sahada önce Osman

yaklaşık 100-170 sene sonra gizlice dinlerini

Gazi,

gazanın

devam ettirdiklerinden şüphelenilerek ölüm

önderliğini alıyorlar. Rumeli'ye geçip akın

ya da sürgün şıkları sunulmuştur. Yani

akın gelen Türkmenleri kendi topraklarına

Hıristiyanlaşmış halde bile bulunmalarına izin

iskân ederek fütühatı hızlandırıyorlar. Gaza ve

verilmemiştir. Ama bu topraklar için böyle bir

göç,

ardından

Osmanlı

Orhan

Gazi

İmparatorluğu'nu

sonra

Müslümanların

Morisko

zorla

olarak

kabul

Hıris-

adlandırılan

etmiş

Müslümanlara,

tarih

zulüm bahis mevzuu bile edilemez. Yalnız

sahnesine çıkaran en önemli iki sebeptir.

bunu doğru anlamak gerekir. Ortada bir

Tabii bunların yönlendirilmesinde de kurucu

eşitlik söz konusu değildir, belki en doğru

iki bey, Osman Gazi ve Orhan Ga- zi'nin kendi

ifade

liderlik

kabiliyetleri

derece

Neticede

Osmanlı

önemli

toprakları Avrupa'nın aksine Gayrimüslimlere

olmuştur. Ayrıca fetihlerin yalnızca kılıçla

yaşama ve ibadet etme hakkı tanıyan bir

olmadığını da görmeliyiz. Bizim en başta

müsamaha ile idare edilmiştir. Bu politikaya

millet

gereken

biz istimalet adını veriyoruz. İstimalet; gönül

hususların başında bu durum gelir. 150 yıl

çekme, meyil ettirme anlamlarına gelir. Bu

önce Avrupa'nın herhangi bir başkentinde,

politika, Osmanlı İmparatorluğu'nun kılıcın

köle veya esir olarak gitmediği takdirde,

yanında, bazen daha da önemli olan temel

Müslüman'a

yayılış yöntemidir.

olarak

son

müsamahadır.

vurgulamamız

rastlayamazdınız.

Madrid'de,

Londra'da, Paris'te ve Viyana'da bir tane hür

Osmanlılar 1350'li yıllarda Balkanlara

Müslüman yaşamıyordu. Ama bu topraklarda

geçtiği

1000

yıldır

Müslümanların

ahalisi

Ortodokslardan

sıra

müteşekkildir. Fakat Balkanlarda büyük bir

Hıristiyanlar ve Yahudiler de yaşıyor. Çünkü

Ortodoks devlet yok. Stefan Duşan'ın Sırp

bu bizden önce Osmanlıların, onlardan önce

devleti var, o da yıkılmış. Bu ortamda

Selçukluların, daha da önce Arap devletlerinin

Macaristan,

uyguladığı bir siyasetti. Esasen Allah'ın bir

Balkanlarda

emriydi.

Macaristan'ın

gittiği

Katolikleştirme

var.

Zira

değiştirtme

İslâm

dininde

uygulaması

yanı

zaman

zorla

olmadığı

din
gibi,

Venedik

ve

yayılıyor.

Osmanlılar

Venedik

ve

yerlerde

zorla

Osmanlının

gittiği

Gayrimüslimlerin belirli bir hukuki çerçeve

yerlerde ise Zımmî hukukuna uymak şartıyla

içerisinde ibadetlerini devam ettirme ve

din

yaşama hakkı tanınmıştır. Bugün basit gibi

yaşayabiliyor.

gelen

Hıristiyan

bu

yaklaşımın

büyüklüğü,

ancak

değiştirmeden
Durum

ahali

herkes
böyle

tabii

iken

olarak

özgürce
birçok
Osmanlı

Avrupa ile mukayese edildiğinde anlaşılabilir.

yönetimini tercih etmişlerdir. Dikkat edilmesi

Bunun en dikkat çekici örneği, 1492'de

gereken, söz konusu dönemde bugünkü

Gırnata'nın

manada bir etnik bilinç olmadığı için halk için

düşüşünün

ardından

yaşananlardır. Zira başlangıçta Müslüman

iki şey çok önemliydi; kendi
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dinine karışılmaması ve daha iyi ekonomik

ikinci

şartlarda

yaşamak.

kiliseleri,

getirdiği

dinî

Osmanlı

fetihlerinin

müsamahanın

aşaması
milli

fethettiği
kiliseler

bölgelerdeki

kurmaya

teşvik

yanında

etmişlerdir. Mesela Sırp kilisesi, 16. yüzyılda

fethedilen bölgelerde feodal angaryaların

kurulmuştur. Milli kiliseler sayesinde diğer

çoğunun ortadan kaldırılması da insanları

Ortodokslar, Yunan Fener Patrikhanesi'nin

ekonomik

egemenliği

nedenlerle

Osmanlı

İmpara-

torluğu'na ısındırmıştır. Örneğin Sırbistan

altında

kalmaktan

da

kurtulmuştur. Nitekim daha sonra Bulgar
kilisesi

Edirne Sarayı

fethedildiği

Duşan'ın

de kurulacaktır. Bu şekilde Yunan kilisesinin

kanunlarına göre bir köylü haftada iki gün

zaman

ve Helen kültürünün etkisi azalmıştır. Tabii

feodal beye hizmet etmek zorunda, yılda 104

Osmanlıların izlediği bu siyaset, o dönemin

gün ediyor. Osmanlı hukukunda bunun

kaynaklarına da yansımıştır. Mesela Bosna

karşılığı

yılda

Bunun

kralı, Fatih devrinde, Papa'ya bir mektup

mukabilinde de bir vergi alınır. Yani bir

yazıyor. Mektubunda; ‘'bizim köylüler aptal,

tarafta 104 günlük hizmet, diğer tarafta 3

Türk

günlük hizmet

Osmanlı

Türklerin

vaatlerine

oldukça

zorunda

kalıyor.

yönetimini

3

Stefan

gün

var.

Bu

hizmettir.

halkın

benimsemesini

yönetimine

koşa

koşa

gidiyorlar,

kanıyorlar''
Bu

vaatler

köylünün

rahat

demek
genelde

kolaylaştırmıştır. Yani Osmanlılar ilk aşamada

gerçekleşmiş ve

Ortodoks camiayı rahatlıkla kazanmışlardır.

sağlanmıştır. Bütün Balkanlar'ın ve Orta

etmesi

Bunun
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doğu'nun tek bir devlet çatısı altında kalması

İstanbul Üniversitesi'nin bulunduğu yerde

bölgenin

artmasına

Eski Saray vardı. Bu saray da 19. yüzyılda

sebebiyet vermiştir. Çünkü tek devlet çatısı

ekonomik

yıkılarak seraskerlik binası yaptırıldı. Tabii

altında ticaret yaptığınızda tek bir devlet

Osmanlı İmparatorluğu yayılma alanı genelde

hukukuna bağlısınız ve asayiş tek bir yerden

Rumeli eksenli giderken Anadolu daha ikinci

kontrol ediliyor. Böylece Sofya'daki bir adam

planda

Halep'teki

Müslüman'dır,

bir

refahının

tüccarla

rahatlıkla

ticaret

kalmıştır.

Çünkü

hem

de

Anadolu

coğrafi

olarak

yapabiliyor. Osmanlı dönemine baktığınız

fethedilmesi

zaman, fethettiği yerlerde şehir hayatının

gelindiğinde ise bu sefer yeni bir faktör

geliştiğini ve ekonomik refahın da arttığını

devreye

rahatlıkla

yıllarda

Müslümanlarla birlikte kovulan Yahudile- ri

Anadolu'ya gelen meşhur seyyah İbni Batuta,

de kendi topraklarına kabul ediyorlar. Bunlar

bütün beylikler arasında Osmanlı Beyliğini ön

Seferad adını verdiğimiz Yahudiler. Daha

plana çıkarıyor. Aslında küçük bir beylik o

önce

devirde ama gerek şehirleri, gerek askeri

topraklarında

yapısı İbni Batuta'nın dikkatini çekmiştir.

yaşayan Yahudiler de vardı. Ama 15. yüzyılda

Dahası Orhan Gazi'yi o kadar ön plana

Fatih

çıkarmıştır ki; artık Orhan Gazi döneminde

verdiğimiz Portekizli ve İspanyol Yahudiler,

bizde devletleşme- nin başladığını, özellikle

Osmanlı topraklarına gelmeye başlıyorlar. 16.

saray

yüzyılda

görebiliyoruz.

hayatının

1330'lu

oluşmaya

başladığını

daha

giriyor.

zordur.

Osmanlılar,

Romanyot

ise

adı

ve

devrinden

15.

yüzyıla

İspanya'dan

verilen

Bizans
itibaren

Almanya,

Osmanlı

topraklarında
Seferad

Rusya

adını

ve

Doğu

görüyoruz. Bursa'da bugün izi kalmayan ilk

Avrupa'dan

Osmanlı sarayı kurulacaktır. Burada zaman

topraklarına

içerisinde harem teşkilatı ve diğer bazı

döneminde mesela İshak Sarfeti isimli bir

teşkilatların yapılanması başlayacaktır. Bu

Yahudi,

dindaşlarına

yazdığı

mektupta;

daha sonra Edirne Sarayı'yla devam etmiştir.

''burada

istediğiniz

elbiseyi

giymekte

Ama maalesef hem Bursa Sarayı, hem de

serbestsiniz, yani Avrupa'da olduğu gibi

Edirne

Sarayı

günümüze

etmemişlerdir.
Üsküdar'da,

Harem

Yahudiler,

kabul

Osmanlı

edilecektir.

Fatih

devam

kızılcık sopasıyla dövülmeden bu topraklara

şekilde

mesela

gelip rahatça istediğiniz gibi yaşayabilir,

bölgesinde

bulunan

istediğiniz gibi ayin yapabilirsiniz'' diyor. Fatih

Aynı

kadar

gelen

Üsküdar Sarayı'nın da hiçbir izi kalmamıştır.

döneminde

Bizim sarayların önemli bir kısmı ahşap

göçünün dışında asıl büyük dalga, II. Bayezid

malzemeden
başkentler

yapılıyor.
için

yaşanan

bir

miktar

Yahudi

Hatta

yalnızca

devrinde 1492'den sonra meydana gelmiştir.

düşünmemek

gerekir,

Bu

göç

dalgası

ile

gelen

Yahudiler

Anadolu'da birçok şehirde onlarca saray

Anadolu'ya, bugünkü Arnavutluk'a, Rumeli'ye

vardı. Bu sarayların hepsi yok olmuştur.

ve özellikle Selanik'e yerleşiyorlar. Daha sonra

Çünkü onlar da ahşaptan yapılmıştı, haliyle

fethedilen bütün ticari merkezler yavaş yavaş

zaman içerisinde ya yangında veya başka bir

Yahudi kolonileriyle doluyor. Onlar hem bu

afette ortadan kalkmışlardır. Elimizde bugün

topraklarda ibadet serbestisine kavuşarak

Topkapı Sarayı kalmış.

hayatlarını sürdürebiliyorlar hem de eko
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nomiye katkı sağlıyorlar. Özellikle Avrupa ve

Doğu ve Orta Afrika Hıristiyanlaşmaktan

Ortadoğu

arasındaki

ellerinde

kurtarılmıştır. Bu bölgelerde Müslümanlığın

tuttukları

için

ekonomisinin

var olması, 16. yüzyılda izlenen siyaset

gelişmesinde

ticareti

Osmanlı

olumlu

etkileri

görülüyor.

sayesindedir. Çünkü Portekizliler Cidde'ye

Mesela Selanik'teki Yahudiler, yeniçerilerin

kadar

çuhalarını dokuyorlar. Aynı zamanda hekim

Haremeyn'in iki adım ötesidir. Portekizliler o

olarak hizmet veriyorlar. Bu manada Avrupa

derece etkin bir deniz gücüydü. İspanyollar

tıbbını

ve Malta korsanlarından da Osmanlı'nın

ve

yeni

getirdikleri

gelişmeleri

belirtilmelidir.

Osmanlı'ya

Yani

böylece

çıkmışlardı.

izlediği

bu

Cidde

siyaset

dediğiniz

sayesinde

yer,

bölgedeki

alanlarda

Müslümanlar korunmuştur. Kuzey Afrika'daki

faydalanırken onlar da hayat hakkını bu

bayraklarda hilal varsa, Osmanlıların izlediği

topraklarda

yüzyıldan

bu siyaset sayesindedir. Osmanlı'nın Afrika'da

itibaren Osmanlı İmparatorluğu, Yavuz Sultan

etki alanı çok geniştir. Mesela haritalarda

Se- lim'in Çaldıran'da Safevi Devleti'ne büyük

Osmanlı'yı sahilden ince bir çizgi olarak

bir darbe vurması ve Ortadoğu'yu fethi ile

gösterirler, bu kesinlikle doğru değildir.

birlikte bölgesel güç olmaktan çıkıyor ve bir

Habeşistan

dünya gücü haline geliyor. Artık Osmanlı

eyaletidir. Kenya'ya kadar Osmanlı güçleri

İmparatorluğu bir dünya gücüdür. Nitekim

gitmiştir.

Osmanlılar, 16. yüzyıldan itibaren dünya

ortalarına kadar uzanan bir etki sahası vardır.

siyasetine bizzat müdahale eden büyük bir

Yani fiili olarak etkili olmasa bile çok daha

aktör haline gelmiştir. İşte o dönemden

derinlere kadar Osmanlı gücü o bölgede etkili

itibaren izlediği siyaset, günümüzdeki birçok

olmuştur.

Osmanlı

onlardan

değişik

bulmuşlardır.

16.

dini ve siyasi yapının şekillenmesine sebep
olmuştur. İlk olarak Afrika'nın kuzeyinde
Barbaros Kardeşler, Turgut Reis gibi Türk
korsanlarıyla

işbirliği

yaparak

Afrika'nın

Endülüsleşmesi önlenmiştir. Cezayir önce
Barbaros kardeşler tarafından fethedilmiştir.
Fakat Barbaros kardeşler, Hıristiyan Haçlı
donanmasına karşı savunamayacak- larını
anlayınca

Osmanlı'dan

yardım

istiyorlar.

Osmanlı İmparatorluğu'nun onlara verdiği
destekle

Tunus,

Libya

fethediliyor.

Kızıldeniz'den Portekiz güçleri atılıyor. Doğu
ve Orta Afrika'ya giriliyor. Osmanlı hakimiyeti
Somali'ye kadar uzanıyor. 1578'de Fas'a
müdahale

ediliyor.

Fas'ta

Portekiz

kralı

öldürülüyor. Osmanlıların 16. yüzyılda izlediği
siyaset sayesinde Kuzey,

20.
Nüfuz

yüzyıla
alanı

kadar
olarak

Osmanlı
Afrika'nın

Yine 16. yüzyılda izlenen bir diğer siyaset
de Avrupa'daki gelişmeleri takip ederek
politika geliştirmektir. Bunun en dikkat çekici
örneği, Protestanlık'tır. 1517'de doksan beş
tezi ile papaya başkaldıran Luther ismindeki
bir

papaz,

Protestanlık

adını

verdiğimiz

mezhebin yolunu açıyor. Daha önce papaya
karşı birçok başkaldırı var ama hiçbiri başarılı
olamıyor. Ancak bu dönemi, öncesinden farklı
kılan üç önemli gelişme var. Birincisi, matbaa
ortaya çıkmış, bu nedenle Luther'in fikirlerinin
hızla yayılması önlenemiyor. İkincisi, milli
devletler oluşmaya başlamış ve bunların
öncüsü

sayılan Alman prensleri Luther'i

destekliyorlar.

Üçüncüsü,

Kanuni

döneminden itibaren
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OsmanlIların

indirdiği

yanına bile yaklaşamazlar. Türklerin bize

darbeler Avrupa'nın toparlanmasına imkan

gösterdiği şefkat ve desteği biz onlarda

vermiyor. Zira bu darbeler sebebiyle Katolik

bulamıyoruz. Biz burada istediğimiz gibi

İspanya ve Avusturya Osmanlı hâkimiyetine

ibadet

karşı çıkabilmek için Protestan prenslere

propaganda

muhtaç haldeler. Osmanlılar da bunu çok iyi

kendilerini

bildiği için; Avrupa'nın bölünmesini sağlamak

prenslere ve Katoliklere karşı kendi fikirlerini

amacıyla özellikle Luther ve yandaşlarını

yaymaya başlıyorlar. Tabii Kanuni'nin 1526'da

destekliyorlar.

tür

Mo- haç, 1529'da Viyana, 1532'de Almanya

tarafından

ve 1543'de Estargon seferleri Katolik dünyaya

yakından takip edildiğini gösteren raporlar

büyük bir darbe vuruyor. Bu darbelere karşı

var.

Sarayı

direnebilmek için Katolik dünyanın Alman

Arşivi'nde. Özellikle tüccarlar Avrupa'daki

prenslerin asker ve parasına ihtiyacı var. Hal

gelişmelere dair Osmanlıya rapor veriyorlar.

böyle olunca Türk tehdidinden kurtulabilmek

Bu

için 1555'te Augsburg'da; ''her prens kendi

siyaset

Katolik

Elimizde

izlediğini

Bunların

manada

dünyasına

bir

Luther'in

Osmanlılar
kısmı

Osmanlı

ne

Topkapı

yapılan

bütün

yapıyoruz''.

İşte

bu

şekilde

malzemeleriyle
desteklemeyen

Protestan

diyetlerden haberdar. Mesela hepinizin bildiği

topraklarındaki

meşhur Pargalı İbrahim Paşa, 1530'larda

özgürdür'' diye bir madde ile Protestanlık

Avusturya elçileri geldiği zaman; ''Avrupa'da

tanınıyor.

papayla Luther'i barıştırma çabaları var. Siz

Osmanlı'nın vurduğu her darbe Protestan

papayla Luther'i bir masanın iki tarafına

dünyasını

oturtmaya çalıştınız. Kimisi dişim ağrıyor,

kuvvetlendirmiştir. Tabii Osmanlılar genellikle

kimisi karnım ağrıyor diyerek toplantıya

Avusturya ve Almanya'daki Protestan- larla

gelmedi. Biz istesek papayla Luther'i aynı

ilgileniyorlar ama mesela 16. yüzyıl sonunda

masaya oturturuz ve kimse de gelmemezlik

Fransa'da

edemez'' diyor. Bu hem Osmanlı güç ve

bunlardan

gururunu

müttefikimiz olduğu için oraya fazla yardım

gösteren

bir

ifade,

hem

de

Yani

halkın

özellikle

dinini

1555'e

gelene

Katolikler

Kalvinistler
da

de

haberdar,

kadar

karşısında

var.
fakat

Fransa

edilememiştir.

gösteren bir kayıttır. Osmanlılar ayrıca kendi

prensliklerindeki Protestanlar Osmanlılardan

hâkimiyetinde bulunan Macaristan'ı kaçak

aldığı destek sayesinde 1555'te Protestanlığı

Pro- testanlara açarak bu politikasına uygun

tanıtmışlardır.

Protestan yerleşim merkezi haline gelmiştir.
Haliyle burada basılan kitaplar Avrupa'ya
dağıtılarak Protestanlığın yayılmasında etkili
olmuştur. Mesela 16. yüzyılda basılmış bazı
kitaplarda son derece dikkat çekici şu ifadeler
yer alıyor;

''Katolikler ve kendini satan

Protestanlar, Türklerin

özellikle

Osmanlı

Avrupa'daki toplantıların nasıl takip edildiğini

davranmıştır. Bu manada Budin önemli bir

Ama

seçmekte

Alman

Yine 16. yüzyıl'da Osmanlı'nın Fransa ile
ittifakı son derece önemlidir. Fransa Kralı
Fransuva'ya yazılan mektup bu ittifakın ve
Osmanlı'nın dünya siyasetindeki etkisinin
göstergesidir. Söz konusu mektup, 1526
Ocak ayında yazılmıştır. 1525'te Pavia'da
Fransuva Şarlken'e mağlup olunca annesi
Osmanlı'dan yardım istiyor. Bu
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nun üzerine kaleme alınan namede (mektup)

padişahına pırlantalarını göndermiş. ''Biraz

Kanuni; önce kendi hâkimiyetindeki toprakları

borç versinler bize'' diyor. Birçok defa bu

sayarak tam bir üstünlük manifestosu ortaya

şekilde mali olarak desteklenmişlerdir. Hatta

koyuyor.

Kürdistan'ın,

ilginç bir şey, mesela 1589'da Fransa'da

Diyarbakır'ın

hanedan değişiyor. Value hanedanı sona

''Arabistan'ın,

Anadolu'nun,

Karaman'ın,

vesairenin hükümdarı Sultan Selim Han oğlu

eriyor

Sultan

Bourbon hanedanının kurucusu, IV. Henry.

Süleyman

Muhatabına

ise;

Han'ım''
''sen

ki

şeklinde.

Fransa

kralı

ve

Bourbon

hanedanı

başlıyor.

Aslen Protestan olan IV. Henry, Kraliçe Margo

Fransuva'sın'' diyor. ''Esir olmuşsun, krallar

ile

esir düşebilir, atımız eyerlenmiş her zaman

değiştirmiş bir kadın. Katolik olmuş, Protestan

sefere hazırdır. Sen yüreğini ferah tut''

olmuş işine ne geliyorsa. En son tahta

diyerek

geçtiğinde

Fransa'ya

çeşitli

yardımlarda

evleniyor.

Bu

birkaç

Protestan,

mezhep

hanedana

olarak

yapılabilen bu ittifaklar o devir için son

tanımıyor. Bu durumda tekrar Katolik oluyor.

derece

krallığını

devletin

Bu manada Paris dışından sesler yükseliyor.
Mesela Marsilyalılar; ''biz senin krallığını

gerçekten

tanımayız, sen bizim ayinimize uymuyorsun,

devrin

bir

bunun

Müslüman bir devletle iş birliği yapması
o

Hıristiyan

Fransa

akraba

bulunuyor. Fakat günümüzde daha rahat
zordur.

geçiyor.

defa

şartları

ile

değerlendirilmeli. Aslında onlar için denize

ibadet

düşenin yılana sarılması gibi bir durum.

Bunun üzerine Fransa kralı İstanbul'daki

Çünkü biz onları kafir görüyoruz, onlar da bizi

Fransız

kafir görüyorlar. Fransa bu ittifakı devamlı

Mektubunda; ''padişaha söyleyin Marsilya ile

gizli tutmak zorunda kalmıştır. Çünkü ''kafir

Osmanlı'nın ticari ilişkileri kuvvetli ve Türk

Türklerle

korsanlarından

iş

suçlanıyorlar.

birliği
En

yapıyorsunuz''

nihayetinde

diye

şeklimize
elçisine

uymuyorsun''
bir

diyorlar.

mektup

korunmak

yazıyor.

için

Osmanlı

Osmanlılar

desteğine ihtiyaçları var. Marsilya kralına bir

gerek maddi olarak ve gerek 1543'te olduğu

mektup yazsın, benim lafımı dinlesin'' diyor.

gibi Toulon ve Nice gibi yerlere donanma

Başbakanlık Osmanlı Arşi- vi'nden onun

göndermek suretiyle yardım ediyorlar. Elbette

belgesini

kapitülasyonlar da bu yardımın bir ayağını

gönderilmiş.

teşkil ediyor. Bu şekilde Fransa'yı İspanya

Marsilyalılara mealen; ''bakın İspanya kralı

karşısında destekliyorlar. Çünkü bölünmüş bir

hepinizin düşmanı, İspanya'ya karşı sefer

Avrupa, Osmanlı siyasetinin en çok istediği

yapacağız, edebinizi takının, gidin Fransa kralı

amaçları arasındadır. Fransa, Osmanlı desteği

Henry'nin

ile 16. yüzyılda ayakta kalabilmiş ve Fransa'da

Marsilyalılar ise yazdıkları cevapta; ''Padişahın

kapitalizmin

gelişmesinde

de

yayınladık.

Bir

Gönderilen

krallığını

ferman
fermanda,

tanıyın''

diyor.

de

emri başımızın üstüne, fakat bu adamın ayini

kapitülasyonların büyük rolü olmuştur. Bu

ve ibadeti bize uymuyor, bu yüzden kralın

yardımların birçok örneği vardır. Mesela

krallığını

geçtiğimiz yıllarda bir IV. Henry filmi çıktı,

üzerine Cezayir Beylerbeyine gidip krala itaat

orada da anlatılıyor. Savaşacak askerlere

ettirmek

verecek para yok. Osmanlı

Osmanlılar Fransa'nın iç

tanıyamayız''
üzere

diyorlar.

mektup

Bunun

gönderiliyor.
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siyasetine bu derece müdahale edebilecek

kısmı,

kadar etkindir.

topraklarına dahil çok büyük bir devlet.

İngiltere,

1580'li

yıllarda

Avrupa

siyasetinde yeni bir güç olarak ortaya çıktı. Bu
dönemde İngiltere, İspanya ile savaşa giriyor.
İngiltere'nin

başında

meşhur

Protestan

Elizabeth var. İspanya tabii Katolik. Mezhep
çatışmaları her zaman din savaşlarından daha
kanlı

geçmiştir.

Yani

bu

hem

İslâm

dünyasında, hem de Hıristiyan dünyada
böyledir. 1588'de İspanya, İngiltere'yi işgal
ediyor. Yenilmez Armada adı verilen büyük
bir donanma oluşturulmuş. Böyle bir ortamda
İngiltere, İstanbul'a elçiler gönderiyor. Gelen
elçilerin

çoğu

tüccardır.

Osmanlı

donanmasının desteğini istiyorlar. Geçtiğimiz
yıllarda Guardian gazetesinde, 2002 ya da
2003'te, bir haber çıktı; ''yenilmez donanmayı
yendiğimiz için Türklere bir şükran borçluyuz''
şeklinde.

Çünkü

Akdeniz'deki

Osmanlı

donanmasının

hareketleri

İspanyol

donanmasının bir kısmını dağıtıyor. Böylece
İngiltere'ye

bütün

gönderemiyorlar.

Giden

donanmayı
donanmayı

da

onların Barbaros'u olan Sir Francis perişan
ederek Manj Denizi'nin sularına gömüyor.
Görüldüğü üzere Osmanlılar, İngiltere'yi de
destekliyorlar. Çünkü, ''düşmanımın düşmanı
dostumdur'' prensibiyle İspanya ve Kutsal
Roma Germen İmparatorluğu ittifakına karşı
taraf oluyorlar.

Avusturya,

Amerika'yı

Çek

keşfedilmiş

Cumhuriyeti

ve

sömürülüyor.

1569'da yaşanan isyandan sonra Hollandalılar
da

Osmanlı'dan

yardım

Hollandalılara

istiyorlar.

Fakat

Osmanlılar

destek

veremiyorlar. Zira bu sırada Kıbrıs'ın fethi
meselesi gündemde. Fakat Hollanda elçisi,
1609'da Türkiye'ye tekrar geliyor. Ancak
saraya girebilmesi için öncelikle Hollanda
diye

bir

devletin

tanınması

gerekiyor.

Kaptan-ı Derya Halil Paşa Hollanda'nın deniz
gücünü

bildiği

için

Hollandalılara

yol

gösteriyor. ''Üsküdar'da Aziz Mahmud Hüdayi
var, padişahın şeyhidir, onun yanına gidin o
sizi saraya sokacaktır'' diyor. Aziz Mahmud
Hü- dayi'nin yanına gidiyorlar ve neticede
amacına

onun

sayesinde

ulaşıyorlar.

Geçtiğimiz yıl bu olayın 400. yıl dönümüydü.
1612'de Hollanda'ya destek veriliyor ve bir
anlaşma

imzalanıyor.

Hollanda'yı

tanıyan

Dünyada
devlet,

ilk

defa

Türkiye'dir.

Hollanda'nın resmi olarak tanınması, 1648
Westfalya

Anlaşması'dır.

1612'de

imzaladığımız

Hollanda'yı

ilk

tanıyan

Görüldüğü

üzere

üç

Ama

Osmanlı

anlaşma
devlet

milli

ile

olmuştur.

devletin

var

olmasında (Hollanda, İngiltere ve Fransa)
Osmanlı'nın çok büyük bir katkısı vardır. Bu
üç devletle ticaretin ve kapitülasyonların
gelişmesi, kapitalizmin gelişmesinde de etkili
olmuştur. Çünkü bunların dışında hiçbir

Yine bu dönemde yükselen bir güç,

devlet Osmanlı topraklarında bir ticaret

Hollanda'dır. Onlar da Osmanlı'ya geliyorlar.

yapamıyor.

Çünkü Avrupa bölünmüş durumda, yani üç

serbestçe

yüz altmış tane devletçikten oluşan Kutsal

Protestanlığın yanı sıra milli monarşilerin var

Roma Germen İmparatorluğu var. Belçika,

olmasında da Osmanlı'nın bu dönemde

Hollanda, Almanya, İtalya'nın bir

izlediği siyasetin önemli bir etkisi olmuştur.

Bunların
hareket

bayrakları

altında

edebiliyorlar.

Böylece
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Tabii bugün biz Osmanlı'yı ne olarak

Budapeşte 1500 km.'ye yakın bir coğrafya. Bu

biliyoruz? Devasa bir askeri güç, yani bir

kadar uzak coğrafyalara; yüz bine yakın asker,

savaş makinesi. Çünkü müthiş bir savaş

at, deve, topun götürülmesi müthiş bir

organizasyonu

organizasyon

var.

İstanbul'dan

Viyana

dediğimiz yer yaklaşık 2000 km. bir coğrafya,

kabiliyeti

gerektiriyor.

O

dönemde tabii insanın gitmesi o kadar

Fatih Sultan Mehmed,
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problem

değil,

insanı

kötü

birçok örnek vardır. Padişah bile olsa adalet

nakledebilirsiniz. Günde 15, 20 km yürüyorlar.

karşısına geldiği takdirde kadının büyük bir

Fakat en büyük problem ağırlıkları var

yetkisi

ordunun. Yiyecek taşıyorsunuz ve büyük

müdahale

toplar var. Anadolu'ya geldiğiniz zaman

misallerinden biri, Fatih Sultan Mehmed'in

dağlık

araziyi

geçmek

iyi

vardır

ve

hiçbir

edemezler.

zaman
Bunun

kadıya
en

iyi

zorundasınız.

mimarı ile olan hadisesidir. Fatih'in mimarın

Rumeli'de arazi dağlık değil, fakat nehir

ellerini kestirmesi sonucunda Üsküdar'da

geçmek

zorundasınız.

Osmanlı

her

sıra

Hızır Bey tarafından yargılandığını biliyoruz.

toplamıştır.

Hatta bugün onun makamı olduğuna inanılan

yerlerinden,

bir yer de var. Üsküdar'da Yeni Valide Camiini

Trabzon'un çıkılmayacak köylerine kadar her

geçtikten sonra sağda Doğan- cılar'a doğru

yere gidip vergi memurlarının vergiyi o

giderken Adalet Sokağının olduğu yerde

dönemin şartlarında saydığını görüyorsunuz.

halen mahkeme binasının izleri görülüyor.

Bu büyük devletlere mahsus bir özelliktir.

Tabii

Amerikan filmlerindeki ''ölümden ve vergiden

atölyesiydi ama Üsküdar Belediyesi orayı alıp

kaçılmaz'' sloganı önemli. Vergi alıyorsan

restore

büyük devletsindir, sistem budur.

çalışıyordu.

Bugün

Bunun

yerden

Hakkari'nin

vergiyi

gidilmez

yanı

Bu devrin üzerinde durulması gereken
kavramlarından
senelerce

bir

süren

de

adalettir.

mahkeme

düşünüldüğünde

Bugün
süreçleri

değerlendirmeler

daha

sağlıklı yapılabilir. Nitekim buraya gelen
Avrupalıların özellikle vurguladıkları; ''bizde
mahkemeler 30-40 sene sürerken burada çok
kısa

sürede

biter''

gözlemidir.

Örneğin

Papa'nın temsilcisi; ''bir Hristiyan olarak
utanıyorum,

yani

bu

Türk

adaletine

imreneceğimi hayatta görsem inanmazdım''
diyor. Almanca'ya ''kadı'' kelimesi ve ''kadı
adaleti'' kavramları girmiştir. Günümüzde bile
Alman gazetelerinde örneklerini bulabilirsiniz.
Leyla Coşan'ın Almanca'da ''Kadı'' üzerine bir
makalesi de var. Neticede Almanlar ''kadı
adaleti'' diye manşet atıyor. Çünkü buradan
bu

sistemi

mahkemelerin

almışlar,
süratle

uygulamışlar,
çalışmasını

ve

mahkeme huzurunda herkesin eşit olması
sistemini kurmuşlar. Bilinen

ki

tamamıyla
etti.

16.

değişmiş,

Müze

yüzyılda

olarak

Osmanlı

marangoz
yapmaya

topraklarında

bildiğimiz manada bir sanayi elbette yok,
ama hafif sanayi var. Mesela İngiliz elçisi
1580'lerde

buraya

geldiği

zaman,

ona;

Türklerin kumaşlarını nasıl ürettiğini, özellikle
mavi rengi nasıl bulduklarını, kök boyalarını
nasıl

kullandıklarını

öğrenme

görevi

verilmişti. Aynı şekilde Fransızlar buradaki
altın işlemeli kumaşları alıp götürüyorlar,
taklit etmeye çalışıyorlar ama olmuyor. En
sonunda buradan usta alıp götürüyorlar. Yani
Osmanlı imalat sanayisi o dönemde taklit
edilmiştir. Çünkü bir devlet sadece bir alanda
kuvvetli olarak 600 yıl hüküm süremez.
Cengiz'in

İmparatorluğu

gibi

Timur'un

İmparatorluğu gibi çok büyük devletler var
ama bunlar ana yapıyı oluşturamadığı için
kısa sürede dağılıp gitmişlerdir. Osmanlı
İmparatorluğu ise birçok alanda belli yapıları
tesis edebildiği için 600 yıl var olabilmiş ve
kendini
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yenilemiştir.

Yani Osmanlı

İmparatorluğu

na'nın bir rövanşı var, kademe kademe

baştan sona aynı İmparatorluk değildir.

Osmanlılar

Kendini sürekli yenilemiştir. En sonunda

17681774 Rus Savaşı'ndan sonra yavaş yavaş

yenileyemediği için devlet çökmüştür. Çünkü

gerilemeye başlıyoruz. 1870'te 5 milyon

ancak

kendinizi

edebilirsiniz,

kaldığınız

takdirde

Bütün Ortadoğu, Balkanlar, Tunus ve Libya
hakimiyet

döneminde,

Osmanlı

coğrafyasının birçok köşesine yeni eserler
Bugün

Bilecik'ten

Filistin'e,

Filistin'den Yemen'e, Yemen'den Selanik'e her
yerde II. Abdülhamid'in yaptırdığı yapılar
görülür. Devrin Sivas Valisi Halil Rıfat Paşa'nın
çok önemli bir sözü var; ''Gidemediğin yer
senin değildir'' diyor. Bu söz gerçekten de
hakikati

beyan

politikası

eder.

da

değerlendirilmelidir.

Abdül-

hamid'in

bu

çerçevede

Devrinde

peygamber

mezarlarının yaptırılması, Yemen'de idadi
(lise) inşa edilmesi, Rakka'daki Süleyman Şah
Türbesi'nin

tamiri

gibi

yüzlerce

örnek;

Osmanlı topraklarına gerçekten sahip olma
gayretidir. Zira devlet bu şekilde görünür
kılınmaktadır,

Fakat

kilometrekarelik bir coğrafyaya hükmediliyor.

Osmanlı'nın son döneminde, özellikle de

yapılmıştır.

alıyorlar.

devam

aynıyla

Abdülhamid

rövanşı

yenileyerek

yaşamanız mümkün değil.

II.

bu

yaptırılan

bütün

eserlerin

üzerine Türk bayrağı çekilmiştir.

altında.

çökmüştür.

bizde

birden

bire

anlaşılamayan

bir

husustur. 1910'a gelindiği zaman bile devlet,
Adriyatik'ten

Yemen'e

kadar

coğrafyaya hükmediyor.
döneminde

yapılan

ulaşan

bir

Osmanlı'nın son

idari

hatalardan

ve

devletin artık iyice yorulmasından dolayı
kendini toparlayamamıştır. Avrupa kültür ve
medeniyetini farklı milletler temsil etmiştir.
Portekizliler, İspanyollar, Hollandalılar, Fransızlar, İngilizler ve son olarak Amerikalılar.
Doğu medeniyetini ve İslâm dünyasını ise bin
yıldır sadece Türkler temsil etmiştir. Haliyle
Türkler

son

derece

yorgun

düşmüştür.

Günümüze uzanan problemlerin kaynağı da
budur. Türklerin yerini de başka bir millet
alamadığı için Osmanlı İmparatorluğu bir
yerden

sonra

tükenmiş

ve

birdenbire

çökmüştür. 5 milyon kilometrekareden şu
anda 784 küsur bin kilometrekareye gerilenmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu en güçlü olduğu

Bu

Devlet

Büyük

incelendiğinde;

devletlerin

bir

yerde

çöküşleri

durabildikleri

dönemde yaklaşık 10 milyon kilometrekarelik

görülür, fakat Osmanlı duramamıştır. Mesela

bir

bazı

Rusya ve İngiltere örnekleri var. Biz ise tuzla

1870'lere

buz olduk. Devletimizin kurucusu Atatürk

devlettir.

topraklarını

Zaman

kaybediyor

içerisinde
ama

gelindiği zaman devletin coğrafyası 5 milyon

başta

kilometrekaredir.

dönemlerindeki

1914'te,

Birinci

Dünya

olmak

üzere
bütün

devletin
önemli

ilk
devlet

Savaşı'nda, 2.5 milyon kilometre kareye

adamlarının hiçbiri doğum yerlerini bir daha

yaklaşmış. Devlet aslında birden bire çöküyor.

görememişlerdir. Çünkü doğdukları yerle

1699'dan sonra Osmanlı İmparatorluğu çöktü

öldükleri yer farklı olmuştur. Çoğu Rumeli

zannedilir, ama öyle değildir. Viyana'da biz

çocuğudur,

mağlup oluyoruz ama Viya

1912-1913 Balkan Savaşı'nda elden çıktığı
için

fakat

Anadolu'ya

Rumeli
sığınmak

toprakları
zorunda

kalmışlardır. Evet sorula
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rınız varsa bundan sonra sorularla devam

rusu; Osmanlılar, şeriatı uygulamaya çalışan

etmeye çalışalım buyurun.

bir

Rehber

Hiçbir

Hocam, köleliğin Osmanlı'da da devam
etmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?

var olan bir sistem. İslâmiyet tarafından da
kölelik kaldırılmış değildir. Fakat İslâmiyet'in
getirdiği sistem; kölelere bir çok hak verilerek
insanlar

Avrupa'dakinden

ölçüsünde
daha

olmasa

insani

bir

bile
hayat

sağlamıştır. Örneğin Amerika'da köle bir
kadınla çocuğunu ayrı ayrı satabilirsiniz ama
toplumunda

veyahut

buna

Amerika'da

izin

verilmiyor

köleye

eziyet

edebilirsiniz kolunu, bir uzvunu kesebilirsiniz,
bu İslâm'da kesinlikle yasaktır. Kölelik gibi
kurumların

bugünün

algılanması

oldukça

insanı

tarafından

zordur.

Osmanlı

uygulaması da İslâm hukuku çerçevesinde
yaşanmıştır. Köleliğin İslâm hukuku ve haliyle
Osmanlı hukuku içerisindeki yeri ve pratikteki
uygulamalara dair Mehmet Akif Aydın'ın
çalışmalarına başvurulabilir.

İslâm

devletin

İslâm

hukukunu

istediği

ölçüde uygulaması mümkün değildir. Bütün

yerlerde padişahın kanun koyma yetkisi ile
örfî

hukuk

Osmanlıda

şer'i

hukuk

bakımdan Osmanlı adalet sistemi sizce laik
miydi veya benzeri bir sistem miydi?

Ancak

keskin

bir

bu
ayrım

yanlış
var

zannediliyor. Esasen örfî hukuk, şer'î hukukun
bir parçasıdır, yani onu tamamlar. Şer'î
hukukun cezalarda uygulanması meselesine
dönersek,

gerçekten

de

bazı

cezaların

uygulanmadığı görülüyor. Mesela hırsızın
elinin kesilmesi veyahut zina yapanın recm
edilmesi gibi hadiseler istisna teşkil edecek
kadar az. Bu suçların cezası için başka
tercihlerde bulunuluyor. Örneğin el kesme
yerine para cezaları uygulanmıştır. Mutedil bir
yol izlendiği söylenebilir. Ancak şeriattan
bağımsız olduğunu da söylemek zor. Mesela
zina hadisesini ispat etmek için 4 tane şahit
istenir. Tarifi itibariyle bu şartların sağlanması
oldukça

zordur.

Haliyle

recm

cezasının

verilmesi de zorlaşır. 17. yüzyıl'da Beyazîzâde
teşkil

eder.

Bazı

cezaların

uygulanmaması şer'î hukukun uygulanmadığı
anlamına gelmez. Şer'î hukukun yetmediği
veya boş bıraktığı alanlar için örfî hukuk
uygulanmıştır. Ama esası şer'î hukuk teşkil
eder. Ebu Suud Efendi; ''nâ-meşru nesneye,

E. Afyoncu

yani meşru olmayan şeye, emr-i sultanî

Öncelikle laiklik modern bir kavram,
kavramlarını

uygulanır.

değerlendirilerek

istisna

cezalarının uygulanmadığı da görülüyor bu

bugünün

deyişle,

uygulamak yönünde karar vermiştir. Bu karar

Rehber
Hocam

başka

alınır, fakat şer'i hukukun eksik kaldığı

Kölelik, 19. yüzyıl'a kadar bütün dünyada

İslâm

Bir

Osmanlı yasaları şer'î hukuk çerçevesinde ele

E. Afyoncu

normal

devlettir.

hukukunu uygulamaya çalışan bir devlettir.

tarihe

taşımamak

olmaz'' diyor. Meşru olmayan konuda sultan
emri bile hükümsüz kabul ediliyor. Hukukun
üstünlüğü denilen şeyin bir veçhesi aslında.

lazım. Osmanlı şeriat devletidir. Daha doğ

Ayrıca yargı bağımsızlığı korunmaya çalışılmış
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tır. Mesela Anadolu'daki veya Rumeli'deki

derece normal veya daha doğru ifade ile

eyaletlerde beylerbeyi, defterdar ve kadı

bilindik, tanıdık. Elbette Padişah bile olsanız

vardır. Kadı beylerbeyinin emrinde değildir.

belli tahsisatınız var. Yani o tahsisatın dışına

İstanbul'daki kazaskere bağlıdır. Defterdar da

çıkmanız mümkün değil. Fazlası verilirse

beylerbeyinin emrinde değildir, İstanbul'daki

ancak

defterdara bağlıdır. Hem mali yapıyı hem

Mustafa'nın borç senetleri var elimizde.

yargıyı

Harem için de tahsisatlar vardır. Tahsisatın

o

bölgedeki

mahalli

idareden

korumaya çalışıyorlar.

söyleyip bitirelim. Harem çok tartışılan bir
kurum. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki;
harem, Osmanlılara özgü bir kurum değil.
Osmanlılardan

önceki

Türk

İslâm

devletlerinde, hem de Bizans'ta olan bir
kurumdur.

Harem

denilen

yer

aslında

padişahın evidir. Bu haremde yüzlerce cariye
var. Fakat bunların her birini padişahın yatak
arkadaşı olarak algılamamak lazım. Bunların
önemli

bir

kısmı

padişahın,

padişahın

eşlerinin ve valide sultanın hizmetkârlarıdır.
Osmanlıda

Avrupa'nın

aksine

kraliçe

padişahın annesidir. Yani Valide Sultandır.
Harem'e o hükmeder. Bir padişah eşi ancak
tahta oğlu çıktığı takdirde Valide Sultan
olarak haremin hakimesi olabilir. Haremin
teşkilat

yapısını

biliyoruz,

fakat

en

az

bildiğimiz haremdeki hayatın nasıl olduğu.
Çünkü haremdeki hayat tarzı yazılmamıştır.
Son

dönem

biraz

bilinebiliyor.

Zira

Abdülhamid'in kızlarının vesairin yazdığı bazı
hatıralar

var.

Fakat

öncesini

bilmiyoruz.

Sadece belli başlı mektuplar var. Mesela
Hürrem

Sultan'ın

mektuplarda
görülüyor.

normal
Örneğin

olarak

verilir.

Mesela

III.

üzerine çıkamazlar. Bu nedenle 19. yüzyılda

Son olarak Harem ile ilgili bir şeyler

Hem

borç

Kanuni'ye
bir

ev

Kanuni'ye

yazdığı
yaşantısı
yazdığı

mektupta ''bugün misafir geldi'' diyor. Dahası
''verdiğin para mutfak masraflarına yetmedi''
diyor. Padişah ve eşine ait bir aile ama son

kızların çoğu borçlu hale geliyorlar. Lüks
tutkusunun bunda etkisi büyük elbette.
Yeri

gelmişken

harem

kurumunun

Osmanlı'ya dikkat edilmeyen bazı katkılarını
da zikretmeliyiz. Örneğin Avrupa'da birçok
ailede, mesela kral ailelerinde, frengi gibi
hastalıklar yaygındır. Fakat harem özellikle
padişahların

ve

hanedanın

sağlığının

korunmasında önemli bir rol oynamıştır. Yani
Avrupa hanedanlarında gördüğümüz pek çok
hastalığı Osmanlı hanedanında göremeyiz.
Çünkü daha güvenli bir ortamdır ve burada
zaman zaman bizim basında abartıyorlar
''Oxford eğitimi veriyorlardı'' diye elbette öyle
bir şey yok, ama buradaki cariyelere devlet
belli

bir

eğitim

veriyor.

Önce

Türkçe

öğretiyor, İslâmiyet'i öğretiyor, en önemlisi
Osmanlı

şiirini,

öğretiyor.
mektuplarda

musikisini

Hürrem
bu

ve

Sultan'ın

görülmektedir.

kültürünü
yazdığı
Yani

o

zekâsının yanı sıra artık Osmanlı kültürünü
benimsemiş bir kadındır. Uzun süre burada
kalıyorlar ve en önemlisi kendilerini artık
buraya ait hissediyorlar. İşte büyük devletlerin
gücü budur. Devşirme sistemi tam da bunun
yaşandığı sahadır. Tabii devşirme küçük
yaşlarda yapılır diye biliniyor, fakat öyle
değildir. Devşiri- len çocuklar büyük yaşlarda
alınıyorlar. 14-20 yaş aralığında çocuklar
devşiriliyor.
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Daha küçük yaşta alındığı zaman devlet

kıyan Osmanlı padişahı yoktur. Çünkü o

çocuk büyütmek zorunda kalacak. Ancak

günün hukuk anlayışında cariyelere nikah

devletin o kadar zamanı yok. Nitekim So-

kıyma şartı yok. Çünkü cariye dediğiniz kişi

kullu Mehmed Paşa, 17 yaşında alınıyor.

köle statüsündedir.

Rehber

Papaz olmak üzere kilise korosunda ilahiler
söyleyen bir genç olarak devşiriliyor. Fakat,

Osmanlı

imparatorluğu

Şer'î

hukuk

1579'da, öldürülmeden önceki gün Kosova

sistemini uygulamışlardır. Fakat bu cariyeler-

gazası okunurken ağlayarak; ''Allah'ım bana

le olan ilişkilerini sormak istiyorum. Çoğu

şehadet nasip et'' diyor. Yani devlet, papaz

zaman merak ediliyor; madem ki İslâmî

olmak üzere olan çocuğu şahadet isteyecek

hükümlere göre yönetim sistemleri vardı,

seviyeye getiriyor.

birkaç kadınla nasıl birlikte olabiliyorlardı?

gücüdür.

Bugün

Bu

büyük

nasıl

bir

devletlerin

adam,

''ben

E. Afyoncu

Amerikalıyım'' diye bağırıyorsa; o gün de,

Şimdi esasen cariye kavramı bugünkü

''ben Osmanlıyım'' diye bağırıyor. Örneğin
olacakken

insanın rahatlıkla anlayabileceği bir kavram

dünyanın en güçlü ikinci adamı oluyor.

değil. Zira hayatımızda yeri yok. Buradaki

Sokullu

dünyayı

temel mesele, cariyenin köle statüsünde

yöneten en önemli ikinci güç olabiliyor.

olması. Yani hür insanın haklarına sahip

Devlet

Gerek

olmaması. Bu yalnızca bizde değil, dünyanın

Enderun

her yerinde vardır. Tabii her cariye kadın,

yöneticisi

yatak arkadaşı olarak algılanmıyor. Nasıl

Rüstem

Paşa,

domuz

papaz
bu

saraydaki

tüccarı

olacakken

imkanları

sunmuştur.

kadınlar,

mektebindekiler

gelip

bunlar

gerek
devlet

erkek kölenin pek çok hizmeti varsa, kadın

olarak yetiştiriliyor.

köleler de bu tip hizmetleri yerine getiriyor.

Rehber

Ancak eş vazifesi görecekse nikah şartı

Padişahlara eş olan cariyelere neden
nikah kıyılmıyor?

hiçbir

Cariyeler o dönemde uygulanan hukuk
anlayışına göre köle olarak nitelendirildikleri
için nikah şartı aranmıyor. Bunun istisnası
Hürrem Sultandır. Kanuni ona nikah kıymıştır.
Osmanlılar Kanuni'den itibaren tamamen
evlenmeye

zaman

aranmamıştır.

Buna

karşı

çıkanlar da olmuştur. Mesela Şehzade Korkut;

E. Afyoncu

Harem'den

aranmıyor. Bu özellikle cariye hukukunda

başlamışlardır.

Kanuni'ye kadar pek çok padişah dışarıdan
Türk beyliklerinden kızlarla evlenmişlerdir. Bu
nedenle II. Osman ve Abdülmecid haricinde
cariyelere nikah

''bu

cariye hukuku

İslâmiyet'e aykırıdır''

düşüncesine sahip, bu görüşlerini yazmış.
Ancak

genel

kabul,

cariye

hukukunun

İslâmiyet'e uygun olduğudur. Hür insan
olarak olmadıklarını, bugünkü mantığımızla
kavrama imkânımız yok. Ama hiçbir zaman
için

ulema

görmemiştir.

bunu

bir

Problem

problem
olarak

olarak
görülen,

tartışma yaratan pek çok konu olmasına
rağmen cariye hukuku ile ilgili
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büyük tartışmalar yoktur. Yani o dönemin

300 akçe maaş veriyorsun ama 300 akçenin

anlayışı bunu yadırgamıyor.

içerisinde 100 gram gümüş varken bu oran
80 grama düşüyor. Kağıt üzerinde doğru ama

Rehber

o parayla piyasaya gittiği zaman asker alış

Valide Sultanlar da mı cariye olarak
algılanıyor?

çıkıyor ve asker isyan ediyor. Nitekim yeniçeri
isyanlarının en önemli sebeplerinden biri

E. Afyoncu
Valide Sultanlar Harem'in yöneticisidir.
Azat edilmedikleri takdirde onlar da cariye
statüsündedir. Şayet kocası tarafından azat
edildiyse, Hürrem Sultan'da olduğu gibi,
onlara nikâh kıyılmıştır.

basılan

paraların

ayarının

özellikle düşürüldüğü dönemler var mı?

Çok var. Tabii piyasada altın para fazla
bildiğiniz gibi ama bin dolarlık banknot
piyasada kullanılmaz. Genelde 100 dolar
kullanılır. Osmanlı döneminde de piyasada
kullanılan para, gümüş para ve akçedir. Akçe,
Orhan Gazi'den beri devletin resmi parasıdır.
Şimdi günümüzde paranın değerini içindeki
maden oranı belirlemiyor. Çünkü kağıt para
kullanıyorsunuz. Ama Osmanlı dönemindeki
paranın değerini belirleyen içindeki maden
Fakat

devlet

zaman

zaman

devalüasyon yapıyor. Bunu en iyi yapanlardan
İçindeki

gümüş

oranını

değiştiriyor ve diyelim ki 100 gram gümüşe
daha fazla akçe bastırıyor. Tabii bu durumda
paranın

yedek

can

bir metot, devletin devalüasyonu kullanması.
Devalüasyonu

kullanıp

istiyor

ama

devlet
bu

ekonomiyi

çoğu

zaman

neticelenmiştir. Kağıt üzerinde olduğu gibi
olmuyor. Hatta II. Süleyman döneminde bakır
para basıyorlar. Büyük bir felakete yol açıyor.
Fakat

yok. Yani bugün bin dolarlık banknot var

Fatih'tir.

Defterdarlar

bulundururmuş denir. Bu dönemde izlenen

Bakır para basılıp 1 akçeye denktir deniyor.

E. Afyoncu

biri

defterdardır.

sakıncalı olmuştur. Pek çok defa isyanlarla

18. yüzyıl'a kadar devlet kararı olarak
darphanede

budur. Ayrıca bir numaralı düşmanları da

yürütmek

Rehber

oranıydı.

veriş yapamıyor. Haliyle ekonomik krizler

içindeki

değer

miktarı

azalıyor

akçenin fiyatı aynı. Yine

bunu

kağıt

üzerinde

böyle

ayarlayabilirsin ama esnaf kabul etmiyor.
Askere maaşı bakır parayla ödüyorsun, o
asker esnafa gittiğinde esnaf kabul etmiyor.
Tabii bu durum karşısında mağdurlar saraya
yürüyor. Devalüasyon o dönemde izlenen bir
metot olmuştur. Büyük sıkıntılara sebebiyet
vermiştir. Bunun bir iki örneğini yaşı biraz
uygun olanlar 2004 ve 1994 krizlerinde
gördü. Devalüasyonun neticelerini Osmanlı
dönemlerinde de aynı krizler yaşanmıştır.

Rehber

Bütün sultanlar elbette Müslüman ama
hepsi aynı ölçekte dindar mıydı sizce?

E. Afyoncu
Onu bilemeyiz. Yani elimizde iman metre
olmadığı için ölçme şansımız yok. Ama şöyle
oluyor devletin kaynaklarında
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bazı padişahlar için çok dindar deniliyor.
Mesela bunlardan biri I. Ahmed'dir. Bu
manada II. Bayezid'i sofu diye anlatırlar.
Kimisi daha rahat yaşıyor. Yani onları biz
ölçüp biçme şansına sahip değiliz. İçki içeni
var. Ama bunu resmi olarak gösteremezler,
hiçbir zaman içki masraflarını devletin resmi
muhasebe kayıtlarında göremezsiniz. İçenler
var tabii bugün bilinen IV. Murad ve Yıldırım
Bayezid gibi, hatta IV. Murad içkiyi yasaklıyor
ama kendisi içiyor. Tabii içki de dindarlığın
tek ölçüsü değildir. Ama padişahlar İslâm
hükümdarı

oldukları

için

İslâmiyet'in

kurallarına uygun olarak yetiştirilmişlerdir.
Fakat IV. Murad çok zor bir çocukluk
geçiriyor. Abisi öldürülmüş, çocuk yaşta tahta
çıkmış, büyük bunalımlarla yetişmiş. Ancak
çok büyük bir askeri deha. Her ne olursa
olsun, belli bir tedirginlik içerisinde yetişmiş
ve kendini gitmiş içkiyle avutmuş. Zaman
zaman tövbe ediyor içkiyi bırakıyor, sonra
tekrar başlıyor. Yıldırım Bayezid da aynı
şekilde

olmuştur.

padişahın

biz

Ama

genelde

namazlarını

birçok

aksatmadığını,

sarayda ve Cuma namazlarını halk içerisinde
kıldıklarını biliyoruz. Bu aynı zamanda halkın
da padişaha itimatı açısından önemlidir. Yani
halk

padişahı

görmek

istiyor.

kendisinden
Yönetici

birisi
ile

olarak

yönetilen

arasındaki yakınlık önemli.

E. Afyoncu
Osmanlı
mezhep

padişahları,

üzerine

Sünni-Hanefi

yetiştirilmiştir.

Osmanlı

hanedanında farklı olan iki kişi var. Bir
şehzade Korkut ki Şafii'dir. Bir diğeri, II. Bayezid'in çocuklarından birisi Şehinşah galiba
Şii'dir. Onun dışında bütün padişahlar ve
şehzadeler

tamamıyla

çoğunluğunun

mensup

Türk

milletinin

olduğu

şekliyle

Sünni-Hanefi itikatına göre yetiştirilmişler.
Mevlevilik bir mezhep değil biliyorsunuz bir
tarikattır. Onun görüşlerini benimseyen III.
Selim gibi padişahlar vardır. Her padişah aynı
görüşü benimsemiyor. Farklı anlayışlar var.
Mesela

II.

Abdülhamid

Şazeli

tarikatına

giriyor. I. Ahmed Aziz Mahmud Hüdayi'ye
intisab ediyor. Ayrıca her padişah da bir
tarikata

intisab

etmemiştir.

Ama

klasik

Osmanlı toplumunun önemli bir kısmı belli
bir klasik dini eğitim alıyor, o dini eğitim
çerçevesinde özellikle Anadolu ve Rumeli'de
bulunanlar Hanefi fıkhı üzerinde eğitimlerini
alıyorlar. Şehirli olanlar biraz daha kitabî,
köylü olanlar ise Muhamme- diyeler, Dala'il
al-Hayrat 'lar gibi belli başlı kitaplardan
istifade ediyorlar.

Rehber
Bir padişahı tahttan indirebilmek için
mutlaka yeniçerinin başındaki kişinin karşı mı
olması gerekiyordu?

Rehber
Padişahların dini eğitimi neye yakındır?
Mevlevilik ve diğer tarikatlarla ilişkileri nedir?

E. Afyoncu
Hayır, Osmanlı devletinin üstün olma
sebeplerinden bir tanesi profesyonel orduyu
kurmaları. Profesyonel ordu, İstanbul'da
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bulunan 10-12 bin kişilik yeniçeri kulları ve

manlı'da böyle bir şey olmamıştır çünkü her

sipahileri. Bu büyük bir üstünlük sağlıyor

zaman için bir erkek çocuk vardır. Birkaç defa

Osmanlı'ya. Ama aynı zamanda büyük bir

hanedan tükenmeye yüz tutmuştur. Fakat

sakıncayı da beraberinde getiriyor. İktidar

sultan İbrahim ve II. Mahmud dönemlerinde

merkezinde

tekrar bunlar ocak başı olarak hanedanı

siz

bu

kadar

askeri

gücü

bulundurduğunuz zaman, devlet otoritesi
zayıfladığında

bunlar

siyasete

müdahale

edebiliyorlar. Fakat sadece askerin isyan
etmesi padişahı tahttan indirmeye yetmez.
Genelde üç ayağı vardır; halk, ulema ve asker.
Asker isyanın meşruiyetini ulemadan alır.

yaşatmışlardır.

Rehber

Bektaşilik

hangi

dönemlerde

vardı?

Yeniçeri Ocağı ile ilişkisi nedir?

E. Afyoncu

İsyan ettiği zaman gider ulemadan fetva alır.

Hacı Bektaş Veli, 1200'lü yıllarda yaşamış

Böylece isyanı bir dini dayanağa bağlar. Ne

1300'lü yıllarda vefat etmiş. Anadolu'nun

istiyorlardı? Her isteyen ''şeriat isteriz'' diye

önemli din büyüklerinden birisi. Öldüğü

isyan ediyor. Yani şeriat istesin istemesin

zaman aslında Yeniçeri Ocağı kurulmamıştır.

propaganda budur. İkincisi halkı incitmemeye

Yeniçeri Ocağı'nın Hacı Bek- taş'ın nefesi ile

özen

kurulduğu söylenir ama bu doğru değildir.

gösterirler.

Mesela

Patrona

Halil

isyanında ilk iş fırınları serbest bırakmışlardır.

Bektaşiliğin

asıl

Halk ve halka karşı yapılan her şeyi çok ağır

itibarendir.

Osmanlı

cezalandırmışlardır. Çünkü halk ve ulemanın

Bektaşilik

desteklemediği pek çok isyanın biz, başarısız

Yeniçeri Ocağını Bektaşi tarikatına intisab

olduğunu

ettirmiştir. Onlara kuruluştan itibaren bir ruh

biliyoruz.

Bu

gruplar

sarayın

büyümesi,

kültüründen

Bu

16.

devlet

asırdan
yönetimi,

faydalanmak

bugünün

yorumu,

için

yanında yer aldığı takdirde asker başarılı

vermiştir.

olamıyor. Yani bu üçlü saç ayağını kuran,

Bektaşiliğin ne zaman Yeniçeri Ocağı'na

zira

isyanı her zaman başarıya götürmüştür ve

girdiğini bilmiyoruz. Kaynaklarda Hacı Bektaş

padişahın meşruiyetini ortadan kaldırmıştır.

Veli diyor ama Hacı Bektaş Veli öldüğü
zaman Yeniçeri Ocağı yok zaten. Bektaşiliği

Rehber

asıl büyütüp yayanlar, Hacı Bektaşi Veli'nin
olması

takipçileridir. Yani Abdal Musa'sı, Abdal

gerekiyor veya kardeş olması gerekiyor değil

Hanedanda

erkek

çocuk

Murad'ı vesairedir. Ayrıca Arna- vutluk'un

mi? Yani o hanedandan erkek birinin yaşıyor

Müslüman olması da Bektaşilik sayesindedir.

olması gerekiyor?

Mesela

dönemlerde

çok

geç

Müslüman

oldular. Hepsi Osmanlı fetihleriyle Müslüman

E. Afyoncu
Avrupa'da

Arnavutlar

erkeklerin

kadınlar

geçmiştir.

tükendiği
İngiltere,

Avusturya ve Rusya'da olduğu gibi. Os

olmadılar. 18. yüzyıl'da Te- pedelenli Ali
Paşa'nın gayretleri ile Bektaşilik Arnavutluk'u
Müslümanlaştırdı.

Mesela

Arnavutluk'ta

bugün en büyük problem
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lerden birisi Bektaşi kültürünün ortadan

Ancak bugün Bektaşilik kültürü neredeyse

kalkmasıdır. Tabii 1826 yılında yeniçeri ocağı

tamamen ortadan kalktığı için biz ritüelle- rini

ortadan kaldırıldığı zaman, aynı zamanda

tam olarak bilemiyoruz. Esasen kitabi olarak

Bektaşi tarikatı da kapatılmıştır. Her yerde

biliyoruz, yaşatan insanlar maalesef yok. I.

Bektaşi

takibata

Murad döneminde yeniçeri ocağı kuruluyor

uğramıştır. Dahası Bektaşi tekkeleri diğer

ama Hacı Bektaşi Veli o dönemde ölmüştür.

tarikatlara verilmiştir. Yani devlet barışık

Ayrıca Bektaşilik o dönemde çok yaygın olan

gittiği Bektaşi tarikatı ile 1826'da çatışmaya

bir tarikat değil. Yani Bektaşi kültürünü daha

girmiştir. Tabii dediğimiz gibi Bektaşi tarikatı

sonra gelen müritler yaymışlardır.

tekkeleri

kapatılmış

ve

yeniçeri ocağının manevi bir ruh almasında
çok önemli bir tarikattır.
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TOPKAPI SARAYI’NIN KURULU OLDUĞU ALANIN ARKEOLOJİSİ

Prof. Dr. Semavi Eyice*

Şimdi bir defa şunu biraz vurgulamak

Topkapı

adına

kitaplar

da

yazıldı

istiyorum. Buraya mütemadiyen biz Topkapı

Topkapı Sarayı diye. Büsbütün de yerleştirdi

Sarayı diyoruz. Bu gerçek adı değil buranın.

bu ismi. Bence buna yani Osmanlı Sarayı

Burası Saray-ı Hümayun. Yani padişahın bir

demek veya Saray-ı Hümayun demek belki

nevi meskeni, yerleştiği yer. Fakat hiçbir

daha doğru olur idi. Fakat madem artık

zaman Topkapı Sarayı adını almamış. Pekâlâ,

yerleşmiş

nereden çıkmış bu isim? Efendim bu isim

kullanıyoruz. Tabii bir ara alay konusu da

sahilde, bir takım sahil sarayları, köşkleri var

oldu. Efendim bazı üniversiteli gençler hadi

kıyıda. Bunlardan bir tanesi de Sepetçiler

demişler Topkapı Sarayı'na gidelim, görelim

Köşkü, hala duruyor. Bir tanesi İncili Köşk'tür.

bakalım orayı da. Onun üzerine ne yapmışlar

Alt kısmının harabesi görülebiliyor hâlâ daha.

Topkapı tramvayına binmişler. Biliyorsunuz

Daha başkaları da varmış, bunlardan bir

bir de Topkapı tramvay hattı vardı ta surların

tanesi de Topka- pı Kasrı, çünkü sebebi de

dibinde. Herhalde o hatla gidilir demişler,

yanında bir tane kapı var.

Bu Saray-ı

ondan sonra oraya gitmeye kalkışmışlar. Yani

Hümayun'a da, kıyıya açılan bunun önünde

böyle esprileri de olmuştur Topkapı Sarayı

de toplar diziliymiş. Bu topların da sebebi,

adının. Şimdi bu saray Osmanlı Devleti'nin

burada varlığı padişah, donanma sefere

hem padişahının kaldığı yer hem de 19.

çıkarken

döndüğünde

yüzyıla kadar devletin idare edildiği yerdir.

selamlamak üzere buradaki kasra gelir ve o

Yani koca bir imparatorluğun, koca bir

veyahut

seferden

zaman bu toplar atılırmış. Ona Topkapı Kasrı
veya Sarayı denilirmiş. Ve sonra ne hikmetse
Saray-ı Hümayun'un bütününe 19. yüzyılda
bu adı yakıştırmışlar. Yoksa resmi adı 400

bu

Topkapı

Sarayı

adını

devletin bütün Balkanlar'a, Afrika'nın bütün
kuzeyine, Asya'nın bir kısmına sahip olan bir
devletin idare merkezidir.

sene buranın Topkapı Sarayı değildi. Bir defa
bu noktayı iyice bilmemiz lazım. Topkapı
adını buraya yerleştirenlerden biri de meşhur
filmdi biliyorsunuz. Bundan 30-40 sene evvel
zannediyorum çevrildi. Bir polisiye filmdi bu.
Değerli

bir

hançerin

çalınma

hikâyesi,

Topkapı Sarayı'nın içinden böyle bir hançerin
çalınması için yapılan oyunlar ...

Antoine Ignace Melling, Gravür, Sarayburnu
* İstanbul

Üniversitesi Öğretim Üyesi (E)
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İstanbul Tasviri, Seyyid Lokman, Hünernâme I, Osmanlı, 1584 tarihli, TSM. H. 1523,158b-159a

18. yüzyılda bu durumu Bâb-ı Ali'nin

nıdığı en

muazzam

imparatorluktur,

kuruluşu ile biraz bozulmuştur. Çünkü o

Cebelitarık'tan Cibralta'dan Hazar Denizi'ne

zamana

kadar

kadar

devletin

bütün

idari

uzanan

bir

devlettir,

bir

mekanizması saraydan idare edilirken, 18.

imparatorluktur. Bu imparatorluk yavaş yavaş

yüzyılda Sadrazam İbrahim Paşa'nın konağı

erimeye başlamış ve bunun idaresindeki

merkez olmuş, sonra o yavaş yavaş Bâb-ı

güçlük de öğrenildiğinden, anlaşıldığından

Ali'ye dönüşmüştür. Ve bundan sonra Bâb-ı

imparatorlar zaman zaman bölmeye bunu,

Ali Osmanlı devletinin idare merkezi haline

hiç değilse iki merkezden idare etmeye daha

gelmiştir.

uygun

Bu sarayın kurulduğu yer İstanbul'un en
güzel noktasıdır. Ve hatta bazı kişiler bilhassa
onu belirtirler. Bizans derler bu şehri kurmuş,
Bizans

İmparatorluğu.

güzelliğini

hiçbir

Fakat

gerçek

zaman

şehrin

değerlendirememiş. Sarayı biliyorsunuz Sarayburnu'nda

değildir

Bizans'ın.

Bizans

İmparatorluğu, ki Roma İmparatorluğu'nun
bir devamından başka bir şey değildir ve
ancak Roma İmparatorluğu ki tarihin ta

düşeceğini

tasarlamışlar.

Bundan

dolayı da yeni kurulacak şehir aramışlardır.
Yalnız

Roma'dan

idare

edilemezdi

bu

imparatorluk ve burada İmparator I. Konstantinus bazı tereddütler geçirmiş, şurası veya
burası üzerinde.
Neticede Byzantion şehrinin en uygun
yer olabileceğini düşünmüş ve burada yeni
bir şehir, yeni bir ikinci merkez, Roma gene
esas merkez olarak kalıyor ikinci bir merkez
olarak burayı kurmayı tasarlamıştır.
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Antikçağ'daki uzun tarihçesini anlatmıyorum.

kılmaması için demir çemberlerle takviye

Bizi konumuzdan bir hayli uzaklaştırır. Bu

edildiği için buna Çemberlitaş demişlerdir

vaktiyle burada kurulmuş olan Antik devirde

Türkler. Alt kısmında da mermerden bir kaide

kurulan Byzantion şehrinin yeridir burası. Yeni

vardır. O kaide de gene Osmanlı devrinde

Konstantinus burayı bir yeni devre olarak

Barok üslupta yani 18. yüzyıldan itibaren, o

kurmayı tasarlamıştır, hazırlıklara girişmiş ve

sıralarda taştan bir örgü ile kapatılmıştır. Ve

daha büyük olarak tasarlamıştır ve Haliç'ten

böylece bu anıtın ayakta kalması sağlanmıştır.

Marmara'ya kavuşan yeni bir sur programı

Bu şehrin içindeki saray Hipodrom'un

yapmıştır. Bu yeni suru Konstantinus'u adeta

yanından başlıyordu ve buradan Marmara'ya

kutsal bir varlık gibi gören Hristiyanlar bir

doğru iniyordu. Bu Büyük Saray adı verilen

takım

imparatorluk sarayı, tarih boyunca ve Doğu

efsanelere

Hıristiyanların
gökten

inmiş

görüşüne
ve

bağlamışlardır.
göre

bir melek

Konstanti-

nus'a

Roma İmparatorluğu'nun yaşadığı

sur

duvarının nereden nereye denize indireceğini,
Marmara kıyılarına nerede indireceğini, bir
melek ona yolu göstermiştir. Bunun üzerine
bu sur yapılmıştır ve M.S. 330 yılında bu yeni
şehrin açılışı yapılmıştır. Bu şehirde tabii imar
faaliyeti

de

sürmektedir.

Konstantinus

tarafından burada bir saray, imparatorluk
sarayının yapımına başlanmış, her ilkçağ
şehrinde olduğu gibi bir Hipodrom, bir yarış
meydanı

yapılmış.

Yapılmasına

girişilmiş.

Şehrin hemen ortası kabul edilen bir noktada
da İmparator Konstantinus adına bir Forum
yapılmış,

bir

meydan

ve

bu

meydanın

ortasına da Konstantinus adına bir büyük
anıt, kırmızı porfir taşından bir anıt dikilmiş,
bunun üzerinde de imparatorun bronzdan bir
heykeli dikilmiştir. Bu anıt bugün mevcut olan
Çemberlitaş'tır.

Fakat

üzerindeki

heykel

çoktan yok olmuş gitmiştir. Tepeliği de
tamamen değişmiştir. Yani bir başlık olması
lazım o başlık yoktur. Onun yerine orada
mermerle tamamlanmış bir tepeliği vardır.
Ondan sonra taşlar da yangınlarda falan epey
zarar gördüğünden Türk devrinde yı
Çemberlitaş, Sultanahmet
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süre içinde devamlı yeni binalarla, yeni Porfira demişler. Porfir taşı kullanıldığı için,
yapılarla

zenginleştirilmiştir.

binaların

birçoğunun

Buradaki porfir taşı kırmızı renkte, imparatorlara adeta

isimlerini

biliyoruz. yakıştırılan bir taştır. Hatta imparatorların

Birtakım mekânlar var, birtakım salonlar var ve lahitleri bile porfir taşındandır. Arkeoloji
kiliseler de var. İçinde saraya mahsus kiliseler Müzesi'nin önünde görüyorsunuz koca koca
var ve bunlar çeşitli devirlerde yapılmış. lahitleri. Porfir taşıdır bu kırmızı. Bu taşlarla
Mesela Nea Basilica adında bir kilise var ki kaplanmış Porfira ve imparato- riçenin kocası
İmparator Basileios zamanında yapılmıştır. imparator olduğu, tahtta olduğu müddetçe
Yani 9. yüzyılda yapılmıştır. Yani geçtir, esas burada doğan çocuklara da Porfirogennetos
şehrin kuruluşundan çok sonradır. Fakat bu denmiştir. Porfir içinde doğmuş şehzade
tek kilise değildir daha başka kiliseler de demektir. Yani bu saray protokolünün de
vardır. Ondan sonra çeşitli mekânlar vardır, bir bunlar bir takım özellikleri. Daha bunun gibi
tane taht salonu vardır. Bu taht salonunu birçok şeyden burada yapılmış, olmuş. Fakat
yabancı

elçiler

hatıratlarında

yazmışlardır. bu saraydan bugün ortada bir şey yok.

Burada imparatorun tahtının iki yanında Sultanahmet

Cami'nin

deniz

tarafında,

madenden ve altın yaldızlı iki aslan vardır. arastasının yani çarşısının biraz aşağısında bir
Tahtın

iki

yanında

ve

bir

yabancı

elçi tane kule gibi yükselen bir kalıntı vardır. Bir

geldiğinde mekanik bir şekilde bu aslanlar merdiven kulesidir bu. Sarayın içindeki bazı
kükremişlerdir. Tabii bu bilhassa yabancı katları

birbirine

elçileri çok hayrete ve biraz da dehşete kulesinin

bağlayan

kalıntısıdır.

düşürüyor. Ve gene onların rivayetlerine göre kullanılmış,

hatta

Bir

hâlâ

bir
ara

da

merdiven
ev

olarak

duvarlarında

imparatorun oturduğu taht bir mekanizmayla merdiven izleri vardır. Yer altında bir hayli
zamanı geldiğinde havaya kaldırılıyor, tekrar mahzenler var. Bu saray 11. yüzyıla doğru
yere indiriliyormuş. Elçiler söylüyorlar bunu. artık terk edilmiş, çünkü Bizanslılar ikinci bir
Fakat

söylediğim

ihtişamıyla,

bütün

Hipodromun

gibi

bu

saray

binalarıyla

bitişiğinden,

yani

bütün imparatorluk sarayı kurmuşlar. O nerede? O,

vesairesiyle Edirne Kapısı'yla daha doğrusu Eğri Kapı'yla
bugünkü Haliç'e doğru uzanan yamaç arasında ve onun

Sultanahmet Cami'nin olduğu yerden, denize da bugün bir pavyonu ayaktadır. Tekfur Sarayı
doğru uzanıyor. Arada bir tane de Türklerden denilen pavyon.
alınma bir oyun, Türklerin cirit oyununun
benzeri, cirit müsabakalarının benzeri çevgân
oyunu var Orta Asya Türkleri'nin. Bu bizim
Bizans'a da gelmiş. Ve Bizanslılar bu çevgân
oyunu için bir de saha yapmışlar içeride. Buna
da

“cihanistirion”

nerededir
arasında

adını

bilemiyoruz.

vermişler.
Çeşitli

imparatoriçelerin

Ama

pavyonlar

loğusalıklarında

doğum için kaldıkları bir salon var. Bunun

Şimdi

Fatih

1453'te

İstanbul'u

fethettiğinde esas imparatorluk sarayı harabe
halinde, hatta o kadar harap ki bazı kiliselerin
restorasyonunda

Bizanslılar

lazım

gelen

malzemeyi, bu sarayın parçalarını sökerek
götürüyorlar,

kullanıyorlar.

Yani

öylesine

gözden çıkarılmış bir Büyük Saray.
İkinci sarayın pek fazla önemli bir yapıları
yok, girişte bir pavyonu ayakta Türk

adına
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devrine kadar gelmiş ve bugün hala ayakta

Bey İmareti'nin harikulade bir mihrabı vardır

duruyor. İşte son zamanlarda biraz restore

çinilerle donatılmış, Karamanoğulları ayrı bir

edildi. Bir şeyler yapılıyor. Şehrin öyle bir

devlettir. Osmanlı Beyliği yanında, paralelinde

ucunda da yerleşmeyi Türkler sevmemiş-

fakat

lerdir. Fatih ilk sarayını Beyazıt meydanında

kendisine göre ayrı bir medeniyeti olan bir

bugün üniversitenin merkez binasının olduğu

devlettir. Ondan sonra Ka- ramanoğlu İsmail

yerde bir saray kurmuştur fakat Fatih'i orası

Bey burada muhteşem bir imaret, bir cami,

da pek açmamıştır. Ve Saraybur- nu şehrin en

türbe vs. yaptırmıştır. Bunun içindeki mihrabı

güzel noktası en havadar, en cazip yer olarak

o zaman harapmış bu cami, sökmüşüz

kabul edilmiş ve Osmanlı sarayının orada

getrmişiz burada odalardan birine monte

yapılmasına karar verilmiştir. Topkapı Sarayı

etmişiz. E şimdi bir kasrın içinde koskoca bir

dediğimiz saray kompleksinin ilk yapıları

cami mihrabının aslında bir fonksiyonu yok

burada kurulmuştur. Bu ilk yapılardan bugün

ama oraya yapılmış, yapıştırılmış bu. Yani

günümüze kadar gelmiş olan yapı Çinili

böyle yanlış işlerimiz de var bizim. Şimdi

Köşk'tür. Fatih devrinde yapılmış olan bir

restore edildi mesela İsmail Bey İmareti

yapıdır ve Türk sanatının bütün özelliklerine

Karamanda. Pırıl pırıl yepyeni bir hale geldi

sahiptir. Bunun önünde bir cirit meydanı

ama mihrabı burada, İstanbul'da. Hatta kapı

yapıldığı kabul edilir. Bu ne dereceye kadar

kanatları filan da burada. Bu da yani eserleri

doğrudur bilemiyoruz. Ama bir nevi bunun

yerlerinden söküp başka yerlere götürmek

önündeki galerinin, büyük eyvanın yeri orası,

bence yanlış bir şey, doğru değil.

yani bir nevi ciriti seyretme locası gibi olduğu
iddia edilmiştir. Fakat biz bu kasrı, iki katlıdır
bu, gerekli şekilde kullanamadık gibi geliyor
bana. Çünkü evet Osmanlı devrinin içlerinde
bir takım değişiklikler görmüş, içine mesela
bir çeşme yapılmıştır, orijinalde aslında bu
çeşme

yoktur

bu

sonradan

yapılmıştır.

Çinilerle kaplı eyvanları ve birçok kısımları,
fakat bir ara İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin
çekirdeğini teşkil etmiştir ve bu teşhir için
raflar yapıldığından o çiniler üzerine çiviler
çakılmıştır. Sonra onları temizlemeye falan
çalıştılar ama tabii sarayın, bu kasrın havasını
bozuyordu bu şeyler. Sonra çini müzesi
yapalım dediler, o da nedense yürümedi.
Şimdi bilmiyorum böyle kapalı duruyor fakat
yanlış bir şey daha yapılmıştır. Burasını böyle
çinili olduğu için Karamanda İsmail

ayrı

bir

devlet

olarak

kurulmuş,

Şimdi gelelim bu saraya. Burada tabii
Fatih bazı bölümleri inşa ettirmiş ve bundan
sonra da Osmanlı hanedanının merkezi yeri,
hatta devletin idare edildiği yer burası
olmuştur ve düşünün ki bu koca devlet
demin saydığım gibi Avrupa'da, Afrika'da,
Asya'da büyük topraklara sahip olan bu
devlet doğrudan doğruya buradaki Kubbealtı
dediğimiz

bir

odadan

idare

edilmiştir.

Ortasında da her devletin idare edildiği
büyük mekânlarda olduğu gibi, bir tane de
kulesi vardır. Yalnız bu kulenin mimarisi, kâgir
bir kuledir bu fakat üstü ahşap bir köşk
şeklindeydi ve bu 19. yüzyılın ortalarına kadar
böyledir, nitekim bunun bir benzeri de Edirne
Sarayı'nda vardır. Edirne'de padişahın ikinci
bir evi daha bu
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lunmaktadır. Aşağı yukarı zaten İstanbul

yapılmaktadır.

sarayında ne kadar mekân varsa bunların bir

karşılayacak yemeklerin hazırlandığı yerdir.

eşi de Edirne sarayında vardır. Zaman zaman
bazı padişahlar Edirne sarayında kalmışlardır.
Orada da bir kule vardı, hatta onun tepesi
tamamen yok olmuştu, onun eski resimlerine
göre restore ettiler. Hatta o köşkü de
tamamladılar. Yalnız İstanbul'da- kinde bir
durum

vardır.

Orijinal

şeklinde

bunu

değiştirmek mümkün değil, çünkü 19. yüzyılın
ortalarına kadar o tepesi ahşapken bu
kulenin, 19. yüzyılın ortalarında burada bir
tadilat yapılmış ve ampir üslupta bugün
gördüğünüz kısım ilave edilmiş, kocaman
dört tane pencere burayı dışarıya bağlar,
oradan

doğru

mümkündür

o

İstanbul'u
kulenin

seyretmek

içinden

çıkıldığı

takdirde. O pencereler açıldığı takdirde ve
üstleri bir külah ile kapatılmıştır. Eski ahşap
bir

köşk

şeklinde

olan

tepesini,

eski

fotoğraflarda görebiliyoruz. İstanbul'a zaten,
fotoğrafçılığın icadı ortalama 1820-25'lere
doğru olduğuna göre ve İstanbul'a da ilk
fotoğrafların, en eski fotoğrafların 1840'larda 50'lerde çekildiğine göre ve böyle bir
fotoğrafı da bulunduğuna göre, demek ki bu
kulenin o tepesinin değişmesi ortalama
yaklaşık 1850'lerden sonra olmuştur. Yani
bugün gördüğümüz o büyük pencereli üst
yapı çok geç devire aittir, orijinal değildir.
Topkapı

Sarayı

dediğimiz

bu

Personelin

ihtiyacını

Evet, tabii içeride çeşitli köşkler yapılıyor.
Bir Arz Odası var. Padişahın elçileri, vs kabul
ettiği Arz Odası. O ortada küçük bir köşk
halinde yalın kat üzerinde yapılmış. Şimdi
burada çeşitli odaları sayıp, dökmeme imkân
yok. Tabi bir de Harem var. Bu Harem'de de
tabi Valide Sultan'a ait ayrı bir daire var.
Ondan sonra Gözde- ler'e, Harem'deki kadın
seviyelerine göre ayrı ayrı bölümler var.
Gözdelerin

odaları

var,

birbirlerini

kıskanmasınlar diye yan yana yapılmış odalar
halinde. Cariyeler Dairesi var, onların özel
hastanesi var. Harem ağalarının da ayrı
daireleri var. Velhasıl bir site şeklinde bu
saray gelişiyor. Bugün tabi gezdirdiğinizde
bunların

hepsini

gezdire-

Birçokları

kapalı,

bilmiyorum

miyorsunuz.
kaçta

kaçı

açıktır. Harem ağalarının benim bildiğime
göre

iki

müzeyyen

ayrı

dairesi

bunlar.

varmış.

Afrika'nın

Oldukça

ortalarından

gelme zenci ağalarının itibarı çok. Yani bir
sadrazama hemen hemen eşit du- rumdalar.
Bunların ayrıca şehir içinde de kendilerine
özel konakları var. Kendi özel personelleri de
var. Fakat saray içerisinde de ayrıca odaları
var, yerleri var.
Tabii bu arada mesela şehzadelerin özel

saray

bir dairesi var. Şehzade mektebi denilen bir

kompleksinde zamanla ihtiyaçlar artmaktadır

de mektepleri var. Fakat bunun dışında

ve dolayısıyla da mekânlar. Bir defa muazzam

ibadet için içeride bir takım ibadet yerleri de

bir personeli doyuracak olan aşçı kısmı.

yapılmış. Bunların sayıları pek az değil. Fakat

Marmara'ya bakan kısım biliyorsunuz boydan
boya mutfaklardır. Fakat sanmayın ki padişah
hazretlerinin yemeği orada yapılıyor. Onun
özel Kuşhane denilen ayrı bir dairesi vardır.
Onun yemeği orada

en büyükleri hemen sarayın iç kısmında olan
Ağalar Cami denilen bir tane üzeri kiremit
örtülü uzun bir mekân halindeki cami.
Biliyorum onu bir ara Kütüpha
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ne'nin okuma salonu olarak kullanıyorlardı.

Sinan tarafından yapılmış bir tane havuz

Ama hala öyle mi bilmiyorum, şimdi, ne

vardır. Bilmem siz hiç gördünüz mü bu

vaziyettedir. Fakat daha küçük camiler de var.

havuzu? İçinde dört köşe iki tane paye iner

Hatta 19. yüzyılda da yapılmış olan bir cami

onun, eskiden o payelerin içinde su sistemi

var.

yanında

varmış. O payelerden ince bir şekilde su

minareli halde üstelik denizden falan da

fışkırırmış havuza, öyle dolarmış havuzun

görülür. Şurada hemen sarayın denize hâkim

suyu. Fakat o havuzun içi hiçbir yerden

ucunda, Mecidiye Köşkü'nün yanında. Tabii

görünmez.

sarayın yapım kronolojisinde enteresan her

yüksektir. O duvarların üzerine çıkan bir

devirde yapılmış parçalar var. Bunların ayrı

kimse,

ayrı üslupları da var. Bazıları beğenilmemiş,

göremez.

Klasik üslupta yapılan dekorasyonu veya şusu

enteresan tarafı o havuzun özel bir merdiveni

busu ne yapmışlar? Üzerini boyamışlar geç

falan vardı. O şimdi kullanılmıyor. Yıkılmış

devirin

nakışlarla

herhalde o merdiven. Arkalardan dolanarak

süslemişler ve üstteki nakışları kazıdığınız

inilirmiş, bir yerlerden oraya. Muazzam bir

takdirde altta orijinali çıkıyor. Tabii onlar bir

havuz,

takım problemler yaratıyor. Bunları kazımak

Odası'nın, bir terasın altındadır bu. Ve

uygun mu değil mi? Bazı restoratörler ne

Avrupalı

yaptılar mesela. Bir kapı kanadını bir tarafını

gıcıklayıcı hayatlarını güya tasvir etmek için

temizlediler,

yaptıkları

Yine

Mecidiye

bazı

Köşkü'nün

zevkine

bir

göre,

tarafını

temizlemeden

Yanındaki

içeriye

duvarlar

baktığında

Muazzam

söylediğim

bir

gibi.

ressamlar
tablolarda,

işte

gayet

havuzun

içini

havuzdur.

İşin

III.

Murad Has

padişahların

resimlerde,

iç

Bağdat

bıraktılar. Bu da garip tesir bırakıyor. Yani

Köşkü'nün önünde, bir süs havuzu vardır.

böyle doğru mu, yoksa hepsini temizleyip bir

Bugün hala mevcuttur. Ondan sonra bir

tek kapıyı da sonraki şekilde bırakmak lazım.

tarafında

Bilmiyoruz bunları. Yani bunlar için iyi, dikkatli

muhafaza edildiği bölüm, hatta onun bir

karar vermek lazım. Sonra bir devirde mesela

çıkması vardır. O havuza doğru çıkar. O

Hünkâr

Hamamı'nın

nakışlı

havuzu öyle bir, yani padişahların zevklendiği

olduğu

anlaşılıyor,

tavanlarının
daha

Mukaddes

Emanetler'in

sonra

bir havuz olarak tasavvur etmişlerdir. Çıplak

düz badana çekilmiş,

cariyeler içindedir o havuzun. Öyle tablolar

altında ise izleri fark ediliyor. Bunları mesela

yapmışlardır. Avrupa'da vardır öyle tablo.

restore ederken aynen o nakışları yapmak

Halbuki o havuzda öyle bir şey yapılamaz,

gerekmez mi? Bilemiyorum yani... Bunlar

olamaz.

aslında başlı başına araştırma konusu olacak

muhafaza edildiği köşkün dibinde olan bir

şeyler ve ona göre de bir şeyler yapmak

havuzda böyle bir kepazelik zaten olmaz.

lazım.

Fakat aşağıdaki havuz o işin havuzudur. Onu

kapatılmış bunlar,

fakat

da

Tabii sarayın bazı bilinmeyen yerleri de
vardır, pek kimsenin ortaya çıkarmadığı.
Mesela III. Murad Has Odası altında Mimar

Bilhassa

Kutsal

Emanetlerin

da kimse görmez. Aslında onun parmaklığı
falan da varmış. Yanında delikleri var, çünkü
sonra sökmüşler. Yok ortalıkta. İçi de kuru.
Gerisinde de onun küçücük bir oda varmış
taştan yapılma, altında bir oda merdivenle
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Harem, III. Murad Has Odası altındaki havuz

çıkılır, üstünde ufacık bir köşk halindedir.

Yani Sarayın tam tarihi yazılmış değildir.

Padişah efendinin oturup zevklendiği yerdir

Bir takım kitaplar yazıyorlar, çıkarıyorlar ama

orası. Önünde de havuzdur. Alttaki küçük

bir

odacıkta cariyelerin soyunduğu yerdir. Fakat

dayanıyor. Hatta bir şey söyleyeyim Bağdat

onu kimse görmez bilmez de. Yani Topkapı

Köşkü önünde bahçe gibi bir kısım var, oraya

Sarayı'nda böyle enteresan yerler de vardır.

Lale Bahçesi dediler ve laleler diktiler. Bir

Mesela şu Müdüriyet kısmına gelirken yan

tarihçimiz de çıktı, Lale bahçesine Lala

tarafta Enderun denilen kısımda işte bir takım

Bahçesi dedi bunun adı. Hangisi doğru

bölümler vardır. Şimdi bilmiyorum ne var

bunun? Topkapı Sarayı'nın tam tarihi her şeyi

oralarda, ne teşhir ediliyor. Onların altında

değerlendirilmiş bir tarih bence yazılmış

kaç kat aşağıya inilebiliyor. Bir ara Hazine

değildir. Bunu da gayretli bir kişinin yapması

oradaymış devlet Hazinesi. Bir ara ben indim

lazım. Bir de değişiklikler vardır. Yani aynı

oraya. En dibinde onun Bizans devrinden

mekân

kalma, bir tane vaftiz havuzu var. Herhalde

uğramıştır. Esaslı bakarsanız, Klasiktir. Ondan

hazinenin

sonra Barok devrinde bazı değişikliklerle

altın

paraları

o

havuza

doldurulmuştu.

kısmı

tamamen

çeşitli

uydurma

devirlerde

bilgilere

değişikliğe

dekorasyonu değişmiştir. Tam tarih- lemek,
tam bir değer ölçmek bu mekânları bu
binaları pek öyle kolay değildir.
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Şehzadeler mektebi denilen yerde bina Nasıl bir bina olduğunu gravürlerden tespit
klasiktir. Sarayın en eski dairelerinden biridir. edebiliyoruz. İçi tamamen İznik çinileri ile
Fakat içindeki süslemeye bakın, çepeçevre kaplı olduğunu da biliyoruz ve demiryolunun
dolaşan bir kaside vardır eski yazıyla, altın yanlarında bu çiniler burada yapılan ufak bir
yaldızla yazılmış, tüm duvarları dolaşır. Onun araştırmada yüzlerce hatta binlerce kırık
altına yazan hattat imzasını atmış. İmzadaki dökük olarak bulundu. Fakat bu kasrı artık
Kızlar Ağası Beşir Ağa. Beşir ağa ne zaman yeni baştan restore etmeyi kimse düşünmez
yaşamıştır, 18. yüzyıl başlarında, Sultan I. zannetmiyorum.

Demin

söylediğim

gibi

Mahmud zamanında, yani çok değişir. Velhasıl Topkapı Kasrı var. İşte bir Sepetçiler Köşkü
böyle, yani binanın her mekânın ayrı ayrı etüt restore

edildi.

Onun

da

altında

Saray

edilmesi, ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekir. Kayıkhanesi vardı. Sarayın saltanat kayıkları
Tabii bu arada kaybedilmiş yerler de vardır. orada duruyordu. Sonra onları oradan aldılar,
Demin söylediğim gibi, kıyıdaki kasırlar ve Kasımpaşa'ya

götürdüler.

Sonra

köşklerin hepsi yok olmuştur. Hepsi demiryolu Kasımpaşa'dan aldılar Dolmabahçe Camii'ne
geçirilirken yıkılmıştır. Hatta sahilde bugün götürdüler.

Orası

Deniz

Müzesi

oldu,

temelleri duran Sinan Paşa'nın yaptırmış oradaydı. Ondan sonra da çıkardılar ve şimdi
olduğu ve padişaha takdim etmiş olduğu İncili Beşiktaş'ta eski Maliye binası olan bir binanın
Köşk vardır. İncili Köşk'ün üstü esas köşk, içine koydular. Saray kayıkları da aslında
demiryolu yapılırken kaldırılmıştır ortadan. orada muhafaza ediliyor idi.
Fakat temel kısmı duruyor. Eski resimleri de
var.

Şehzade Mektebi, Harem Karaağalar Taşlığı
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Topkapı Sarayı'nda dikkatimizi çeken bir den iniyor, restoranın vestiyerine pardöhusus, her devirde, her çağda bir şeyler ilave süsünü bırakıyor, ondan sonra restoranda
edilmiş, bir şeyler yapılmış olmasıdır. Bunların masaya oturuyor, afiyetle yemeğini yiyor. E
kendi başına değerlendirilmesi lazım, fakat olmaz

bu...

Avrupa'da

birçok

enteresan

bugün buna dikkat edilmiyor maalesef. Şimdi saraylarında falan, şöyle dinlenip bir kahve
burada Fatih devrinden kalma parçalar olduğu içecek, kafeterya vardır, ama o kadar. Anlı
gibi, son Osmanlı devrinden de yapılma şanlı yemek yenilen, çeşitli yemekler yenilen,
mesela Mecidiye Köşkü var, denize nazır. Tam davetler

yapılan

lokanta

olmaz.

Yemek

hâkim bir yerde kurulmuş olan, tamamen bir kokuları kasrın içine kadar geliyor. Hoş bir şey
Avrupa minimini sarayı şeklinde yapılmış olan değil bence bilmiyorum. Siz belki aksini
bir mimari ve iç dekorasyona sahip. Tamamen düşünürsünüz, belki çok mükemmel bir şey
bir batı, Fransız pavyonu, Saray Pavyonu. Bu olduğuna

inanıyorsunuzdur,

ben

kadar çeşitli yapılar bir arada ve bunların inanamıyorum. Benim kanaatim bu.
hepsinin

özellikleri

kendine

mahsustur.

Bunların muhafaza edilmeleri korunmaları
gerekirdi,

fakat

maalesef

buna

dikkat

edilmedi. Mecidiye Köşkü 1950'lere kadar
içinin eşyası ile dekorasyonu ile bir Avrupa
kasrı gibi duruyordu. İçinde kanepeler vardı
koltuklar vardı üslubuna uygun. Perdeleri ona
görey- di yerler parkeydi, bildiğimiz evlerde
falan kullanılan parke. Yani bir Avrupa Sarayı
idi her şeyiyle. Ee sonra ne yaptılar? Bunun
eşyası nereye gitti bilmiyorum. Tam takır kuru
bir yapı haline geldi. İçine de boydan boya
koca bir masa koydular, sandalyeler de
koydular getirdiler efendim. Ankara'dan gelen
zevat toplantı yapmak istediği zaman orada
toplantı

yapıyor.

Eee

olmaz

bu.

Yani

İstanbul'da herhalde bir toplantı yapılacak bir
bina bulunur, ama sarayın bir tarihi parçası
olan

bir

yerde,

benim

kanaatime

göre

yapılamaz. Bu kâfi gelmiyormuş gibi, altına bir
de lokanta yapıldı bunun. Bu lokantanın da
antresi

kasrın

içi,

yani

yukarıdan

gelen

müşteri, eğer tuvalet ihtiyacı varsa, bu kasrın
tuvaletine giriyor, mermer tuvaletine, oradan
da çıkıyor tıpış tıpış merdivenler

Benim görüşüme göre Topkapı Sarayı
Fatih devrinden yapısından itibaren, çeşitli
devirlerdeki eşyası ile olduğu gibi, bugün dahi
eğer

saray

olarak

kullanılacaksa,

kullanılabilecek bir şekilde yaşatılması lazım.
Aman ne yaptık biz, birçok eşyayı buraya
getirip, müze salonu gibi kullanıyoruz. Bu da
doğru

değil.

Şimdi

efendim,

kitabeleri

topladılar galiba, bir ara içerideki revakların
altına İstanbul'un çeşitli yerlerinden hatta
Anadolu'dan

şuradan

buradan

gelme

kitabeler, duvara çakılmıştı. Bu olmazdı, bu
sarayda bunların yeri yok, bunlar konmaz. Bir
tarihte ben hatta bilirkişi olarak tayin edildim,
bir adamda otuz kadar masa saati. Kanun da o
zamanlar yeni çıkmıştı, Eski Eserler Kanunu .
Adamın otuz saatine el koymuşlar, vay
efendim bunlar antika diye, bunlar Avrupa
saatler, yani çeşitli konaklarda evlerde falan
konsolların üzerinde duran saatler, adam da
lanet olsun dedi, ne yaparsanız yapın dedi
verdi bu saatleri. Aldılar geldiler Topkapı
Sarayı'na bunları yan yana koydular, saat
seksiyonu dediler, dizdiler. Yani bu olmazdı.
Benim kanaatime
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göre, bu olmaz. Eğer saatleri toplayacaksanız, inerken, hemen arkasında bir tane Roma
bir

tane

sanayi

veyahut

teknik

müzesi devrinden kalma Gotlar Sütunu denilen sütun

yaparsınız oraya, saatleri toplarsınız. Ancak vardır, dikili biliyorsunuz. Onun biraz berisinde
sarayda Valide Sultan dairesinde mesela bir

Bizans

Valide Sultan'ın eşyası üzerine bir tane saat akvaryum

Sarnıcı

bulundu,

yaptılardı.

hatta

Bilmiyorum

onu
hala

konabilir, ama kırk tane saat getirilip bir akvaryum mu yoksa boşalttılar mı? Orada bir
salona dizilmez.

sıra Bizans devrinden kalma dükkân kalıntısı

Bir tarihte Gaziantep'te yer mozaikleri
bulundu, Roma devrinden. Efendim bunları
parçalar halinde çıkarıp, kamyonlara yükleyip
getirip,

Topkapı

Sarayı'nda

teşhir

edeceklermiş. Bu olur mu efendim? Roma
devrinden yer mozaikleri Topkapı Sara- yı'nda
duvarlara konacak teşhir edilecek. Kendisi
aslında, kendi eşyası ile teşhir olur, yani benim
görüşüm bu. Ama yapan yapıyor tabi. Ben
yaptım oldum hesabı, bilmiyorum. Bereket
Gaziantepliler

vermediler

getiremediler buraya.
berbat

olurdu,

de

mozaikleri,

Yoksa onlar yolda

kamyonlara

yüklenip

de

getirilirken, kırılıp dökülecekti, ondan sonra
burada da nasıl teşhir edilir, o da ayrı
meseleydi. Neyse olmadı gitti.

vardır, göz göz, ama bakımsız bir halde
duruyor, onları bir kazıda bulmuşlardı, ta
1910-12 yıllarında. O zamandan beri pek
üzerinde

durulmamış,

o

vaziyette

durur

1912'den beri.
İkinci avluda tabanın altında bir Bizans
Sarnıcı vardır gene, evvelce orası toprakken
bu sarnıcın kubbeleri fark ediliyordu. Fakat
merak edip kimse içine girmemişti bunun. Ne
büyüklükte bir sarnıç, nereye kadar uzanıyor
bilmiyoruz. Önceki müdürlerden biri toprak
yol turistleri rahatsız ediyor, burayı beton
yapacağım dedi, beton yaptı. O kubbe
kalıntıları kayboldu tabii. Fakat bu da sarayın
ruhuna aykırı bir şeydi. O Sarayın yolu
sıkıştırılmış toprak olması lazımdı, yani Saray

nasılsa öyle korunması gereken bir yapıydı.
Efendim diyeceğim Topkapı Sarayı'nı Çünkü bizde ikinci bir saray yok artık, onu
veyahut
Saray-ı
Hümayunu
bizim olduğu gibi muhafaza etmek gerekirdi. Benim
düşündüğümüz gibi, istediğimiz gibi maalesef görüşüme göre, edilmedi ve şimdi dümdüz
yapılmıyor. Aslında her mekân eski devirde bir beton yoldan yürüyorsunuz evet belki
nasıl döşenmişse, o şekilde döşenecek ve daha düzgün bir yol ama orijinal değil. Saray
sanki bugün içinde yaşanıyormuş gibi, otu- söylediğim gibi birtakım Bizans kalıntılarının
ruluyormuş gibi, gerekli eşyası ile teferruatı ile üstünde ve burada olmasına dair işaretler
olduğu

gibi,

muhafaza

edilmesi

gerekir olan bazı Bizans devrindeki tesislerin, bazı

kanaatindeyim.

yapıların burada saray yapılarının altında

Bu sarayın oturduğu arazi herhalde olduğu anlaşılıyor. Bir tane kilise kalıntısı çıktı
arkeolojik bir arazi, bereket burada arkeolojik İkinci avluda, Ağalar revaklarının önünde,
eserleri de aramaya kalkışmadılar, yoksa Kubbealtı'na yakın. Bir kazı yapıldı 1935
maazallah her tarafını kazmak icap edecekti. yıllarında, orada bir kilise kalıntısı çıkmıştı,
yani burada

Çünkü mesela Sarayburnu'na
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Bâb-ı Hümâyun, Valide Sultan Alayı, Gravür, D’Ohsson, TSMK Y.B. 3441, C.III, Lev.1

Bizans devrinde bir yerleşimin bir iskânın me konusu. Bir öğrencimiz vaktiyle bunun
varlığını gösteren işaretlerden biriydi. Onu üzerinde çalıştı. Birtakım şeyleri tespit etti ve
açıkta bırakmadılar tekrar üstünü örttüler. bir tez hazırladı ve o tez kitap halinde basıldı.
Şimdi toprak altındadır o kalıntı. Öyle tahmin Evet, fakat bazı restorasyonları tabii yapmak
ediyorum.

lazım elimizde doneler var, bilgiler var. Mesela

Başka yeni aklıma şimdi geldi mesela;
birinci

avluda

yani

Aya

İrini

Kilisesi'nin

önünden saraya kadar yürürken, büyük bir
bahçe orası büyük bir avlu, o avlunun altında
muazzam bir sarnıç daha var, Bizans sarnıcı.
Onun da tam bir planı filan çıkarılmadı, o bir
keşfedildi bulundu görüldü, öyle gene ağzı
burnu kapatıldı, duruyor orada. O avlunun
altında yine Bizans devrinde aynı şekilde
bitişiğindeki

Arkeoloji

Müzesi

ile

saray

arasındaki yerde, arazide Arkeoloji Müzesi
büyütülürken,

genişletilir-

ken

Bizans

dönemine

kalıntılar

çıktı.

Bizans

ait

da

devrinden kalma gene pek çok şey bu sarayın
altında var. O da ayrı bir incele

Sarayın ana girişi olan Bâb-ı Hümâyûn,
Ayasofya'ya yakın olan büyük giriş kapısı
bunun

Birinci

Dünya

Harbi'ne

kadar,

1914-1918 yıllarına gelinceye kadar üstünde
bir tane kasır varmış ve bu kasır gerek
resimleri fotoğrafları mevcut, hatta bir ara
bazı

mimarlar

bunun

restitüsyonu

için

yeniden yapılması için proje de hazırladılar.
Ama bu gerçekleşmedi, aslında bu pekâla
yapılmalıdır. O kasır bir yangında yanmış
ondan sonra yıkmışlar kaldırmışlar ve tepesi
güdüktür Bâb-ı Hümâyûn'un. Yani bunları da
göz

önünde

kanaatindeyim.

bulundurmak
Benim

saray

gerekir
hakkında

söylemek istediklerim ana hatlarıyla
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kabaca bunlardan ibaret. Bilmem başka

Hodigetria Ayazması. Yol Gösterici Meryem

soracağınız ve yahut benim unuttuğum bir

adına yapılmış olan bir ayazma. Altıgen

şey varsa lütfen hatırlatın.

biçimde bir havuz, mermerden tamamen,
içine merdivenle iniliyor ve buradan bir kutsal

Rehber

su çıkıyormuş. Bunu Fransızlar o zaman

Sayın Hocam ilk önce zahmet edip

yaptıkları kazıda işgal zamanında meydana

buraya kadar geldiğiniz için size çok teşekkür

çıkardılar fakat sonradan bakılmadığı için

ederiz. Sorum şu olacak. Biz rehber arkadaşlar

bilmiyorum o mermer havuzdan ne kaldı

olarak genellikle şunu çok merak ediyoruz.

bugün ve beraberinde bir Meryem Hodigetria

Topkapı Sarayı buraya yapılmadan önce

Kilisesi olması lazım.

Byzantion şehir devletine ait ne gibi yapılar
vardı.

Ayrıca bir tane Orta Bizans dönemine ait
Soteros Kilisesi. Bu da İncili Köşk yanında,

S. Eyice

sahilden baktığınızda görebilirsiniz. Büyük

Efendim onlar hakkında fazla bir bilgimiz
yok. Yalnız şu kadarını söyleyeyim bir tane
Ayasofya ile bu saray sınırı arasında bir yerde
düşkünler

yurdu

Ksenodokhion

olduğu

tahmin

mevcut

edilen

olduğunu

kaynaklardan biliyoruz. Yani bu Sur-i Sultani,
sarayı çeviren sur duvarının dibinden aşağı
doğru inerken, Soğukçeşme Kapısı'na doğru
inerken, restorana dönüştürülmüş olan bir
Bizans sarnıcı var. Onun berisinden de, daha
Bâb-ı Hümâyûn'a doğru olan taraflarda da
bazı sarnıçlar vardır. Orada dört, beş tane
sarnıç zinciri var. Bunlar önemli bir Bizans
yapısının alt yapıları ise Ksenodok- hion'un
bunların üstünde olduğu tahmin ediliyor.

dört tane falan açıklıklar var, kemerli pencere
gibi. Onun içi tren yolunun altına doğru
büyük bir sarnıç. Bunu Aleksios Komnenos
zamanında

yapmış

olan

ve

sonradan

yeniliklerle değişen Soteros Kilisesi olduğu
tahmin ediliyor. İsa'ya ithaf edilmiş olan bir
kilise. Bunun tam, en yukarısında İncili
Köşk'ün

bitişiğinde

tuğladan

yapılmış,

boydan boya iki satır halinde Bizans yazısı
uzanıyordu,

fakat

üzerinde

çıkan

otlar,

dikenler o yazıyı hemen hemen okunmaz
hale getirdi. Bugün zorlukla belli bir iki harfini
oradan teşhis edebilirsiniz. O da bir başka
kiliseydi Bizans devrinde yapıldığı bilinen. Bir
de Manganoi Semti deniliyordu

buraya

Bizans devrinde. O semtin yine Aya Yorgi

Ondan sonra Gülhane bahçesinde de,

(Hagios Georgios) Kilisesi'nin de bu semtte

sarayın sahile yakın kısmında, demiryoluna

olduğuna dair bir bilgimiz var. Yani bence

yakın

zamanı,

böyle bilgiler var fakat bunlar tam yerine ne

1919-1923 yılları arasında kazılar yaptılar. Bir

dereceye kadar oturtulabilir, onlar da ayrı

hayli sarnıç çıktı. Büyük büyük sarnıçlar o

problem. Bunları ileri sürdüler. Mesela bu

arazinin içinde, alt tarafında. Bunlardan bir iki

Manganoi Kilisesi, Soteros Kilisesi dediler, bir

tanesini teşhir etmek mümkün. Bir tanesi

şeyler ortaya çıkardılar ama üzerinde daha

Bizanslıların çok kutsal saydıkları

fazla da duran olmadı, böylece şimdilik

sektörde

Fransızlar

işgal

duruyor bunlar.
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Fakat bazıları da zamanla kayboluyor

değiştirmemek lazım mesela. Kulenin şekli

gidiyor tabi burada bazı yapılar yapılmış

artık değiştirilemez çünkü o da bir devirdir, o

mesela

askeri

haliyle kalmak zorundadır. Evet, elimizde bir

hastane olan yapı, bu tarihi yapıların üzerine

de fotoğrafı var, eski şekli bambaşka kulenin

oturtulmuş bir yapı. Bunu restore edip

tepesinin ama değiştirmek bence artık doğru

kullanacaklardı. Çeşitli görevler teklif edildi.

değildir. Bu şekliyle çünkü o da bir devri ifade

Bir ara polislere verilecekti, bir ara Mimar

eder, bir mimaridir, ampir üslubun bir

Sinan Üniversitesi almak istedi, bir ara dediler

örneğidir kocaman pencereleri ve tepe kısmı

arşiv buraya taşınsın. Şimdi duyuyorum ki

kuleli.

Gülhane

Hastanesi

olan

Rehber

arşivi Kâğıthane'ye taşımışlar. Bilmiyorum
yani bir kararsızlık içinde bir şeyler yapılıyor.

Topkapı Sarayı yapılırken Bizans Sarayı

Tabii her devrin izini de muhafaza etmek

bu

bence gerekir, onun için sarayda veya sarayın

yapılırken Bizans Sarayı kalıntılarından taşlar

çevresi içindeki yapılardan hiçbirini ortadan

veya herhangi bir kalıntı kullanıldı mı?

kaldırmamak gerekir.

orası

askeri

müzeyken,

oradaki

müzenin başındaki albayın oturduğu makam
olan yer, o da bu sarayın bir parçası olan yer.
Şimdi

o

restoran

veya

Sultanahmet

Cami

S. Eyice

Mesela o Aya İrini'nin tam yanında,
eskiden

kalıntıları

olmuş

dediler

ben

bilmiyorum, içine girmedim. Bir ara doğrudan
doğruya müdür otururdu orada. Geç Osmanlı
Devrinde yapılmış bir karakol binasıydı esası
onun, fakat sonradan çeşitli işlere böyle tahsis
edildi. Şimdi bilmiyorum ne var içinde.

Efendim biliyorsunuz biraz önce de
söyledim.

10

ve

11.

yüzyıllara

doğru

Bizanslılar bu Büyük Saray dediğimiz sarayı
terk ediyorlar artık. Burası harap olmaya
başlıyor bakımsızlıktan ve ondan sonra bazı
mimari

parçaları

lazım

oldukça

söküp

götürüyorlar. Başka yerlerde kullanıyorlar
nitekim

yine

Bizans

kaynaklarından

öğrendiğimize göre Boğazda İstinye'ye yakın
bir yerlerde bir kutsal ziyaret yeri var

Tabii bu arada kazılar da yapıldı. O Aya

Hıristiyanların. Onu restore etmek için gerekli

İrini'nin yanında eski Ayasofya Müze Müdürü

işlenmiş sütunları bu Büyük Saray'dan söküp

Ramazanoğlu gayet derin bir kazı yaptı. Epey

götürüyorlar, yani biz orayı tam bir harabe

bir

ama

halinde alıyoruz. O bölgeyi ve ondan sonra

değerlendirilemedi, bir şey de yazamadı,

da bunun da üzerine çeşitli binalar yapılıyor,

ondan sonra, onlar da kaybolup gitti. Velhasıl

zaten bir kısmının üzerine Sultanahmet Cami

sarayın

kalıntılar

çıktı

oradan

yerin

ve Külliyesi'nin çeşitli yapıları yerleşiyor ve

tarihçesi bu. Ama söylediğim gibi her devrin

bunların altlarında bir şey var mı bilemeyiz.

kalıntısı

ana

hatlarıyla

bulunduğu

devirlerini

Yalnız şu kadarını söyleyeyim, Sultanahmet

kastediyorum. Onları ayrı ayrı değerlendirmek

Cami arkasında onun arastası yani çarşısı

şart ve bu geç devre aittir deyip

vardır, kemer

var

burada.

Osmanlı
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li dükkânlardan oluşan. Onları çok şükür

kara tarafında, yani onun paralelinde ufak bir

restore ettiler. Onlar harabeydi, Onları da

fabrika binası yapılıyor. Kazdıklarında bir

aştıktan sonra aşağıda bir paralel sokak

kilisenin alt yapısı çıktı ama güzel bir mozaik

vardır, o arastaya sanıyorum adı Torun So-

döşemesi var. Birçok parçaları falan çıktı fakat

kak'tır. O Topkapı Sarayı'nda yangın yeridir

ona geçiş imkânını deniz yolu tarafından bir

orası, boş, bir şey yoktu, uyduruk birtakım

demir kapı ile verdiler. Üzerine fabrika

binalar falan vardı. Onların bir tanesini birisi

inşaatına izin verdiler. Üzerine fabrika yapıldı.

aldı bir bina yapmak üzere. Kazdılar, kazdılar

Görmek isteyen fabrikaya gidiyor, adam

altından bina kalıntıları çıkıyor ve ben bir

benden

tanesine

girdim

yok

diyor.

Nasıl

Roma

gideceksiniz? Gideceksiniz o demir kapıdan
geçeceksiniz, o göz göz olan Bizans kalıntısı,

var fakat biraz gidiyorsunuz bu defa Ziraat

bir pavyon kalıntısıdır o, onun içinden

Tarım Bakanlığı'na ait bir bina var onun altına

geçeceksiniz, ondan sonra onun yanındaki

isabet ediyor. Tepeden sular damlıyor artık

şarampole

bunlar helaların suyu mudur lağım suyu

aralayıp demiryoluna geçeceksiniz. O iki hat

mudur bilmiyoruz, onun için fazla gidemedim

demiryolunun üzerinden ezilmeden karşıya

ileriye. Yani bunların altlarında hala daha bazı

geçebilirseniz eğer, karşıya geçtikten sonra

kalıntılar var ve bir kısmı Roma devrine ait,

yine

ama bunlar da tam olarak etüt edilmiş değil.

çıkacaksınız,

Yalnız

halinde

anahtarı verirlerse kapıyı açacaksınız, kiliseyi

1926'lardan itibaren buralarda araştırmalar

görebilirsiniz. Öyle işte. Yani mesela o

yaptılar. The Great Palace adıyla Büyük Saray

kiliseden arkeologların haberi yoktu. Öyle bir

adıyla iki kocaman cilt bu araştırmaları

kilise çıktı. Benim kanaatime göre o kilise

yayınladılar, yalnız parçalar halinde, yani

Faros Meryemi diye kaynaklarda bir kilise var.

şudur denmesi imkânı yok. Mesela İmparator

Faros da Fener demek. O kemerli yapı

Basileios'un 9. yüzyıl'da yaptığı Nea adındaki

Hormisdas Sarayı veyahut Justinianus'un evi,

kilisenin kalıntısını, temelini aradılar, onlar

denize nazır bir pavyondur. Devamı yok

çıkmadı hiçbir zaman yani bu büyük bir

olmuştur.

kiliseymiş epey de bir yeri kaplaması lazım. E

duruyor hala. Onun yanındaki burç Faros'tur.

çıkmadı yani, bulunan bir iki kalıntı onundur

Faros ne demek fener demek. Neyin feneri?

denildi ama o değil. Buna mukabil hiç

Bu Suriye sınırında Bizanslılar Araplar'ın

bilinmeyen bir kilise kalıntısı aşağıda Fener

Anadolu'ya doğru girdiğini, Müslümanların

Sokağı vardır. Demiryolunun yanında paralel.

duydukları zaman, yüksek noktalardan yüksek

Bir tane demirden köprü vardır, tren hattının

noktalara ışık ve dumanla acele haber

üzerinden geçer, o Justinianus evi denilen

veriyorlar.

göz göz pencereli bir tane saray pavyonu

yürüyorlar diye. Burada Anadolu'da bunları

kalıntısı vardır deniz kıyısında. Şimdi sarmaşık

takip etmek mümkün. Yani bir nevi Western

sarmış tamamen, onun hizasında

filmlerde

ler

bir

Altında

geçiş

devrine ait muhteşem kemerli falan bir yapı

İngiliz-

onların.

oraya

heyet

ineceksiniz.

şarampolün

içine

oradaki

Otları

girdikten

demir

Marmara'ya

Araplar

gördüğünüz

dikenleri

nazır

kapıya

bir

Anadolu'ya

gibi

sonra
veya

balkon

doğru

Kızılderililer

birbirleriyle
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haberleşmek için ateş yakarlar, üzerlerini Öylece bir demir kapı anahtarı müzede
kapatırlar açarlar, onunla haberleşirler. İşte o duruyordu bilmiyorum. Müzeden aldık da
sistemin Antik devirde kullanılışı. Faros o kule girdik içine onun, bir defa görebildim böylece.
olduğuna göre yanındaki kilise de herhalde o
kaynaklarda adı geçen Faros Meryem'i Kilisesi
olacak.

Bilmiyorum

yayınlanmadı.

doğru

dürüst

Bundan 30-40 sene evvel

ortaya çıktı, üzerine de fabrikanın inşaatına
izin verilmiş, o fabrika da yapıldı.

Bunlardan başka bir de son olarak
belirtmem gerekir ki, Topkapı Sarayı'nın
bulunduğu
İmparatorluğu

bölgede
dönemine

erken
ait

Bizans
mezarlığın

olduğu da rivayet edilmektedir.
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MÎMÂRÎ ÖZELLİKLER AÇISINDAN TOPKAPI SARAYI

Prof. Dr. Abdülhamit Tüfekçioğlu*

Terminolojik Yaklaşım:
Saray-Köşk-Kasır

açısından çeşmeler, maksemler, hamamlar
var. Öyleyse sivil mimari derken bütün bu
elemanları da düşünmek lazım. Yapıların

Yıllardan beri sanat tarihi öğrencilerinin

işlevlerinin

ne

ifade

ettiğini,

yapıların

derslerinin en azından bir kısmını müze

kendilerine sorarak anlaşılması gerektiğini

içerisinde

düşünüyorum.

uygulamalı

arzulamıştım.

olarak

Turizm

görmelerini

kendisine

için

sorduğumuz zaman Topkapı Sarayı kendini

hazırlanan bu programı ve müze mekânında

nasıl tanımlıyor? Fatih Sultan Mehmed Hân’ın

uygulanmasını bu düşünceyle çok isabetli

Bâb-ı Hümâyûn üzerine yazdırdığı kitâbe,

buldum.

“kal’a”

Şimdi

bu

rehberliği

Yapının

sunumda

Topkapı

Sarayı’nın mimari açıdan ne ifade ettiğine

terimiyle

kendini

tanımlamaktadır

(R-1). Bâb-ı Hümâyûn üzerindeki kitabe-

geçmeden önce, saray mimarisinin sanat
tarihi

literatüründe

anlatılmaya

hangi

çalışıldığını

terminolojiyle
ifade

etmek

istiyorum. Sanat tarihi derslerinde saray
mimarisi “Türk sivil mimarisi” başlığı altında
anlatılmaktadır. Terminoloji açısından sivil
mimari nedir, hangi özelliklerinden ötürü
sivildir; sivilin bugün yüklendiği anlamlarla
örtüşüyor mu; bu yapılar kendini hangi
terimle

tanımlıyor?

dışında

dini

Mimari,

mimari,

askeri

sivil

mimari

mimari,

su

mimarisi şeklinde alt başlıklara ayrılmaktadır.
Sivil mimari acaba bunlarla iç içe geçiyor mu?
Dini mimaride geniş anlamda mâbet- ler,

(R-l) Bâb-ı Hümâyun Eyvanındaki Âyet ve inşa Kitâbesi

kiliseler, camiler, tekkeler, zâviyeler var. Askeri
mimaride kışlalar, kaleler, ribatlar, surlar, son

ye göre yapı kendisi için ben kaleyim diyor.

dönemlerde

Acaba

Öyleyse genel sanat tarihi içerisinde, halkın

bulunduğumuz mekân ya da yapı, bunların

yaşadığı şehri de içeren dış kaleye ait surların

ne kadar dışında ya da içinde? Dînî yapılar

varlığı nedeniyle burası bir iç kale terimiyle

açısından bakarsanız cami mimarisi var, askeri

karşılanmaktadır. Peki yapıdaki kitâbelerde

deseniz askeri binaları var, silahhanesi var,

bizzat “saray” kelimesini bulabilir miyiz?

bunların dışında ikamet için ayrılmış köşkler

Topkapı Sarayını bütün olarak gezdiğimizde

var. Su mimarisi

bulabiliriz. Bâb-ı

*

ise

karakollar

var.

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi
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Hümâyûn'dan şu an içinde bulunduğumuz

üzerinde

Babü's-selâm'a gelirken sağ tarafta fırınlar

bulunmaktadır.

diye bildiğimiz yerin kapısında Sultan I.

yaptırmış olduğu bu köşk kendisini saray

Ahmed'in

koydurduğu

kelimesiyle

sarayında”

ifadesi

kitâbede

geçmektedir,

“devlet
ama

ilk

Farsça

uzun

Fatih

bir

Sultan

değil

kitabe

Mehmed'in

de

(Kasru'l-Felek)”kelimesiyle

“kasır

tanımlamaktadır.

yapılışından yüz elli yıl sonra. Terminoloji

Oldukça edebi bir dille yazılmış kitâbeye göre

noktasında saray kelimesi dışında “kasır” ve

yapı 1472 yılına tarihlendirilmektedir. Plan

“köşk” kelimeleri var. Saray kelimesi, kasır ve

itibarıyla Orta Asya coğrafyasındaki dört

köşk kelimelerini de içine almaktadır. O

eyvanlı mekân tasarımını göstermektedir.

sebeple Topkapı Sarayı yekpare bir bina

Böylece bu dört eyvanlı şema İslâm öncesi

olmayıp aksine içerisinde kasır ve köşk

Türk sanatıyla başlayan sonra İslâm sanatına

kelimesini de içine alan farklı işlevlerde

da geçen, Büyük Selçukluların da Anadolu

yapılar

Selçuklularının da kullandığı ve en fazla

kronolojik

bulunmaktadır.
olması

Bu

çerçevede

açısından,

Topkapı

Kanuni'ye

kadar

uzatabileceğimiz

zaman

Sarayının bugün müze olarak kullanılan

diliminde sıklıkla kullanılan bir şemadır. Bu

sınırlarında değil de Âsâr-ı Atîka binası yani

şemayı

Arkeoloji Müzesi binasının karşısında yer alan

yaptırdığı kasırda kullanmıştır. II. Abdülhamid

Çinili Köşk'ten başlamak istiyorum sunuma.

devrinde karşısına yapılan Âsâr-ı Atîka Müzesi

Çinili Köşk

bu

Fatih

yapıyı

bir

bütünlüğünden

Sultan

Mehmed

anlamda
koparmış

Han

Topkapı
bir

da

Sarayı
duruma

Çinili Köşk, sarayın en erken yapılarından

getirmiştir. Tabii zamanın müzeye de ihtiyacı

biridir (R-2). Çinili Köşk kendisini “kasır”

vardır ama Çinili Köşk böylece Topkapı Sarayı

olarak tanımlamıştır. Girişteki eyvanın

bünyesinden biraz geride kalmıştır.

(R-2) Çinili Köşk’ün Güney Cepheden Genel Görünümü
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Turizm

açısından

Topkapı

Sarayı

yapı

yapılmıştır,

beşer

imkânların

sanatında

Örtü

bundan sonra artık Allah'a havale edilmiştir.

sisteminde kubbeler ve tonozlar kullanılmıştır.

Yapı salt bir taş tuğla yığını değildir. Yapıdaki

Malzemesinde küfeki taşı ve tuğla beraber

yazılar, semboller yapının mimarisini taçlayan

kullanılmıştır. Girişte bir revak düzenlemesi

simgelerdir. Kıvrık dalların üzerinde özellikle

var. Özellikle rutubetten etkilenmemesi için

Allah ve Muhammed isimleri yazılmıştır.

mahzenlerle yükseltilmiştir. Cepheler özellikle

Böylece yapı sadece konut- ev mimarisi

konsollarla sonlanan, bütün cepheleri zengin

şeklinde olmaktan öteye de geçmiş oluyor.

pencere açıklıklarıyla tasarlanmış bir yapıdır.

İçeride

Bu

yapılardan getirilen çini koleksiyonlar var.

sivri

kemerli

meşhurdur.

pencerelerin

cephelerde

sırlı

tuğla

görmekteyiz.

Malzeme

bu

etrafında

kullanıldığını
açıdan

Fatih

kullanılıp

teknik

bütünlüğünde anlatılmalıdır. Bu yapı Türk
çinileriyle

tamamı

olarak

Kubadabad

Mesela

sarayı

Karamanoğlu

imaretinden

getirilen

bitirilmiştir,

gibi

farklı

Mehmed
bir

çini

Bey
mihrap

devrinde Anadolu Selçuklu üslubunun artık

bulunmaktadır. Bu çini mihrap, Bursa Yeşil

son zamanıdır. Yani sırlı tuğlalı cepheler

Cami mihrabının küçük bir örneğidir. Duvar

Mahmud Paşa Türbesi'nden sonra II. Ba-

yüzeylerinde Fatih döneminden orijinal çini

yezid ile beraber neredeyse yok olacaktır.

kaplamalar dikkat çekmektedir. Bunların bir

Yapı içinde sarı rengin hâkim olduğu erken

kısmı mavi-beyaz çiniler olup altıgen levhalar

Osmanlı tipi dediğimiz çini malzeme vardır.

şeklindedir. Biz buna altıgen bir çini levhadır

Giriş çok geniş sivri bir kemer ile kuşatılmış

diyoruz ama sembolizm değeri öyle değil.

eyvan şeklinde karşımıza çıkıyor (R-3). Orijinal

Mesela Hz. Ali'nin “Ali” lafzının tezahürü

haliyle günümüze ulaşan bu kısımda eyvanın

şeklinde yorumlanabilir altıgen form. İster

kemer

türüyle

çiniye uygulayın ister taş malzemeye. Duvar

yazılmış bir yazı var. Tabii sembolizm itibariyle

yüzeylerinde

ma'kıli

yazı

yüzeylerinde istiridye kabuğu alınlıklı tavus

bu cümle önemli. Allah'a tevekkül eden bir

kuşu motifleri de mekanı süslemektedir. Yapı

cümle. “Tevekeltü Alallah” cümlesi bu yapıyı

kasır olup yaşama özgü işlevi nedeniyle

bir anlamda sırlayan bir cümle. Bunu mesela

ısınma amaçlı ocak nişi de var. Evet çinili köşk

Yavuz Selim hazine kapılarını kapatırken

hakkında ana hatlarıyla bu bilgileri ifade ettim

mühründe de kullanmıştır. Yani

ama

özellikle

Sarayının
gerektiğini

hem

bütünlüğü
ifade

bu

yapıyı

içerisinden

etmek,

hem

Topkapı
görmek
de

kasır

kelimesinin saray mimarisi içinde ne ifade
ettiğini anlamak için özellikle huzurlarınıza
aktardım.

Bâb-ı Hümâyûn ve Bîrûn
“Topkapı Sarayı” ifadesi XIX. yüzyılda
öne çıkmıştır. Bu zamana kadar “Sarây-ı
Cedîd-i Âmire” ismiyle anılmıştır. Yani “yeni
(R-3) Çinili Köşk’ün Güney Cephedeki Giriş Eyvanı
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(R-4) Topkapı Sarayı’nın Genel Görünümü

yapılmış saray” anlamındadır. Buna karşılık

dır? Bu düşünceye ait yorumları sunumun

Eski Saray da vardır. Eski Saray bugünkü

sonunda ele almak üzere mimari açıdan

Bayezid meydanında günümüze ulaşmamıştır.

sarayın elemanlarını tanımaya çalışalım.

Osmanlı 1453'te Fatih'le beraber İstanbul'u
fethedince Edirne'deki sarayı tamamen terk
etmemiştir. Fatih Sultan Mehmed o günkü
düşünceleri

çerçevesinde

içinde

bulunduğumuz coğrafyayı devletin yönetim
mekânı olmak üzere kurmaya başlamıştır. Bu
kuruluş Çinili Köşk ve Bâb-ı Hümâyûndaki
kitâbelere

göre

1472-1488

yıllarına

tarihlendirilmektedir. Ama Çinili Köşk biraz
önce de okuduğumuz gibi 1472 yani kapıdaki
kitabeden 5-6 yıl daha öncedir. Öyleyse
yapılar parça parça inşa edilmeye başlamış
diyebiliriz. Fatih Sultan Mehmed İstanbul'u
feth ettikten sonra devlet yönetimine ait
yapıları

neden

yerleştirmiştir?

Ayasof-

ya'nın

yanına

Topkapı

Sara-

yı'nın

Ayasofya'nın yakınına kurulmasının acaba
Türk-İslâm saray geleneğiyle ya da devlet
yönetim anlayışıyla bir ilgisi var mı

Ana hatlarıyla deniz kenarındaki Bizans
surları

zaten

vardı.

Ancak

surların

bir

kısmından itibaren Otluk Kapı mevkii buradan
Bâb-ı Hümâyûn'a, Alay Köşkü dediğimiz
yerden

dönerek tekrar bugünkü Sirkeci

istikametine doğru yönelen ve tekrar deniz
seviyesinde
belgelere

birleşen
göre

kullanılmaktadır

bu

“Sûr-i
(R-4).

sûra,

orijinal

Sultanî”

terimi

Bu,

Fatih

Sultan

Mehmed Hân'ın yapıyı kuşatan sûrudur.
Neden bu suru yaptırdığını kitabede de
belirtmektedir. Hem kendi güvenliğinizi, hem
halkınızın güvenliğini de sağlayacaksınız ama
bunun yanı sıra devletin yönetim mekanının
bir anlamda güvenliğini sağlamak, temsil ve
prestijini

korumak

maksadıyla

bir

sur

çevrilmiştir. Böylece bu sûrun ismi Sûr-i
Sultânî ismiyle anılmaktadır. Bu ifadedeki
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(R-5) Bâb-ı Hümâyûn Genel Görünüm

“sultanî” kelimesi, Fatih Mehmed'i kastettiği

kapı kelimesi orada geçiyor. Yani toplarla

kadar öncelikle Selçuklu devlet geleneğinden

korunan topların da kurulduğu kapı,1870'li

gelerek hükümdarların devleti temsil amaçlı

yıllarda Sirkeci tren hattı yapılırken sarayın bir

inşa ettikleri yapılar üzerine koydurdukları

kısmını içinden geçirmek üzere yıktırıl- dığı

“Sultânî” armalarını da sürdürmektedir. Şimdi

için günümüze ulaşmamıştır. Bu tarihlerde

bu Sûr-i Sultânî üzerinde Ayasofya'ya bakan

Dolmabahçe, Çırağan ve Yıldız saraylarının da

cephedeki Bâb-ı Hümâyûn, bugünkü sarayın

inşasıyla saray artık yavaş yavaş işlevini de

ana kapısıdır (R-5). Ve mimari açıdan mihver

yitirmektedir.

oluşturan bir kapıdır. Bu kapıdan girildikten
sonra

biraz

güneye

doğru

kaysa

da

Bâbü's-selâm (R-6), sonra Bâbü's-saâde (bu
kelimelerin

kendisi

de

çok

anlamlı,

Bâbü's-saâde yani “saadet yurdu” anlamında
işte sivil içeren ifade orasıdır, (R-7). Sonra
Sofâ-yı Hümâyun yani dördüncü avluya
bugün mevcut olmayan asıl Topkapı adını
son

bitiş

noktasıdır.

Bu

Mimari anlatımda eyvanlı bir geçit halinde,
yanları kubbe ve tonozlarla örtülü bağımsız
odalar

kapı

günümüze ulaşmamıştır ama gravürlerde
vardır. Top

şeklinde,

orijinalde

üç

katlı

tasarlanmış, günümüze ise sadece bir katı
ulaşmış olan bir yapıdır. Buradaki taç kapı ya
da

taşıyan dördüncü avludan sonraki kapı, artık
sarayın

Bâb-ı Hümâyûn, sarayın üzerinde en eski
tarihli kitâbe bulunan önemli bir kısmıdır.

cümle

kapısı

kısmen

orijinalliğini

korumaktadır. Kapının alınlık kısmında Sultan
II. Mahmud'un tuğrası, üzerinde Fatih Sultan
Mehmed Han'ın inşa kitabesi ve sivri kemerli
alınlığa uygun tasarlanmış
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(R-6) Bâbü’s-selâm Genel Görünüm

bir âyet kitabesi yerleştirilmiştir (R-5). Bu âyet

Fatih

kitâbesi, rastgele bir âyet metni olarak

ifadelerini sayıyor ve en sonda hicri 883

seçilmemiştir. Bir cennet tasvirini ifade eden,

tarihini vererek sona ermektedir.) belirten

cennette ikamet edilecek kasırları ifade eden

kitabedir. Kapıyı oluşturan eyvanın kuzey ve

cümleler yer almıştır âyet metninde. Yalnız bu

güney kısımlarında madalyonlar vardır. Bu

âyet metni hat sanatında aynalı-simetrik

madalyonların

birinde

(müsennâ) kompozisyon diye tanımlanan, bir

ma-güç-zafer

mantığına

cümlenin karşılıklı olarak ters-yüz şekilde

sûresinden “Nusret yardım Allah'tandır ve

yazılmış

Bu

zafer yakındır” manası içeren bir âyet metni

kompozisyon, hat sanatı ve yazı tarihimiz

seçilmiştir. Aynı metin ve kompozisyon,

açısından

güzel

kapının avluya bakan cephesine de XIX.

örneklerinden bir tanesidir. Âyet kitâbesinin

yüzyılda tekrar yerleştirilmiştir. Neden bu ayet

altında Fatih Sultan Meh- med Hân'ın inşa

seçilmiştir? Çünkü ordu sefere çıkarken bu

kitâbesini görüyoruz. Yapıyı tanımlayan, onun

kapıdan çıkmaktadır. Orduya bir anlamda

bir kale olduğunu (Arapça yazılmış metin

mesaj verilerek giriş çıkış sağlanmaktadır.

Hâzihîkal'atunmü-

Yani sıradan giriş çıkış değil. Neden niçin

bir
Fatih

tasarıma

sahiptir.

döneminin

en

bâreketünüssise...

kelimeleriyle başlayıp

Sultan

Mehmed

Hân'ın

yine

saltanat

kale-savun-

uygun,

Fetih

yaşadığımızı bilerek yaşam felsefesini bir
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(R-7) Babü’s- Saade’nin Genel Görünümü

anlamda

hissettiren

seçilmiştir.

ve

taç

kapı

çıkaran bir tasarıma sahiptir. Günümüzde

üzerindeki bütün yazıları yazan sanatkârın

turistlere, ziyaretçilere bu estetik zenginlikler

imzası yer almaktadır. Kimdir bu hattat?

de aktarılmalıdır. Maalesef Topkapı Sara-

Hattat Ali bin Mezîd es-Sûfî (R-8). Hat

yı'ndaki mimari elemanların, mimar imzası

kaynaklarında Ali bin Yahya Sufi adıyla

açısından şanssız olduğunu söyleyelim. Yani

geçmektedir.

Mehmed

Mimar Sinan gelip geçmiş, beş yüze yakın

Külliyesi'ndeki caminin hatlarını, kitâbelerini

eser inşa etmiş ama yapılarda imzası yoktur.

yazan hattatın imzasıdır bu. Yani Fatih Sultan

Aynı şekilde Mimar Kasım Ağa gelip geçmiştir

Mehmed yaptırdığı külliyenin hattı ile kalenin

ama imzası yoktur. Sadece surların Marmara

veya sarayın yazılarını aynı hattata yazdırmış

denizine

bakan

cephesinde

kısmen

oluyor böylece. Dönemin en kudretli, en

günümüze

ulaşmış

Sinan

kasrının

birinci sınıf hattatıdır Ali bin Mezid es-Sufi.

yanındaki çeşmenin kitâbesinde şiir içerisinde

İmza cümlesi yukarıdaki âyet metni tarzında

Mimar Davud Ağa'nın adı geçmektedir. O da

yine aynalı-simetrik olacak şekilde istif-

tahrip olmuş kısmen, keşke kalan yerler iyi

lenmiştir. Yazı tasarımı açısından çok güzel

korunabilse.

Madalyonun

ifadeler

ikincisinde

Fatih

ise

Sultan

görsel

zenginliğe

estetiğin

Paşa

zirvesine

olup aslında kapıyı sıradanlıktan kurtaran
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selâm’ın ikisinin duvarını kuşatacak şekilde
yerleştirilmiştir. Harem kısmı her padişah
döneminde

eklenmiş

farklı

planlardaki

yapılarla bir anlamda düzensizleşmiştir.
Mekân
kelimesini

adını

yani

(ayrıca

“orta

Bâbü’s-selâm
kapı”

ifadesiyle

birlikte) yine cephedeki kitâbelerin kendisi
belirtmektedir. Günümüzdeki haliyle bu kapı,
Bâb-ı Hümâyûn’a göre daha ihtişamlı ve
âbidevî durmaktadır.

İki kulesiyle,

derin

eyvanlı kapısı ve mazgallarıyla devleti tüm
ihtişamıyla sembolize etmektedir. Cepheler
(R-8) Bâb-ı Hümâyun Eyvanındaki
Kitabelerin Hattatı Ali SufTnin
İmzası

küfeki taşı dediğimiz düzgün kesme taş
malzemeyle

Sûr-i Sultânî çekildikten sonra Bizans

inşa

edilmiştir

(R-6).

Yapı

tonozlarla örtülü mekanlardan oluşmaktadır.

dönemi yapısı Aya İrini de bir anlamda avluda

Yüzeylerde

her

kalmıştır. Aya İrini, ordu için özellikle cephane

anlayışına

göre

ve silahhane işleviyle kullanılmış, yakınına da

süslemeleri

darphane eklenmiştir ki bu yapılar kısmen

süslemelerin yanı sıra âyet kitâbeleri özellikle

sağlam

de

biçimde

günümüze

ulaşmıştır.

Avlunun güney kısmında özellikle ahırlar,
fırınlar, su dolapları, mak- sem gibi yapılar
bulunmaktadır. Bu avlu genel olarak bîrûn
kısmı olarak kayıtlarda geçmektedir ve saray
halkından olmayan günü birlik saraya gelip
hizmet

eden

fırıncılar,

nakışhanedeki

çalışanlar, ahırlardaki çalışanlar ve halk da
dahil bu bölüme girebilmektedirler.

görmekteyiz.

Kelime-i

farklı

şekillenmiş

Tevhid

süsleme

kalem

işi

kalem

işi

Bu

dediğimiz

cümle

seçilmiştir. Kapının alınlığını kuşatacak şekilde
Ke-

lime-i Tevhidyani “Lâ İlâhe

Muham-

medün

İllallah

Resûlullah”

ifadesi

yerleştirilmiştir. Bu anlayış bir anlamda gelip
geçenlerin

kendilerinin

olduklarını

ifade

eden

nereye

mensup

bir

cümledir.

Mensubiyet yani âidiyet ifade etmektedir.
Yani Müslüman olduğunu, bir Müslüman

Bâbü’s-selâm ve Dîvan Meydanı

devlet anlayışına sahip olduğunu ifade eden

Bâbü’s-selâm’dan itibaren artık bu geniş
kitlenin girişi sınırlandırılmaktadır. Buradan

bir cümledir.
Avluya,

sonra artık üst düzey devlet yönetimine ait

zaman,

görevliler

olduğunu,

girmeye

dönemin

başlamaktadır.

Dîvan

kapının
sanat

meydanına
revaklarla
tarihi

geçildiği

çevrelenmiş

açısından

sakıf

Bâbü’s-selâm’dan bineği ile geçen sadece

dediğimiz ahşap bir saçakla örtülü olduğunu

padişahtır. Dîvan Meydanı dediğimiz alan

görmekteyiz. Bunlar Klasik Osmanlı üslubuna

devletin işlerinin görüldüğü mekândır. Harem

göre buranın sütun başlıkları mukarnas- lıdır.

kısmı Bâbu’s-saâde ile Bâbü’s-

Saçağın yüzeyleri 19. yüzyılın kalem işi
süslemelerini yansıtmaktadır. Kitâbe- lerde,
bu meydanda özellikle dîvan yani
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günümüzdeki

ifadesiyle

bakanlar

kurulu

ler çok zengin kalem işi süslemelerin yanı sıra

toplanıp devlet işleri görüldüğü için dîvan

I. Mahmud ve II. Mahmud Hân'ın tuğ- râlı

meydanı, dîvan avlusu, Dîvân-ı Hümâyun

kitâbeleriyle

ifadeleri geçmektedir. Her mekân kendi

kitâbeler, 18. yüzyıldaki Batılılaşma üslubuna

kitâbesiyle işlevini ifade etmektedir. Burası

aittir.

devletin yönetim mekânıdır ve törenlerin

değerlendirilmektedir: Erken Osmanlı üslubu,

yapıldığı yerdir. Dîvân-ı Hümâyun'un yani

Klasik Osmanlı üslubu (Kânûnî döneminden

kubbealtının yanında adalet kulesi, adalet

1700 civarına kadarki süreyi içine almaktadır)

kasrı dediğimiz yapı yükselmektedir (R-9).

ve Batılılaşma üslubu. Sarayın mimarisinde

Adalet kasrı padişaha mahsustur. Dîvân-ı

her dönemi takip etmek mümkündür.

müzeyyendir.

Osmanlı

Süslemeler

sanatı

üç

ve

üslupta

Hümâyunda vezirler toplanıp devlet işlerini

Adalet Kasrı'na gelince, yapı birinci

görüşürlerken padişah arzu ederler ise bu

kademeye kadar Fatih döneminin mimari for-

kasırdaki

görünmeyecek

mundadır. Gövdesi, külah tabakası, alem

şekilde içeriye bir anlamda nazar etmektedir.

penceresinden

kısmı II. Mahmud'un tâmirini ifade eder. Bu

Dışarıdan bakıldığında padişahın varlığı belli

onarıma

olmayıp geldi mi gelecek mi belirsizdir. Ve

anlayışında

oradan

yüzyılın

divana

eşlik

etmektedir.

Eğer

bağlı
ve
Barok

anlaşmazlık varsa o zaman konuyu kendi

göstermektedir.

nezdinde

Sarayının devleti

çözmek

üzere

divanı

tatil

olarak
sütun

özellikle

üslubuna
Adalet

cephe

başlıklarında.
ait

Kasrı,

XIX.
biçim

Topkapı

etmektedir. Dîvan, üç mekâna ayrılmıştır. Bir
odada vezirler görüşmelerini yaparken yan
tarafta devlet erkânı işleri takip etmektedir.
Diğer

odada

ise

nişancı

dediğimiz

ve

reîsülküttab dediğimiz deftere kayıt tutan
personel

de

görev

yapmaktadır.

Burası

devletin bir anlamda bakanlar kurulu şeklinde
tanımlayabileceğimiz toplantı mahallidir. İşleri
çözdüğü mekândır. Avluya bakan cepheleri
yine revaklarla çevrilidir ve ahşap bir sakıfla
örtülmüş durumdadır. Yine klasik üslupta
sütunlar,

sütun

başlıkları

kullanılmıştır.

Dîvandaki Kelime-i Tevhid levhası bizzat
Sultan

III.

Ahmed tarafından yazılmıştır.

Sultan Ahmed hattat padişahlardandır. Yani
padişahlar
yönetimle
zamanda
mizaçlarının

sadece
ilgili

devleti

işleri

kendi

yönetmekle,

yapmamışlar,
sanat

meyillerine

göre

aynı

anlayışlarına
bir

sanat

anlayışı ile de uğraşmışlardır. Yüzey

(R-9) Adalet Kasrı ve Dîvân-ı Hümâyun Genel Görünüm
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sembolize eden en sembol elemanlarından

eleman durumundadır. Yani Osmanlı'da gözü

bir tanesidir. Yine Dîvân-ı Hümâyun'a bitişik

bir anda kesip parçalayan çok keskin, masif

bir yapı olarak hazine binası yer almaktadır.

bir tasarım yoktur. Kademeli olarak hazırlayıcı

Hazine kısmı dikdörtgen bir plan şeklinde üç

bir elemandır revak. Sütun ve başlıkları ise

adet serbest payeye oturan 8 kubbeyle örtülü

klasik üsluba uygun biçimde baklava dilimi

bir yapıdır. Dış hazine binası işlevindedir.

formundadır.

Üstten görünümü sekizgen bir kasnak üzerine

kullanılmıştır. Günümüzde, orijinal haliyle o

oturan kubbelerle örtülmüş bir mekândır.

günlerde kullanılan madeni eşyalar, sahanlar,

Düzgün bir plan anlayışı göstermektedir.

kazanlar sergilenmektedir. Güney kısımda

Zülüflü Baltacılara ait mekânlar yine bu

mutfağa bitişik ahırlar yer almaktadır. Kuzey

avluda

örtü

kısımda ise Hareme girmeden önce Has

iç mekânları yer yer ahşap

ahırlar bulunmaktadır. Özellikle burası artık

yer

elemanları,
malzemenin

almaktadır.
en

Bu

zengin

kısmın

Örtüde

tuğla

malzeme

örneklerini

herkesin girip çıkamayacağı yerler olduğu

sunmaktadır. Direkler, saçaklar, konsollar, bu

için, Harem kısmındaki ikamet eden görevli

ahşap yapı üzerindeki kalem süslemeleri

olan ve hane sahiplerinin ibadetleri için

Osmanlı sanatının ahşap malzeme ve işçiliğini

yapılmış bir cami (Beşir Ağa camii), onun

gösteren zengin kısımlardır.

yakınında da hamam yer almaktadır. Burası

Avlunun güneye bakan kısmında Matbâh-ı Âmire yani mutfaklar inşa edilmiştir.
Burası Fatih döneminde yapılmış olmakla
beraber günümüze ulaşmış son şekli özellikle
Mimar Sinan'ın inşa ettiği yapılardandır.
Sinan'ın Haseki Sultan külliyesinde, Şehzade
külliyesinde, Süleymaniye külliyesinde yaptığı
imaretlerdeki ocaklarla örtüşen formdadır. Ve
imza olmamasına rağmen Sinan'ın en belirgin
yapılarından

bir

kısmını

oluşturmaktadır.

Mekânın orijinal adı Matbâh-ı Âmiredir. Üst
örtülerinde

mutfak

bacaları

anlayışında,

yemekler pişirildiği zaman, helvalar, şerbetler
yapıldığı zaman elbette bir ateş yanacak, is
olacak ve bunların da tahliyesi için bacalar
gerekecektir. Mutfağın sivri kemerli revaklarla
avluya açılan bir tasarımı vardır. Revak,
mimaride yapıyı ya da mekânı, diğer yapılarla
ya da caddeyle, mahalle ile örtüştüren bir

bir anlamda iç kale mescidi diyebileceğimiz
bir yapıdır. Beşir Ağa Camii en azından tamir
dilerek

sağlam

vaziyette

günümüze

ulaşmıştır.

Bâbü’s-saâde, Enderûn ve Harem
Dîvan

meydanından

Bâbü's-saâde'ye

geçilmektedir. Bâb, Arapça'da kapı, saâde ise
mutluluk anlamındadır. İnsan nerede huzur ve
mutluluk bulmaktadır? Çoğu zaman herkes
evinde huzur bulmaktadır. Sarayın bu mekânı
bir anlamda padişahın ya da yönetimin
günlük yaşadığı özel yeri ifade eder. Sivil
mimaride

ev

bulasın”

manasında

cümlesinin
Safranbolu

ve

konaklarda
“saâ-

yazıldığını
evlerinde

da

“huzur

ded-bâd”
görmekteyiz.

olsun,

Beypazarı

evlerinde olsun mesela orijinal eski dönem
Türk-İslâm

anlayışındaki

konaklarda,

köşklerde “saâded-bâd” ibaresi yazmaktadır.
Sarayın bu bölümünü oluşturan terimin
kaynağı da buraya dayanmaktadır.
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Kapının Dîvan avlusuna bakan yönü

besindeki Osmanlı hilâlli alemi de kapının

revaklarla çevrilmiş ve zengin süslemeli geniş

ihtişamını taçlandırmaktadır. Bu hilâl şekli, III.

saçakla örtülmüş olup, ordu sefere çıktığı ve

Selim ve II. Mahmud döneminin alemidir ve

döndüğü zaman Sancak-ı Şerif'in dikildiği yeri

çeşmelerde ve bazı binaların cephelerinde de

ve

merkezi

yer almaktadır. Avluya geçerken içerideki

oluşturmaktadır. Kapıda Zülüflü Baltacılar ve

ocak nişleri dikkat çeker. Bâbü's-saâde'den

Ak Ağalar gibi görevliler bulunmaktadır. Bu

geçildikten sonraki kısım Enderun avlusu

kısım sarayın en görkemli mekânlarından bir

adıyla bilinmektedir. Burası devlet işlerinin

tanesidir ve minyatürlere, yabancı elçilerin

sona erdiği, özel hayata geçildiği yerdir.

törenlerin

tasvirlerine,

yapıldığı

konu

Kapıyı geçer geçmez karşımıza ilk çıkan

olmuştur. O görkemine uygun olarak kapı

ve revaklarla yine kapıya bağımlı olan yapı

tasarımı ahşap bir sakıf ve yine mermerden

Arz Odası'dır (R-10). Burası elçilerin padişahın

sütunlara oturtulmuş revaklı bir düzene

huzuruna

sahiptir. 19. yüzyılda artık bu dönemin sanat

beraberinde getirdikleri hediyeleri arz ettikleri

anlayışına uygun olarak manzara resimleri

yerdir. Hükümdarın ihtişamlı tahtı da buraya

cephelere tasvir edilmiştir. Bu resimler sanat

kurulmuştur. Mekânda dikdörtgen planlı ve

tarihi açısından o dönemin önemli elemanları

aynalı tonozla örtülü bir tasarım görmekteyiz.

olarak ifade edilmektedir.

Basık kemerli

Padişah tahtında iken ve gelen heyeti kabul

kapının

Selim

esnasını gösteren durumlar minyatürlere de

iki

gravürlere

yakasında

de

III.

sürekli

ile

II.

Mahmud'un celî ta'lik yazılı kitâbeleri ve

çıkarak

mektuplarını

ve

yansımıştır. Tahtın

tuğrâları yer almaktadır. Kub

(R-10) Enderun Avlusunda Arz Odası’nın Genel Görünümü
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yanı başında görkemli bir ocak vardır.

Avlunun ortasında Sultan III. Ahmed

Duvarlarda, kubbe ve tonoz yüzeylerinde II.

kütüphanesi bulunmaktadır (R-11). Güney

Mahmud dönemine ait kalem işi süslemeleri,

kısmına Seferli Koğuşu ve özellikle Fatih

S C kıvrımlı barok üsluplu bezemeleri ve

Köşkü yerleştirilmiştir (R-12). Doğu'ya doğru

manzara

çekmektedir.

yöneldiğimiz zaman Kilerli Koğuşları diye

Odanın iki kapısı olup bu iki kapının üzerinde

bilinen ve Enderun mektebinde görev ifa

yine padişah tuğraları ve celi ta'lik yazı ile

eden kişilere tahsis edilmiş mekânlar vardır.

yazılmış kitâbeleri yer almaktadır. Özellikle

Enderun avlusunun kuzey doğusunda en

kapılarda

dikkat

önemli yer, Has Odadır (R-13). Has Oda

inşa

padişahın özel mekânı özel ikamet yeridir. Bu

ettirdiği küçük bir çeşme vardır. Kânûni

kısım, Fatih döneminde hükümdara tahsis

Sultan

yıl

edilen mekân iken, Sultan Yavuz Selim'in

resimleri

dikkat

renkli

çekmektedir.

taş

Süleyman

padişahlık

işçilikler

Cephede

Kânunî'nin

dillere

destan

yapmasına

saray

Memlukîleri yenmesiyle İstanbul'a taşıdığı

mimarisinde gösterişli bir kitâbesi günümüze

hilâfete ait eşyalar ve kutsal emanetlerin

ulaşmamıştır. Sadece Arz Odasının yanındaki

muhafazası

çeşme üzerinde oldukça küçük bir kitabesi

Günümüzde

vardır. Ona ait en ihtişamlı kitâbe, adına inşa

sürdürmektedir.

ettirdiği Süleymaniye Külliye- si'nin camisinde

ikâmet mekânı ikinci dereceye indirgenmiştir.

cümle kapısı alınlığında- dır, bu kitâbede

Yani Peygamberimizin makâmı oraya taç

Kanuni, kendisinden itibaren geriye doğru

olarak yerleştirilmiştir ve kutsal emanetlerle

hükümdarlık yapan bütün silsileyi mermere

orası bir kat daha özel bir yer ifade

hakkettirmiştir. Sarayda ihtişamlı kitâbeler

etmektedir. Has Oda'da görev yapan kişilerin

Sultan Fatih Mehmed, I. Mahmud, III. Selim, II.

koğuşları

Mahmud ve III. Ahmed dönemlerine aittir. Arz

kuzeybatısını

Odası

müzeye dönüştürüldükten sonra mescid de

avluya

ahşap

rağmen

46

sakıflı

revaklarla

açılmaktadır.
Sarayın

için

ve

de

işlevlendirilmiştir.
bu

Böylece

Ağalar

işlev

varlığını

padişahın

Mescidi

özel

avlunun

sınırlandırmaktadır.

Saray

kütüphane olarak işlevlendirilmiştir (R-14).
kuruluşunda

Çinili

Köşk'le

beraber Has Oda, Fatih Köşkü de ilk inşa
edilen en eski yapılardır. Bunların Çinili Köşk

Has Oda ve mescidin kuzey kısmında Harem
vardır. Mimar Sinan'ın yaptığı III. Murad Has
Oda-

gibi günümüze ulaşmış bir kitâbesi yoktur,
fakat ahşap kapılarındaki yazılarda ipuçları
vardır.

Güneyden,

Marmara

Denizi

istikametinden bakıldığı zaman Fatih Köşkü
ve Matbah-ı Âmire (mutfaklar ve fırınlar),
yapıyı muhkem gösteren kısımlardır.

(R-11) Enderun (Sultan III. Ahmed) Kütüphanesi
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(R-13) Has Oda (Hırka-i Saadet/Mukaddes Emanetler Dairesi) Genel Görünüm

sı diye bilinen yer bulunmaktadır. Sultan III.

Bunun önüne de biblo tarzında bir çeşme

Murad ki sınırları kıtalara yayılmış koca

yapılmıştır. Bu kısım kütüphane olmakla

padişah, tek kubbeli kare planlı bir yapıda

birlikle özellikle tefsir ve hadis ilmine dair

ikamet etmiştir. Sonradan diğer padişahların

okumalara da imkân verilmiştir. Yapının

da eklemeleriyle yapının cephe özellikleri

cephelerinde tamamen düzgün kesme taş

kapanmıştır. Harem kısmı padişah eşlerinin,

işçiliği görülmektedir. Doğu cephesindeki

kızlarının, şehzadelerin, câriyelerin, vâlide

sivri kemer açıklıklı bir revak kubbelerle

sultanların ve bunlara hizmet eden erkânın

örtülmüştür. Önündeki çeşme ise mermer

yaşadığı artık özel kısımdır. Kendi içerisinde

malzemedendir. Bu çeşmenin özellikle alınlık

yaşama düzeni vardır ama her padişah

ve aynalığındaki istiridye kabuğu motifleri III.

döneminde eklemeler yapılarak düzgün plan

Ahmed dönemi anlayışını ifa-

anlayışı kaybolmuştur (R- 15).
III.

Ahmed

kütüphanesinin

yerinde

normalde küçük bir köşk ve bir havuz yer
alırken, onun yerine Enderûn Kütüphanesi
denilen bu yapı inşa edilmiştir (R-11). Merkezi
plan anlayışında yanlarda tekne tonoz ya da
aynalı tonozlarla örtülmüştür. Giriş kısmı
topoğrafyaya

bağlı

olarak

yükseltilmiş,

fevkânî bir revak düzenine sahiptir.
(R-12) Fâtih Köşkü ve Seferli Koğuşu
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(R-14) Enderun Avlusunda Ağalar Mescidi

de eder. Lale devri üslubunun belirgin

Ahmed dönemi süsleme anlayışını yansıtan

özelliklerindendir. Mesela bu motif Sultan III.

vazo içindeki çiçekler, saray dışı mimari

Ahmed'in türbesinin kapı alınlığında da

eserlerde

vardır.

kütüphanesinde aynalı tonozların üzerinde

Yani

sarayın

mimari

anlayışında

Osmanlı sanatını dönem dönem takip etmek
için önemli figürlerden bir tanesidir bu.
Kütüphanenin kapısındaki alınlığa da istiridye
kabuğu motifi işlenmiştir. Üzerinde celî sülüs
kitâbesi vardır. İçeride duvar yüzeylerindeki
kalem

işi

yansıtmakla
malzeme

süslemeler
beraber
de

farklı

zaman

kullanılmıştır.

dönemleri
zaman

çini

Kütüphane

zemininde yine altıgen tuğla kaplamaları
görmekteyiz. Özellikle çift kanatlı dolap ve
kapılarda
Osmanlı

kullanılan
ahşap

ahşap

işçiliği

malzemeler,

açısından

önemli

materyal sunmaktadır. Bunlar sedef ve bağa
malzeme ile kaplanmış durumdadır. Kubbe
yüzeylerinde şemse motifi, ay ve yıldız gibi
gök cisimlerini sembolize eden süsleme
elemanları kullanılmıştır. Yine III.

gördüğümüz

gibi

sarayın

karşımıza çıkmaktadır.
Fatih

Köşkü

sarayın

en

erken

yapılarından olup yapımında o dönemin
mimarı

Sinan-ı

Atik

ya

da

Ayas

bin

Abdullah'ın çalışma ihtimali vardır. İmzası
olmadığı için mimarı şu kişidir diyemiyoruz.
Ancak dönemin baş mimarı konumunda olan
ve koca Fatih Külliyesi'ni inşa eden Sinan-ı
Atik'in burada çalışmış olma ihtimali daha
yüksektir. Fatih Köşkü de avluya revakla
bağlanmaktadır. Revak düzeni L formlu bir
tasarıma sahiptir ve kubbelerle örtülüdür.
Revak kollarının kesiştiği köşeden adeta seyir
köşkü gibi Marmara Denizinin, Boğazın,
Üsküdar

sahillerinin

eşsiz

manzarasını

seyretme imkânı vardır. Revaklardan içeri-
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(R-15) Harem, Valide Sultan Taşlığı

ye giriş ve oda kapılarında, dönemin Fatih

geçiciliğini ifade eden cümleler seçilmiştir.

Camii, Murad Paşa ve Mahmud Paşa Camii

Yani

eserlerindeki kapılarla büyük benzerlik vardır.

denizlerin

Kapı alınlıklarına Bâb-ı Hümâyûn'daki gibi o

anlayışına uygun hâkimiyet ifadeleri sahibi bir

dönemin müsennâ dediğimiz aynalı yazı

hükümdârın,

kompozisyonları işlenmiştir. Yazı içeriğinde

amaçla

Hz. Peygamberimizi ifade eden kelimeler

maksadıyla,

seçilmiştir. İçeride zeminde fıskiyeli havuzlar,

olduğunu

ocaklar ve duvarlarda mukarnaslı nişler dikkat

verilmiştir. Koğuşların tasarımları da yine

çeker. Özellikle kubbelerden püskül gibi

Fatih dönemine uygun olmakla beraber diğer

sarkan mukarnas uygulamaları mimari açıdan

padişahlar döneminde de zaman zaman

Fatih döneminin belirgin üslubudur. Kubbe

onarıma tabi olmuş, işçilik ve plan anlayışı

geçişlerindeki

itibarıyla

tromplar

ve

mukarnaslı

kitâbelerde

diğer

Camii gibi Kânunî dönemi Sinan yapılarına

mekânlardır.

kapılar üzerine işlenmiş yazılarda özellikle
Fatih Sultan Mehmed Han'ın adı kaydedilmiş,
ayrıca sembolizm ifadesi olarak makamın
tahtın

bu
eden

yapılarla

açılan

“karaların
cihan

iyi

ve

devleti

oturduğunu,

yaptığını
belki

ifade

revaklarla

gibi

nereye

ne

geçişler, II. Murad devrinden itibaren Şehzade
kadar erken Osmanlı üslubunu yansıtır. Ahşap

geçen

sultanı”

hangi

düşünmesi

imkânların

fâni

cümlelere

yer

uyumlu,

dikdörtgen

avluya
formlu

Sarayın en seçkin nadide mekânı olan
Has Oda, Fatih Sultan Mehmed zamanında
şekillenmiş ve yine ahşap kapıları üzerinde
Fatih'in adının geçtiği önemli ahşap eserler
burada yer almaktadır. Yavuz Sultan Selim

80

TSM_REHBER_YENI.indd 80

08/08/2018 14:31

Mısır'ın fethinden sonra kutsal emanetleri

(Hırka-i Saâdet Dairesi), iki odasıyla kapalı

buraya yerleştirince artık burası bir anlamda

mekanları

yeni bir terim daha kazanmıştır ve Hır- ka-i

kubbeyle örtülü ama dikdörtgen formdaki

Saadet Dairesi unvanıyla da anılmıştır. Diğer

sofasıyla ve hayat diyebileceğimiz revakıyla

eserlerle birlikte burası Hz. Peygamberimizin

Türk evi geleneğini ifade eden bir anlayışa

hırkasının korunduğu sergilendiği mekândır.

sahiptir.

Mimari açıdan inşa zamanı Fatih devrine
1470'li yıllara tarihlendiril- mektedir. Demek
ki Sûr-i Sultânî yapılırken bir taraftan da
içeride kullanılacak mekânlar inşa edilmiştir.
Bu kısım günümüzde de sarayın en güzîde
yerlerinden biridir. Hem Enderun avlusuna
hem de Sofâ-yı Hümâyun (Dördüncü avlu)'a
revaklarla bağlanmıştır. Cephelerinde farklı
zamanlara

ait

çiniler

ve

kitâbeler

yer

almaktadır. Yapıda Türk evi anlayışında bir
tasarım yapılmıştır. Odalar girişteki sofaya
açılmaktadır. Revaklardan içeri girdiğimizde
kapı alınlığında padişah hattıyla yazılmış
Kelime-i Tevhid cümlesi bizi karşılamaktadır.
Zeminde

yine

almaktadır.

fıskiyeli

bir

Duvarlardaki

havuz

çiniler,

yer
İznik

çinilerinin en güzel örneklerini günümüze
taşımaktadır. Artık özellikle Hırka-i Saadet
buraya

taşındıktan

sonra

aynı

dini

mimaridekine benzer bir tezyinat tasarımı
dikkat çekmektedir. Aslan göğsü ya da
pandantif diye bilinen kubbe geçişlerine
eçâr-ı yâr-ı güzînin (dört halifenin) ve ehl-i
beytin

isimlerini

ifade

eden

levhalar

nakşedilmiştir. Böylece buna benzer ifadeler,
yapıyı artık taht odası olmaktan öteye
götürmektedir. Kutsal emanetler arasında
Kâbe-i

Muazzama'nın

tâmiri

sırasında

değiştirilen malzemeler de buraya taşınmıştır.
Mesela Hacerü'l-Esved'in altın kaplaması da
buraya

getirilmiştir.

Halifelerine

ait

Peygamberimiz

kılıçlar

da

ve

mukaddes

emanetler arasındadır. Mimari açıdan Has

ve

bunların

açıldığı

yine

iki

Ağalar Camii günümüzde kütüphane
olarak kullanılmaktadır. Saray müze haline
getirilince

saraydaki

bütün

yazmalar,

fermanlar veya diğer bütün evrak toplanıp
kütüphanecilik
korunmuş

ve

anlayışı

doğrultusunda

günümüzde

yazma

eser

kültürümüze ait eserlerin en seçkin örnekleri
burada okuyuculara sunulmuştur. Ama yapı
mimari itibarıyla orijinalde bir camidir. Plan
bakımından doğu-batı doğrultusunda enine
dikdörtgen

planlıdır

ve

üzeri

tonozla

örtülüdür. Cepheler almaşık duvar işçiliği ile
yani

tuğla

ve

taşın

dönüşümlü

olarak

kullanıldığı malzemeyle inşa edilmiş ve kirpi
saçakla sonlandırılmıştır. Bu özellikler mimari
anlayış

itibarıyla

üslubunun
çiniler

erken

ifadesidir.

dönem

Osmanlı

Duvar yüzeylerinde

görülmektedir.

Kıble

duvarında

özellikle mihrabın üzerindeki Kâbe tasvirli
çiniler önemlidir. Kâbe tasviri çiniler XVIII.XIX. yüzyılın gelişen bir üslubudur. Caminin
yakınında Has Oda'da görev yapan erkânın
koğuşları

yer

almaktadır.

kuruluşunu

Fatih

zamanında

oluşturmakla

Sultan

Bunlar

da

Meh-

med

beraber

diğer

padişahlar döneminde zaman zaman tamir
gördüğü için onların kitâbelerini de üzerinde
taşımaktadır. Buradan da Ha- rem'e ulaşan
bir kapı vardır ve bu kuşhane Harem
kapısında nadir mimar imzası taşıyan bir
kitâbe yer almaktadır. Bu kitâbede Mimar
Serhad'ın imzası şiir içerisinde geç-

Oda
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(R-16) Sofâ-yı Hümâyuridaki Köşkler

mektedir.

Ağalar

Camii'nin

önündeki

o

dıştan sekizgen planlı üzeri kubbe ile örtülü

kapıdan Harem'e ulaşılmaktadır.

dört

Sofâ-yı Hümâyun

Köşkü,

Burada

Bağdad

İftariye

günümüzde

Köşkü,

Kameriyesi

yöne

eyvan

şeklinde

açılan,

Türk

sanatında dört yön ifadesini sunacak tarzda

Dördüncü avlu Sofâ-yı Hümâyun adıyla
anılmaktadır.

Yine Türk sivil mimarisinin plan anlayışında,

Mecidiye

gibi

inşa edilmiştir. Bağdad Köşkü de böyledir.

Revan

Kubbe ile örtülü yine revaklarla avluya açılan

Köşkü,

bir

kısımlar

anlayışa

sahiptir.

Burada

Memlükî

yer

sanatının yansımaları olarak çok renkli taşlarla

almaktadır (R-16). Yine her bir yapı Osmanlı

kemerli kapılar ve mermer madalyonlar

tarihinin değişik sembolleridir. Bunlardan biri

görülmektedir.

Sünnet Odası yapısıdır ve yanı başında da I.

işçilikler yani sedef, bağa, fil dişi kaplamalı

İbrahim'in İftariye Kameriyesi bulunmaktadır.

ahşap kapı ve dolap kapakları açısından yine

Bu kısımlardaki revaklarda yine özellikle klasik

çok güzel zengin örneklere sahiptir. Kubbe

Osmanlı çinileri görülmekle beraber 19.

yüzeyindeki ka lem işleri n- de yine şemse

yüzyılda Kütahya çinileri de kullanılmıştır.

motifleri

Çinilerde Osmanlı sanatında bahar dalları ve

sunmaktadır.

çiçek açmış ağaçlar dikkat çeker. Mekânlar

mekânlarında çini malzeme kullanılmıştır. Bu

yine sivil yapı yani kasır - köşk işlevli olduğu

çiniler artık Kanuni dönemi çinileri gibi birinci

için şöminelere de yer verilmiştir. Revan

sınıf çiniler olmayıp dönem değişikliğini ifade

Köşkü, Sultan IV. Murad'ın Revan seferinin bir

eden bir anlamda kalitesi biraz daha düşmüş

anlamda saraydaki izdüşümü şeklinde ifade

çinilerdir. Eminönü'ndeki Yeni Camide de

edilebilir.

benzer örnekler karşımıza

Yapılar

oldukça
Bağdad

özellikle

zengin

ahşap

örnekler

Köşkü'nün

iç
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çıkmaktadır. Duvarlarda zengin ahşap işçilikle

karşılaştırıldığı zaman Topkapı Sarayı yekpare

beraber

çini

bir saray yapısı değildir. Yıldız Sarayı kısmen

Yazı

iki

kitâbenin

kuşak

yazı

dolaştığını

formunda

bir

görmekteyiz.

tipin

arasında

kalmaktadır.

Yani

kuşağında fethi sembolize eden Fetih ve Yâ-

Dolmabahçe Sarayı gibi de değil tamamen

sin sureleri gibi bir takım âyetler seçilmiştir.

Topkapı sarayı gibi de değil, ama Topkapı

Zaman zaman Âyete'l-Kürsî'de yazılmıştır.

Sarayı'na

Kubbe yüzeyindeki kalemişi süslemelerinde

görülmektedir Yıldız Sarayı'nda. Burası artık

gökyüzünü sembolize eden şemse motifleri

saray olma özelliğini yitirdiğinden dolayı Sofa

hâkimdir. Bir konak, bir kasır, bir köşk olmak

Camii'nin küçük bir minaresi, çok yüksek ve

hasebiyle yine bir ocak dikkati çeker. İftariye

geniş

Kameriyesi Sultan İbrahim'in yapısıdır. Burası

örtüsüyle bulunduğu ortamla uyumludur.

duvar örgüsü olan bir yapı olmayıp aslında

Üzeri aynalı tonozla örtülü ve XIX. asır

küçük bir balkon şeklinde tamamen seyirlik

üslubunda kalem işleriyle süslüdür.

bir durum ifade eden kısımdır. Ama madeni
işçilik açısından önemli bir elemandır. Alem
ve

hilali

Allah

lafzıyla

taçlandırılmıştır.

Avludaki Sofa Camii 19. yüzyıl yapısıdır.
Özellikle Sultan Ab- dülmecid zamanında,
Çırağan Sarayı, Dol- mabahçe Sarayı gibi
daha sonra da Yıldız Sarayı gibi yapılar inşa
edildiği için Topkapı Sarayı zaman içerisinde
işlevini yitirmiştir. Özellikle Dolmabahçe ve
Çırağan Sarayı ile

daha

açılmış

yakın

bir

pencereleriyle

yapılanma

ve

tonozlu

Sarayın içinde yapılaşma olarak son
yapılardan Mecidiye Köşkü ve Esvab Odası
dikkat çeker. Mecidiye Köşkü Sultan Abdülmecid'in buraya eklediği son kasır son
köşktür (R-17). Dolmabahçe, Çırağan ve Yıldız
Saraylarının
kendisinden
döneminde

kullanılması
sonra
artık

sebebiyle,

diğer

böyle

bir

padişahlar
yapılanma

görülmüyor. Bu yapıda artık tamamen ampir

(R-17) Sofâ-yı Hümâyunda Saraya Son İnşa Edilen Mecidiye Köşkü
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üslubun

hâkim

olduğu

cephe

tasarımı

tamamlarken,

başta

Bâb-ı

Hümâyûn'un

görülmektedir. Ampir üslup ifadesi gibi, Erken

Ayasofya'ya baktığını söylemiştim ve o cümle

Osmanlı, Klasik Osmanlı, Batılılaşma Dönemi

ile

Osmanlı dönemlerinin kendi içinde de farklı

mimarisinde

küçük üsluplar vardır. Mesela Batılılaşma

mimarisinde, saray bir yönetim mekânı olarak

deyince lale devri, rokoko, ampir, neo-klasik

tasarlanmaya

üslup sonra milli akım şeklinde devam eden

caminin

alt

başlıklar

vardır.

Osmanlı

tamamlayacağım
özellikle

demiştim.

Saray

Türk-İslâm

saray

başladığı

dışına

zaman

çıkmıştır.

yönetim

Yani

Hz.

sanatının

Peygamberimiz devleti yönetirken cami ile

üslubunun artık son örnekleri diyebileceğimiz

beraber, camiiden ya da caminin işlevini

anlayış bu Mecidiye Köşkünün cephelerinde

merkez edinerek yönetmiştir. Ama dört halife

karşımıza çıkmaktadır. İri iri motifler, zengin

dönemi sona erip Emeviler dönemi başlayıp

yüksek

görünen

Abba- silerle devam eden ve daha sonra

formlarıdır. Pencere sö- velerinde, pencere

Gazneli, Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu ve

kilit taşlarında, kapı kilit taşlarında vazolar,

günümüze doğru gelirken saray hemen

perde motifleri, kenger yaprakları, S, C

şehrin ulu camiisinin yani Cami-i Kebir'in

kıvrımlarını ifade eden yüksek kabartmalar o

yanında yer almıştır. Saray ve devlet yönetimi

dönem üslubunu sembolize etmektedir.

cami- inin dışına çıkmıştır ama camiiden

kabartmalar

Sonuç

olarak,

tezyinatın

Topkapı

Sarayı

ne

tamamen Selçuklu saraylarını ne de tamamen
Batı dünyasındaki sarayları kopya etmektedir.
Topkapı

Sarayı

zamana

ve

kendi

özgün

ihtiyaçlara

kurgusunu

bağlı

olarak

oluşturmuştur. İstanbul'un fethinden önce
özellikle Osmanlı'nın Edirne'de inşa ettiği eski
saray

en

Edirne'de

büyük
de

örneği

iki

saray

oluşturmuştur.
vardır.

Birisi

günümüzde Selimiye Camii'nin çevresinde
olan Sarây-ı Atik. Diğeri II. Murad'ın yaptırdığı
ve günümüzde kazıları yürütülmekte olan
Sarây-ı Cedid. Topkapı Sarayına göre eski
saray, Sultan II. Murad'ın ve özellikle Fatih
Sultan Mehmed Han'ın İstanbul'un fethinden
önce yaşadıkları saray, bu sarayın da modelini
oluşturmuştur.
Hümâyûn,
Enderun
tasarımları

O

modele

Bâbü's-selâm,

Bâb-ı

Divan

avlusu,

Harem

gibi

mekân

gelişmiş

şekli

olarak

avlusu,
onun

göre

söylenebilir. Sözlerimi

uzaklaş- mamıştır. Peki Topkapı Sarayı böyle
bir geleneğe bağlı mıdır? Evet bağlıdır.
Edirne'de yukarıda vurguladığımız Selimiye
Camii etrafında yer alan Sarây-ı Atik de
öyledir. Peki Edirne'deki Ulu Cami nerededir?
Edirne'deki “Eski Cami” adıyla bildiğimiz yapı,
Edirne'nin

Ulu

Camisidir.

Yani

Cuma

Camisidir. Padişah veya devleti yönetenler
saraydan çıkıp o mekâna yöneldikleri zaman
Cuma selamlığı uygulamasıyla halkla temas
halinde olmaktadır. Bu törenler yapılırken
saray ile cami arasında uzun bir mesafe
yoktur. Peki İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda
durum nasıldır? Eğer bu düşünceyi Fatih ile
Fatih

Külliyesi

Topkapı

ile

Sarayı'nın

bağdaştırmış

olsaydık

Fatih

civarına

Camii

yapılmış olması gerekirdi. Ama İstanbul'un
Ulu Camisi ya da Cami-i Kebîri Ayasofya'dır.
Onun için Fâtih Sultan Mehmed, İstanbul'u
fethettikten sonra Ayasofya'yı en önemli
mâbed olarak câmiye tahvil etmiş ve sonra
bu yapı için eserler vakfederek çok zengin bir
vakfiye
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düzenlemiştir. Bu vakfiyeler Vakıflar Genel

Ulu Camii'ye yöneldiği zaman buna uygun

Müdürlüğü tarafından basılmıştır. Ayasof- ya,

olarak bir tasarım karşımıza çıkmaktadır.

müze yapılana kadar İstanbul'un Cami-i

Öyleyse Topkapı Sarayı ile Ayasofya, Türk-İs-

Kebîri yani Cuma Camii olma özelliğini

lâm saray ve Ulu Cami (Cuma Camii) geleneği

sürdürmüştür.

Süleymaniyeler,

ile bağdaşan bir tarzda, kendi eklemeleriyle

Fatih Külliyeleri, Sultan Ahmed Külliyeleri inşa

kendi yönetim anlayışlarıyla küçük ayrıntılarla

edilmiş olmasına rağmen İstanbul'un Ulu

da şekillenerek, ana düşüncede Saray ve Ulu

Camiisi Ayasofya'dır ve saray onun için

Cami

burada

bulmuştur.

anlam

hükümdar

ve

Kocaman

ifade

etmektedir.

Yani

erkânı,

saraydan

Bâb-ı

bütünlüğü

içerisinde

ifadesini

Hümâyûndan
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PADİŞAH SARAYLARI’NIN BAHÇELERİ: HASBAHÇELER

Prof. Dr. Nurhan Atasoy*

Güzellikleri genellikle “İrem bağı gibi”

boyutlarda

da

olabiliyordu.

Konumu,

diye tasvir edilen Osmanlı Hasbahçele- ri'nin,

çevredeki manzaranın layıkıyla izlenebilmesi

yani Padişah'a ait olan bahçelerin başında

için en uygun yer seçilerek yapılan bahçe

sarayların bahçeleri gelmektedir. Osmanlı

köşkü, tek katlı olduğu zaman bile zeminden

Padişahı'nın bahçeleri ne İslâm, ne de Avrupa

birkaç basamakla yükseltilmiştir. En önemli

bahçelerine

Osmanlı

özelliği doğanın bir parçası gibi, etrafına açık,

bahçeleri son derece özgür bir şekilde gelişim

bahçeyle bütünleşir yapıda oluşudur1 2. Bu

imkânına sahip olan mekânlardır. Kale içinde,

köşklerde kullanılan tahtların, lake tavanlı Arz

bol suyu olan Bursa şehrindeki saray bahçesi,

Odası tahtı veya bugün kutsal emanetlerin

nehirler arasındaki özel bir alanda yaratılmış

içinde saklandığı Has Oda'daki gümüş taht

olan Edirne Yeni Sarayı bahçesi, üç taraftan

gibi değerli tahtlar değil, daha sade basit

denizle çevrili bir tepeden aşağı doğru

tahtlar oldukları, ilgili belgelerdeki mefruşat

yayılan Topkapı Sarayı bahçeleri, Marmara

listelerinden anlaşılmaktadır. Bu basit tahtlar

Denizi'ne biraz yüksekten bakan Üsküdar

değerli kumaşlardan yapılma örtü, minder,

Sarayı bahçeleri veya Haliç kıyılarıyla Boğaziçi

yastık ve perde gibi elemanlarla süslenip

kıyılarındaki, sırtlarını tepelere dayamış olan

ihtişam kazandırılan tipteydi.

benzemektedir.

Bahçe tahtları her zaman ahşaptan değil,

ya da Kü- çüksu, Kâğıthane gibi dere
kenarlarında

suyun

keyfini

çıkaran

mermerden

de

olabiliyordu.

Topka-

pı

Hasbahçeler bu özgür şekillenişin en güzel

Sarayı'nda Lale Bahçesi'nin alt kısmında,

örnekleridir.

belirgin

Hekimbaşı Odası veya Baş Lala Kulesi diye

özellikleri ise bahçeye ait olan köşkler, tahtlar

tanınan yapının bir köşesinde yer alan koltuk

ile selvi ve fıskiyeli havuzlardır1.

şeklindeki taş taht, bu tipin güzel bir

Bu

bahçelerin

en

Edirne ve Bursa gibi şehirlerdeki Hasbahçelerden, çoğu zaman içinde bulunan
bahçe köşkleri ile birlikte bahsedilmektedir.
Zira köşkler Osmanlı bahçesinin en önemli
elemanlarıdır. Bu köşkler oldukça fazla bir
çeşitlilik

göstermektedir.

yapılar

olarak

Büyük

mimari

değerlendirilebileceklerin

örneğidir. Sultan IV. Murad'ın burada sık sık
cirit

ve

tokmak

oyunları

seyrettiği

bilinmektedir. Kulenin köşesine, duvarına
yapışık olan bu taş tahtın arkasında bir de
kitabesinin bulunduğu görülmektedir.
Taht ile köşk arasında kalan bir tipin
örneğini, Topkapı Sarayı'ndan Haliç man-

yanında, bahçe köşkleri küçük

1 Nurhan Atasoy, Hasbahçe. Osmanlı Kültüründe Bahçe ve Çiçek, İstanbul 2011, s. 27.
2 Hasbahçe, s. 28-32.
* İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi (E)
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Harem, Cümle Kapısı sol duvarında bulunan servi motifli çini pano

zarasının keyfi için 1640 yılında yapılmış olan

Bahçelerin vazgeçilmez iki unsuru da

İftariye Kasrı'nda buluyoruz. Tombak- lanmış

selvi ile fıskiyeli havuzlardı. Özellikle su,

bakırdan yapılmış olan yapı, küçük bir bahçe

Osmanlı

köşkünden veya bahçe tahtından başka bir

önemli tasarı öğesi olarak kullanılırdı. Suyun

şey değildir. Burası minder, örtü ve yastıklarla

vurgu amacı ile kullanılmasının yanı sıra, Türk

donatıldığı vakit kullanıma ve törenlere hazır

bahçelerinde ses ve serinleme amacı ile

bir hâle gelerek kullanıma açılırdı3.

kullanıldığı da görülmektedir. Oldukça geniş

bahçelerinin

tasarımlarında

en

kullanımlarla karşımıza çıkan su yapıları, Türk
bahçelerinin vazgeçilmez
3 Hasbahçe, s. 33-38.
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elemanlarındandır.

Türk

bahçelerinde

su,

bahçesi olduğunu söylemek güçtür. Zira hem

fıskiyeli havuzlar, selsebiller, durgun ve akan

devleti

sular

karşımıza

hükümdarların henüz daha iyi ve keyifli bir

Şehzade

yaşam amacıyla kendilerine büyük saraylar ve

Mehmed için tertip ettirdiği ve elli iki gün

bahçeler yaptıracak bir düşünceye imkân

devam

olmadığı hem de kale içinin geniş bir bahçeyi

gibi

çıkmaktadır.

zengin
III.

eden

düğününde

formlarda

Murad'ın
1582

oğlu

yılındaki

Atmeydanı'na

sünnet

getirilen

çok

genişletmek

düzenlemeye

uygun

çabasında

olmadığı

olan

ortadadır.

sayıda bahçenin düzeni, Osmanlı bahçe

Nitekim II. Murad'ın saltanatında, 1442-1443

kültürünün düzenlenişini gözler önüne seren

senesinde Bursa'yı ziyaret eden Brocquire,

oldukça

serisini

Bursa Sarayı'nın bahçesi hakkında sadece,

oluşturmaktadır. Bu minyatürlerde, tanzim

Padişah'ın ve istediğinde eşleri ile birlikte

edilen yürüyen bahçelerin içinde katlı bir veya

binerek dinlendiği bir kayığın bulunduğu

iki köşkün yer aldığı ve bunların aralarında

küçük ancak oldukça güzel bir havuzun

kimi zaman fıskiyeli kimi zaman ise içinde bir

bulunduğundan bahseder5. 1588 senesinde

kayık yüzdürülebilecek büyüklükte havuzların

şehri ziyaret eden Lube- nau ise Bursa

olduğu görülmektedir. Diğer bir unsur olan

Sarayı'nın bahçesinin şehre doğru, duvarlar

selvi ise Osmanlı bahçelerinin vazgeçilmez bir

boyunca uzanan güzel bir bahçe olduğunu

unsurundan başka bir şey değildi. Selvisiz bir

söyler6. Kendisinden bir yüzyıl önce şehri

Osmanlı

ziyaret

kıymetli

bir

bahçesini

minyatür

düşünmek

neredeyse

eden

ancak

sarayın

bahçesini

imkânsızdır. Nitekim Evliya Çelebi, Topkapı

göremeyen Brocquire'nin anlatımında yer

Sarayı'nın arazisine 1458-67 yılları arasında

alan havuzdan da bahsetmeyi ihmal etmez.

yirmi bin selvinin diktirildiğini söyler. XVII.

Lubenau, havuzun kare ve yontma taşlardan

yüzyılda

Jean-Baptiste

yapıldığını, havuzun ortasında dört mermer

Tavernier de onu doğ- rularcasına Osmanlı

İstanbul'a

gelen

sütun üzerine mermerden inşa edilmiş güzel,

sarayını

bulunan

yazlık bir dinlenme köşkünün bulunduğunu

çevreleyen

ağaçların

içinde

bahçelerde

selvilerin

ve bu köşkün ortasındaki çeşmenin gördüğü

oluşturduğunu söyleyerek bir anlamda bu

çoğunluğu

tarihte bozulmuş olduğunu, köşkün çatısının

bilgiyi doğrulamaktadır4.

ise artık olmadığını ifadelerine ekler.

Bursa Sarayı Bahçesi

ziyaret eden meşhur seyyahımız Evliya Çelebi

Brocquire'den bir yüzyıl sonra şehri

Orhan Gazi tarafından 1326 senesinde
fethedilerek

Osmanlı

İmparatorluğu'nun

başkenti hâline getirilen Bursa'da kale içinde
bulunan Osmanlı Sarayı'nın büyük bir

ise uzun zamandır hükümdarların uğrak
yerlerinden

olmayan

Bursa

Sarayı'nın

bahçelerinin artık ayakta olmadığını, bunların
yerine kale içinde yer yer selvi, ceviz ve

4 Hasbahçe, s. 38-46.
5 Bertandon de la Brocquire, The Travels ofBertrandon de la Brocquire, CounsellorFirstEsquire-Carver to Philippe le
Bon, Duke ofBurgundy, to Palestine, and his Return from Jerusalem overland to France, During the Years 1432-1433, çev.
Thomas Johnes, Hafod Press 1807, s.207; Hasbahçe, s. 221.
6 Reinhold Lubenau, Beschreibungen derReisen des Reinhold Lubenau, Konigsberg 1912-1930, s.76; Hasbahçe, s. 221.
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asmaların

şehri

süslediğinden

bahseder7.

molozla

dolmuştur.

Fıskiyelerin

Oldukça ileri bir tarihte 1818 senesinde

kendiliğinden

yayınlanan Bursa ve çevresini bir kitabında

Sarayın yolları da bozulmuştur. Müstahkem,

konu edinen Joseph von Hammer-Purgs- tall

dörtgen surla çevrili, mühimmat deposu da

ise Bursa Sarayı için “Sultan I. Murad ve Sultan

denilen İç Saray bir sebze bahçesi hâlindedik’8

I. Mehmed’in yaptırdığı kısımların kalıntıları

diyerek sarayın XIV. yüzyıldan, XIX. yüzyıla

kayalık terasın iki ucunda bulunmaktadır.

uzanan hikâyesini âdeta özetlemektedir.

Yalnızca birer taş yığını hâlinde değildir.

Edirne Sarayı Bahçesi

Sarayın planı, bölümleri, bahçeleri, köşkleri,
hamamları,

fıskiyeli

havuzları

oraya

Edirne'nin

henüz

buraya

suları

1364

akmaktadır.

yılındaki

fethinden

tanınabilir durumdadır. Sarayda bulunan çok

sonra, kale içindeki Tekfur Sarayları harap

sayıdaki

olduğundan,

fıskiyeli

havuzun

mermerlerinin

yeni

bir

saray

yaptırılması

gerekmiş, ancak sarayın tamamlanması 1417

arasını otlar bürümüş, içleri pislik ve

yılını bulmuştu9. Sonradan “Yeni Saray’ın
yaptırılması ile “Eski Saray” adını alan bu
saray, Sultan Selim Câmii yakınındaki Kavak
Meydanı'ndaydı.

Yıldırım

Bâyezid'in

oğlu

Musa Çelebi burayı genişleterek, etrafını
yaklaşık on beş metre yükseklikteki, kareye
yakın dikdörtgen duvarlarla çevirt- miştir10.
Eski Saray, Sultan Süleyman devrinde elden
geçirilerek,

birtakım

ilaveler ile kullanım

mekânları artırılmıştır. Evliya Çelebi, Edirne
Kalesi'nin

içinde

bağ

ve

bahçenin

olmadığından bahseder. Evliya'nın anlatımına
göre Edirne şehrinde, hakikatte de olduğu
gibi

üç

birincisi

nehir
Tunca

bulunmaktadır.
Nehri'dir

ki

Bunlardan
Edirne'nin

kuzeyinden akmaktadır. Bu nehrin ilk çıkış
kaynağı Kızanlık ve Niğbolu Sancağı sınırında
Torbakotran Dağları'n- dan toplanıp Kızanlık
Kanuni Sultan Süleyman'ın, Bursa dolaylarında bir ayıyı
okla vurduktan sonra ağaca asıp kılıçtan geçirmesi

Lokman

, Hünernâme, II, 75MK. H. 1524, vr. 83b

Kasabası yakınından kıble yönüne akarak
Edirne

içinde

Hünkâr

Bahçesi

çevresini

dolaşarak Saraçhâne

7 Evliya Çelebi, Seyahatname, III, Haz. Seyit Ali Kahraman, Yücel Dağlı, İbrahim Sezgin, İstanbul 1999, s. 11-13; Hasbahçe, s.
222.
8 Joseph von Hammer-Purgstall, Umblick auf einer Reise von Constantinopel nach Brussa und dem Olympos und von da
zurück über Nicaa und Nicomedien, Petch 1818, s. 42-46; Hasbahçe, s. 222.
9 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti’nin Saray Teşkilatı, Ankara 1945, s. 10; Rifat, s. 4, 11-20; Hasbahçe, s. 222.
10 Uzunçarşılı, s.302, 304; Osman Rıfat, Edirne Sarayı, Ankara 1972, s. 12-13; Hasbahçe, s. 222.
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Köprüsü altından akarak Mihail Köprü- sü'ne

sarayı iç bahçeye bağlayan bir köprü (Fatih

varmaktadır. İkincisi Arda Nehri'dir ki şehrin

Köprüsü) ile Tunca Nehri'nin saray içinden

güneyindeki dağlardan devam ederek Mihail

geçen kanalının sahillerine rıhtımlar yaptırmış

Köprüsü'nde Tunca Nehri ile karışmaktadır.

ve zeminine mermer döşetmiş- tir. Fatih'in

Üçüncü

Nehri'dir.

çağdaşı olan tarihçi Kritovulos, Yeni Saray'ın

Edirne'nin batı tarafında dört konaklık yerde

etrafında, bol çeşitli bitki ve nefis meyveler

bulunan Samakov, Köstence ve İhtiman

veren ağaçlarla dolu büyük ve şahane

Dağları'ndan

bahçeler

nehrimiz

gelir.

ise

Bu

Meriç

nehir

de

Mihail

bulunmakta

olduğunu;

bu

Köprüsü altında diğerleri ile birleşmektedir.

bahçelerin her yerinde ise soğuk, berrak ve

Evliya Çelebi, Meriç Nehri'nin şehre faydasının

içilebilir

diğerlerine nazaran daha az olduğunu söyler.

bunların yanında Sultan'ın bahçelerinde evcil

Bu durumu ise Tunca ve Arda Nehirleri'nin

kümes hayvanlarının ve ötücü kuş sürülerinin

Edirne'nin dört tarafında buluna yetmiş adet

de bulunduğunu, bu kuşların bahçeyi âdeta

adanın içindeki bağları, bahçeleri, şebekeli

şenlendirdiklerini söylemektedir14.

su

kaynakların

aktığını;

bütün

bostanları ve bizzat cennet bahçesi olan

Evliya Çelebi'nin “Hünkâr Bahçesi Sarayı”

Hünkâr Bah- çesi'ni sulaması sonucunda

diye isimlendirdiği bu saray alanının, bir yanı

buraları İrem bağı Konya'nın Meram'ına

Saraçhane Köprüsü'ne kadar ormanlık, bir

döndürmeleri

Arda

yanında çimenlik olduğu; Hasbahçe'yi Tunca

Nehri'nin arı, saf bir su olduğu hâlde şehre

Nehri sınırladığından, etrafı Eski Saray'ınki

sağladığı

gibi

ile

yarardan

açıklar.
çok

Özellikle
gülistanlara

ve

kalın

duvarlarla

çevrili

olmadığı,

bostanlara yararlı olduğunu da ekler. Lâkin bu

dolayısıyla bu bahçenin, Edirne'nin kuzey

üç nehrin Mihail Köprüsü altında birleşerek

tarafı dışında, lâlelik ve çimenlik alçak bir

çağlamalarının, şehir etrafında olan adalar

zeminde, Tunca Nehri dört tarafını kuşatmış

içinde bulunan yüzlerce bağ ve bostanı sel ile

adada, geniş verimli bir toprak üzerinde

harap ettiğini de söylemektedir11.

yapılmış

II. Murad 1450 yılında Tunca Nehri
kenarında Yeni Saray mevkiinde kendisine bir
köşk yaptırmış, oğlu II. Mehmed ise 1452
yılında Yeni Saray'ın inşaatını başlatmıştır.
Fatih Sultan Mehmed'in burada yaptırdığı
köşke Kasr-ı Âli, sonraları da Cihânnümâ
denilmiştir11

12

. Sultan II. Mehmed, Yeni

Saray'ın inşaatının yanında “Hadika-i Hassa”

bir

bilinmektedir.

Osmanlı
Bahçenin

bahçesi
bir

olduğu

tarafı

tâ

Saraçhane Köprüsü'ne kadar, göklere baş
kaldırmış

söğüt,

karaağaç

ile

çınar,

süslenmiş

selvi,
bir

kavak

ve

koruluktan

ibaretken, diğer taraf ise büyük bir çimenlik,
azim geniş bir ova olduğu ve o tarafa açık bir
Bâb-ı Hümayun bulunduğu yine kendisinin
anlatımlarından anlaşılmaktadır15.

(Sarayiçi)'ya binlerce ağaç diktirdiği gibi13,

11 Evliya Çelebi, s. 239-240; Hasbahçe, s. 222.
12 Rıfat, s. 21-26; Hasbahçe, s. 222.
13 Rıfat, s. 24; Hasbahçe, s. 222.
14 Kritovulos, History of Mehmed the Conqueror, Princeton, New Jersey 1954, s. 22; Hasbahçe, s. 223.
15 Evliya, s. 161a; Hasbahçe, s. 223.

90

TSM_REHBER_YENI.indd 90

08/08/2018 14:31

Kanuni Sultan Süleyman’ın, Edirne dolaylarında av yapması
Lokman, Hünernâme, II, TSMK. H. 1524, vr. 79b
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Sultan IV. Mehmed, ava ve avcılığa

Edirne

Sarayı’nda

kısmen

bahçe

düşkün olduğundan çoğu vakitlerini Edirne

gereksinimini karşılayan taşlıklarda, su ile bazı

şehrinde

güzellikler yaratıldığı, “Havuzlu Mermerlik”

geçirirdi.

Bu

sebepten,

Erdel

memleketini, Alman diyarında Uyvar Kale-

adı

si’ni ve Girit Adası’nda Kandiye Kalesi’nin

anlaşılmaktadır. Buna tarife göre, bahsi geçen

fethini bu şehirden idare etmişti. Özellikle

taşlığın bir tarafında camlı bir limonluk

1672 yılında Leh diyarının (Polonya’nın)

bulunmaktadır. Ortasında bulunan dört köşeli

sağlam kalesi ve güçlü seddi olan Kama- niçe

havuzun küçük fıskiyesinden akan sularla

Kalesi’ni,

dolmasının ardından fazla su, mermer döşeli

bizzat

kendileri

Sadrazam

verilen

bir

zeminde

dokuz günlük kuşatma neticesinde fethet-

önlerinden dolaşarak, bir kısmı hamamın

miştir. Dört tarafa da serdarlar tayin ederek

câmekânındaki

seksene

sayısız

bahçedeki diğer havuza akmaktadır17. Yine

ganimet ile Edirne’yi doldurmuştur. Bu gaza

Sultan I. Ahmed tarafından 1612 yılında inşa

malıyla Edirne Bahçesi’ni, Akpınar adlı gezinti

ettirilmiş olan Alay Köşkü’nün bahçesinde

yerini, Hızırlık adlı dinlenme yerini, kısacası

“Yaseminlik Köşkü” olarak adlandırılan sekiz

yetmiş adet İrem Bağları’nı imar etmiştir. IV.

köşeli, etrafı tamamen camlı, zemini mermer

Mehmed devrinde Edirne Bahçesi öyle bir hâl

olan bahçe köşkünün etrafının Sultan IV.

almıştır ki, Evliya, bu cennet bahçesinin bir

Mehmed’in

pek

eşinin olmadığını, ama illâ ki bir benzerini

donatılmış

olduğu

söylemek gerekirse o vakit Viyana’nın bu

Sarayı’nda, arazinin durumuna göre setli

güzelliğe yakın olacağını ifade etmekten geri

bahçelerin

durmaz. Evliya Çelebi, Edirne şehrinde bu

Kasrı’nın setli bahçesinin bunun güzel bir

tarihte görülen çiçek türleri içinde “gül ü

örneği

kaleyi

fethederek

sümbül, müşk-i Rumî, lâle, menekşe, sümbül-i

havuza,

dahi

teşkil

kanallarla

tarifinden

Köprülüzâde Fazıl Ahmed Paşa ile giderek

yakın

açılmış

taşlığın

bir

sevdiği

sedirlerin
kısmı

yaseminlerle

bilinmektedir.

yapılmış
ettiği

ise

olduğu,

anlatımlarda

Edirne
Kum
yer

18

almaktadır .

Hıtayî, reyhan, yasemin, erguvan, zerrin,
nergis, zambak, nesrin, şebboy, şakayık,
karanfil” ve bunların benzeri binlerce renkte
misk kokulu çiçeklerin var olduğunu ve şehrin
bunlar ile

bir

bezekistan olmuş bahçe

görünümünü aldığını; özellikle de burada
olan meyve ağaçlarının çeşitlerinin Konya’nın
Meram’ında, Malatya’nın Aspozus’unda ve
Antalya’nın Istanaz’ında olmadığını16, bunun
sebebinin

ise

oldukça

açık

olarak

bu

bahçenin, Sultan Mehmed Han’ın nazargâ- hı
olmasının bir sonucu olduğunu söyler.
16
17
18

Edirne Sarayı Tavuk Ormanı içinde yer alan IV.
Mehmed’in Av Köşkü (1671)

Rıfat, s.35-37; Hasbahçe, s. 224.
Rıfat, s. 75; Hasbahçe, s. 224.
Rıfat, s. 84; Hasbahçe, s. 224.
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1661 yılında Hatice Turhan Valide Sul-

gölge yapan ağaçlar ve onlara sarılmış

tan'ın, oğlu IV. Mehmed'e armağan olarak

yasemin

Edirne Sarayı'nda inşa ettirdiği Dolmabah- çe

bunların

Kasrı ise Tunca Nehri'ne bakan bir tepe
üzerinde
yamacında

bulunmaktaydı.
iki

setli

Bu

tepenin

de

bahçesi

bir

ile

hanımellerini

oldukça

güzel

gördüğünü,

kokulara

sahip

21

olduğundan söz eder .
II. Mustafa ve III. Ahmed devrinde de
rağbet

gören

Edirne'nin

saray

ve

bulunduğu19, alçak setteki bahçeye güllerin

bahçelerinin, tüm görkemini koruyamasa da,

dikilmesi sebebiyle buraya “Gülhane” adı

19. yüzyıla değin birçok yapısıyla ayakta

verildiği,

ise

olduğunu söylemek mümkündür. Ne var ki

bilinmektedir.

padişahların gerek eski sefer anlayışlarının

üst

“Dolmabahçe”

setteki

bahçeye

dendiği

Bahçeye ilgi gösterdiği açıkça anlaşılan Sultan

bulunmaması,

IV.

ortadan kalkması XIX. yüzyılda buradaki saray

Mehmed'in

civarındaki

bu

bahçelere

ve

ormanlardan

koru

Edirne
çam

ve

gerekse

bahçelerin

av

ritüellerinin

yalnızlaşmasına

sebep

ağaçları, duvar kenarlarına da baştan başa

olmuştur. Edirne Yeni Sarayı'nın 1877-78

yasemin

yılında çıkan Osmanlı-Rus Harbi esnasında,

fidanları

getirtip

diktirdiği

bilinmektedir20. 1698 tarihli bir belge ise

burada

Sultan II. Mustafa'nın gittiği Edirne bahçelerin

eline geçme tehlikesi belirdiğinden havaya

kandiller yakılarak aydınlatıldığı, bahçelerdeki

uçurularak imha edilmesi, Edirne Saray ve

yolların toprak yol olarak bırakılmayarak,

bahçelerinin yüzyıllara uzanan görkemini de

kaldırım hâline sokulduğu anlaşılmaktadır.

ne yazık ki tarihin sayfalarındaki anlatılara

Elbette ki, Edirne şehrinin bahçeleri,
yalnızca saraylara özgü değildi. Cennetin
saray

duvarlarının

dışına

da

birtakım

yansımaları olacağı muhakkaktı. Nitekim bu
yansımaların bir neticesi olarak şehirde ve
çevrenin verimli topraklarında çok sayıda ve
çok güzel bahçeler tanzim edildiği belgeler
ve kaynaklarda bulunan bilgiler arasında yer
almaktadır. 1717 yılı Nisan ayında Edirne'yi
ziyaret eden Lady Montagu, Edirne'nin birçok
bahçe ile bezeli olduğunu, nehir kenarlarında
sıra sıra meyve ağaçlarının dizili bulunduğunu
söyler. Lady Montagu, Edirne'de kaldığı

depolanan

mühimmatın

düşman

mahkûm etmiştir.

İstanbul Eski Saray Bahçesi
Sultan II. Mehmed'in fetihten sonra
İstanbul'da yaptırdığı ilk saray, havadar bir
tepe olan, bugün İstanbul Üniversitesinin
bulunduğu alanda, eski Bizans manastır ve
kilisesinin yerindeydi. 1454 yılında yapımına
başlanan ve 1457 yılında tamamlanmış olan
saray, sonradan Topkapı Sarayı adı verilmiş
olan “Saray-ı Cedid”, yani “Yeni Saray” inşa
edildikten sonra “Eski Saray” diye anılmaya
başlanmıştır.

odanın penceresinden görünen bahçenin

Evliya Çelebi'nin anlattığına göre, Eski

selvi ağaçlarıyla dolu olduğunu büyük bir

Saray, etrafı burçsuz, duvarsız, dişsiz, kale- siz

keyif ile anlatır. Edirne'de gittiği bir evin

ve hendeksiz bir sur ile çevrilidir. Ancak

bahçesinde ise
19 Rıfat, s. 90; Hasbahçe, s. 224.
20 Rıfat, s. 94; Hasbahçe, s. 224.
21 Mary Wortley Montagu, Letters, London 1992, s.118, 133; Hasbahçe, s. 227.
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gayet sağlam yapılmış olan bu duvarın üstü

şehrin

mavi bir kurşun ile örtülmüştür. Bu hâliyle de

duvarlarla

sarayın çepeçevre ölçüsü 12.000 arşın kadar

Buradan

olan, dört köşeli bir binadan ibarettir. İçinde

çevreleyen yüksek duvarların boyunu da aşan

birçok, meydan, avlu, havuz, şadırvan ve

ağaçlarla

22

dairler

bulunmaktadır .

Kanunî

Sultan

merkezinde,

1537'lerde

çevrili

dört
olarak

bahçenin,
dolu

Matrakçı'nın

yüksek

görülmektedir.

saray

olduğu

köşe
ve

bahçesini

anlaşılmaktadır.
yaptığı

İstanbul

Süleyman, sarayın arazisinden bir bölüm

tasvirindeki ayrıntıda olduğu kadar, Viya-

ayırtarak

na'daki İstanbul tasvirinde de Süleymani- ye

üzerine

bugün

hâlâ

olan
23

Süleymaniye Külliyesi'ni inşa ettirmiştir .
Kanunî Sultan

Süleyman'ın

Câmii'nin hemen yanı başında, yoğun ağaçlar
arasında kırmızı kiremitle örtülü beş altı kadar

İran-lrak

da köşk fark edilmektedir25.

Seferi'nin menzillerini anlatan ve resimleyen

Matrakçı'nın eserindeki ayrıntıda, bir

Matrakçı Nasuh'un 1537 yılında tamamlanmış

yüzyıl sonra Evliya Çelebi'nin, Kanunî Sultan

olan Menazilnâmesi’nin24 başındaki İstanbul

Süleyman'ın yaptırdığından söz edece-

tasvirinde, Eski Saray,

%

İstanbul, Galata ve Usüdar
at ç
a
■ ;

■

â k

■

■ ■

bak :

■ ■ ■ ■:

'

■

-

d

■

a

22 Evliya, a.g.e., I, s. 46-47; Hasbahçe, s. 229.
23 Uzunçarşılı, s. 13; Hasbahçe, s. 229.
24 Matrakçı Nasuh, Silahşor, tarihçi, matematikçi, nakkaş, hattat Matrakçı Nasuh ve Menazilname’si. Beyân-ı menazil-i
sefer-i Irakeyn-iSultan Süleyman Han, Haz. Nurhan Atasoy, İstanbul 2015.
25 Österrecichische Nationalbibliothek, Cod. 8626.
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ği üç kapıdan (Divan Kapısı, Bayezid Kapısı,

ile tasvir edilmiştir. Hünernâme’nin 1588

Süleymaniye

biri

tarihli ikinci cildinde ise Kanunî Sultan

görülmektedir Dolayısıyla bu görüntü Eski

Süleyman'ı, baharda, Eski Saray bahçesinde

Saray'ın 1540 yılında yanmadan ve tekrar

geyik avlarken gösteren çift sayfa üzerindeki

yapılmadan önceki durumunu gösteriyor

minyatürde, bir tarafta arkasında bir köşkün

olmalıdır.

Bu

Kapısı)

elbette

duvarların

ancak

alanın

yer aldığı padişah, yanında şehzadelerinden

ortasında ise, altıgene benzer bir duvarın

içindeki

biri ve saray görevlileri ile birlikte, bir eli

çerçevelediği alan içinde, çok sıkışık olarak

havada,

birçok bina görülür. Bu iki duvar arasında

dırılmıştır. Diğer sayfada ise önde alnının

kalan bahçenin içindeki bitki örtüsünü üç

ortasında Sultan Süleyman'ın attığı okla

selvi ve beş bahar açmış ağaç temsil eder.

kanlar içinde çökmüş yeşil boynuzlu geyik ve

Osmanlı İmparatorluğu tarihiyle ilgili
konular içeren Hünernâme’nin 1584 tarihli
birinci cildinde İstanbul'u bir çeşit harita
olarak

gösteren

minyatürde

Fatih'in

İstanbul'da yaptırdığı ilk saray, dört köşe bir
duvarla çevrili, yoğun bir yeşilliğin içinde tek
tek köşklerin bulunduğu bir görüntü

arkada

okunu

sarayın

fırlattığı

yüksek

anda

kırmızı

canlan-

boyalı

parmaklıkla çevrilmiş bahçesi görülür. İçinde
birçok hayvanın fark edildiği bahçede selviler ve çiçek açmış ağaçlar vardır. Bu çeşit av
oyunlarına özel bölümler ayrılabildiğine göre,
bu sarayın bahçesinin pek küçük olamayacağı
düşünülebilir26.

%

Kanuni Sultan Süleyman'ın eski sarayda güçlü bir geyiği ok ile vurarak
yıkması

Lokman, Hünemâme, II, TSMK. H. 1524, vr. 87b-88o

26 TSMK, H. 1523, 158b-159a; TSMK, H.1524, 87b-88a; Hasbahçe, s. 230.
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İstanbul Yeni Saray
(TopkapıSarayı) Bahçesi

geniş bahçelerin var olduğu görülmektedir.
Halk ve saray çalışanları tarafından gün içinde

Çeşitli milletlerin muhasaralarına göğüs
germiş ve elde edilemez olduğuna inanılmış
olan

Konstantinopolis'i

askeri

dehasıyla

fethetmeyi başaran Fatih Sultan Mehmed,
harabe halinde bulduğu kentin imarı için özel
bir

çaba

harcamıştır.

Sultan

Mehmed

tarafından İstanbul'un fethini izleyen birkaç
yıl içinde kentin ortasına yaptırılan sarayın
yeri

beğenilmediğinden,

bu

defa

Sarayburnu'nda, Haliç, Boğaziçi ve Marmara
Denizi'ni gören son derece güzel konumlu
“Zeytinlik” denen yere kurulan Yeni Saray, çok
geniş bir bahçe içindeydi. II. Mehmed bu
geniş alan içinde önce, biri Çinili Köşk olmak
üzere bazı köşkler yaptırmıştı. Yeni Saray'ın
700.000

metrekarelik

arazisi,

burçlarla

güçlendirilmiş beş kilometre uzunluğundaki
surla çevrilmişti. Bir eksen üzerinde sıralanan
kapılarla birbirine bağlanan, arka arkaya
dizilmiş

av-

çevrelerindeki

lu-bahçeler
yapılarla

ve

onların

gelişen

sarayın

çekirdeği, ayrıca geniş bir dış bahçeyle
çevrilidir. Her padişahın eklediği binalarla
gittikçe büyüyen saraya, en son olarak 19.
yüzyılda Sultan Abdül- mecid, Mecidiye

yoğun olarak kullanılan çok sayıda binadan
oluşan Bîrûn yani Dış Avluda bir bahçe
düzenlemesi yer almamakta iken,
alanlarda

Saray genel olarak Bîrûn, Enderun ve
Harem teşkilâtından oluşmakta ve dört avlulu
bir görünüm arz etmektedir. Bu avlular
birbirine kapılar ile bağlı olup, her bir avlu
kendi içinde bir düzen ile vücuda getirilmiştir.
Gerek avlularda gerekse sarayın ana binasını
çevreleyen alanda oldukça

var

farklı

olduğu

ölçülerde

anlaşılmaktadır.

Hazırlanması 1584 civarında tamamlanan
Hünernâme’nin

birinci

cildinin

hemen

başındaki Topkapı Sarayı'nın birinci avlusunu
gösteren minyatürde ise önde iki yandan sur
duvarlarına

bağlanan

anıtsal

görünümlü

Bâb-ı Hümâyûn yer alır. Bu anıtsal kapının
arkasında soldan sağa doğru; kapısı üzerinde
“Cebehane-i Âmire” yazılı Aya İrini, odun
terazisi, bu kapıyı Bâbü's-selâm'a bağlayan
taş döşeli kaldırım, sağ yanında hastalar odası
ile hasta arabası, biraz ilerde solda bir çeşme,
avlunun revaklarının önünde ise Deâvi Kasrı
görülür. Yüksek bir duvarla bağlı olan iki
kuleli Bâbü's-selâm ile birinci avlu sınırlanır.
Avluda yalnızca çeşmenin yanında tek bir
ağaç yer alır. Burası özellikle bahçe olarak
düzenlenmemiş

olmalıdır

ki,

hiçbir

minyatürde bu niteliği yansıtan bir unsura
rastlanmaz27.
XIX. yüzyılın sonu ile XX. yüzyılın başında
çekilmiş

Köşkü'nü yaptırmıştır.

birbirinden

bahçelerin

diğer

fotoğraf

ve

gravürlerinde

de

görüldüğü gibi, birinci avlunun bahçe olarak
düzenlenmiş

hiçbir

görünümü

yoktur.

Yalnızca Bâb-ı Hümâyûn ile bugünkü müze
girişi olan Babü's-selâm arasını birbirine
bağlayan bir yol vardır ve iki yanındaki
ağaçlar henüz genç fidanlar hâlindedir. O
zamanlar

Bâbü's-selâm'dan

kemerli

yola;

bugün Arkeoloji Müzesi'nin bulunduğu

27 TSM, H.1523, 15b; Hasbahçe, s. 243.
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yere inen bir yol daha vardır ve bu yolun iki

Matrakçı Nasuh, İstanbul tasvirinde İkinci

yanına da ağaç fidanları dikilmiştir. Yukarda

Avlu'yu revaklarla çevrili göstermişken, bahçe

da belirtildiği gibi, bu avlu atla girilebilen bir

özelliğini de yer yer zeminindeki çimenlerin

alandı bu sebepten işlevi itibariyle bahçe

yeşili, ikişer ikişer duran selviler ile iki top

olarak

ağaçla ifade etmiştir29.

düzenlenmesi

Matrakçı

de

Nasuh'un

beklenemezdi.

1537'deki

İstanbul

tasvirinde tamamen boş bırakılmış olan bu
avlunun zeminin o tarihlerde yeşil değil, sarı
olarak boyandığı görülmektedir. Bugün ise
XIX. yüzyılda burada yaşayan saray çalışanları
tarafından

son

dönemde

dikilmiş

olan

fidanların büyümüş olduğu fark edilmektedir.
Sur-ı

Hümâyûn

çevrelerin

duvarları

tepkisinden

içinde,
daha

tutucu

rahatlıkla

korunabilmesi için Çinili Köşk'ün karşısında
inşa edilmiş olan Arkeoloji Müzesi binasının
hemen

arkasındaki

kısım,

1983

yılında

yeniden düzenlenmiş ve eski bir selsebil de
buraya getirilmiş, ayrıca Bâbü's-selâm'dan
çıkan iki yol arasındaki üçgen alanın içi de
fidanlar dikilerek yeşertilmiştir. Dolayısıyla da

1558 tarihli Süleymannâme’nin Birinci
Avlu'yu gösteren minyatürünün karşısındaki
sayfada30

İkinci

gösterilmiştir.

Avlu'nun

bir

Bu

Bâbü's-sa'ade'nin

kısmı

minyatürde

bulunduğu

revakların

altında genç Sultan Süleyman'ın tahta çıkışı
canlandırılırken, İkinci Avlu'nun bahçe özelliği
de, bir ağacın dibinin çiçek tarhı halinde
düzenlenmesi

ve

bir

başkasının

dibine

dikilmiş çiçekler ve çimenlik zemin üzerinde
öbek öbek açmış çiçeklerle ifade edilmiştir.
Tek tek çiçekler tanımlanacak özellikleriyle
yapılmamışsa

da

ağaçlar,

özellikle

de

gövdeleri natüralist bir üslupla verilmeye
çalışılmıştır.
Süleymannâme’de

burası günümüzde, yazın yolları gölgeleyen

yer

alan

karşılıklı

yetişmiş ağaçlarla XIX. yüzyıldaki halinden

yapraklardaki bir başka minyatürde Dîvân-ı

çok

Hümâyûn (Kubbealtı)'nda gerçekleşen dîvân

daha

bakımlı

ve

yeşil

bir

bahçe

akdi sahnesine yer verilmiştir31. Sol sayfada,

28

görüntüsü kazanmıştır .
Bâbü's-selâm ile Bâbü's-sa'ade (Akağalar Kapısı) arasında yer alan ve Dîvân-ı
Hümâyûn başta olmak Dış Hazine, Mat- bâh-ı
Âmire ve Has Ahır binalarının bulunduğu,
büyük merasimlerin yapıldığı bir avlu olması
sebebiyle de Divan Meydanı yahut İkinci Avlu
olarak kabul edilen mekânda Bîrûn'dan farklı
olarak bir bahçe düzenlemesinin olduğu
görülmektedir.

altında birçok görevlinin görüldüğü revaklar
ve

revakların

önünde

bir

çeşme

ile

birbirinden farklı dört ağaç yer alır. Özellikle
gövdelerinde
ağaçlardan,

natüralist
çeşmenin

çabalar
iki

görülen

yanındakilerin

dipleri çiçek tarhı haline getirilmiştir. Karşı
sayfada ise, Adalet Kulesi ve penceresiyle
Kubbealtı

toplantısını

gösteren

binanın

önünde çifter çifter ele alınmış incecik selviler ve aralarında öbür sayfadaki özelliklere
sahip ağaçlar yer alır. Hünernâme’nin birin-

28 Hasbahçe, s.244.
29 Matrakçı Nasuh, Silahşor, tarihçi, matematikçi, nakkaş, hattat Matrakçı Nasuh ve Menazilname’si. Beyân-ı menazil-i
sefer-i Irakeyn-iSultan Süleyman Han, Haz. Nurhan Atasoy, İstanbul 2015, vr. 8b-9a
30 TSM, H. 1517, 17b; Hasbahçe, s.244.
31 TSM, H. 1517, 37b-38a; Hasbahçe, s.246.
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ci cildindeki minyatürlerden de görüldüğü

dipleri duvarla çevrilmiş ağaçlar, bahçede

gibi burası bir ölçüde sarayın iç bahçesidir. Bu

gezen karacalar gibi unsurlar yansıtılmıştır.

minyatürde

bahçede

Jorome Maurand, les Fameux Voyages de

gruplar halinde dolaşmakta veya oturmakta

Pietro della Valle 1670'de Paris'te yayınlanan

oldukları fark edilmektedir. Bu iç bahçe, bir

eserinde bu avludaki selvilerle diğer ağaçları

şemaya uyularak geliştirilmiş bir düzen ve

ve burada yabani keçi, devekuşu, Hint Keçisi

simetri göstermez. Birkaç değişik türde ağaç

gibi

saray

görevlilerinin

çeşitli

hayvanların

dolaştığını

34

olduğu belirtilmek istenen, dolayısıyla yeşilin

anlatmaktadır . XVII. yüzyılda İstanbul'da

farklı tonlarında boyanmış ağaçlar arasına,

bulunan bir başka kişi olan Jean Baptiste

genellikle çift çift duran ve hepsi aynı cinsten

Tavernier ise bu avluyu “birincisinden daha

selviler âdeta serpiştirilmiştir. Burada doğal

güzel ve neşeli bir mahaldir. Avlu takribe üç

olarak gelişmiş bir bahçe izlenimini, ancak

yüz kadem genişliğinde bir karedir. Yollar taş

yolları belirleyecek şekilde dikilmiş ağaçlar

döşeli, kalan açıklıklar ise selvilerle çevrilmiş

bozar.

olup çeşme suları ile sulanan yeşil sahalardır.

Bu

avluda

böylesine

serbestçe

dolaşmalarına izin verildiğini sanmadığımız

Bu yeşil sahalar, çemenzarların bozulmaması

çeşitli hayvanların, saray bahçelerinde mevcut
olan hayvanlardan olduğu anlaşılmaktadır.
Ağaçların arasında gezinen veya oturan
karacalar, bu yerin bir bahçe, hem de büyük
bir bahçe olduğunu özellikle vurgulamak için
konmuş gibidir. Akağalar Kapısı'nın hemen
sol tarafında yere serpilmiş yemleri yiyen veya
bazı ağaçların tepelerine konmuş kuşlar da
bunu

desteklemektedir.

Araba

Kapısı

yakınlarındaki bir kuyunun da yer aldığı
bahçedeki ağaçlardan üçünün dibi, köşeli,
sedir yüksekliğinde bir duvarla çevrilmiştir. Bu
geleneğe

gerek

İstanbul'da

gerekse

Anadolu'nun birçok yerinde bugün bile
rastlan- maktadır32.
Sultan III. Murad dönemindeki önemli
olayları anlatmak üzere 1592-93 yıllarında
yazılıp minyatürlenen Şehinşahnâme'de33 yer
alan

dört

minyatürdeki

İkinci

Avlu

tasvirlerinde de yukarda söz edilen diğer
minyatürlerde

üzerinde

durulmuş

olan

Kayseri kadısının, Kanuni Sultan Süleyman’a şikâayet
edilmesi-Alay Meydanı Bahçesi
Lokman, Hünernâme, II, TSMK. H. 1524, vr. 237b

selviler,
32 TSM, H. 1523, 18b-19a; Hasbahçe, s.247.
33 TSM, B200, 28b, 31b-32a, 142b, 149a; Hasbahçe, s.247.
34 a.g.e., I, s. 105; Hasbahçe, s.247.
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için parmaklıkla ihata edilmiş” bir yer olarak
35

tarif etmektedir .

bulunduğu selvilerle oldukça yoğun bir

19. yüzyılda İstanbul'u ziyaret eden
Edmond de Amicis de burayı, gümüşlü altınlı
kubbelerle, zarif binalarla çevrili, küme küme
güzel ağaçları olan ve içinden, kenarlarına
dev gibi selviler sıralanmış iki yol geçen, gayri
muntazam koskoca bir avlu ve çepeçevre
beyaz mermerden ince sütunlara dayanan,
üstü açık muazzam bir salon olarak tasvir
36

etmektedir . Bu bağlamda ulu çınarların
gölgelerinden de söz eder ki günümüzde de
bu avluyu gölgelendiren selvi, çitlembik ve
çınarların

çoğunun

günümüze

taşıyan

aramızda

rafı, aralarında çeşitli boyutlarda ağaçların

Osmanlı
canlı

yaşamakta

dönemini

varlıklar

olduklarını

olarak

şekilde doldurulmuştur. Selvilerin çoğunluğu
çifter çifter tasvir edilmiştir. Tek selviler ise
genelde

küçük

boyutlarda,

daha

yeni

yetişmekte gibidir. Bahçenin sol sayfada
gösterilen bölümünde de selvi çiftleri ve
onların aralarındaki bazı selviler ve diğer
ağaçlarla aynı bahçe düzeni sürdürülür.
Enderun

Meydanı'nın

ardından

dördüncü bir yerin ortaya çıkması, buradaki
binaların yapımından sonradır. Bu kısmın en
önemli binaları IV. Murad'ın inşa ettirdiği
Revan ve Bağdat Köşkleri'dir. Her iki köşk de
sarayın iç

görmek

mümkündür.
Bâbü's-saade'nin ardında yer alan ve
sarayın

üçüncü

avlusunu

teşkil

eden

mekânlara Enderûn adı verilmiştir. Burası
imparatorluğun
adamlarının

idarecileri

yetiştirildiği

olan
üst

devlet

düzey

bir

akademi olarak karşımıza çıkmaktadır. Son
derece iyi korunan avlu, Bâbü's-saade ile
ayrılmış olan oldukça özel bir tasarım ve
yaşam alanına sahiptir. Devlet adamı dahi
olsalar hiç kimsenin hükümdarın izni olmadan
giriş yapamadığı bu mekân, Ha- rem'den
sonra sarayın en mahrem mekânlarından
teşekkül etmiştir. Hünernâme’de yer alan bir
minyatürde37 pek özenilmeden yapılmış gibi
görünen, ince dallı, yapraksız ağaçlar vardır.
Bunlar meyve bahçesinin ağaçları olabileceği
gibi,

bostanların

yeşillikleri

de

olabilir.

Bahçenin Sarayburnu ta

Kanuni Sultan Süleyman’ın şarabı yasak etmesinden
sonra, şarap içen bir levendin öldürülmesini emretmesi
Lokman, Hünernâme, II, TSMK. H. 1524, vr. 242a

35 Jean Baptiste Tavernier, The Six Voyages of. Jean Baptiste Tavernier through Turkey into Persia and the east Indies,
finished in the Year 1670, s. 92-93; Hasbahçe, s.247.
36 Edmondo de Amicis, İstanbul, çev. Beynun Akyavaş, Ankara 1993, s. 301; Hasbahçe, s.253.
37 TSM, H.1523, 231b-232a; Hasbahçe, s.257.
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kısmında olmasına rağmen burada IV. Murad

sahne oluşturması nedeniyle burada daha

zamanında

toplantı

çok ağaçlara, en çok da selvilere yer verilen

yapıldığı

devlet

adamlarıyla

İbrahim

bir bahçe özelliği taşıdığını, özellikle selvilerin

Kameriyesi ya da İftariye Köşkü adı verilen

bilinmektedir.

dışındaki ağaçların diplerinin duvarla çevrilip

küçük ve etrafı açık köşk ise bu kısmın en

tarh haline getirildiğini ve buralara çiçekler

dikkat

ekildiğini

çeken

yapısı

Sultan

olarak

karşımıza

göstermektedir.

Avlunun

çıkmaktadır. XVIII. yüzyılda inşa edildiği

ayrıntılarını gösteren

düşünülen Sofa Köşkü, Lâle Bahçesi duvarına

kaynak

dayalı bir yapı olup buraya Mustafa Paşa

söylenemezse de bol ağaçlı

Köşkü de denilmekte idi. Sarayın ana kısmı

özelliklerine sahip olduğu anlaşılmaktadır.

içinde yer alan köşkte nâdiren elçi ve devlet

Üçüncü Avludaki eğitim alanlarının ardından

adamlarının

çıkılan Dördüncü Avludan Saray- burnu'na

kabul

edildiği

bilinmektedir.

veya anlatan

olmadığından

kadar

Hasbahçesidir, yani özel bahçesidir. Burada

Enderun

binaları

hizmet

ve Revan, Bağdat, Sünnet Köşkleri ile İftariye

kısmında çeşitli sebzeler, diğer taraflarında da

Kameriyesi'nin

çiçek ve meyve ağaçları yetiştirmekteydiler.

bulunduğu
çıkıldığı

yüksekliğe,

bir

Ülkenin her yanından özel olarak getirtilen

konusudur. Revan, Bağdat, Sünnet, İftariye ve

çok sayıda çiçek, tarhlar ve saksılara, karışık

Has Oda mekânlarının arasında bulunan

olarak

açıklıkta büyükçe bir havuzun yer aldığı,

dikilmekteydi. Son derece bakımlı, bol çiçekli

böylelikle de su ve bahçenin eşsiz manzara ile

olduğu

buluştuğu görülmektedir. Mustafa Paşa ve

kullanımına ait olan bu Hasbah- çe'den izinle

Bağdat Köşkle- ri'nin ayaklarının yükseldiği ve

buraya

merdivenlerle inilen diğer bir açıklık IV.

yararlanabiliyordu. Burada yetişen meyve ve

Murad'ın taş tahtının da bulunduğu bir oyun

sebzeler

mekânı olarak karşımıza çıkan geniş bir

gereksinimini karşılıyor, fazlası da sarayda

açıklıktır.

ağaç

değil,

aynı

anlaşılan
gelebilen
önce

ve

türler

bir

yalnızca
Harem

arada

padişahın
halkı

padişahın

da

sofrasının

düzenlemesi

kullanılıyordu. Hasbahçe'de birçok bahçe

bulunmayan bu yer Enderun- luların Padişahı

köşkünün var olduğu gerek belgelerden

eğlendirmek üzere giriştikleri oyunlara sahne

gerekse çizim ve anlatılardan anlaşılmaktadır.

olan bir yerdi. Bu hâliyle de IV. Avlu, önü açık

Ancak bu bahçe Harem bahçeleri gibi

bir mekân düzenlemesine sahip olduğundan

padişahın

etrafı

olduğundan,

diğer

bir

tasarım

bahçenin

söz

Yoğun

bir

Bostancılar,

padişahın

arasındaki açıklıkta bir bahçenin bulunduğu

merdivenlerle

veren

arazi

şey

bir bahçe

Hekimbaşı

ve

meyilli

fazla

bir

Revan ve Bağdat ve Mustafa Paşa Köşkleri ile
Kulesi

inen

kesin

Hasbahçeler

ile

çevrili

bir

özel

yaşamının

kaynaklarda

ayrıntılı

parçası
bilgi

edinmemiz mümkün olamamaktadır38.

görünüme sahipti.
Belgeler, XIX. ve XX. yüzyıllarda Ahırkapı
Feneri yakınında, Bâb-ı Hümâyûn civarında,
Gülhâne cephaneliği civarında ve bugünkü
Arkeoloji

Müzesi'nin

çevresinde

sebze

bahçeleri bulunduğunu anlatmaktadır. Tüm
bu

yazılı

ve

görsel

malzeme,

Topkapı

Sarayı'nın ilk iki avlusundan birincisinin işlevi
38 Hasbahçe, s.263.

açısından bahçe niteliği taşımadığını, ikinci
avlunun törenlere
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TOPKAPI SARAYI’NIN KISIMLARI,
KULLANIMI VE TEŞRİFATI

Prof. Dr. Zeynep Tarım*

Topkapı Sarayı'nın hem birimleri hem
kullanımını

birlikte

gözden

da bekletildiğine dair kayıtlar bir çeşit hazine

geçirmeliyiz.

olarak kullanıldığını da anlatmaktadır. Ayrıca

Sarayın kullanımı mimari planlamasıyla çok

bu kısımda muhafız bölükleri bulunmaktaydı.

yakından ilgilidir.

Bâb-ı Hümâyûn ile ilgili çok konuşulan

Ayasofya'nın yan tarafından girilen Bâb-ı
Hümâyûn'un sarayın ilk kapısı olup, üst
katıyla bir köşk-kapı örneğidir. Fevkalade
abidevi olan kapı üstündeki musanna yazı,
inşa kitabesi ve madalyonlar Fatih devrinin
değerli hattatı Ali bin Yahya es-Sofi'nin
eseridir. Kapının üstünde şimdi bulunmayan
kat

mevcudiyetinde

çeşitli

amaçlar

için

kullanılmıştır. Manzarasının güzelliğine atfen
Fatih'in burayı seyir köşkü olarak yaptırmış
olabileceği

gibi

yorumlar

vardır.

Sultan

konulardan birisi de nakkaş- hanenin burada
olmasıdır. Ehl-i hiref teşkilatının bir parçası
olan nakkaşhanenin bir kısmının bir dönem
burada çalıştığını söyleyebiliriz. Kapının üst
tarafındaki
deprem

koydurmuştur,

varisi

ve

Abdülaziz

1850

yangın

kaldırılmıştır.

sonrası

geçirdiği

neticesinde

Kapının

avlu

ortadan

cephesinde

döneminde

ve

devrinde

eklemeler

yapılmıştır.

cephesine

Abdülfettah

Efendi

II.

Mahmud
Avlu

tarafından

yazılan hatlar da bu tarihte eklenmiştir.

Selim-i evvel İranlı tüccarlardan aldığı malları
buraya

köşk

çıkmayan

Birinci avlu sarayın en geniş meydanı olup
halka açık bir alandır. Divan toplan-

insanların mallarının bura

Padişahın Bayram Alayı, Melling, TSMK. Y.B.3443, Lev. 11
*İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi
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tılarının yapıldığı günler veya herhangi bir

edilebilir. Bâb-ı Hümâyûndan girilince sol dip

devlet

tarafta odun biriktirildiğini on altıncı yüzyıl

ziyareti

adamının

arz

sırasında

odasında

maiyetindeki

padişahı
adamları,

minyatüründe

görebiliriz.

Hasır

işlikleri

askerleri ile atlarının bekleme yeridir. Alay

sarayın tamamına döşenen ve her sene

meydanı adı verilen avlu, divan toplantılarının

yenilenen hasırları üretirdi.

olduğu günler oldukça kalabalık olmaktaydı.
Osmanlı ülkesine gelen elçiler iki yüz, üç yüz
kişilik bazen çok daha kalabalık bir takımla
gelirlerdi, bunlardan bir kısmı elçiye saraya
kadar eşlik eder, ancak Babü's-selâm'dan içeri
giremedikleri için birinci avluda beklerlerdi.
Avlunun sağında Enderun hastahanesi, su
dolapları, fırınlar sol tarafında odun anbarı,
hasır

işlikleri,

ehl-i

hirefe

bağlı

bazı

atölyelerden sonra Aya İrini gelmektedir. Sağ
taraftaki hastaha- ne Enderunlular içindi.
Sarayda kadın veya erkek herhangi bir
kimsesin hastalanması durumunda derhal
dışarıya

çıkarılması

lazımdı.

Enderundaki

Birinci avludan Babü's-selâm'a giderken
soldan aşağı doğru inen bir küçük yol cirid
meydanından geçip Çinili Köşk'e bağlanırdı.
Sarayın ilk binalarından birisi olan bu oldukça
büyük köşk Asya özellikle de Timurlu mimari
ve

tezyinatından

izler

taşıyan

özel

bir

örnektir. Çinili köşk ilk zamanlar cirid ve
benzeri seyirler daha sonra bazı hizmetler için
kullanılmıştı. On dokuzuncu yüzyılda daha
önce Aya İrini'de toplanan asar-ı atika buraya
taşınıp sergilenmişti. 1891 yılında Arkeoloji
Müzesi binasının yapılmasıyla Sarayın bahçe
bütünlüğü bo-

gençlerden birisi hastalandığı zaman küçük
kenarlıklı tahtırevana benzeyen bir araba ile
birinci avludaki hastalar odasına nakledilirdi.
Hatta bazen yatılı okullarda olduğu gibi
gençlerin dışarı çıkabilmek için hasta taklidi
yaptıkları rivayet edilmektedir. Haremdeki
kızlardan birisi hastalandığı zaman ise şehirde
yaşayan eski saraylıların evine gönderilir
ancak iyileştikten sonra saraya dönebilirlerdi.
Bin beş yüz civarında bir nüfusa sahip olan
sarayda hastalığın yayılmasına böylece izin
verilmezdi. Bu avludaki fırınlar matbah-ı
amireye bağlı çalışan fodla, has ekmek,
poğaça, simit fırınlarıydı. Sarayın tamamında
gerek ısınmak, gerek pişirmek için ocaklarda
fırınlarda odun yakılırdı. Ayrıca hamamlara
lazım olan odunun miktarı da göz önüne
alındığında ne kadar yüksek miktarda bir
gereksinim olduğu tahmin
Topkapı Sarayı I. Avlu, Hünername I, TSMK. H.1523,15b
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zulmuş olup Çinili Köşk ayrı bir kısım gibi

kimse at ve arabayla içeriye girmezdi sadece

kalmıştır.

bazen valide sultanların harem kapısına kadar

Birinci avluda olup bugün olmayan
Deavi Kasrı ise Çinili Köşk'e dönen yolu
geçtikten

sonra

Babü's-selâm

istikametindeydi. Minyatürlerden anlaşıldığı
kadarıyla

sekizgen

gövdeli

konik

çatılı

pencereli bir köşktür. Divana müracaat etmek

arabayla gitmelerine izin verilmiştir. Bayram
alayı, Cuma selamlığı, sefer veya göç için
kurulan alaylarda devlet erkânı, padişahı
Babü's-selâm önünde, alaya katılacak diğer
kişiler Bâb-ı Hümâyûn'a kadar giden yol
üzerinde birinci avluda beklerlerdi.

isteyen halk taleplerini yazılı olarak buraya

Babü's-selâm

ile

Babü's-sa'âde

verir böylece davalarının gündeme alınması

arasındaki divan meydanı devletin yönetildiği

sağlanırdı.

bir alandır. Devlet işlerinin üst düzey idari

Alay meydanının sonu Babü's-selâm
veya orta kapı olarak zikredilen ikinci abidevi
kapıyla divan meydanına bağlanırdı. Fatih
Sultan Mehmed'in tasarladığı ana yapının bir
parçası olan Babü's-selâm iki kuleli bir
yapıdır. Birbirine kubbeli bir iç mekânla

kurumu

olan

divan

bu

avluda

çalışır,

askerlerin maaşları için ulufe divanı, elçi
kabulleri bayram merasimleri, tuğ çıkarılması,
ser- dar-ı ekrem tayin edilen komutanın
sefere çıkışı için yapılan bütün merasimler bu
avluda yapılırdı.

bağlanan iki tarafa cephesi olan kapıların iç

Orta kapıdan içeri girince sağda Fatih

kısımları kapıcı başı nezaretinde korunurdu ve

zamanında

burası kapıcıların görev yaptığı kısımlardı.

zamanında Mimar Sinan tarafından yapılan

Demir kapısı üzerindeki imza Kanuni Sultan

eklemelerle bugünkü görünüşüne kavuşmuş

Süleyman zamanında bazı tamirat ve ekleme

olan matbah-ı amire kısmının avluya bakan

yapıldığını göstermekteyse de kulelerin bu

revakları görülür. Matbah-ı amire emini

tarihte eklenmiş olduğu belgelenmiş değildir.

tarafından yönetilen mutfaklar bir günde

Babü's-selâm'ın saray teşrifatı açısından
asıl anlamı bütün selamlaşmaların burada
yapılmasıdır. Divan toplantısı için gelen divan
üyeleri burada bekler sonra gelenin selam
çavuşu önceden gelip beklemekte olanlara
selam verir, onların selam çavuşları tarafından
karşılık verilirdi. Devlet adamlarının hepsi
atlarını ve adamlarını bu kapı dışında bırakır,
kapıda

kendilerini

karşılayan

kapıcılar

kethüdası ve çavuşba- şı arasında yürüyerek
merasimle divana giderlerdi. Bu kapıdan
padişah dışında hiç

yapılmış

ancak

II.

%

Selim

1500 ile 3000 kişiyi besleyecek yemek
hazırlayabilmekteydi.
helvahâneden

Dokuz

oluşan

mutfak

bir

bağlı

alt

kısma

bahçelerde yoğurthane, tavukhane ve sebze
bahçeleri vardı. Mutfak kayıtlarının titizlikle
tutulduğu
bulunan

bugün
çok

defterlerinden

başbakanlık

sayıdaki

arşivinde

matbah-ı

anlaşılmaktadır.

amire
Osmanlı

sarayında 19. yüzyıla kadar menü kayıtları
yoktur az sayıdaki yemek kitabından başka
bahsi geçen defterler sarayda nelerin yenilip
içildiğini haber vermektedir. Ispanak, la-

104

TSM_REHBER_YENI.indd 104

#

08/08/2018 14:31

%

Topkapı Sarayı II. Avlu, Hünername, 1584-85, TSMK. H.1523, y. 18b-19a

hana, bamya, pazı, maydanoz, börülce gibi

Meydanın sol tarafındaki revakları takip

pek çok sebze çeşidi yanında koyun eti,

edince harem girişi daha sonra üç kubbeli bir

tavuk, av eti, yumurta, zeytinyağı ve tereyağı,

yapı

bal, kaymak, badem, fındık, ceviz en çok

zamanında

kullanılan malzemelerdi. Helvahâne ise reçel,

genişletilmek

murabba, helva, macun, şekerleme, turşu, gibi

Süleyman zamanında yenilenmiştir. Bugün

dayanıklı gıdalar ile şerbetlerin hazırlandığı

daha çok Kubbealtı olarak bilinen yapının

kısımdır.

birinci kısmı divan toplantılarının yapıldığı

Meydanın girişte sol tarafından aşağı
doğru inen yoldan ıstabl-ı amire emini
nezaretinde pek çok değerli atın bakıldığı has
ahırlara

ulaşılır.

Bu

çok

değerli

atların

mücevherli binit takımları ise raht hazinesinde muhafaza edilirdi. Ayrıca İstanbul'un
muhtelif yerlerinde ıstabl-ı amireye bağlı has
ahırlar vardı.

olan

divanhaneye
yapılmış
amacıyla

ulaşılır.

olan

Fatih

divanhane

Kanuni

Sultan

mekândır ikinci kubbenin altı divana bağlı
çalışan kalemlerin çalışma alanıydı. Üçüncü
odada defterhane ve hazine vardı divan
toplantılarında bu kısım sadrazam geldikten
sonra defterdar ve çavuşbaşı tarafından açılır,
her toplantı sonrasında üçünün gözü önünde
mühürlenirdi. Fatih Sultan Mehmed'e kadar
padişahların bizzat katıldıkları divan her gün
toplanır idari siyasi
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konular

görüşür

ve

halkın

şikâyetlerini

miş olurdu. Divanda kurulan sofralarda elçi

dinlerdi. Fatih, Leysizade'ye yazdırdığı Teşkilat

sadrazam ve baş defterdarın olduğu sofraya

Kanunnamesiyle hem divan toplantılarını hem

otururdu. Yemek sırasında vezirler ve diğer

devlet teşrifatını yeniden düzenlemiş ve

defterdar ve nişancı bir sofraya, kazaskerler

padişahı divandan ayırıp daha üst bir mevkiye

ayrı bir sofraya otururdu. Yemekten sonra

çekmiştir. Topkapı Sarayı yapıldığı zaman

arza çıkılacaksa elçi divan üyelerinden sonra

divan ve arz odasının ayrı ayrı yapılması

sadrazamın da katılımıyla padişah huzuruna

bunun içindir. Divan on altıncı yüzyıla kadar

çıkardı.

her gün toplanmaya devam etmiş zamanla
haftada dört güne düşmüştür. Her gün
toplandığı zaman haftada dört gün arza, dört
gün toplandığı zaman haftada iki gün arza
çıkılırdı. Sabah namazından sonra toplanan
divan

arza

çıkılmayacaksa

öğle

namaz

saatlerinde biterdi. Arza çıkılacaksa divan
üyeleri öğle vaktinden sonra Arz odasına
padişah ile görüşmeye girerlerdi. Divanın asli
üyeleri divana başkanlık eden ve geniş
yetkileri olan Sadrazam, yardımcıları vezirler,
eğitim ve yargının temsilcisi Rumeli ve
Anadolu Kazaskerleri, maliyenin temsilcisi
Rumeli ve Anadolu defterdarları ve örfi
hukuku takip eden nişancıdır. Ayrıca divan
toplantısının
gündemin

en

iyi

takibi,

uygulanması

için

şekilde

asayiş

yapılması,

ve

teşrifatın

reisülküttab,

kapıcılar

kethüdası ve çavuşbaşı divana katılırlardı
fakat bu görevliler divan üyesi değillerdir.

Divan toplantılarında ülkenin idari işleri
görüşülür kararlar verilir terfiler ve yeni
tayinler yapılır daha sonra halkın şikâyetleri
alınırdı.

Bütün

şehirlerde

ve İstanbul'un

mahallelerinde kadılar vasıtasıyla görülen
davalardan
davacı

memnun

ve

kalmayanlar

şahitleriyle

beraber

davalı
divana

gelebilirlerdi. Meseleler genellikle aynı gün
sonuçlanır verilecek cezalar bile hemen
Çavuşbaşı

nezaretinde

yerine

getirilirdi.

Devlet adamlarına uygulanan siyaset-idam
cezası genellikle halka uygulanmaz halktan
kişilere falaka ve sürgün cezası verilir ve
hemen

yerine

getirilirdi.

Sadrazamlar

saraydaki bu divandan çıktıktan sonra kendi
konaklarının selamlık kısmında ikindi divanı
adıyla yaptıkları toplantılarla sarayda yarım
kalan

işlere

devam

ederlerdi.

Ayrıca

sadrazamın Çarşamba ve Cuma divanları da
büyük divanı tamamlayan toplantılardı. On

Elçi kabul edileceği zaman bir divan

yedinci yüzyıldan sonra ikindi divanları önem

toplantı gününe, hatta mümkünse bir ulufe

kazanmış ve devlet işlerinin yavaşça bab-ı

divanına

asafiye

denk

getirilirdi.

Ulufe

divanı

sonucunu

getirmiş

yeniçerilerin üç aylık maaşlarının dağıtıldığı

böylece saraydaki divanlar da

sembolik

gün olduğu için çok kalabalık ve mutantan

olarak devam etmiş iki hatta bazen bir güne

olur divan önünde sayılan paralar keselere

düşmüştür.

konularak dağıtılırdı. Aynı gün mutfaktan
askere yemek de çıkarılırdı. Kabul edilen
elçinin bu merasimi ve divan toplantısını
seyretmesi sağlanır devletin gücü gösteril

nakledilmesi

Divan meydanında yapılan bayram ve
cülus merasimleri için Babü's-sa'âde önüne
zülüflü baltacılar tarafından çıkarılan
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taht hazırlanır, tezkirelerle davet edilen devlet

Arz odasının yaptırılmış olması Osmanlı

adamları, ulema ve ordunun temsilcileri bu

Devleti'nin uzun sürecek yönetiminin esasını

avluda yerlerini alırlardı. Divan meydanını

oluşturmuştur. Padişah, divan üyelerini ve

büyük ve rahat kullanılabilir özellikte bir

görüşmesi gereken devlet adamlarını ve

merasim salonu olarak düşünebiliriz. Padişah

elçileri

Babü's-sa'âde önündeki tahta oturur sağ arka

Babü's-sa'âde'ye bakan cephesindeki kapı

tarafında silâhdar ve çuhadarı, sol arkasında

arza gelenlerin kullandığı giriş olup arkadaki

diğer iç ağalar dururdu. Padişahın sağ

meydana bakan kapı ise padişahın geldiği

tarafından başlamak üzere vezirler, ulema,

yerdir. Bina saçaklı revaklı yapısıyla uzmanlar

diğer devlet adamları, beylerbeyiler, yeniçeri

tarafından bugün örneği pek az olan Türk evi

ağası yarım daire oluşturacak şekilde dizilirler

planına

ve biat merasimi yapılırdı. Özellikle Ramazan

zamanındaki ekleme ve tezyinatı büyük

ve Kurban bayramlarında yapılan büyük

ölçüde 1856 yılındaki yangında yok olunca

merasimlerde

Sultan

Bâb-ı

Hümâyûn

gece

bu

mekânda

kabul

benzetilmektedir.

Abdülmecid

ederdi.

III.

Mehmed

tarafından

yeniden

yarısından sonra açılır ve davetliler gelmeye

yaptırılmış, hatta çiniler bu tarihten sonra

başlardı. Gelenler divanda misafir edilir,

kaplanmıştır.

nihayetinde

vaktinde

kapı-pencere elçilerin getirdiği hediyelerin

gelmesiyle

önünden geçirilip padişaha gösterildiği kısım

sabah

şeyhülislâm

ve

namazı

sadrazamın

merasime başlamak için hazır olunurdu.
İki

cepheli

kapısıyla

olduğu

Babü's-sa'âde

Girişin

için

pişkeş

sol

tarafındaki

penceresi

olarak

arasındaki geçiş alanı arz odasına çıkmadan

Arz

odasına

giren

meydanın

sol

önce bir bekleme salonu olarak kullanılır,

tarafındaki koğuşlar köşedeki harem girişine

burada elçiye ve devlet adamlarına kahve

kadar devam eder. Bu kısımda bulunan

ikram

ağasının

kuşhane isimli on iki on üç kişinin çalıştığı has

avluya

mutfak, padişaha yemek pişirirdi. Meydanın

geçilirdi. Enderun meydanı adı verilen üçüncü

sol tarafındaki koğuşlar büyük oda, seferli,

avludan padişahın bulunduğu özel kısım

doğancı, kilar ve hazine olarak avlunun üst

olarak

köşesindeki Fatih köşkünü de içine alarak

edilebilirdi.

kontrolündeki

Babü's-sa'âde

kapıdan

bahsedilse

de

üçüncü

aslında

kalabalık

Enderun halkıyla öyle olmadığı aşikâr olup,

avluya

sadece bu kısımda kuralların daha fazla

yerleşmişlerdir.

olduğu görülür. Enderunluların bulunduğu

gençlerden devşirme veya pençik sistemiyle

kısımdaki oda-koğuşlardaki üç yüz bazen beş

alınan acemioğlanların içinden en iyileri

yüz kişinin varlığı düşünülürse özelden çok

seçilerek önce Edirne sonra İbrahim Paşa ve

dışarıya

Galata Sarayları'na alınır, buradan sonra

söylemek

kapalı

bir

mümkündür.

meydan

olduğunu

Babü's-sa'âde'den

%

tanımlanır.

yapılan

bakan

bir

revakların
Bu

seçme

arkasına

koğuş-odalardaki

neticesinde

Topkapı

girilince karşıdaki ilk büyük yapı Fatih Sultan

Sarayı'na alınırlardı. Birkaç seçme ve diğer

Mehmed tarafından yaptırılan arz odasıdır.

saraylarda gördükleri eğitim sonunda saraya
gelen çocuklar burada gece gündüz
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eğitim ve gözetim altında olurlardı. Her bir

bir yere nakledilir, her yer dip köşe temizle-

kaç çocuğa bir ağa tayin edilir gündüz

nirdi. Bu temizlik hiç kullanılmamış sünger,

derslerini ve sorumlu oldukları hizmetlerini

bez ve gülsuyuyla yapılır, hiçbir toz kırıntısı

takip eder gece bile onların bulunduğu

dışarıya süpürülmez daire önündeki kuyuya

odada yatardı.

Gençler güzel ahlak ve

atılırdı. Ramazan'ın on beşinde resmi bir

çalışkanlıklarıyla yükselerek bir üst koğuşa

devlet töreni olarak hırka-i saadet ziyareti

geçebilirlerdi.

eğitimle

yapılırdı. Bu merasim sırasında şeyhülislâm,

birlikte lisan, tarih, edebiyat, şiir, kabiliyeti

meşayih, ulema ve devlet adamları padişah

varsa hat, müzik eğitimi alır ayrıca iyi bir

ile birlikte dualar eşliğinde hırka-i saadeti

savaşçı olabilmek için talim yapardı. Genel

ziyaret ederlerdi.

Enderunlular

dini

eğitimin dışında sarayda sorumlu oldukları
işlerde çalışırlardı. Bu işler onların yetişmesine
yardım

eder

fakat

eğitilmelerine

engel

olmazdı. Küçük ve büyük oda enderunun
diğer kısımlarına hazırlık kısımlarıydı. Diğer
odaların farklı özellikleri vardı. Mesela se- ferli
koğuşu daha çok sanatkârların olduğu kısım
olduğundan müzikle meşgul olanlar bu
adada olurlardı. Doğancı koğuşunda- kiler
kuşların bakımını üstlenir, hazine koğuşuna
yetenekli ve itimat edilir olanlar seçilirdi. Kilar
koğuşundakilerin

sofra

hizmetlerine

bakmasından dolayı yine güvenilir olmasına
özellikle dikkat edilirdi.

Enderun Kütüphanesi üçüncü avlunun
ortasında arz odasının arkasında III. Ahmed
zamanında yapılan özel bir kütüphane örneği
olarak yer alır. Dışı mermer içi çini kaplı
kütüphane yapıldıktan sonra sarayın muhtelif
yerlerindeki

kitaplar

kütüphaneye

toplanmıştır. Bu avludaki diğer önemli yapı
Fatih devrinde yapılan Ağalar Camisi'dir.
Enderunluların kullanımı için yapılan cami
çeşitli tamirler görmüş ve 1881 sonrası depo
olarak

kullanılmıştır.

Sarayın

müzeye

tahvilinden sonra bütün kitapların buraya
toplanmasıyla kütüphane olmuştur. Bugün
dünyanın en iyi korunan kütüphanelerinden

Enderun meydanında sol üst köşede has

birisi olup, İslâm özellikle Osmanlı dönemi

oda bulunurdu. Fatih tarafından ihdas edilen

kültür ve sanatını ilgilendiren tek nüsha pek

bu odanın bir kısmı Sultan I. Selim'in kutsal

çok

emanetleri getirmesiyle hırka-i saadet dairesi

etmektedir.

olmuş, has odalılar da kutsal emanetlerin
hizmetine verilmiştir. Has odanın ağaları
enderunun üst düzey ağaları olup, padişahın
çok yakınında olurlar sefere göçe birlikte
çıkarlardı.

Hz.

Peygamberin

mevcut

iki

hırkasından birisinin muhafaza edildiği bu
kısımda yirmi bir günde bir muhakkak itinayla
temizlik yapılırdı. Ayrıca her sene Ramazan'ın

nadide

yazma

eseri

muhafaza

Sarayın dördüncü kısmındaki Sünnet
odası Kanuni Süleyman, Revan ve Bağdat
köşkleri IV. Murad, Kara Mustafa Paşa köşkü
IV. Mehmed zamanında eklenmiştir. Bu kısım
on sekizinci yüzyılda padişahların sıklıkla
kullandıkları bir alan olmuş hatta bazen
devlet adamı bile kabul etmişlerdir.
Sarayın

13 veya 14. günü hırka hususi mahfazası

harem

kısmı

Fatih

Sultan

Mehmed zamanında yapılmış, fakat oda-

içinde yakın
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lar eklenerek genişlemesi Kanuni Sultan

ve beşik alayı şehrin sokaklarına taşan iki

Süleyman

merasimdir.

zamanında

olmuştur.

Haremin

muhtelif tarihlerde birbirine eklenmiş oda ve
sofalardan oluşan yapısı hakkında gerçekçi
bir mimari bilgiye sahip olmak için çeşitli
dönemlere

ait

ayrı

çalışmalar

yapılması

gerekmektedir. Bugün gördüğümüz harem
yapısı on beşinci yüzyıldan on dokuzuncu
yüzyıla kadar pek çok eklemeyi içermektedir.
Padişah kızları, yeğenleri kısaca hanedanın
kadın

üyeleri

ile

kadın-efendilerin

valide

sultan,

yaşadığı

haseki,
kısımda

şehzadelerin de daireleri vardı. Osmanlı
devletinin

ileri

gelenlerinin

Topkapı Sarayı'nın bahçe köşklerinden
Yalı Köşkü donanmanın denize açılması
sırasında padişah ve devlet adamlarının
merasime iştirak ettikleri bir kısımdır. Diğer
bahçe köşkleri özel toplantılar, özellikle
dinlenmek ve eğlenmek için yapılan şiirli ve
müzikli meclislerin kurulduğu mekânlardır.
Padişah meclisleri özel davetlilerle kurulur, şiir
ve müzik dışında bazen çeşitli hünerler ile
spor müsabakaları da seyredilirdi.

kendi

Bahçelerin bakımı bostancılara bağlı bir

getirdikleri

takım tarafından yürütülür, padişahtan başka

kızlar burada hem eğitime devam eder hem

bazen harem halkı da iyi vakit geçirmek için

enderundaki gençler gibi yapabilecekleri bazı

çıkardı. Böyle durumlarda halvet ilan edilir

işleri üstlenip hizmet ederlerdi. Kızlardan

gezilecek yerlerin etrafı perdelerle kapatılır

bazıları padişah eşi olabilir, ancak pek çoğu

harem halkının rahatça iyi vakit geçirmesi

bir süre sonra ya daimi hizmet için kalır veya

sağlanırdı.

konaklarında

yetiştirip

saraya

evlendirilerek saraydan çıkarılırdı. Harem ile
bağlantılı Valide sultan alayı
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OSMANLI SARAYLARI - TOPKAPI SARAYI

Prof. Dr. İlber Ortaylı*

Osmanlı İmparatorluğu'nun sarayları ve

sefaretin

yolunun

açılması

ev

sahibi

şaşaası üzerine çok söz söylenir; çok slogan

hükümetin boynunun borcuydu. Sefaretlerin

atılır. Bütün bir nesil, okul kitaplarında yer

yakınında yapılacak inşaatlara dikkat edilirdi.

alan “Maliyenin iflası ve saraylar” hikâyesiyle

Büyük bir sefaretin yakınında meyhane inşa

büyümüştür. Oysa insanlarımız, son on yılda

edilemezdi, İstanbul'da açılamazdı. Gene aynı

Avrupa'nın

başkentlerini

şekilde o büyük devletin sefirinin arabası,

gezmeye başladıktan ve buradaki saray ve

kayığı tanınırdı. Bunun protokolde önceliği

kasırları gördükten sonra daha iyi fark ediyor;

vardı.

ve

Rusya'nın

19. yüzyılın Osmanlı devlet tüketimi diğer
büyük devletlerle mukayese edilemeyecek
ölçüde mütevazıdır.

19. yüzyılda hiç şüphesiz ki bizim Topkapı
Sarayı'nın mevcut devlet protokolüne hizmet
verebilmesi

mümkün

değildi.

Topkapı

Unutulmasın ki Osmanlı İmparatorluğu

Sarayı'nda ne bir devlet reisi ağır- lanabilirdi,

“büyük devletler” denilen kategoridendir.

ne muahede töreni yapılabilirdi, ne de artık

Büyük devletlerin kendilerine has protokolü

burada

olur. Bu protokolün kendine göre gerekleri

Özellikle 1815 Viyana Kong- resi'nden sonra

vardır. Bunlar her şeyden evvel büyükelçi teati

diplomatik kurallar yeniden tespit edilmişti ve

ederler. 20., 21. yüzyılda dünyada bütün

bu ortamda bizim ecdaddan kalma sarayın

devletler

bir

sefirin

kabulü

mümkündü.

önceki

işlerliği hükmünü yitirmişti. O yüzdendir ki II.

asırlarda ise az sayıda devlet birbiriyle

Mahmud Han haklı olarak bu sarayın dışında

büyükelçi

büyükelçi

teati

ediyor,

devletlerin

yaşamıştır. Her ne kadar onun zamanında

başkentlerinde diğer devletler “orta elçi”

yeni bir saraya geçilmemişse de, II. Mah-

diyebileceğimiz veya “fevkalâde yetkili orta

mud'un oğlu Abdülmecid Han hepimizin

elçi” diyebileceğimiz görevliler, diplomatlar

bildiği

tarafından temsil edilirlerdi ve bu iki grup

Dolmabahçe Sarayı'na geçebilmiştir. Onun

birbirinden

Büyükelçiler

biraderi Sultan Abdülaziz Han zamanında

saray

protokolüne

Çırağan, Beylerbeyi gibi saraylar da bu

veya

devlet

protokole dâhil edilmiştir ve nihayet Sultan

teati

Bu

farklıydı.

bulundukları
girerlerdi.

ederdi.

devletin

Hükümdar

reisi

nezdinde bunların oturdukları yerlerin adı
saraydı,

sadece

residence

değildi.

gibi

saltanatının son

demlerinde

Abdülhamid Han Yıldız Sarayı'nı yaptırmıştır.

Tıpkı

İstanbul'daki Palais de France vs. gibi ve
buralardaki koruma da ayrıydı. Bu elçilerin
gördükleri itibar da ayrıydı, meselâ bir
* Topkapı

Sarayı Müzesi Başkanı (E), Galatasaray Üniversitesi Emekii Öğretim Üyesi,
Milli Saraylar Biiim Kuruiu Başkanı
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Dolmabahçe

Sarayı

ne

Viyana'daki

zımdır; bunun için de gösterişli, geniş bir

Hofburg ne Paris'teki Louvre ve Versailles, ne

salona

de St. Petersburg'daki şimdi Ermitaj Müzesi

kendileriyle sufera odasında konuşur. Bunun

olarak

dışında bu sarayın hiçbir lüks tarafı yoktur.

kullanılan

Kışlık

Saray'la

boy

ölçüşebilir. Olsa olsa Peterhof'taki yazlık saray

Süfera

Odası

itimatnamelerini

denilen,
takdim

edip

sefirlerin
kısa

süre

padişah ile görüştükleri yerlerdir. Çok açıktır
ki, muayede salonunda tahta çıkış (cülus)
törenleri

yapılır

ve

bu

törenlerde,

bayramlaşmalarda İmparatorluk protokolüne
giren yüksek memurlar, ruhanî liderler ve
başkentteki
topluca

reisler

padişahın

bulunurlar.

Gelen

Ayrıca

padişah

19. yüzyılda saraylara yapılan masrafların
bir zarureti karşıladığı açıktır ve şu hususu
söylemek gerekir: Tabiatın verdiği zarafet
dışında bu sarayların çağdaş dev- letlerinkiyle
karşılaştırılacak bir tarafı yoktur ve hele hele
Osmanlı Devleti'nin protokol bakımından
büyük

devletlerarasında

bulunduğunu

görürsek durum hiç de iç açıcı değildir.
Aslında

huzurunda
sefirlere

vardır.

Tek lüksü şahane Boğaz manzarasıdır.

gibidir. Zaten Dolmabahçe Sara- yı'nın göz
alan iki bölümü Büyük Muayede Salonu ile

ihtiyaç

bu

çok

ilginç

bir

konudur.

Osmanlı cemiyetinde saray, yani ne vezirler

itimatnamelerini takdim edecekleri bir yer la-
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ne de diğer yöneticilerin hususî konakları pek

asırda İtalya ile münasebetimizin henüz

parlaktır. Hatta Müslüman olsun Hıristiyan

kurulduğu zamanlarda İtalya'nın büyük bir

olsun, meselâ ruhanî reisler için de bu eksik

devlet olarak 20. asır başında yaptırdığı fakat

söz

kullanmadığı

konusudur.

Hiçbir

zaman

patrikin

Maçka'daki

ünlü

İtalyan

Roma'daki papa gibi yazlık veya kışlık bir

Büyükelçilik binası... İtalya Büyükelçilik binası

sarayı

değildir.

bugün sanat mektebi olarak kullanılmaktadır.

Vezirlerin aynı şekilde zengin bir konağa,

bulunması

söz

Bu binalara baktığımız zaman, bunlarla boy

saraya sahip olmadığı görülür. Hatta padişah

ölçüşecek ne bir vezir konağımız ne bir

için de bu böyledir. Bütün asırları, bütün

sadrazam ikametgâhımız vardır. Müthiş bir

mekânları büyüleyen Süleymaniye gibi bir

tevazu göze çarpmaktadır. Bu tevazunun bir

eseri yaptıran Kanunî Sultan Süleyman'ın

ahlakî anlayış yanı olduğu gibi bir malî

Topkapı

imkânsızlığı da tartışılabilir. Başkentte büyük

Sarayı'ndan

konusu

çıkmak

aklına

gelmemiştir. Yani ünlü mimara büyük süslü

saray ve konaklar pek az sayıdadır.

bir saray yaptırmak söz konusu olmamıştır. O
koca imparatorluğun müreffeh baş vezirleri
Damat Rüstem Paşa ve onun haleflerinden en
uzun süre veziri azamlık yapan Damat (veya
Şehit) Sokullu Mehmed Paşa veya onun
haleflerinden Damat Siya- vuş Paşa'nın da
ünlü bir sarayı veya konağı yoktur. Zaten
olamaz; çünkü damatlar âdet üzere padişahın
kızı veya kız kardeşinin, eşlerinin, sultanların
sarayına, konağına yerleşirlerdi. Ne var ki
onlardan da pek bir kalıntı yoktur. Ünlü Esma
Sultan'ın Boğaz'daki sarayının sadece ismi
kalmıştır. Oradaki binanın o sarayla alâkası
yoktur. Burada bir başka konunun üzerinden
geçmek durumundayız...

19. asırda İstanbul'daki, yani İmparatorluk
başkentindeki bu büyük sefaret saraylarıyla
boy ölçüşebilecek bir başvezir konağı, bir
vezir konağı yoktur dedik. Şüphesiz bir
tüccarın,

sanayicinin

evinden

de

söz

edilemez. O kadar ki bu yapılanmalar ancak
ve ancak belki Mısır'ın zenginliğini İstanbul'a
taşıyan Hidiv ailesinin kasırları,

köşkleri,

konaklarıyla örtülebilir. Gerçekten de Sait
Halim Paşa'nın Bebek'teki sarayı, ki bugün
Mısır Başkonsolosluğu'dur veya Yeniköy'de
yanmış olan ahşap konağı veya Çubukludaki
Hidiv Abbas Hilmi Paşa'nın şimdi Belediyeye
ait olan ünlü konağı bir istisna addedilir ve
bunun gibileri çok yoktur. Süleymaniye'de

Başkentteki, bilhassa 19. asırdaki sefaret

Bahriye

nazırına

yapıldığı

zaman

büyük

sarayları âdeta bizim ve devleti yönetenlerin

dedikodulara sebep olan Kayserili Ahmet

mütevazı konaklarıyla alay eder konumdadır.

Paşa'nın konağı Kültür Bakanlığı tarafından

Tepebaşı'ndaki ünlü Britanya sefareti, Fransa

restore

sarayı dediğimiz Fransa Büyükelçiliği... 16.

gördüğünüz zaman Mısır- lılar'ınkine göre ne

asırdan beri yerinde bulunan ünlü Venedik

kadar mütevazı ve fakir kaldığını görürsünüz.

Sarayı, yani Venedik elçiliğinin bulunduğu yer

Aslında İstanbul'daki zenginliğin ne Kahire'yle

ki

ne İskenderiye ile karşılaştırılması mümkün

sonradan

Avus-

turya-Macaristan

Büyükelçiliği oldu ve 19.

edildi.

Bu

konağı

da

gidip

değildir. Hele
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Ayasofya’dan Topkapı Sarayı görünümü, Gaspare Fossati, TSMK. YB. 2670, Lev.22

hele

19.-20.

yüzyıldaki

Rusya'nın

bir ananedir ve buradaki yaşam bilmemiz

zenginlikleriyle mukayese edilemez. Nitekim

gereken bir çizgidir. Ayrıca Osmanlı devlet

ünlü romancımız Midhat Cemal Kuntay, Üç

anlayışı bu sarayın her bölümünde ve her

İstanbul’da bunu çok güzel ifade etmektedir.

köşesinde göze çarpmaktadır.

Romandaki hırsızlığı ve yolsuzluğu belirtilen
II. Abdülhamid'in Bahriye nazırının mermer
köşkü, İstanbul'a sığınan ihtilal kaçkını bir Rus
prensin gözünde hiçbir şey değildir. Onların
Rusya'da

bıraktıklarıyla

mukayese

bile

edilemez.

Topkapı Sarayı 19. yüzyıla kadar devletin
eviydi. Saray dünyanın en güzel noktasında
bizim “Sarayburnu” dediğimiz uçta yer alır.
Şehrin her tarafından göründüğü bilinen bu
saray, aslında zaman zaman yapılan ilavelerle
günümüze

Üzerinde durulacak bir konu da Topkapı

ulaşmıştır,

bir

tek

devirde

meydana gelmemiştir; fakat buna rağmen

Sarayı'nın zenginliğinden ve ihtişamından çok

sarayın

kendine

ve

görünümü vardır. Şurası çok açıktır; bakıldığı

ananeleridir. Zaten Topkapı Sarayı Osmanlı

zaman Sultanahmet ve Ayasofya ile birlikte

İmparatorluğu tarihini bir ananevi, bir baba

bir bütünlük teşkil eden sarayın; bu profili

ocağı gibi kaplamıştır. Padişahlar burada

bozduğunu kimse söyleyemez, aksine, hatta

oturmasalar da ölüm halinde naaş burada

düzeltmiştir. O görünüm bir zenginlik, bir

gasledilir, tekfin edilir ve tabii yaşarlarken de

ilave getirmiştir. Fatih şehre girdiği ve Bizans

sünnet burada yapılırdı. Topkapı Sarayı

kayserlerinin

has

karakteri,

has

çizgileri

âdeta

birbirini

tamamlayan

bir
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sarayına baktığı zaman kimin dilinden çıktığı

Bâbüsselâm âdeta devlete gösterilen saygının

bilinmeyen, tartışılan bir beyit terennüm ettiği

kapısıdır.

rivayet edilir:

bulunduğu bu kapıdan girerken Sadrazam

mikoned

der

kasrı

müzelerin

gişelerinin

Paşa dâhil, kimse at üzerinde kalmazdı.

“Bum nevbet mizened der taremiAfrasyâb
Perdedarî

Bugün

Herkes atından inip yürürdü ve nitekim bu

kayzer

avlunun kenarındaki kubbenin, ki âdeta

ankebud”
“Afrasyâb'ın, o büyük İran İmparatoru'nun sarayında, baykuş nevbet çalıyor, yani
bando görevini yerine getiriyor” diyor. Çünkü
hükümdarların kapısında böyle bir yeniçeri
mehter takımı gibi nevbet vuran bir takım

İmparatorluğun cihanşümul karakterini temsil
eder ve İstanbul'un her yerinden görünür,
Kasrı Adl gibi kendine has unvanları vardır.
Devleti yöneten iç kabine mesafesindeki
yüksek görevlilere de Kubbealtı vü- zerası
denirdi.

Cuma

günleri

burada

temyiz

vardı. “Kayserlerin sarayında, perdedarlık yani

görevleri yerine getirilirdi. Gene burada her

protokol şefliği görevini örümcekler yapıyor”

üç ayda bir yeniçerilere ulufe dağıtılırdı. O

diyor. Bu hazin bir ifadedir; fakat tabii

zaman buradaki gulgule, yeri göğü inletirdi

Topkapı Sarayı hiçbir zaman bu duruma

ve bugünlerde başkentteki yabancı elçilerin

düşmemiştir. Cumhuriyet devrinde de harap

orada bulunmalarına dikkat edilirdi.

olan sarayın yeniden restorasyonu, korunması
söz

konusudur.

maalesef

Bugün

turizmin

Topkapı

tahaccümü

Sarayı
altında

bunalmaktadır. Şurası çok açıktır; Osmanlı
sarayındaki

bazı

eserlerin

bir

an

evvel

kurulacak millî bir müzeye nakledilmesi
gerekiyor. Ayrıca Topkapı Sarayı artık Osmanlı
hükümdarlarının 19. yüzyıla kadar oturdukları,
ondan sonra bir ritüel, uhrevî merkez olarak
muhafaza ettikleri bir yer olarak korunmak
zorundadır. O nedenledir ki onun içindeki
ritüele riayet edilmiştir. Mukaddes Emanetler
Dairesi'n- de 24 saat Kur'an okuma âdeti
Cumhuriyet devrinde de devam edilen bir
âdettir. Bugün de buna riayet ediliyor.

bütün

şatafatıyla

zenginliğini

barındırmaktadır.

Osmanlı sarayının mutfağı 19. asırda bile
zarafetin, zenginliğin ifadesi olduğu gibi
Sarayın civarına da yemek dağıtılan, yemek
çıkarılan

bir

yerdi.

müesseseydi.

Nihayet

Harem

Harem

bir

aristokrasinin

bulunmadığı, devşirme sisteminin cari olduğu
bir kurumdu. Yönetici seçkinlerin, halkın en
alt tabakalarından, devletin yönettiği uzak
köylerden

gelen

insanların

yetiştirildiği

Enderun'un dişi muadili gibiydi. Böylelikle
kadınlı

erkekli

bir

elit

zümre

yaratılır,

yetiştirilirdi. Bu Harem'e giren genç kızların
içinde Türkçe'yi çok iyi öğrenenler vardı,

Topkapı Sarayı her şeye rağmen Osmanlı
medeniyetini

Mutfak bugün eşine rastlanmaz bir çini-porselen

nakleder.

Meselâ Bâb-ı Hümâyû'nun yeniden tamir
edilmektedir; çünkü devletin kapısıdır. Zaten

bizzat Hürrem Sultan örneğinde görüldüğü
gibi. Hiç şüphesiz ki Harem'de de kendine
has eşitsizlikler vardı; dünyanın her yerinde,
her kurumunda görüldüğü gibi...

Topkapı Sarayı da kapısında toplar olduğu
için halkın verdiği bir isimdir.

Osmanlı

sarayının

içindeki

Enderun

müessesesi ki buna bir okul diyoruz, aslın-
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da bir yetiştirme tarzıydı ve burada geçerli
protokol

devlet

saraylar

da

tıpkı

insanlar

ve

Osmanlı

cemiyetler gibi işlevlerini başka kurumlara

sarayının içindeki hazine dairesi, Osmanlı

devrederler. Klasik devir Osmanlı sarayı, bizim

sarayının içindeki mutfak, dış koğuşlar, iç

Topkapı Sarayı dediğimiz Saray-ı Amire de

koğuşlar ve bugün demiryolunun kapladığı

19. yüzyılın modern dünyasında devletler

denize

kadar

protokolüydü.

Tüm

bostanlar,

sistemi içerisindeki bir büyük devletin klasik

bahçeler, her biri kendine has bir âdeti, bir

olan

sahadaki

evi olarak işlevini tamamlamış ve görevini

müesseseyi

barındırırdı.

yenilerine devretmek zorunda kalmıştır.

sahillerinin

sorumluluğu

Saraya

aitti,

Bostancılar ocağı asayişi

sağlardı.

Gene

Meselâ

İstanbul

sarayın içindeki bazı kuruluşlar, meselâ altı
bölük halkı dediğimiz sipahiler, Kapıkulu
süvarileri İstanbul ve Sarayın asayiş ve
korumasından sorumluydu.

%
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OSMANLILARDA ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE DİPLOMASİ

Prof. Dr. Azmi Özcan*

Kıymetli katılımcıları selamlarken burada

diğeri de ihtiyat alanında, yani güvenlik,

çok önemli, faydalı bir çalışma yapıldığını

strateji alanında”. Bizim bu coğrafyada tu-

ifade etmek isterim. Siz rehberler ülkemiz,

tunabilmemizin üç ana kavramı bunlardır.

tarihimiz ve değerlerimiz ile ilgili dış dünyaya

Şüphesiz, bu ifadeleri öğretmenler böyle

yönelik en önemli bilgi kanallarından birisiniz.

söylemediler ama ben onları sizlerin ve

Yerine getirdiğiniz görev ve sorumluluk ile

arkadaşların hatırında kalsın diye kavram-

ilgili benim ilk anım şöy- leydi: Henüz genç

laştırdım. Çünkü bu coğrafya ve Ortadoğu

bir öğrenciydim. Sultanahmet Meydanı'nda

coğrafyası yeryüzündeki en önemli üç dinin

meslektaşlarınızdan birisi bir grup ziyaretçiye

ve onlarca diğer dinin neşet ettiği mekanlar.

‘İstanbul'un bir adı da Asithane’ imiş, eskiden

Doğrudan doğruya bu coğrafyada belki de

burada

üç-dört

asit

üretilirmiş”

gibi

bir

ifade

milyar

insanın

yeryü-

zündeki

kullanmıştı. 'Eyvah" demiştim. O günden beri

davranışlarını tayin eden önemli etkenler

bu

yetkiliye

bulunmakta. Hal böyle olunca, kutsalda

iletiyorum. O zamanlar, bu işin bir eğitimi

pazarlık olmayacağı için bu dinin mensupları

yoktu. Şimdi muhtemelen vardır ve sizler de o

da

süreçlerden sonra bu mesleği icra ediyor

olacaklardır. İkincisi, iktisat. İnsanoğlunun

olmalısınız.

yeryüzündeki davranışlarını tayin eden en

tecrübemi

her

Kültür

gördüğüm

ve

medeniyetimizin

kıyamete

kadar

rekabet

içerisinde

dünyaya açılan penceresisiniz ve yaptığınız iş

önemli

doğrudan doğruya bir milletin, bir ülkenin, bir

ihtiyaçlardır.

medeniyetin kimliğiyle alakalı. Bu itibarla bu

kararlarımız onların etkisiyle verilir. Bir diğeri

süreçte

de strateji, güvenliktir. Kendimizi hissettiğimiz

bana

da

böyle

bir

sorumluluk

değerlerden

birisi

Hepimiz

ekonomik

etkileniriz

ve

düştüğü için ilgililere müteşekkirim. Bana

andan

teklif edilen konu diplomasi. Diplomasinin

sığındık. İnsiyakî olarak, kendimizi güvende

sizin meslekle ne kadar alakası var onu da

hissetmek için.

hep birlikte değerlendireceğiz.
Küçük
öğretmenlerin

yaşlardan

itibaren

hemen

bir

“mağaraya”

O zaman bu tarihin kodları özellikle bu

itibaren

karşısında

mahir

üç değer tarafından işlenmiş olduğuna göre,

bulunmak

bunu anlamak hatta anlatmak istiyorsak bu

bahtiyarlığını yaşayanlardanım ve onlar bana

alanda

dediler ki; “Eğer bu ülkenin, bu toplumun, bu

durumundayız.

medeniyetin kodlarını anlamak istiyorsan üç

kopuyorsunuz ve varoluşunuz ciddi anlamda

alanda kendini yetiştirmen lazım: birisi itikat

sıkıntılı hal alıyor. Size de önerim mutlaka bir

alanında, diğeri iktisat alanında, bir

okuma sürecinin içinde olmanız. Böylelikle

okumalarımıza
Aksi

devam

halde

etmek

gündemden

eminim, hemen herkesi etki* Sakarya

Üniversitesi Öğretim Üyesi
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leyen ortalıktaki bir kısım cari meselelerin

Maiyetlerinde de 100, 200, 300 kişi olurmuş

bizim içim önemsiz kaldığını fark edeceğiz,

ve Devlet-i Âliyye onların hepsinin hem yol

yükseleceğiz. Yükselince de ufkumuz biraz

paralarını

daha

sürede

genişleyecek

ve

sıradan

insanları

hem
iaşe

ve

de

burada

bulundukları

ibatelerini

(barındırma)

etkileyen, tetikleyen her ne varsa biz onları

karşılarmış, aksi bize yakışmaz diye. Batılı

aşabilmiş olacağız.

seyyahlar hatıratlarında bunlardan sitayişle

Diplomasi kavram olarak orijinalinde
“belge bilimi” gibi anlaşılabilir ama bu kavram
18. yüzyıldan itibaren uluslararası ilişkilerde,
müzakerelerin

yürütülmesi

anlamında

kullanılmaya başlanmıştır. Bizde ise çok geç
kullanılmaya başladı. Önceleri dünya güce
bağlıydı. O zaman ilişkiler daha çok güçle
tayin ediliyordu. Hatta biliyorsunuzdur, 17.
yüzyıla kadar Osmanlı padişahları kendilerini
yeryüzü

protokolünün

görürlerdi.

Bu

birinci

sırasında

başka

krallarla,

yüzden

imparatorlarla, yüz yüze muhatap olmazlar ve
onları ikinci,
ederlerdi.

üçüncü

O

yüzden

sınıf olarak kabul
1606

Zitvatorok

Antlaşması'ndan sonra devletler arasında
güçler dengelendiği zaman Avusturyalılar
tarafından ilk istenilen şeylerden birisi artık
devletlerimiz ve padişahlarımız eşit olsunlar,
mütekabiliyet esası kabul edilsin hususudur.
Yani uluslararası ilişkiler doğrudan güçle
yürüyen

bir

bulunduran

süreçti
da

bu

ve

gücü

sürecin

elinde

kurallarını,

diplomasinin kurallarını söylerdi. Daimi elçilik
anlamında Osmanlıların 18. yüzyıl sonuna
kadar Avrupa ülkelerinde temsilcileri olmadı
ama

Avrupalıların

Cenevizlilerin,

İstanbul'da

Venediklilerin

daha

oldu.
sonra

Fransızların burada yaşayan elçileri vardı.

(övgü)

bahsederler.

'Bu

ne

cömertlik!

Yüzlerce kişiye aylarca burada bakıyorlar,
barındırıyorlar' diye. Gelen elçi heyetinin bir
kısmı Cağaloğlu'nda, bir kısmı Sirkeci'de “elçi
hanları” denilen yerlerde ikamet ederlerdi.
Müslüman ülkelerden gelenler de daha çok
Anadolu yakasında ya da Fatih civarında
ikamet ederlerdi. Mesela, bir elçilik heyeti
hatırlıyorum, Hindistan'dan gelmiş 700 kişi,
filleriyle

beraber

aylarca

süren

yolculuk

sonrasında. Üsküdar'da Horhor Cad- desi'nde
Hindîler Tekkesi vardır. Dikkatinizi çekti mi
bilmiyorum? Haziresinde gelen elçilerden
vefat edenlerin mezar taşlarının hâlâ düzgün
bir şekilde ayakta kaldığı fakat binanın
harabe halinde olduğu bir yer. Gelen elçilik
heyeti işte orada ikamet etmişler. Aslında bu
hikayeleri

oralara

yazmak

lazım.

Müslümanlardan bir kısmı da Sultanahmet'te
Özbekler Tekkesi'nde kalırmış. Orası ise
restore

edildi.

Özbekler

tekkelerini

karıştırmayın lütfen. İstanbul'da üç tane
Özbekler tekkesi var. Birisi Sultanahmet'te,
birisi Eyüp, birisi de Üsküdar'da. Ama bu
konuda yazıp çizenler magazine daha çok
ağırlık verdikleri için bunları hep karıştırırlar.
Dolayısıyla zihinde bir mekan tasavvuru
olmaz.

Onlara “ikamet elçileri” denirdi. Şimdiki gibi

Uluslararası

ilişkileri

müzakere

ve

intikalin süratli ve kolay olmadığı vakitlerde,

görüşmeler yoluyla yürütme ve idare etmek

elçiler İstanbul'a geldikleri zaman aylarca

şeklinde tanımlanabilecek diplomasinin bir

bazen 9-10 ay kalırlarmış.

meslek ve kurum olarak teşkilatlanması
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Avrupa'da 15. yüzyılın sonu ila 16. yüzyılın

cihan devleti hüviyetiyle doğuda ve batıda

başlarıdır. Teknik bir tabir olarak diplomasi

bazı gelişmelere müdahale etmiş, özellikle

19.

devlet

Avrupa siyasetinde önemli güç odaklarından

literatürümüze geçmiş, “yüzü kızarmadan

birisi haline gelmiştir. İstanbul'un fethinden

yalan söyleyebilme sanatı” şeklinde. Benim

itibaren Avrupa siyasetine aktif olarak karışan

çok dikkatimi çekti. Bilmiyorum günümüzü de

Osmanlı Devleti, bununla birlikte bu fiziki

tavsif eder mi, ama o zamanlar öyle telakki

varlığını diplomatik alanda destekleyecek

edilmiş ve “bundan daha da acısı devlet

kurumlara en azından ihtiyaç hissetmemiştir.

kararıyla falanca efendiye bu görev verildi”

Dolayısıyla

diye de bir not düşmüş paşanın birisi. Kabul

bağımsız

şu: Bu bize nasıl yakışır? Ya da hiç yakışır mı?

mevcut

Zira Osmanlı Devleti taşıdığı kültür ve

teşkilatın başında, Fatih Kanunnamesinde de

medeniyet

bahsedildiği

yüzyılın

ortalarında

algısından

bizim

dolayı

devletin

18.

yüzyılın

müstakil
değildir.

bir,
Bu

sonlarına
hariciye

tür

kadar
teşkilatı

işleri

yürüten

üzere Sadrazamın

bir

çeşit

davranışıyla kişinin davranışını aynı ahlakî

memuru konumundaki Reisulküttap vardı.

eksende

Yalan

Reisulküttaplık dış ilişkilere ait sorumlulukları

yalan

itibariyle 18. yüzyıl başlarından itibaren önem

söylemek

değerlendirmektedir.
yanlışsa

devlet

de

söylememeli, sözünde durmalıdır. O çok

kazanmaya

önemli. Zaman içerisinde şartlar değiştiğinde;

dönemden önce Osmanlılar 1495-1525 İtalya

birisiyle barış antlaşması yaptınız, bir müddet

Savaşlarında etkinliğini hissettirmiş, Fransa ile

sonra savaş söz konusu olacak, “zinhar bu

yakın diplomatik ilişkiler kurmuş, 1580'den

anlaşmayı bozan biz olamayız yoksa bunun

sonra da Habsburg hanedanına karşı İngiltere

Allah katında sorumluluğu , anlayışı var”.

ve

Şimdi modern devlet algısında ise kesinlikle

Osmanlılar 16. ve 17. yüzyıllarda Avrupa'nın iç

böyle bir şey yok. “Devletlerin dostluğu ve

işlerine de müdahil olmuşlar, katoliklere karşı

düşmanlığı yoktur, devletlerin çıkarları vardır

Protestanlar

ve çıkarlar neyi gerektiriyor ise o zaman öyle

destekleyerek onları Papa'ya ve Habsburg

hareket edilir” anlayışı genel geçer kural gibi.

imparatoruna

Tabiatıyla hiç de ahlakî değil. Klasik dönem

etmişlerdir.

Osmanlı

Devletinin

uluslararası

başlayacaktır.

Hollanda'yı

Halbuki

desteklemişlerdir.

ve
karşı
Bu

Kalvinistnistleri
ayaklanmaya
bakımdan

bu

Dahası

açıkça
teşvik

Avrupa'da

ilişkilerini

Protestanlığın gelişmesinde bariz bir Osmanlı

tayin eden en önemli araç ise dönemin

etkisi vardır.1 Osmanlıların doğu siyasetinde

teamüllerine uygun olarak savaş ya da güç

ise genellikle Safevilerle olan gerginlikler ile

gösterileri olmuştur. Diplomasiye olan ihtiyaç

Asya ve Güney Asya siyasetinde de nezaket

devletin zayıflamasına paralel olarak artmıştır.

ve kayıtsızlık ön plana çıkmaktadır.

Bilindiği üzere, Osmanlı Devleti başlangıçtan
itibaren etrafındaki devletlerle daima ilişki
içerisinde

olmuş,

itibaren ise bir

15.

yüzyılın

sonundan

Klasik dönemde Osmanlılar dış ülkelerde
daimi temsilcilikler kurmak yerine zaman
zaman cülus, harb ilanı, barış ve

1 Halil İnalcık, The Ottoman Empire: Conquest, Organization and Economy, London 1978, s. 51-53 .
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dostluk teklifleri veya muhtelif kutlamalar

gösterilmesi o dönem şartlarında Osmanlı

vesilesiyle yabancı devletlere geçici görevlerle

Devleti'nin uluslararası metinlerde kendinden

temsilciler

da

küçük çaplı devletlerle bir arada ve eşit

“fevkalade elçi” denilirdi. Diğer devletlerde

konumlarda zikredilmesi demekti ki bunun

yaşanan gelişmeler, böylece bu fevkalade

kabul

elçilerin izlenimlerinden veya dışarıya giden

öteden

Müslüman

yahut

ilişkilerinde hassas bir hüviyet arze- den

İstanbul'daki yabancı misyonlarla irtibatlı olan

elkabın uygun tarzlarda kullanılması hususu

gayrimüslim

zaman zaman ilişkilerde tıkanıklıklara sebep

gönderirler

ve

tüccarlardan

bunlara

öğrenilir

Divan-ı

Humayun

tercümanlarından haber alınırdı.2

yüzyıllarda ildaimi elçikler bulundurmayışının
olarak

Osmanlılardaki

üstünlük

duygusu ve kibir gibi izahların yanı sıra,
dârülharpde bir müslümanın daimi olarak
yaşamasının

İslâm

hukuku

açısından

problemli olduğu şeklinde zorlama izahlar da
yapılmıştır. Halbuki Osmanlılar aynı dönemde
“darülİslâm”

memleketlerde

de

daimi

temsilcilikler bulundurmamışlardır.
Bununla

devletlerin

Mesela

Nitekim

birbirle-

Naima'da

riyle

kaydedildiği

üzere, 1660'da Avusturya ile yapılacak barış
görüşmelerinde

olduğu

üzere

Padişah'ın

mektubunda Avusturya imparatoru için 'siz'
yerine

'sen',

imparator

yerine

de

kral

ibarelerinin kullanılması anlaşmazlık çıkartmış
ve Avusturya heyeti geri dönmüştür.3 Genel
olarak 17. yüzyıla kadar bu tür metinlerde
elkab

sıralanırken

Osmanlı

Sultanlarına

uzunca ve hayli şaşalı bir atıfta bulunulduktan
sonra karşı tarafa 'Beç Kralı, 'Nemçe Çezarı'
gibi Padişaha kıyasla tahfif ihtiva eden kısa
unvanlar zikredilirdi. Başka bir deyişle bu

süreklilik

dönemde Osmanlı Sultanları üstün, diğerleri

olmayışı veya içe kapalılık Osmanlıların güçlü

ikinci derecede kabul edilirdi. Yine devletin

oldukları dönemlerde devlet için ciddi bir

güç kaybetmesine paralel olarak Osmanlı

mesele

önce

takip

dış

beklenemezdi.

dünyadaki

gelişmelerin

birlikte

beri

olmuştur.

Osmanlı Devleti'nin 15. 16. ve 17.
nedeni

edilmesi

edilmesinde

olmamıştır.

Ancak

uluslararası

muadil sonra da ikinci

derecede

dengenin Osmanlılar aleyhine bozulmaya

devletler statüsünde değerlendirileceklerdir.

başlamasıyla birlikte açıkça hissedilen bilgi

Bu dönemin başlangıcı Avusturya harpleri

ihtiyacı beraberinde sıkıntıları da getirmeye

sonucunda 1606'da imzalanan Zitvatoruk

başladı.

Anlaşmasıyla

Osmanlı Devleti 16. 17. yüzyıldaki güçlü
konumundan dolayı devletler arası ilişkilerde
mütekabiliyet esasını da benim- sememiştir.
Zira bu durumda diplomasinin kendi kuralı
olan mütekabiliyete rıza

ortaya

çıkan

durumdur

denilebilir. O ana kadar Osmanlıların sahip
oldukları avantajlı konumun güç ve itibarıyla
yabancı

ülke

temsilcilerine

adeta

dikte

ettirerek yapılan muahedeler yerine ilk defa
olarak hem tarafların, hem de padişah ile

2 E. Kuran, Avrupada Osmanlı İkamet Elçilerinin Kuruluşu ve İlk Elçilerin siyasi Faaliyetleri, Ankara 1968, s. 9.
3 Daha sonra Avusturyalılar eğer anlaşma isteniyorsa “siz ki Nemçe İmparatorusunuz” hitabının yazılmasını istemişler,
Osmanlı tarafıda daha sonra bunu kabul ederek nameyi yeniden kaleme almışlardır. Naima Tarihi, İstanbul 1864, V, 21.
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imparatorun eşitliği ilkesi üzerine bina edilen
bir antlaşma kabul edilmiştir.

4

Bu

şartlar

dâhilinde

klasik

dönem

Artık bu

Osmanlı devletinin uluslararası ilişkilerindeki

zamandan sonra özellikle Karlofça (1699),

genel hedeflerinden bazılarını şöylece ifade

Pasarofça (1718) ve takip eden muhtelif

etmek mümkündür:

Avrupa

ülkeleriyle

anlaşmalarda

imzalanan

muadiliyet

bir

dizi

esaslarına

tabi

olunmuş ve Osmanlı Devleti uluslararası
diplomasi sistemine dâhil olmuştur. Devletin
gerilemesine
durum

paralel

o

olarak

zamanlarda

görülen

gereken

bu

itinayı

görmemiştir. Zira 17. yüzyıldan itibaren

-Bir

taraftan

sağlamaya

Anadolu'da

çalışarak,

diğer

birliği
taraftan

etrafındaki gayri Müslim komşularıyla mevzi
anlaşmalar yaparak topraklarını genişletmek
ve yeni kaynaklar elde etmek.
- Türk

ve

evlilikler

kötü gidişatına dur deme gayesiyle lazım

stratejik kazançlar elde etmek (Bu durum

gelen

Kanuni'ye kadar devam etmiştir).

gerçekleştirilmesi

için

yapılan çalışmalarda, kaleme alınan layiha ve
risalelerde dış siyaset ve diplomasi hep ihmal
edilegelmiştir.
1699 Karlofça felaketinden sonra bile
Osmanlı

bürokrasisi

etmenin

önemini

dış

dünyayı

yeterince

takip

kavramamış

görünmektedir. Bunun en açık misallerinden
birisi kaybedilen toprakların geri alınması için
çıkan

fırsatların

rilmemesidir.

zamanında

değerlendi-

5

- Önce

ırsi

hanedanlarla

devletin ve toplumun pek çok kurumlarının
ıslahatların

yoluyla

yabancı

yakınlıklar

Balkanlara

açılarak

kurarak

Bizans'ı

tecrit etmek.
- İslâmlaşmayı

mümkün

olduğunca

yaymak, bunun için de fethedilen yeni
topraklarda baskı ve zorlamada bulunmanın
yerine adalet ve hoşgörüyü benimsemek.
- Aynı anda iki cephede savaşmamaya dikkat etmek, mesela Doğuda meşgul iken
Avrupa devletleri ile ılımlı ilişkiler kurmaya
çalışmak.6

4 M. İpşirli, "Osmanlı Diplomasisi”, Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, (nşr E. İhsanoğlu), İstanbul 1998, I. s. 205.
5 Bu mevzuda pek çok örnek bulmak mümkündür. Mesala 1700-1714'de Avusturya, İspanya veraseti için Fransa ile savaşa
tutuşunca Fransızlar, Avusturya'nın doğudan da cephe açılırsa mağlup edilebileceği mülahasazıyla Osmanlılara başvurup
‘böylece siz de Avusturya'ya kaybettiğiniz topraklarınızı geri alabilirsiniz' diye uyarılarda bulunmuştu. Aynı şekilde İsveç Kralı
Demirbaş Şarl Rusya'ya savaş ilan edip (1706-1709) mağlup olunca sığınma için Özi kalesi kumandanı Abdurrahman
Paşa'ya haber gönderip vaziyeti anlatmış, ancak Abdurrahman Paşa gelişmelerden haberdar olmadığını, müsaade edilirse
Asitaneye yazıp iki üç ay zarfında kendilerine cevap verebileceğini bildirmiştir. Bir devletin Serhat kumandanının kulağının
dibindeki hadiselerden bihaber olması vehametin boyutlarını göstermesi bakımından önemlidir. Daha sonrası ise daha da
gariptir. Abdurrahman Paşa Nihayet Şarl'ı kabul etmiş ve onu takip eden Rusların Osmanlı topraklarına girmesinin ardından
Osmanlı Devleti 1710'da Rusya'ya savaş ilan etmiştir. Baltacı Mehmed Paşa Rusları kısa zamanda bozguna uğratmış, Çar
Petro sulh için müracaat ederek adamlarını göndermiştir. Baltacı önce bunu kabul etmediyse de nihayet Rusların ısrarlı
teklifleri ve kesin mağlubiyeti kabul etmeleriyle ikna olmuştur. Böylece Türkler tarihlerinde ilk defa Ruslara karşı böylesine
kesin bir zafer kazanma imkanları varken muhasarayı kaldırılmıştır. Kırım Hanı Devlet Giray ile Demirbaş Şarl'ın bütün
uyarılarına rağmen, "Şeriatimiz aman dileyene kılıç çekmeyi men eder” gerekçesiyle bu uyarılara itibar edilmemiştir. Nitekim
Böylesine önemli bir müzakere 10 saat içerisinde tamamlanmış ve savaşın galibi Osmanlılar diplomasideki gafletleriyle
tarihe geçmişlerdir. Esasen bu durum Osmanlıların diplomasi tarihlerinde sık sık yaşadıkları bir husustur.
6 Kemal Girgin, Hariciye Tarihimiz, Ankara 1992, s. 5-8
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III.

Selim

zamanında

Avrupa

Halbuki 1821'den sonra süratle yaşanan

devletleri merkezlerinde daimi elçiliklerin

İran'la savaş, Mısır meselesi, Rusya ile Savaş,

bulundurulmasının

geldiğine

Fransa'nın Cezayir'i işgali ve Hünkar iskelesi

hükmedilmiş ve 1793'de Yunus Agâh Efendi

gibi gelişmeler Osmanlı Devletini kabiliyetli

ilk defa Londra'ya gönderilerek yeni bir çığır

diplomatlara

başlatılmıştır. Müteakiben Paris, Berlin, Viyana

yüzüne çıkarmış ve Avrupa başkentlerine

gibi

1834'den

merkezlere

bazı

vaktinin

de

daimi

elçiler

tayin

edilmiştir. Ancak gönderilen bu ilk daimi
elçiler

öncelikle

eksikliklerinden

dolayı

gösteremeyince
çekilmişler

dil

bir

ve

sonra

ihtiyacını
yeniden

tekrar

gün

büyükelçiler

gönderilmeye başlanmıştır.

konusundaki
istenen

müddet

yerlerine

olan

başarıyı

sonra

geri

maslahatgüzarlar

bırakılmıştır.7 Bununla birlikte 1821 Yunan
isyanı

sırasında

Rumlardan

olan

genellikle
bu

gayrimüslim

maslahatgüzarların

devlete yanlış bilgiler aktardıkları anlaşılmış
ve bunlar da azledilmişlerdir. Konu ile ilgili
Hatt-ı Humayun metninde “Bunlara senevî
otuzar bin guruş maaş verilüp Devleti Aliyye'nin aleyhine olan düşmanları besliyoruz”
denilmektedir8.

Hatta

merkezdeki

tercümanlar da aynı gerekçeyle görevden
uzaklaştırılmış, Divanı-Humayun tercümanı
idam edilmiştir.
Böylece

Sultan II. Abdülhamid, TSM. 17/397

Babıali'de

yabancı

dille

muamelat ve tercümelerinin müslümanlara
havale edilmesi şeklinde kesin bir kanaat

Bu cümleden 19. yüzyılın ilk yarısında

uyanmıştı. Çok geçmeden Tercüme Odası

daha da girift hale gelen böylesine stratejik

faaliyete başladı. Ancak asıl mesele tercüme

bir meselenin Babıali'nin geleneksel yapısı

veya yabancı dil değil Osmanlı bürokrasisinde

içerisinde hallinin artık mümkün olmadığının

ilm-i siyaset ya da diplomasi konusunda

anlaşılması üzerine, taşıdığı ad ile yaptığı

yeterli kadroların bulunmayışı idi ki bu sıkıntı

ağırlıklı

mütemadiyen

çağrıştırmaması

devletin

başını

ağrıtmaya

devam edecektir.

işler

arasında
hasebiyle

bir

irtibat

Reisülküttap'lık,

Umur-ı

7 Elçilerin kişisel beceriksizliklerinin de bunda payı vardır. Mesela 1798'de Napolyon'un Mısır'ı işgal etmesinden önce
Fransa’daki hazırlıkları öğrenen Babıali bu hazırlığın neyi hedeflediği konusunda Paris Elçisi Seyit Ali Efendi'den bilgi istedi.
Seyit Ali Efendi'nin Fransız hükümet yetkililerinden aldığı bilgilere dayanarak müteaddit defalar Fransızların Malta'yı
hedeflediğini ve kesinlikle dost Osmanlı topraklarının bir tehdidle karşı karşıya bulunmadığını rapor etti. Ali Efendi'nin bu
minvaldeki son raporunun Napolyon'un Mısır'a çıkışından 20-25 gün sonra Padişaha ulaşmış olduğu onun da bu gaflet ve
beceriksizlik karşısında kızgınlığından derkenara “Ne eşşek herifmiş” diye yazdığı bilinen bir husustur.
8 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, H.H. nr. 52282
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Hariciye Nezaretine çevrildi. İlk nazırlığa ise

Nitekim uluslararası ilişkilerin evrensel

Reisülküttap Ahmed Akif Efendi tayin edildi

kaidesi

(1836).

düşmanları yoktur, çıkarları vardır”, anlayışı

Ardından

da

tamamlanarak

teşkilatlanma

diplomasi

ve

konsolosluk

sistemi oluşturuldu. Ancak sistem bütün iyi
niyete ve ihtiyaçların önemine rağmen yine
de istismardan ya da başka gayeler için
kullanılmaktan kurtulamamış, zaman zaman
adam

kayırma

veya

çekişmeler

için

değerlendirilen bir görev olmuştur. Nitekim
bazen merkezden uzaklaştırılmak istenen bazı
görevlilerden

kurtulma

mekanizması

bile

olmuş, böylece arasıra uygun olmayan isimler
de dış görevlere tayin edilmişlerdir9.

olan

“devletlerin

dostları

veya

Osmanlıların kuvvetli zamanlarında bizzat
Ebussuud Efendi'nin kaleminden ifadesini
bulmuştur. “Padişah-ı Ehl-i İslâm tevaif-i
kefere ile sulh eylemeyi ol vakit meşru olur ki,
kaffe-i muslimine menfaat ola. Menfaat
almayacak

asla

sulh

meşru

değildir.

Müşahede olunup müebbed yahud muvakkat
olunduktan sonra, menfaat bu zamanda
bozulması enfa görülse, elbette bozmak
vacib ve lazım olur”10 11. Konunun Ebussuud
Efendi'ye

intikal

etmiş

olması,

Osmanlı

Devleti idaresinin işleyişiyle ilgili bir husustur.
Devlet ve toplum hayatının belirlenmesinde

Diplomasi başlı başına bir uzmanlık alanı

müessir olan genel dini essaslar, dış ilişkilerle

olduğu kadar bundan daha mühimi temsil

ilgili çerçevelerde vaaz etmektedir. Dış ilişkiler

edilen devletin güç ve itibarının ağırlığıdır.

İslâm hukukunun darülİs- lâm, darülharp ve

Nitekim bu durum ve devletin âli çıkarları

darüleman telakkileri ile ele alınmakta, buna

antlaşmaların

göre

ömrünü

de

belirleyen

en

de

savaş,

barış

veya

ittifak

gibi

önemli husus olmaktadır. Osmanlılar güçlü

gelişmeler karşısında Şeyhülislâma müracaat

oldukları dönemlerde devletin antlaşmalara

edilerek fetva istenmektedir.11

bakış tarzı bu anlayışı yansıtırken, zayıflamaya
paralel olarak anlaşmalara sadakat prensibi
bir usul ittihaz edilmiş ve bu durum devletin
yıkılışına kadar böyle devam etmiştir. Bu
vakıanın

en

basit

izahı

gittikçe

güç

kaybetmekte olan bir devletin imzalanan bir
anlaşma ile garantilenmiş bazı haklarını
korumaktan günden

güne

aciz kalması,

dolayısıyla mezkur hakları muhafaza için
anlaşmalara sadakat gerekir düsturuyla ısrar
etmesi olmalıdır.

%

19. yüzyıla gelindiğinde Osmanlılar, Türk
korkusunu ve bundan mütevellit saygısını
kaybetmiş

Avrupa

devletlerinin

yeni

siyasetiyle karşı karşıya gelince diplomasinin
ne denli önemli bir siyaset ve savaşmadan
kazanma

aracı

olduğu

daha

iyi

idrak

edeceklerdir. Bu dönemde artık Avrupa'nın
Osmanlı siyasetinin bariz yönlerinden birisi,
Osmanlı

Devletinden

ayrılmaya

çalışan

eyaletlerin önce Osmanlılar tarafından hır-

9 Ali Akyıldız, Osmanlı Merkez Teşkilatında Reform, İstanbul 1993, s. 80.
10 M. Ertuğrul Düzdağ , Şeyhul İslâm Ebussud Efendi Fetvaları Işığında 16. Asır Türk Hayatı, İstanbul 1972 s. 108-109.
Fetvanın veriliş nedeni ve şartlar için bk. Kâtip Çelebi, Tufetü'l Kibar fi Esfari'l-Bihar, İstanbul 1329, s. 88-89.
11 Aynı şekilde 1790'da Prusya ile yapılacak ittifak sırasında, bir gayrimüslim devletle bu şekilde bir anlaşma yapmanın
İslâm hukukuna aykırı olduğu yönündeki itirazlar üzerine Şeyhulislam'dan bir sakınca olmadığına dair fetva alınmıştır. K.
Beydilli, 1790 Osmanlı Prusya İttifakı, İstanbul 1984, s. 57-60.
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palanmasını beklemek daha sonra da duruma

Aynı şekilde diplomatik baskılar yoluyla

müdahale ederek mezkur eyaletlerin himaye

Osmanlı

altına alınması şeklinde bir yolun takip

Avrupalılar

edilmesidir.

üstlenilmesi de söz konusu olmuştur. Böylece

Burada

amaçlanan

husus

tebaası

olan

gayrimüslimlerin

tarafından

hırpalanan eyaletin çare olarak Avrupa'nın

İngilizler

himayesine sığınmak ve kontrolünü kabul

liklerin Ruslar da Ortodoksların hamiliğini

etmek durumunda kalmasıdır. Bu siyaset

elde

genel olarak Osmanlı devletinin yıkılışına

müdahale

kadar

ve

müdahalenin boyutları zamanla artık sadece

önüne

gayrimüslimlerin haklarını korumaktan çok

değişmeden

Osmanlılar

bir

geçememişlerdir.

devam

türlü

bunun

mütemadiyen

imkanı

Kato-

Osmanlılara

bulmuşlardır.13

Bu

başından

ötelere giderek devlet içindeki en küçük tayin
ve terfilere kadar bile uzanabil- miştir.14

Paşa isyanları Balkanlardaki ayaklanmalar,

Osmanlılar bütün bunlara sistemli bir şekilde

Ermenilerle ilişkiler ve en son Girit olayları ve

karşı koyabilecek bir dış siyasete destek

Yunan Savaşı'ndaki durum hep aynı anlayışı

olacak maddi ve manevi güçten yoksun

teyit eder mahiyettedir. Avrupa önceden

bulunduklarından devletin varlığını devam

müdahale edip savaşı önlemek yerine evvela

ettirebilmek için yeri geldiğinde bir başka

iki tarafın birbirlerini yıpratmasını beklemiş ve

devlete yaslanmak gibi anlık siyasetlerle işi

çoğunlukla Osmanlılar galip geldikten sonra

idare etmek zorunda kalmışlar, hatta bunu

mağlup

müdahale

temin için de devletin nazırlarını bile bu

ederek bir yandan galip tarafın zaferinin

gayeye uygun olarak İngiliz, Fransız ya da Rus

meyvesini almasını engellerken diğer yandan

yanlısı şeklinde bilinen kişilerden seçmek

da mağlup tarafı zoraki himayeye mahkum

durumunda kalmışlardır.

lehine

yüzyılın

ederek

Fransızlar

itibaren yaşanan Sırp, Yunan ve Mehmed Ali

taraf

19.

etmiş

Protestanların,

himayesinin

duruma

etmiştir.12

12 Aynı durumun çok açık bir ifadesi 1877-1878 Osmanlı Rus savaşından sonra İngiltere'nin öncülüğünde toplanan Berlin
Konferansındaki gelişmelerdir. Baskıyla kabul ettirilen bu konferans neticesinde savaşan taraflar kaybetmiş ve İngiltere,
Fransa gibi seyreden taraflar kazançlı çıkmıştır.
13 Tanzimat ve Islahat Fermanlarıyla gayrimüslimlere tanınan haklar neticesinde Osmanlı toprakları Hristiyan misyonerlerin
faaliyetlerine açılmış bu 1856'dan sonra müslümanlara yönelik hristiyanlaştırma çalışmaları başlamıştır. 1879'da bu tür
faaliyetlerinden dolayı tutuklanan iki misyonerin durumu Babıali ile İngiltere arasında ciddi problem olmuş daha sonra
Almanya, Avusturya ve İtalya da İngiltere'nin yanında yer almıştır. Konunu değerlendirilmesi için bk. A. Özcan-T. Buzpınar,
"Tanzimat, Islahat ve Misyonerlik” İstanbul Araştırmaları, İstanbul 1997, s. 63-79.
14 Ali Paşa'nın Londra Sefiri Musurus Paşa'ya yazdığı bir mektup bu durumu açıkça göstermektedir. "Bilirsinizki bu zat
[Canning] gerçi pek muhterem evsaf ile muttasıf ve bu memleket içün en iyi ihtisasat ile mütehassis ise de pek çok
fenalıklara, pek çok felaketlere sebep olmuştur. Haris ve mütekebbir bir hilkatte olması, her şeyde ve her tarafta
hükümferma olmak arzu-yu şedidinde bulunması saikasıyla kendi kendini mülk sahibi kıyasına kadar ileri gitmiş ve bizzat
kendisi hükümet-i merkeziyyede heman aşikar bir surette vasilik mevkiine geçtiği gibi vilayetlerde valiler nezdinde dahi
vasiler kaim etmiştir....Teba-yı Şahaneden haksız bir davası olan yahud haklı bir cezaya maruz bulunan bir adam konsoloslar
nezdinde yahud sefaredde bir istinadgah-ı resmi bulacağından emindir.Vezaif-i mevduasını ifa suretiyle bunların hoşuna
gitmemek bedbahtlığında bulunan bir vilayet valisi ebediyyen mahvolmuş demektir.. Heyet-i hükümeti teşkil eden nuzzar
daha iyi bir muameleye mazhar değildir...Velhasıl ne deyeyim muhibbi azizim, umur-ı hariciyye, idare-i dahiliyye, patrikhane
herşey bu adamın kontrolüne tabidir... Muhtac-ı beyan değildirki burada mevzu-ı bahs ettiğim mesele son derece nazikdir.
Eğer mebhus-un anh olan zat bundan bir şey sezerse vay halimize”. Burada birkaç cümlesini vermekle iktifa ettiğimiz bu
mektubun tamamı İngiltere'nin himaye ve kontrol politikasıyla Osmanlı işlerine müdahelesinin boyutlarını göstermesi
bakımından bir ibret vesikası niteliğindedir. Mektub için bk. A. Akyıldız , age, s. 297-298.
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19. yüzyılın ikinci yarısına gelindiğinde

veya

iktisadi

ana hatlarıyla bu halde bulunan harici siyaset

vurgulayarak,

daima

umuru Sultan II. Abdülhamid zamanında

tutmaya gayret etmiş ve bu devletlerin

yavaş

aralarındaki rekabetten istifade ederek ayakta

yavaş

toparlanmaya

başlamış

ve

siyasi

Osmanlı devletinin ağırlığı mesela itti- had-ı

kalmayı

İslâm

yaslanmanın

gibi

yeni

faktörlerle

güçlenmeye

hedeflemiştir.
nihai

çıkarlar
belli

Belli
olarak

olduğunu

bir

düzeyde

bir

devlete

o

devletin

başlamıştır. II. Abdülhamid dış siyasetini

himayesini ve kontrolünü kabul etmek demek

denge unsuru üzerine bina ederek azami

olacağı

oranda savaşlardan kaçınmaya çalışmış ve

belirttiği bir husustur. Ancak bütün bunların

devletin

tekrar

bedeli saltanatı boyunca maruz kaldığı ve

sağlayabilmek için mutlaka uzun süreli sulh

kendisinin de mütemadiyen şikayet ettiği,

dönemine

zaman

bozulan
ihtiyaç

düzenini
bulunduğunu

ısrarla

vurgulamıştır. Bunda büyük oranda başarılı

diplomasiye belki de en çok önem veren
Osmanlı padişahıdır. Avrupa devletleriyle
ilişkilerini, bu ilişkileri belirleyen unsurların

Abdülhamid'in

zaman

bunaldığı

mükerreren

diplomatik

baskılardır.

olduğu ortadadır. Hatıratı ve muhtıralarında
da sıkça bahsedildiği üzere, II. Abdülhamid

II.

II. Abdülhamid sonrasında ise artık
kurumsal anlamda kayda değer bir dış
siyasetten bahsetmenin mümkün olmadığı
yaşanan gelişmelerden açıkça ortadadır.

%
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TOPKAPI SARAYI’NIN SON KONUĞU SULTAN ABDÜLMECİD ve
TOPKAPI’DAN DOLMABAHÇE ve YILDIZ SARAYLARINA GEÇİŞE YOL
AÇAN TARİHİ GELİŞMELER

Prof. Dr. Vahdettin Engin *

Topkapı Sarayı'ndan, Dolmabahçe Sa-

sinden bununla ilgili bir örnek vereceğim. Bu

rayı'na ve Yıldız Sarayı'na geçiş şartlarına bir

coğrafyanın

bakacağız, Osmanlı Devleti niye böyle bir

yüzyıla kadar Selçuklu Hanedanı tarafından

şeye gerek duydu? Bu dönemde neler

idare edildiği süreç var. Sonra Selçuklu

yaşandı? Bunlara değineceğiz.

Hanedanı tarafından idare edilen ülke giderek

Bizim,

batılılaşma

diye

genel

bir

kavramımız var. Ülkede yaşanan gelişmelere
19. yüzyılda batılılaşma ismini vermişiz. Bu
aslında çok doğru bir kavram değil. Niye
değil?

Belki

tuhaf

Türkiye'nin

14.

bir takım zafiyetlere uğruyor. Moğol İstilası
gibi. Bunun neticesinde bir otorite boşluğu
oluşuyor. Hanedan ve devlet yıpranıyor.
Böyle

otorite

boşluğu

olduğu

dönemlerde başka bir otorite gelir, o boşluğu

Osmanlıların batılılaşma diye bir derdi yoktu.

doldurur. Nitekim Osman Bey ortaya çıkıyor,

Farklı bir dertleri vardı. O da birçok alanda

diyor ki “bundan sonra bu devleti ben idare

dibe vurmuş devleti yeniden güçlendir-

edeceğim”. İddialı bir ifadedir ama sadece

mekti. Bundan dolayı yeni atılım yapma,

sözle de olmaz, aynı zamanda icraatla

ülkeyi yeniden yapılandırma çabasına girdiler.

göstermek gerekir. Osman Bey icraatıyla

Bunun

bunu göstermiştir. Bundan sonra devleti ben

sonuçlarından

gelecek

Türkiye.

ama,

merkezini,

size

adı

birisi,

bulunduğumuz

yönetim
Sara-

ve ailem idare edecek derken o kapasitede ve

yı'ndan dolayısıyla Cağaloğlu çevresinden,

güçte olduğunu gösteriyor. Böylece mevcut

Beşiktaş tarafına yani Dolmabahçe Sara-

Türk devletinin siyasi yapısı devam ederken,

yı'na, Yıldız Sarayı'na doğru yönlendirdiler.

hanedan

Bunların sebepleri var. Dolayısıyla bunun

Selçuklu

üzerinde durmak gerekir.

Hanedanı'na geçmiş oluyor. Devlet aynı

Topkapı

Sarayı

Topkapı

geleneksel

olarak

Osmanlı Padişahları'nın belki 300 yıl boyunca
bir süper güç olarak, bir nevi dünyayı idare
ettikleri yer. Saray'dan dünya idare ediliyordu.
1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu
merkezli bir Türk Devleti kurulmuştu. Bu

değişiyor.

Yani

devlet

Hanedanı'ndan

idaresi
Osmanlı

devlettir. Toplum aynı toplumdur. Coğrafya
aynı coğrafyadır. O zaman yıkılan veya
kurulan bir şey yok. Dolayısıyla Osmanlı
Devleti 1299'da kuruldu, 1301'de kuruldu
çokda önemli değil. Bu açıdan baktığımızda
zaten yıkılan bir şey yoktu.

devlet bir süre Selçuklu Hanedanı tarafından

Osmanlı İmparatorluğu adını verdiğimiz

idare edildi. 11. yüzyılın sonlarından itibaren

Türk Devletini 600 küsur sene boyunca

Anadolu coğrafyasına Türkiye adı verildi ve

Osmanlı hanedanı idare etti. Bu 600 küsur

bugün için de aynı kavram hâlâ devam

senenin yaklaşık 300 yılı süper güç olarak

etmektedir. Biraz sonra arşiv belge

yaşanmıştır. O dönem buna Nizam-ı Alem

* Marmara

Üniversitesi Tarih
Bölümü Öğretim Üyesi
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diyorlar. Yani dünyaya nizam vermek. Türk

jisini tüketiyor. Çöküş kaçınılmaz oluyor. Bu

Milletinin böyle bir derdi var. Bu tarz derdi

durumu her devlet yaşar. Bunu ABD de

olan millet sayısı da dünya üzerinde çok

yaşayacak ya da yaşamaya başlıyor. İngiltere

değildir. Ben dünyaya nizam vereceğim diyor

de yaşadı. İngiltere 19. yüzyılda da üzerinde

ve bunu da gerçekleştiriyor. Sadece söylemde

güneş batmayan bir imparatorluktu. Bugün

kalan bir şey değil. Nizam-ı Alem. Bugünkü

İngiltere'nin nerede olduğuna bakın. Dünya

anlamına baktığımızda bir süper güçtür. Tabii

siyasetinde yeri vardır ama coğrafi olarak,

ki Türk Devleti'nin Osmanlı Dönemi'ndeki

etkinlik olarak bakın. Bir dönem süper güçtü.

uygulamaları ile bugünkü süper güçlerin

Ama şu anda değil. Demek ki her büyük

dünyayı yönlendirmesi, yürütmesi birbirinden

devlet bunu yaşıyor.

farklı şeylerdir. Onu da bilmek gerekiyor.
Dolayısıyla Topkapı Sarayı bu Nizam-ı Alem
iddiasının 300 yıl boyunca gerçekleştirildiği
mekândır. Diğer 300 küsur yıl boyunca da
Osmanlı önemli ve hatırı sayılır bir dünya
devletidir. Giderek şartlar ve konjonktür
değişir.

Artık

eskisi

gibi

Nizam-ı

Alem

gerçekleştirecek bir devlet yapısı yoktur. Ne
zamana kadar? 18. yüzyıl sonları-19. yüzyıl
başlarında aşağı yukarı bunu görüyoruz. Bir
takım sıkıntılar kendini göstermiştir. Nasıl
Türkiye Selçukluları bir zaaf içine girmişlerse,
Osmanlı Devleti de 19. yüzyıl başlarına doğru
ciddi anlamda sıkıntıya giriyor. Bu yüzden bir

Türkiye'nin dibe vurduğu dönemler, aynı
zamanda ülkenin yeniden yapılanması veya
ülkenin kendini yeniden modernleştirmesi
olarak adlandırmamız gereken bir sürecin
başlangıcı. Ne oldu da buna ihtiyaç duydular.
Mesela Nizam-ı Alem iddiasında olan devlet,
III. Selim Dönemi'nden itibaren Nizam-ı Alem
iddiasından

vazgeçmiştir.

Çünkü

devlet

mevcut konumunun farkındadır. Dolayısıyla
artık Nizam-ı Alem değil, Nizam-ı Cedid
dönemidir. Çünkü gücümüz yok. O güçte
değiliz. O güçte olmamanın gerekçeleri olarak
bazı örnekler vereceğim.

takım arayışlar başlıyor. Size, bu sıkıntıların

III. Selim 1789 yılında iddialı bir devlet

farkında olunması açısından bazı örnekler

başkanı olarak Osmanlı tahtına geçti. Ama

vereceğim.

baktı ki devlet bitmiş. Ordu bitmiş. İktisadi

Ağırlıklı olarak III. Selim Dönemi. Bu
sıkıntılar niye yaşanır. Birçok sebebi var.
Matbaayı geç aldık, bu yüzden geri kaldık. Hiç
geçerli bir sebep değildir, matbaanın geç
alınmış olması. Bizim 19. yüzyılda yaşadığımız
sıkıntıların bir sebebi olamaz. Esas olarak
toplumun enerjisi tükenmiştir. En geçerli
sebep budur. 300 yıl süper güç oluyoruz
sonra yine bir yüzyıl daha götürüyorsunuz,
eski gücünüz olmasa da. Neticede o kadar

yapı bitmiş. Bütün bunların örneklerini birkaç
Hatt-ı Hümayundan okuyayım. Belki daha iyi
anlaşılacak. Mesela sadrazama yazdığı bir
hattı hümayunda der ki; “Biz bu defa 120.000
ziyade ocaklı askeri iken 8.000 Moskof askeri
Tuna’yı geçti. Ve üzerimize gelip bizi perişan
eyledi. Düşman böyle nizami askerine sahip
bizim askerimiz hile-i harbi- ye-i cedideyi
bilmeyince mukabele olmayıp, bu haliyle
kıyamete kadar başarı görülemez”.

büyük bir mücadele toplumun ener
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Aslında burada müthiş bir olay var.

iktisadi yapısının fotoğrafını çekiyor ve diyor

Genelde esas sıkıntılar orduda başlıyor. Ordu

ki; “gelirlerimiz çok az, giderlerimiz çok fazla.

artık eskisi gibi savaş kazanamıyor. Ama savaş

Mevcut durum bu. Şimdi böyle bir durumda

kazanamamanın ötesinde, şimdi burada öyle

bana düşen rol eğer kuru ekmek yemekse ben

bir şey var ki Padişah feryat ediyor adeta.

buna razıyım”. Bakın müthiş bir cümledir bu.

“Osmanlı - Rus Savaşı sırasında Rus askerleri

Bir Osmanlı padişahının kuru ekmek yemesini

8000 kişi geldi bizim 120.000 kişilik ordumuzu

düşünebiliyor musunuz? Osmanlı Padişahı

perişan etti. Bu nasıl oluyor?” diye soruyor.

genelde nasıl tanıtılır? Saray'da lüks ve

120.000 kişiyi, 8000 kişi nasıl perişan edebilir?

debdebe içinde hayatlarını geçiren insanlar.

İşte ordunun içinde bulunmuş olduğu mevcut

Osmanlı Padişahı imajı bu değil mi? Bakın

durumu gösteren muazzam bir örnek. Ama

burada Padişah kuru ekmeğe razıyım diyor.

Padişah çözüm yolunu da gösteriyor. Diyor ki;
“Artık

dünya

değişiyor.

Askeri

stratejiler

değişti. Konjonktür değişti. Savaşta kullanılan
taktikler değişti. Düşman bunu çok güzel
kullanıyor. Biz bunları bilmiyoruz. Eğer bunu
öğrenmezsek kıyamete kadar bize başarı
haramdır. Kıyamete kadar başarılı olamayız.
Yolu ne? Yolu neyse mevcut askeri şartlarda
nasıl

hareket

etmemiz

gerekiyorsa

onu

yapacağız. Dolayısıyla stratejiyi ona göre
geliştireceğiz. Aksi halde kıyamete kadar biz
başarılı olamayız”.
Bu

tespiti

Padişah, bir de çok anahtar bir cümle
kuruyor. Sonraki yıllarda, sonraki onlarca yıl
boyunca

olacak.

gidiyor”.

Şimdi,

yine

şuraya

geleceğiz.

Batılılaşma dediğimiz hareketler var. Aslında
hepsinin temelinde şu düşünce var. “Devlet
elden gidiyor. Allah aşkına bir şeyler yapalım”.
Hep bunu düşünecekler. Sonradan Tanzimat
sürecinde Âli Paşalar, Fuat Paşalar, Mustafa
Paşalar

hep

buna

göre

hareket

de

edecekler. Devlet elden gidiyor, bir şeyler
yapmak lazım. İkti- dardakilerin yaptıklarını

ordunun içinde bulunduğu durumu gösteren

beğenmeyen Yeni Osmanlılar işte Namık

Padişahın ağzından somut bir bilgi. Yine

Kemaller, Ziya Paşalar, Şinasiler, Ali Suaviler,

Padişahtan somut bir bilgi daha, Sadrazama

onlar da aynı şeyi söyleyecekler. “Devlet elden

yazdığı

gidiyor. Siz beceremiyorsunuz. Biz gelip devleti

Gördüğünüz

yazı.

“Devletin

gibi

gelir

çözümü

ağzında

1790'larda,

gösteriyor.

ve

herkesin

gündeminde olacak bir cümle. “Devlet elden

Reşit
yapmış

hep

İktidarda olsun, muhalefette olsun, herkesin

ve

gideri

cümlemizin malumudur. Eğer bana şimdi kuru

kurtaralım”.

ekmeğe kani ol deseniz razıyım. Siz bana
beyan edin. Allah aşkına devlet elden gidiyor.
Sonra fayda vermez. Ben bildiğimi size beyan
eyledim. Siz de devlette pay sahibisiniz”. Şimdi
burada da çok müthiş bir şey var. Padişahın
bir fotoğraf çekme olayı var. Yani mevcut
durum itibari ile ülkenin

Bu bir anahtar cümle olarak son 200
yılda hep karşımıza çıkacaktır. III. Selim
bundan bahsediyor. Devlet elden gidiyor.
Allah

aşkına

bir

şeyler

yapalım.

Sonra

pişmanlık fayda etmez şeklinde. Bu şunu
getirecektir tabi ki. Sonraki dönemde hem
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bir takım icraatlar yapılacak, hem de acele

bire bir ve kesinlikle ihmal edilmemesi

edilecek. Yani Avrupa'nın 100 yılda aldığı bir

gereken bir tarihi devamlılık vardır. Her yönü

mesafeyi, biz belki de 10 yılda veya 20 yılda

ile kendini çok fazlaca hissettirir. Şimdi III.

almak

acele

Selim - Atatürk mukayesesi yapacağım. III.

etmemiz lazım. Yavaştan alınırsa devletin

zorundayız.

Niye?

Çünkü

Selim içinde bulunan iktisadi sıkıntıları göz

elden gitme tehlikesi her zaman mevcut. Bu

önünde

yüzden acele edilmeli. Bu acele etme durumu

diyor ki; “Ben İstanbulkari ve Ankarakari

zaman zaman sıkıntılar yaşatacaktır.

kumaş giyerim. Devlet ricalim ise Hintkari ve

Bir başka şey daha hatırlatalım. Yine bir
savaş dönemi. Devlet adamları Padişahın

bulundurarak

devlet

adamlarına

İrankari kumaş giyiyorlar. Memleket malı
kullanın ki memleket malı revaç bulsun”

bulunduğu bir ortamda toplanıyorlar. Parayı

III. Selim, ben padişahım, padişah olarak

nereden buluruz, yani savaş masraflarını

en iyi benim giyinmem lazım. Ama ben yerli

nereden

kumaş

karşılayacağız?

Konuları

kullanıyorum.

Yani

İstanbul'da,

konuşuluyor. Toplantı sırasında mevzu para

Ankara'da imal edilmiş kumaştan kıyafetler

tedarikine gelince gözler padişaha dönüyor.

giyiyorum. Devlet ricaline bakıyorum, onlar

Beklenti şu: “Padişahta varsa, o versin”.

Hint ve İran kumaşı yani ithal kumaş

Padişaha bakıyorlar, Padişah geçiştiriyor. “Bir

kullanıyorlar. Yerli malı kullanın, memleket

bakayım”

malı revaç bulsun diyor.

diyor.

Toplantıdan

sonra

Sadrazama bir hatt-ı hümayun yazarak diyor
ki, “Bakın toplantıda hepiniz bana baktınız.
Benden para ister gibi bir haliniz vardı. Orada
utandım, söyleyemedim. Ama bilin ki 5
kuruşum yok”. Utanan bir padişahtan söz
ediyoruz. 5 kuruşu olmayan bir Osmanlı

aynı zamanda bir rol model. Ben devlet
başkanıyım. Siz de benim gibi hareket edin.
Yerli malı kullanın.

padişahından bahsediyoruz. Bu da ülkenin

Tarihi devamlılıktan söz edince, başka bir

içinde bulunduğu durumu ortaya koyacak bir

döneme geçiyoruz. Tarih 11 Aralık 1929.

başka manzara. Sonradan bir şekilde para

Elimde dönemin Milliyet gazetesinin bir

toparlanacaktır ama mevcut durum itibari ile

kupürü var. 1929 tarihinin önemi nedir?

5 kuruşu olmayan bir Osmanlı padişahı

Dünya iktisat buhranı çıkmıştır. Dolayısıyla

gerçeği var.

dünya

Bunlar hep bir araya geldiği zaman ne
oluyor? Mevcut durumun bir fotoğrafını
çekmiş oluyoruz. Bir başka örnek verelim.
Tarihi

devamlılıktan

devamlılığın

ilk

söz

ettik.

aşaması

Tarihi
Türkiye

Selçuklularından Osmanlı'ya geçiş. Diğer bir

%

III. Selim devlet başkanı olarak bir bakış
açısı yansıtıyor. Göz önündeki insan olarak da

ekonomik

anlamda

çalkalanıyor.

Doğrudan Türkiye'yi de etkilemiştir. Türkiye
ekonomik anlamda sıkıntılar yaşıyor. Bu tarz
ciddi sıkıntılar yaşandığı dönemde dönemin
devlet başkanı Mustafa Kemal Atatürk ne
yapmış? Gazetelerin manşet haberlerinden
okuyorum size.
“Büyük

aşama da Osmanlı'dan Cumhuriyete geçiş.

Gazimiz

paramızın

değerini

yükseltecek olan iktisadi mücadelede mil-

Burada da
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Sultan III. Selim,

lete rehberlik ediyorlar Gazi hazretleri yerli

nomik olarak sıkıntılı bir döneminde, bir

malı giymekte bize rehberlik ediyorlar. Kostüm

başka devlet başkanı Mustafa Kemal Atatürk,

ve paltolarını yerli kumaştan imal edilmesi

ülkenin

emrini buyurdular. ”

bulabilmek veya bir rol model olarak halka

Bakıyor musunuz? Aradan 100 seneden fazla
süre geçmiş. Yine devletin eko

en

azından

sıkıntılarına

çözüm

bir mesaj verebilmek için ne diyor? Bundan
sonra kıyafetlerim yerli kumaştan

131

TSM_REHBER_YENI.indd 131

#

08/08/2018 14:31

üretilsin diyor. Atatürk çok iyi giyinir. Bilirsiniz

ken devlet adamlarının derdi Batılılaşmak

her zaman çok şıktır. Bu tarihe kadar İngiliz

değil. Derdi ülkeyi eski, güçlü günlerine

kumaşından kıyafetlerini diktirirdi. Bu tarihten

tekrardan kavuşturabilmek. Böyle bir derdi

sonra artık bundan vazgeçmiştir. Dolayısıyla

vardı devlet adamlarının. Sonrakilerin de

kıyafetleri

reke

derdi buydu. Bunun için Avrupa mües-

Hereke

fabrikasının

kumaşı,

kumaşlarından

He-

kullanılmıştır.

seselerini almış olmak tam bir batılılaşma

Devlet başkanı böyle davrandığı zaman ne

değil, çünkü onu alırken çoğu zaman içine

oluyor, bütün bakanlar, mebuslar, onlar da

yerli motif de katıyorlar. Birebir almıyorlar.

yerli

kumaştan

yaptırmaya

karar

Mesela eğitim müesseselerinin müfredatı

ülkede

genel

örnek olarak alındığında, en azından batıdan

seferberliğe dönüşüyor. Ondan sonra yerli

alınan müfredatın üzerine Arapça, Farsça

malı haftaları başlıyor.

dersleri, bir takım sosyal dersler, dil dersleri

veriyorlar.

Bu

elbise
durum,

Demek ki aklın yolu bir. Ne olursa olsun,
yapacağınız icraatlarda topluma bir mesaj

koyuyorlar. Dolayısıyla bir takım yerli motifler
de işin içinde olmuştur.

vermek söz konusu olduğunda en doğru

Osmanlı artık Nizam-ı Alem iddiasında

şekilde o mesajı vermek lazım. Bu açıdan

değil, Nizam-ı Cedid yeni düzen peşinde.

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş dediğimizde

Eğer güçlü olabilirse ilerleyen yüzyıllarda

devamlılık önemlidir.

Nizam-ı Alem iddiasını yine devam ettirmek

Yine

III.

Selim'e

dönelim.

Onun

döneminde birçok sıkıntıların yaşandığı bir
ülkeden söz ediyoruz. İnsanların sokaklarda
açız ekmek bulamıyoruz diye feryat ettiği bir
ülkeden,

devlet

sarsıldığı

bir

otoritesinin
ülkeden

son

söz

derece
ediyoruz.

İstanbul'un otoritesi, doğuda Bolu'ya batıda
en fazla Edirne'ye kadar gidiyor. Ondan
sonrası ayanlar kendi bölgelerinde bir takım
hâkimiyetler kurmuşlar. Bütün bunlar ortadaki
mevcut sıkıntının göstergesi.

isteyecek. Türk devletinin böyle bir iddiası
gücüyle doğru orantılı olacak. Gücünüz varsa
Nizam-ı

Alem

için

mücadele

edersiniz.

Gücünüz yoksa böyle bir mücadele içinde
olamazsınız. Bu durum doğrudan güçle
alakalı. Bir de şu var. İmparatorluk kurmuş
milletlerin ortak karakteridir. Ülke meseleleri
ile dertlenmek. Mesela Türkiye'de birçok
sohbetin, muhabbetin konusu Bu memleket
nereye gidiyor, ne olacak halimiz’ gibi insanlar
sürekli dertlenirler. Bazı toplumları düşünelim.

Bunun üzerine devlet adamları hesap,

Bir Belçikalıyı düşünün. Belçikalı için hiç böyle

kitap yapıyor. Bu durumdan kurtulmamız

bir dert yoktur. Ne olacak bu Belçika'nın hali

lazım. Nasıl yapacağız, mevcut müesseseler

diye dertlenmezler. Çünkü tarihlerinde öyle

bir işe yaramıyor. Dünyaya bakıyorlar. Örnek,

bir şey yoktur. Ben güçlü olayım, dünyayı

model alınacak neresi var, Avrupa ülkeleri var

yöneteyim gibi bir iddiaları yok. Endişeleri

o zaman. “Onların yaptıklarını yapacağız.

olmamış. Onların daha sıradan endişeleri var.

Onların

Daha Güçlü olayım. Dünyayı idare edeyim.

müesseselerini

%

hep vardır. Yüzyıl sonra da olacaktır. Ama bu

buraya,

ülkeye

aktaracağız” deniyor. Bunu yapar

Böyle
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bir düşünceleri yok. Ama bizde var, genlerden

bir darbe ile yapılan her şey altüst oldu. III.

geliyor çünkü. Niye? İmparatorluk virüsü

Selim netice itibari ile zihinlerde “eğer bu

bulaşmıştır.

idare

durumdan kurtulacaksak, muhakkak ülkeyi

idare

yeniden yapılandırmalıyız” fikrini yerleştirdi.

ettiysem,

“Daha
o

önce

zaman

dünyayı

şimdi

niye

edemiyorum” diye dertleniyor insanlar. Bu
insanlar fırsat ele geçtiğinde güçlenmek için
elinden gelen çabayı gösteriyorlar.

III. Selim'den sonra II. Mahmud var. II.
Mahmud, III. Selim'in başına gelenlerden ders
almak suretiyle ihtiyatlı bir şekilde hareket

Şimdi çok enteresan bir örnek vereyim.

etti. Uzun bir süre bekledi. Devlette nüfuz

Napolyon Mısırı 1798 yılında işgal etmiştir. III.

kazandı. Padişahın nüfuz kazanması nasıl

Selim döneminde devlet zayıf, ordu zayıf.

olur? Padişahsınız ama her şey size bağlı

Buna rağmen III. Selim diyor ki “Mısır’ın bir

değil. Ciddi bir muhalefet var. Yeniçeri

avuç kumunu bile Fransızlara vermeyiz”. Bu

ordusunun,

kadar da iddialı. Bu nedir? Devlet ve vatan

muhalefeti var. Böyle olunca Padişah hemen

fikri var. Derler ki bizde vatan fikri yok.

her istediğini yapamıyor. O yüzden nüfuz

Padişah

avuç

sahibi olana kadar ve önemli makamlara,

kumundan bile vazgeçmeyiz diyor. Bunun

kendi adamlarını yerleştirene kadar ve hatta

içinde mücadele ediyor. Mücadeleyi kazanıp,

en önemli muhalif unsuru olan yeniçerileri II.

kazanamamak ayrı bir şey. Ama bir avuç

Mahmud ortadan kaldırana kadar yıllarca

kumdan bile vazgeçmeyiz demek, orayı ne

bekledi. 1826 yılından sonra aynı şekilde, III.

kadar sahiplendiğinin göstergesidir. Vatan

Selim'in düşündüğü gibi, devleti yeniden

toprağını savunacaksınız. Kendiliğinden bir

yapılandıracak süreci başlattı.

1798

yılında

Mısır'ın

bir

yer vermek yok. “Ben burayı size verdim,
Egemenliği burada sizde bırakıyorum” diye bir
şey yok. Türk devleti en zayıf olduğu
zamanda bile düşmanlarına karşı mücadeleyi
bırakmıyor.

ulemanın

ve

bürokrasinin

II. Mahmud'un başlatmış olduğu süreç
devamlı olmuştur. III. Selim'inki kesintiye
uğradı ama II. Mahmud'unki devamlı oldu ve
sonradan gelenler üzerine hep bir şeyler
koyarak Cumhuriyete kadar gelmiş oldular.

Sonra ne oldu peki? III. Selim devleti
modernleştirme

Bunlar yapılırken ileride Cumhuriyet kurulacak

karşılığını

diye düşünülmüyor. Ama düşünülen şey

hayatıyla ödemiştir. Padişah bir modernleşme

nedir? Modern ve güçlü bir devlet olmak ve

süreci başlatmak istiyor. Yapmış olduğu

bunun gereklerini yerine getirmek. Burada

girişimler

ordusu

öncelikli II. Mahmud'un yapmak istediği şey

kurmuştur. Nizam-ı Cedid ordusu başarılı işler

merkezi yapıyı güçlendirmek. Birçok bölgede

de yapmıştır. Bu dönemde, yeni okullar

ayanlar

açılmış,

var.

çabalarının

Nizam-ı

toplumsal

Cedid

devleti

zaaf

içinde

takım

gösteriyor. Vergiyi topluyorlar. Hâlbuki vergiyi
devlet toplar, başkası top- luyorsa orada

yapılanlar

devletin olmadığını görürsü-

yarattı.

bir

Bunlar

modernleşme çabaları gerçekleştirilmiştir. Bu
rahatsızlık

hayatta

var.

Rahatsızlık

artınca meşhur Kabakçı isyanı adı verilen
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nüz. Vergiyi devlet toplar. Ayan toplamaz.

lılaşma değil modernleşme, ama neticede

Askeri devlet alır. Ayan asker alamaz. II.

batı ülkelerini model alıyorsunuz. O modele

Mahmud döneminde bunlar vardı. Alınan

göre hayat şartları dizayn ediliyor. Birçok

tedbirlerle giderek bunlar önlendi, merkezi

müessese Avrupa'dan aktarılıyor. Yeni ulaşım

yapı oluşturuldu. Başkentin hâkimiyeti ülke

araçları hayatımıza girmeye başlıyor. Modern

genelinde tekrar sağlanmış oldu. Giderek

ve toplu taşımacılık yapan ulaşım araçları

üniter bir yapıya sahip olmak üzere devlet

hayatımıza

dizayn edilmeye başlandı.

getirdiği

Bir

örnek

verelim.

Yeniçeriler

kaldırıldıktan sonra kurulan meşhur Asakir-i
Man- sure-i Mahmudiye ordusu için II.
uşaklarından

seçeceksiniz”.

Bu

söz

yaşam

kaçınmamız
araçları

da

ayrıca

başlıyor.

Bunların

var

bundan

biçimi

mümkün
insanlar

ve

değil.

Ulaşım

tarafından

çok

seviliyor.

Mahmud diyor ki, “Orduya alacağınız neferleri
Türk

girmeye

Yeni hayat tarzının getirdiği ihtiyaçları
Topkapı Sarayı karşılamıyor. O zaman Sultan

önemlidir. Yani asli unsura dayanacağım

Abdülmecid

diyor. Ülkeyi ayakta tutabilmek için asli

Boğaziçi'ne

unsura dayanması lazım. O yüzden asker Türk

Abdülmecid

uşaklarından

bir

Dolmabahçe Sarayı'nın olduğu yerde daha

uygulama

seçilecek.

başlatılıyor.

Enteresan

artık

başlanıyor.

döneminde

yaptırılan

her

önce Beşiktaş Sarayı var. Ahşap, Beşiktaş Sahil
Sarayı III. Selim Döneminden itibaren var.

dini hisleri de kuvvetli, ordu manevi anlamda

Onun ilerisinde yine ahşap Çırağan Sarayı ve

da motive olsun. Taburların birer imamı var.

karşıda ahşap Beylerbeyi Sarayı var. Ahşap

Sonradan Padişahın aklına bir başka şey daha

olarak Çırağan ve Beylerbeyi saraylarını ilk II.

geliyor. Madem her taburda bir imam var.

Mahmud yaptırdı. Artık hem teşrifat usulleri

Bunlar

zamanda

orduda,

itibaren

açılmaya

tabura bir imam tayin ettiriyor. Aynı zamanda

aynı

Yeni

döneminden
doğru

görevi

hem de protokol kaideleri değiştiği için

görsünler. Askerlere eğitim versinler. Okuma,

Topkapı Sarayı yeterli değil. Dolayısıyla yeni

yazma

mekânlar

öğretsinler.

öğretmen
Bunu

belirterek

gerekli.

O

yüzden

Sultan

uygulanmasını istiyor. Fakat sonunda şöyle

Abdülmecid öncelikle Dolmabahçe Sarayı'nı

bir

Askerlere

yaptırdı. Dolmabahçe Sarayı inşaatı 1856

okuma-yazma öğretmesini istedikleri imamlar

durum

yılında bitti. Padişahlık dönemi Topka- pı'da

aslında okuma yazma bilmiyor. Dolayısıyla bu

geçen en son Padişah II. Mahmud'du. Gerçi

düşünce başarılamıyor. Netice itibari ile böyle

Topkapı Sarayı Padişahın mekânıydı. Ancak II.

bir şeyin düşünülmüş olması önemli. Daha

Mahmud sık sık Beşiktaş Sahil Sa- rayı'na ve

sonra bu uygulama hayata geçirildi.

kız kardeşi Esma Sultan'ın sarayına gider ve

Böyle
yapılanma,

ortaya

bir

çıkıyor.

tarihi

modernleşme

süreç,
ve

yeniden
Türkiye'nin

bugününü doğrudan ilgilendiren gelişmeler
demek ki o dönemde başladı. Bunlar batı

oralarda

da

zamanını

geçirirdi.

Hatta

yeniçeriler ortadan kaldırılmadan önce iki
yılını

II.

Mahmud,

Davutpaşa

kışlasında

geçiriyor. Niye, çünkü darbe korkusu var. İki
yıl Topkapı Sarayı'na gelmiyor. Yeni-
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çeriler biliyor ki bu Padişah başarılı olursa

O yüzden Dolmabahçe Sarayı'nı Osmanlı

kendileri

borç alarak yaptırdı demek doğru bir ifade

yeniçeriler

başarılı
II.

olamayacak,

Mahmud

dolayısıyla

üzerinde

baskı

oluşturmaya çalıştılar.

değildir.

O

tarihe

kadar

iki

borçlanma

yapılmıştı. İki borçlanmada da, paranın gittiği

Sonuçta yeni yaşam şartlarının gereği
olarak, yeni protokol kuralları çerçevesinde
padişahlar artık sahil saraylarında yaşamayı
tercih ettiler. Sultan Abdülmecid 1856 da
Dolmabahçe Sarayı'na taşındı. Çok meşhur
bir kavram vardır. Osmanlı borç aldı saray
yaptırdı şeklinde. Buna çok fazla itibar
etmemek lazım. Niye? Şöyle bir hesap

yerler belli. Kırım Savaşı masrafları. Sonraki
borçlanmalarda Çırağın Sarayı'na, Beylerbeyi
Sarayı'na kaynak aktarılmış olabilir. Ama
Dolmabahçe Sarayı'nda böyle bir şey yok.
Zaten çokta abartılan mevzudur. Çünkü
devletin o kadar çok borcu var ki. O Saraya
harcanan paralar o borçların yanında az
kalıyor onu da söyleyelim.

yapalım. Şimdi ilk borcu ne zaman aldı

Sultan

Abdülmecid,

II.

Mahmud'dan

Osmanlılar, 1854 yılında. Kırım Savaşı'nda beş

sonra padişah olduğunda Tanzimat Fer-

milyon sterlin para alındı. Bu paranın hepsi

manı'nı ilan ettirdi. Tanzimat Fermanı öteden

Kırım Savaşı masraflarına kullanıldı. İkinci

beri yaşanan devletin yeniden yapılanmasının

borçlanmayı ne zaman yaptı? 1855'te. Nerede

sistematik

hale

harcandı

önemlidir.

Önemli

para,

tamamen

Kırım

Savaşı

aslında

getirilmesidir
bir

ve

çok

dönüşümdür.

masraflarının giderilmesinde. Dolayısıyla ilk

ferman,

iki borç Saray yapımı için harcanmamış.

kuralla ileride Cumhuriyet'in zeminini ha-

getirmiş

olduğu

Bu

birçok
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zırlayan bir önemi vardır. Mesela çok fazla

meye başladı. Devlet kendini biraz olsun

göz önünde değildir ama şöyle bir hüküm var

toparladı.

Tanzimat Fermanı'nda. Bundan sonra kimse

Abdülhamid

mahkeme kararı olmadan idam edilemez. Bu

Türkiye'nin

durum

dönemindeki

müthiş

bir

dönüşümdür.

1839

Bu

açıdan

baktığımızda

Dönemi
olduğu

artık

güçlü

dönemdi.

zafiyetleri

III.

II.

II.
bir

Selim

Abdülhamid

öncesinde padişah bir kişi için vurun kellesini

döneminde görmeyiz. Sokaklarda açız diye

dediği anda adamın kellesi gidiyor. Bunu en

gezen, bağıran çağıran insanlar, böyle bir

son II. Mahmud yaptı. II. Mah- mud'dan sonra

manzara

bunu yapmaya hiçbir Osmanlı Padişahının

görülmeyecektir. Artık, Türkiye uluslararası

hakkı ve yetkisi yoktur “Vurun kellesini”

siyasette önemli bir aktördür ve uluslararası

demeye. Ferman bunu getirdi ve şöyle bir

siyaseti yönlendirecek konumda bir devlet

hüküm var; “Eğer bir kişi hakkında ölüm

başkanına sahiptir. Dolayısıyla 1790'lardan

cezası verilecekse mahkeme kararı lazım.

1890'lara gelindiğinde geçen 100 senelik

Mahkeme kararı olmadan olmaz”. Dolayısıyla

süreç

sonradan gelen padişahlar, vurun kellesini

toparlamış ve önemli bir dünya gücü haline

deme

Sultan

gelmiştir. Demek ki yapılan reformlara bu

Abdülmecid çok ilginç bir Padişah. Damat

anlamda saygıyla bakmak ve önemsemek

Mehmed Ali Paşaya çok kızıyor. Paşa, Saray

lazım. Çünkü reformlar başarılı olmuştur.

kadınlarını israfa alıştırıyor diye. Padişah, bir

Neye

şansına

sahip

olmadılar.

gün Bab-ı Aliye gelip sırasıyla bütün devlet
adamlarını
sokuyorsunuz,

azarlıyor.
niye

Devleti
idareli

israfa
hareket

etmiyorsunuz, benim kadınlarımı, kızlarımı
lüks

hayata

alıştırdınız,

size

para

yetiştiremiyorum diye. En sonunda Mehmed
Ali Paşa'ya diyor ki, “sen vatan hainisin. Seni
çok öldürmek istedim ama maalesef elimde
yetki yok. Bir gün seni düelloya davet
edeceğim. O şekilde öldürmeyi düşünüyorum”.

II.

Abdülhamid

içinde

devlet

rağmen?

rağmen.

Çoğu

gerektirdiği

kendini

bir

hayli

Acele

edilme

ihtiyacına

zaman

acele

edilmenin

sıkıntılar

yaşandı.

Bu

Osmanlı

Devleti'ni

yönünde

Dönemi'nde

yaşandı,

yıllarda

Avrupa

bir

gösterdikleri

an

sorunlar
ülkelerinin

önce

yıkma

faaliyetleri

de

unutamayız. Netice itibari ile gelinen nokta
olumlu oldu. O miras Türkiye'ye kaldı. Fakat o
miras Türkiye'ye kalırken II. Abdülhamid'den
sonra

yaşanan

bir

savaş

sürecini

hiç

aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor.

Bu durum, o süreçte çok enteresan bir şeydir.

1909 yılında ülkeyi II. Abdülhamid İttihat

Yani bir önceki padişah olsa, Mehmed Ali

ve Terakki'ye devretti. Kendisi padişahlıktan

Paşa'ya vurun kellesini derdi. Ama artık

indirildi.

Tanzimat Fermanı ve sonrasında böyle bir şey

intikal eden birçok değer var. O değerler

yok.

yanında bir de olumsuz miras var. O özellik
Süreç devam etti. Sultan Abdülmecid,

Sultan Abdülaziz ve Sultan II. Abdülhamid
Dönemi'ne geldiğimizde yapılan reformların
olumlu etkisi giderek kendisini hissettir

Sonraki

dönemde

Cumhuriyete

ekonomik yıkıntı. Trablusgarp Savaşı, Balkan
Savaşları, I. Dünya Savaşı derken birçok
fabrika kapandı. Bu ülke 11 yıl aralıksız
savaştı. 1911 yılından 1922 ye
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kadar insan enerjisi yine tükendi. Hadi Balkan

larını sürdürdüler. O yüzden de hiç yıkılan

Savaşlarını bir yana bırakalım, I. Dünya

veya kurulan bir şey yoktur. Türk devleti

Savaşı'nda dünyanın en güçlü devletleriyle

Cumhuriyet rejimiyle varlığını sürdürmeye

savaşıyorsunuz. Bu doğal olarak yıpratıcıdır ve

devam etmiştir. Bu şekilde bakmak lazım ve

ülkeyi yıpratmıştır. Dolayısıyla Cumhuriyete

olumlu ve olumsuz yönleri de bize doğrudan

intikal eden olumsuz iktisadi manzaranın

intikal etmiştir.

sebebi bu savaşlardır.
Diğer

taraftan

Osmanlı Devleti'nde birkaç olumsuz
da

duruma örnek vereyim. Bunlardan birisi,

tükenmiştir. 1917 yılına geldiğimizde, bu

İttihat ve Terakki 1908 yılında iktidara geldi.

önemli bir şey, cepheye gönderilecek asker

Bu tarihte Türk siyasi tarihinin ilk çok partili

sayısı artık azdır. Seferberlikle birlikte cepheye

genel seçimleri yapıldı. Çünkü iki siyasi parti

2 milyon 850 bin asker gönderdik ve bunlar I.

katılmıştır. İttihat Terakki Partisi ve Ahrar

Dünya Savaşı'nda savaştılar. 2 milyon 850 bin.

Partisi seçime girdiler. İttihat Terakki 1908'de

1917 nin sonlarına gelindiğinde artık giderek

iktidara geldi. İktidara gelenler iki şey yaptılar.

insan unsurunun tükenmişliğinden dolayı

Bir, kendilerinden önceki dönemi olağanüstü

dönemin İttihat ve Terakki iktidarı yeni bir

kötüleme stratejisi uyguladılar. Kendilerinden

asker kanunu çıkarttı. 1315 doğumluları

önceki dönem hangisidir? II. Abdülhamid

askere

1315

dönemi. İttihat ve Terakki yeni iktidara

doğumlular. 17 yaşındakiler. Artık genç bile

gelmiş. Toplum nezdinde itibar kazanmak

değil neredeyse çocuk yaşındaki insanları

istiyor. Ancak, bu parti itibar kazanamayınca

askere almak zorunda kaldılar. Niye? İşte bu

mazeret üretmek istiyor. Dolayısıyla da ne

tükenmişlik dolayısıyla o yıllarda yakılmış

yapıyor? Son derece kötü bir idareden ben

ağıtlar var. 1315 doğumlular için yakılmış

bu

ağıtlar var. “Hey onbeşli onbeşli Tokat yollan

devralma söylemi ile II. Abdülhamid dönemi

taşlı. Onbeşli- ler gidiyor. Kızların gözü yaşlı”.

son derece kötülenmiştir. İttihat ve Terakki'ye

Bu bir ağıttır arkadaşlar. Neyin ağıtı? 16-17

göre eski dönemde ne yapılmışsa hepsi

yaşında cepheye ölmek üzere giden o gençler

kötüdür. Eski dönem son derece başarısızdır.

için yakılmış ağıttır.

İttihat ve Terakki yöneticileri kendilerini bir

aldı.

Sonuçta

Yani

insan

Rumi

Osmanlı

kaynakları

olarak

Devleti'nin

olum-

lu-olumsuz bütün değerleri, kurumları olduğu
gibi Cumhuriyete intikal etti. Birçok okul,
birçok müessese her şeyiyle Abdül- hamid
döneminde,

Abdülmecid

döneminde

kurulmuş olsa da veya daha önceki bir
dönemde kurulmuş olanlar da dâhil bunlar
doğrudan Cumhuriyete intikal ettiler ve

ülkeyi

devraldım

diyor.

Yani

enkaz

nimet olarak görürler. Ülke ve toplum bunlara
en

azından

Türkiye'yi
oldular.

minnet

II.
Böyle

duymalıdır.

Abdülhamid'den
bir

Çünkü

kurtarmış

psikolojiyi

yaymaya

çalışıyorlar. Yani bu bir algı yönetimi. İttihat
ve Terakki Partisi algıyı bu şekilde sunuyor
insanlara.

Sizi

Abdülhamid'den

kurtardık

diyor.

Cumhuriyet'in değerleri olarak da varlık

Cumhuriyet

Dönemi'nde

de

siyasal

partiler zaman zaman İttihat ve Terakki'nin
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bu argümanını kullanacaktır. Yani iktidara

hâlâ

geldiği

görüyoruz. Liyakat, kriter olmazsa önemli

zaman

bakıyor,

çok

başarılı

olamayacak. Zaten enkaz devralmıştım diyor.

uygulanmakta

olduğunu

maalesef

yerlere gelmek mümkün değildir.

Bu çok kullanıldı, hâlâ da kullanılıyor.

Tarihe bir bütün olarak baktığımızda

İkinci bir husus tasfiye. Yani devlet

birçok şeyi algılamak çok daha kolay olur.

kadrolarında müthiş bir tasfiyeye gitme.

Tarih aynı zamanda bize bir mesaj verir.

Dolayısıyla

Bugün bunları mı yaşıyoruz, daha önce de

ülkeyi

bizden

olanlar

ve

olmayanlar şeklinde bölmek. İşte İttihat ve

yaşamışız zaten.

Terakki'nin ikinci olumsuz icraatı da bu

başımıza ne gelmiş, manzara ortada. O

olmuştur. Mevkilere, makamlara, koltuklara

zaman bugün bunları yaşıyorsak, başımıza

yani bürokrasi ile ilgili veya başka alanlarda

neler geleceğini kestirebiliriz. Tarih bu imkânı

olsun bütün mevki, makamlara tayin için tek

veriyor, bundan yararlanmak lazım. Ama tarih

bir kriter geçerli olmuştur: İttihatçı olmak.

bilinmediği ölçüde bunlardan yararlanmak

Makama layık mıdır, kapasitesi yeterli midir,

söz konusu bile olamaz. O yüzden tarih

bunlara bakılmamıştır. Ön planda olan kriter;

önemli. Siz rehberlik yaparken tarih de

ittihatçı mıdır, değil midir? Yani bizden midir,

anlatıyorsunuz. Muhakkak ki birçok bilginiz

değil midir? Eğer bizden ise evet her türlü

var.

makama gelebilir. Bizden değilse de bütün

geçişteki ortak değerler anlamında çok sayıda

görevlerden

örnek var.

uzaklaştırılabilir

gibi

bir

uygulama yapılmıştır. Bu da tabi ki yönetimde

Aslında

Yaşadıklarımızdan sonra

Osmanlıdan

Cumhuriyet'e

Rehber

ciddi bir boşluk doğurmuştur. Kriter, liyakat

Dolmabahçe

olmayınca, layık olmayan birçok insan önemli

Sarayı'nın

borçlarla

mevkilere gelmişlerdi. O dönemde yaşanan

yapılmadığını söylediniz. Kırım Savaşı bir

birçok olumsuzluklarda bu uygulamanın ciddi

günde çıkmadı. Sonuçta belli bir süreç

bir payı olduğunu bilmek lazım. Liyakat ön

içindeydi. O dönem içerisinde Dolmabah- çe

plana alınmadı. Bizden mi, değil mi o ön

Sarayı'na para harcanmamış olsaydı, bu para

plana alındı. Sonra birçok olumsuz gelişme

Kırım'daki Savaşa harcanmış olacaktı. Sarayın

yaşandı. Bunlar Cumhuriyet dönemine intikal

parası borçlardan yapılmadı diyebilir miyiz?

etmiş olumlu ve olumsuz özelliklerdir. Vermiş

V. Engin

olduğum bu örnekler, Cumhuriyete intikal
etmiş ve maalesef uygulanmış şeylerdir.

Dolmabahçe Sarayı'nın yapımında dış
borç kullanılmamıştır. Bunu iddialı bir şekilde

Rehber

söylüyorum. Çünkü borçlanmanın ne zaman
başladığı belli. Sarayı iç borçlanmayla yapmış

Hâlâ uygulanıyor mu?

olabilirler o ayrı. Ama benim iddialı olarak

V. Engin

söylediğim

saray

yapımında

dış

borç

kullanılmadığı. Dış borcun alındığı

Örneği boşuna vermiyorum. Bunun
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tarih ve nereye harcandığı belli. Kırım Savaşı

hapse çevirtiyor. Yani Padişahın doğrudan bir

neticede 1853'te çıktı. 1854'te zaten ilk

kişiyi idam ettirebilmesi söz konusu değil.

borcumuzu almış olduk. Çünkü İngiltere -

Mahkeme kararı varsa onu onaylaması söz

Fransa kendi askerlerini getirdiler buraya.

konusu.

Bütün masraflarını da bize karşılattılar. Onun
ayrıca birçok sebebi var. Kırım Savaşına çok
fazla girmeyelim ama o sırada Dolmabahçe
Sarayı yapılıyordu.

ödeyince de alacaklı ülkelere şunu söyleme

Dediniz ki Tanzimat'tan sonra hiçbir
sultan idam anlamında bir şey yapamaz. Ama
günümüzde

de

olduğu

gibi

başka

yöntemlerle de sonuçlandırılabiliyordu. Bunu
kadar

gerçekçi

olarak

söyleyebiliriz.

Tanzimat Fermanı'nın belirli etkileri olmuştur
ama

Niye gücü vardı biliyor musunuz? Çok borçlu
bir devlet devir aldı. Borçları ödedi. Borçları

Rehber

ne

Üçüncü soruya gelince, Evet Sultan Abdülhamit'in gücü vardı. O gücü yadsımayalım.

Sultanlığı

tamamen

yok

olması

anlamında değil.

imkânı buldu. “Kardeşim tamam sana borcum
var ben senin borcunu ödüyorum. Bana
karışamazsın”. II. Abdülhamid döneminde
genel anlamda merkezi idare güçlendi, onun
dışında dünyadaki teknolojik gelişmeler ve
ustaca bir dış politika takip edildi. O yüzden
Dünya

siyasetinde

Sultan

Abdülhamid

dönemi Türkiye'si önemli bir aktördür.

Rehber

V. Engin
Zaten sultanlığın ortadan kalkması gibi
bir şey söz konusu değil tabii ki.

Paris

Antlaşması

var.

Anlaşmaya

göre

müttefik güçler diyor ki, Osmanlı İmparatorlu-

Rehber

ğu'na bir saldırı olduğu taktirde biz müdahale

II. Abdülhamid için yurt dışında çok

ederiz. Ancak daha sonra Osmanlının nasıl

etkin bir roldeydi. Osmanlı Devleti'nin böyle

yıkılacağına dair bu müttefik devletler plan

bir gücü vardı dediniz. Bu gücü neye

program yapıyor. Buradaki anlaşmanın hiçbir

istinaden söylediniz?

zaman hükmü olmamış mıdır? Olmamışsa bu

Diğer soruya gelince evet Tanzimat'tan
sonra

Sultanlar

idam

kararı

bir suç değil midir?

V. Engin

veremiyor.

Sultanlar sadece şunu yapabiliyorlar. Eğer

Şimdi Kırım Savaşının yaşandığı ortamı,

mahkemenin idam kararı varsa, idam kararını

Avrupalı psikolojisini iyi anlamak lazım. Kırım

onaylıyor

Bu,

Savaşı nedir? Önce Osmanlı- Rusya savaşıyor.

II.

Bir Müslüman ülke ile bir Hıristiyan ülke

uygulamayı

savaşıyor. O savaş devam ederken bir anda

tercih etmemiştir. Bütün saltanatı boyunca

devreye iki Hıristiyan ülke daha giriyor,

mahkemenin karar vermiş olduğu idam

İngiltere ve Fransa. Bunların savaşa

mahkemeden
Abdülhamid

veya

onaylamıyor.

sonraki
idam

süreç.

kararlarını

%

Kırım Savaşı'ndan sonra 1856 yılında

Mesela

kararlarını, bir iki istisna dışında, müebbet
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girmelerinin nedeni doğal olarak bir takım

rıma bu hakları verdim. Tek taraflı olunca

çıkarları var. Neticede şöyle bir sonuç var

istediği zaman vazgeçebilir. Ama uluslararası

ortada: İngilizler ve Fransızlar, Hıristiyan bir

antlaşmanın bir maddesi olarak girdiği andan

ülke olarak bir Müslüman ülkenin yanında

itibaren

savaştılar ve Hıristiyan kanı döktüler. Şimdi

antlaşma hükümlerini yerine getirilmesi için

İngiltere ve Fransa, Kırım Savaşı bittikten

baskıda bulunma hakları da oluyor. O yüzden

sonra Türkiye'ye şunu diyorlar, biz sizin için

Paris Antlaşması'ndan sonra bu tür talepleri

geldik, burada savaştık, dolayısıyla bir sürü

oldu. İngiltere ve Fransa, Osmanlı Devleti'ne

insanımız öldü, Hıristiyan kanı döktük. Biz

şu sözü verdin, antlaşmayı da imzaladın,

döndüğümüzde kamuoyuna hesap vermek

bunu yerine getir. Yani o şekilde bakmak

zorundayız. Nedir o hesap, bize ne kazandınız

lazım, Paris Antlaşması sonraki yaşanan

diye soracaklar. Hesap vermemiz lazım. Bir

gelişmelere. Bu dışarıdan müdahale gibi

takım tavizler almadan buradan gidemeyiz.

gözüküyor

Dolayısıyla ne oldu, Islahat Fermanı. Şimdi

devletlerin bir dayanağı var. Paris Antlaş-

Tanzimat

Fermanı

ama

aslında

ülkelerinin

müdahale

o

için

Fermanı

ması'nın 9. madde diyor ki, bunu sen
imzaladın, yapman lazım. O yüzden işte

doğrudan

ve

Islahat

imzalayan

birbirinden çok farklıdır. Islahat Fermanı
İngiltere

ile

artık

talebi

sonraki bir takım talepler tabi hep söz konusu

üzerine yapıldı ve oradaki tanınan ayrıcalıklar

oldu. Fakat Paris Antlaşmasının o hükmünü

sadece

unutmamak lazım. O devleti zor durumda

Gayrimüslimler

Fransa'nın
içindir.

İngiltere,

Fransa askerleri, politikacıları ülkelerine şunu

bırakıyor.

söyleme imkânına kavuştular. Evet, Hıristiyan

dayatmaya geliyor. Mesela II. Abdülhamid bu

kanı döktük ama işte Hıristiyanlar için bu

dayatmalara çok fazla prim vermedi. Fakat

tavizleri aldık. Artı Islahat Fermanı 9. madde

Sultan

olarak

dayatmalar etkili oluyordu.

Paris

Antlaşması'na

girdi.

Paris

Çünkü

Avrupalı

Abdülmecid

devletler

döneminde

bu

Antlaşmasına girdiği andan itibaren tek taraflı
bir metin olmaktan çıkıyor. Ferman dediğimiz
olay, Padişah diyor ki ben vatandaşla
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SULTAN II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİNDE İSTANBUL’DA TURİZM
HAREKETLERİ VE REHBERLİK MESLEĞİNİN KURUMSALLAŞTIRILMASI

Prof. Dr. Vahdettin Engin*

Rehberlerin tarihi iyi bilmeleri önemli.

algı değişse de, yine de bir kesim insan için,

Bunu önemsiyoruz. Siz, turistlere İstanbul'u

II. Abdülhamid baskıcı, despot bir padişahtır.

ve

anlat-

Bunun tam olarak gerçeği yansıtmadığını

mışsınızdır. Böyle bir seminerin yapılmasıyla

Topkapı

söyleyelim. II. Abdülhamid ülkesini iktidarda

yeni bilgiler edinme imkânı ortaya çıkacaktır.

bulunduğu yıllar boyunca başarıyla yönetmiş

Bu

bir devlet başkanıydı. Ancak kendisinden

seminer

Sarayı'nı

belki

defalarca

de

bazı

yanlışlıkları

düzeltme fırsatı verecektir.
Rehber
hikâyelere

olarak
ihtiyaç

önceki dönemden çok kötü bir miras devir

turistlere

anlatacak

duyuyorsunuz.

Gelen

turistlere anlatacak hoş hikâyeler olması
lazım. Bunların mümkün olduğu kadar doğru
olması da önemli.

almıştı. İflas etmiş bir ülke devralmıştır.
1875'te maliyenin iflası. Sonrasında devlet,
Osmanlı - Rus Savaşı ile karşı karşıya
kalmıştır. II. Abdülhamid'in idare etmekte
olduğu ülke geleceğe yönelik iyi mesajlar
veren bir ülke değildi. II. Abdülhamid ülkeyi, o

Benim ele alacağım konu, 19. yüzyıl'da

noktadan alıp, iktidarının sonunda önemli bir

ne tür turizm faaliyetleri yaşanmış, zaman

noktaya

zaman ne tür aksaklıklar ortaya çıkmış? Onlar

biliyoruz, önemli bir iş yapmıştır. Niye önemli,

üzerinde duracağım.

bunu başarabilmiş olması önemli. İktidarı

Bugün

ele

alacağımız

konu

‘II.

Abdülhamid Dönemi'ndeki turizm hareketleri
ve

bir

de

rehberlik

mesleğinin

kurumsallaşması'. Bu konunun çok somut
örnekleri var. Bu yüzden bu konuyu tercih
ettim. Çünkü II. Abdülhamid Dönemi'nde bir
çok alanda olduğu gibi bu alanda da
kurumsallaşma var. Turistlere hizmet edecek
rehber nasıl olmalıdır, bunun sistematiği
ortaya

konmuştur.

doğmuştur.

Bunların

Bu

bir

hepsi

ihtiyaçtan
belgeli.

Bir

rehberin nasıl olması gerektiği konusunda bir
nizamname

hazırlamışlar,

bu

belgeler

elimizde var.
Önce II. Abdülhamid ile ilgili kısaca bilgi
vereyim. Türk kamuoyunda son dönemlerde
II. Abdülhamid hakkında her ne kadar

getirebilmişse,

ki

getirdiğini

devraldığında ülkenin dış borçları; bir yıllık
gelirin 14 katıydı. Savaş ortamına girilmiş,
Osmanlı - Rus Savaşı ile karşı karşıya
kalınmıştı.

II.

Abdülhamid

iktidarı

devrederken ülkenin dış borçlarını ülkenin bir
yıllık geliri tutarına kadar düşürmüştü. Bunun
dışında dış politikada ve ülke içerisinde
yapmış olduğu olumlu icraatlar vardır. Bunlar
demiryolu ve eğitim seferberliği gibi üzerinde
durulması gereken konulardır. Bir bütün
olarak baktığımızda artıları eksilerinden fazla
olan bir devlet başkanı ile karşı karşıyayız. Bu
anlamda II. Abdülhamid dönemi önemlidir.
Günümüzde devam eden birçok müessese II.
Abdülhamid
Başarıyla

zamanında
bugün

de

kurulmuştur.
işlevlerini

sürdürmektedirler.

* Marmara

Üniversitesi Tarih
Böiümü Öğretim Üyesi
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Bu dönemde Cumhuriyet'in bir nevi
zemini

atılıyor.

kadroları,

o

Cumhuriyet'in

dönemde

kurucu

açılan

okullarda

büyük şehirlerine bağlama projesi Kırım
Savaşı'ndan itibaren var. Bunun getireceği
imkanlar

değerlendiriliyor

ve

neticede

yetiştiriliyor. Bütününe baktığımız vakit II.

İstanbul'dan

Abdülhamid

olmakla

uzanan bir demiryolu hattı düşünülüyor. Bu

beraber, ülkesini başarı ile idare etmiş bir

da turizm hareketleri açısından önemlidir.

devlet adamıdır.

Öncelikle bununla başlıyorum. Çünkü artık

bir

takım

zaafları

Turizm faaliyetlerine bakacak olursak, II.
Abdülhamid Dönemi'nde önceden özel izin
almak

suretiyle

camilerin

gezilmesi

söz

gelmiş

Avrupa'ya

kadar

insanlar kolay yolculuk yapmaya başladı.
Şöyle

bir

olay

yaşanıyor

ki,

bu

da

enteresandır. Önemli bir hikâye çünkü bu da.

konusuydu. Özellikle yabancı sefirler veya
İstanbul'a

başlayıp,

İstanbul-Edirne hattı yapılıyor. Bu hat

önemli

konuklar

yapılırken öncelikle 1870 yılında Yediku-

gezmek

istiyorlar.

le-Küçükçekmece arasındaki banliyö hattı

Padişah izin veriyor, geziyorlar. Ayasofya

açılıyor. Sonra Edirne'ye kadar devam edecek.

Camii'ni

izin

Yedikule - Bakırköy - Yeşilköy- Küçük-

veriyor, geziyorlar. Bunlar bir nevi turizm

çekmece banliyö hattı çalışmaya başlıyor. Bir

hareketleri. III. Selim Dönemi'nden itibaren

süre sonra yolcular şikâyetçi oluyorlar. Şimdi

bunun

biz

Sultanahmet

Camii'ni

gezmek

istiyorlar.

örneklerine

Padişah

rastlıyoruz.

Özel izin

burada

trenden

iniyoruz.

Trenden

alınmak suretiyle bu tarz gezilerin yapılması

indiğimiz nokta Yedikule, şehrin merkezine

ulaşım imkânlarının elverişli hale gelmesinden

uzak. Dolayısıyla niye bu hat Sirke- ci'ye

itibaren çoğalmıştır. Bu da iki şeye bağlıdır;

kadar gelmez? Yolcularda böyle bir düşünce

• Buharlı yolcu gemilerinin çalışmaya
başlaması. Süratli bir şekilde İstanbul'a geliş gidişi kolaylaştırmıştır.

var. Hattın başlangıcının Sirkeci olmasını
istiyorlar. İstanbul - Avrupa Hattını yapan
demiryolu şirketi de buna taraftar. Kendi
yolcusunun artması açısından; evet diyorlar,

• Demiryolunun kullanılıyor olması. Bu
da İstanbul'a geliş - gidişi kolaylaştırmıştır.

bu hat Sirkeci'ye kadar gitmeli. Fakat iki tane
ciddi handikap var. Belki bir tanesi diğerine

Özellikle II. Abdülhamid Dönemi'nden

göre daha hafif sayılabilir. Birincisi; demiryolu

itibaren ciddi bir turizm hareketinin hayata

hattı Yedikule'den girdiği andan itibaren

geçirildiğini

Şark

oradaki surların, bir trenin geçebileceği kadar,

Viyana'dan

yıkılması gerekecek. Dolayısıyla bu bir engel

Berlin'den veya Paris'ten yola çıkan yolcuların

teşkil ediyor. Fakat daha önemli bir engel var.

İstanbul'a gelmesi ve İstanbul'dan Avrupa'nın

Sirkeci'ye gelmesi durumunda tren hattı

önemli şehirlerine gitmeleri.

Topkapı Sarayı'nın bahçesinden geçecek. Bu

Ekspresi

görebiliyoruz.
var.

Meşhur

Avrupa'dan,

Şark Ekspresi 12 Ağustos 1888'de ilk
defa işlemeye başladı. Henüz Sirkeci Garı yok.
Ama İstanbul'u Avrupa'nın belli başlı

dönemde bu durum ciddi bir handikaptır.
Surların yıkılması önemsenmese bile trenin
Saray

bahçesinden

geçecek

olması

çok

önem-
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seniyor. 1870 yılından söz ediyorum. Bu

time demiryolu yapılsın da isterse sırtımdan

anlamda

geçsin

kamuoyunda

bir

tartışma

razıyım”.

Sultan

Abdülaziz'in

bu

başlamıştır. Tartışma konusu şu; “Saray

cevabı teknolojiye sahip çıkması açısından

Bahçe- si'nden tren geçer mi? Geçmez mi?”

önemlidir.

Bunun taraftarları ve aleyhtarları var.
Aleyhtar olanlardan bir grup çok enteresan.
O dönemin çevrecileri. İstanbul'da çevreci bir

Nitekim hat Sirkeci'ye kadar

yapıldı. 1875 yılında demiryolu Bulgaristan'a
kadar uzamıştı. Avrupa'yla bağlantı hatlarının
kurulması ise 12 Ağustos 1888.

grup var. Diyorlar ki; “Saraybur- nu dünyanın

Niye Avrupa ile daha önce bağlantı

en havadar bir mevkiidir. Buraya lokomotifler

kurulamadı? Çünkü 1877-78 Osmanlı - Rus

gelecek. Dumana boğacaklar. Dolayısıyla tren

Harbi başlayınca bir takım şeyler aksadı.

Sirkeci’ye kadar gelmesin. Başlangıç hattı

Ondan

Yedikule istasyonu olmaya devam etsin”.

hatlarını kim yapacak derken iş 1888' e kadar

Çevreci grup böyle düşünüyor.

uzadı.

Meseleye muhafazakâr yönden bakanlar

sonra

Avrupa

da

müzakereler,

ile

direkt

önce

de

bağlantı

demiryolu

da var. Onlar da; “Padişah’ın Sara- yı’nın

bağlantısından

bahçesinden demiryolu geçer mi, bu kadar

hareketi var. Bazı örnekler vereceğim. Belki

olmaz”, diyorlar. Yani muhafazakâr yaklaşım.

tesisleşme

Daha ticari bir yaklaşım da var. O sırada

Arnavutluk'ta bulunan Avlonya şehri, o

tramvay şirketi Eminönü- Aksaray- Yedikule

dönemde bir Osmanlı kenti. Avlonya bir

hattını inşa ediyor, henüz bitmemiş. Tramvay

liman

şirketi,

sefirler,

tren

Sirkeci'ye

gelirse,

kendi

anlamında

kenti.

Orada

ikamet

birçok

önemli.

yaşayan

eden

turizm
Bugünkü

yabancılar,

kişiler,

şehrin

yolcularını kaybedeceğini düşünüyor. Yani

havasından

Tramvay şirketi de karşı çıkanlar arasında.

havasının,

Bunun yanında taraftar olanlar da var ki

şikâyetçiler.

başında

dönemin

şehre yakın bir mevkide bulunan Soğuksu

Sadrazamı Âli Paşa geliyor. Bir toplantı

diye bir yere gidiyorlar. Bu olay 1868 yılına

yaparak ayrıntılı bir şekilde ne yapacaklarını

ait. Yine Sultan Abdülaziz Dönemi. Yaz

düşünüyorlar. Konuları müzakere ediyorlar.

mevsimini Soğuksu'da geçiriyorlar. Oradaki

Toplantılar, müzakerelerde herkes kendini

yerel yetkililer diyor ki; “bu adamlar her yaz

haklı görüyor. Bu aşamada Âli Paşa bir öneri

gelip gidiyorlar. Av- lonya’dan gelip, Soğuksu

getiriyor. Diyor ki;

da yazlarını geçiriyorlar. Avrupa’yla olan

demiryolu

şirketi

ve

“Beyler anlaşamıyoruz. O zaman ne
yapacağız, mal sahibine soracağız”. Mal
sahibi kim? O dönemin padişahı Sultan Aziz.
Dolayısıyla Sultan Aziz'e soruldu. O'nun da
çok meşhur bir cevabı vardır. “Memleke-

rahatsız
hem

olduğu

suyunun

Dolayısıyla

yaz

için,

hem

kötülüğünden
mevsiminde

haberleşmeyi de buradan gerçekleştiriyorlar.
Dolayısıyla buraya bir tesis yapalım. Gelsinler
bizim tesislerimizden faydalansınlar’. Onun
üzerine, o dönemdeki rakamla söylüyorum,
dört bin kuruşluk masrafla devlet buraya bir
turizm tesisi yapıyor. Bu bina Soğuksu'ya
gelecek
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olan yabancıların hizmetine sunulmuş oluyor.

Bunun için görevliler vazifelerini dikkatle

Kesin

yapmak

bir

şekilde

söylemek

zor

ama,

durumundadırlar.

Müslümanların

muhtemelen ülkemizdeki turizm için 1868

veya Gayri Müslimlerin ibadethanesi olsun

yılında yapılmış ilk tesis bu.

fark etmez. Gelen turistler hangi dine mensup

Daha önce söylediğim gibi ziyaretçiler
tarihi yerleri özel izinle gezebiliyorlar, hatta
padişah sarayda olduğu zaman bile. Mesela
III. Selim Topkapı Sarayı'nda ikamet ederken
özel izinle Sarayı gezen yabancı misafirler
olmuştur.
Giderek ulaşımdaki avantajlar ile gelen
gidenlerin sayısı arttı. Gelenler arttıkça bazı
turistlerin

olumsuz

karşılaşılıyor.

davranışları

Mesela,

ile

de

belgelerden

anlaşıldığına göre, yabancılar camilerde hal ve
hareketlerine çok dikkat etmiyorlarmış. Bir
takım yanlış hareketlerde bulunuyorlarmış.
Mesela

süslemeleri

koparıyorlar,

zarar

veriyorlar. Belgede özellikle belirtilmiş. Diyor
ki;

"Özellikle

Yunanlı

turistler

gezdikleri

camilerin duvarlarına çirkin yazılar yazıyorlar”.
Bu durum tespit edilmiş. Bu durum camilerde
ibadet eden Müslümanları rahatsız ediyor.
1887 yılında, Sultan II. Abdülhamid'in
emri

ile

bir

nizamname

yayımlanmıştır.

Nizamname dediğimiz, turistler İstanbul'a
geldiğinde nasıl hareket edecekler, hangi
prensipler çerçevesinde, Camileri, Sarayları
nasıl gezecekler? Bu önemli, bu yüzden
üstünde

duracağım.

Mesela

deniyor

ki;

"İstanbul’ da; Ayasofya Camii, Küçük Ayasofya,
Kariye Camileri gibi Gayri Müslim halkın
ziyaretine öteden beri izin verilen kutsal
mekanları

ziyaretleri

Müslimlerin

dini

adaba

esnasında
riayet

Gayri
etmeleri

olursa olsun ibadethanenin kurallarına saygı
duymak

zorundadırlar’ Yine bunun gibi;

ziyaretçiler kutsal yerlere girdiklerinde gerekli
hürmeti

gösterecekler.

giyecekler.

Ayaklarına

Gezdikleri yerlerde

terlik

yanlarında

görevlilerden bir ya da bir kaç kişi bulunacak.
Görüldüğü üzere, 1887 yılında gezecek
seyyahlar

ve

gezdirenler

için

standart

getirilmeye başlanmış. Bir başka standarttan
daha bahsedeceğim. Sözü edilen caminin ve
özellikle Ayasofya Cami'nin dâhili süslemeleri
olmak üzere kubbe ve duvar yüzeylerini
kaplanmış

olan,

ziyaretçiler

tarafından

yaldızlı

süslemelerin

koparılıp

alındığı

bilinmektedir. Daha önce bunlar yaşanmış.

%

Nizamname de bu hususu ortaya koyuyor.
Camilerin güzellik ve letafetine zarar verecek
bu gibi şeylerin meydana gelmesi katiyen
tasvip edilmemektedir. Bunun yanında duvar
ve zemine yazı yazmak, çizgi çizmek, resim
yapmak

kesinlikle

tarafından

bu

verilmesinin
öncelikli

yasaktır.

gibi

engellenmesi

vazifesidir.

Ziyaretçiler

hallere
Kutsal

meydan
görevlilerin

mekânlarda

bulunan eski eserlerin, değerli kitapların iyi bir
halde muhafazası da görevlilere ait bir
vazifedir. Bütün bu vazifeleri yerine getirmede
görevli olan yetkililerin, görevlerini aksatması
durumunda

veya

kullanmaları

halinde

görevlerini
haklarında

kötüye
cezai

müeyyide uygulanacaktır.

yanında, bu mekanların zarar görmemesi için
dikkatli davranılması gerekmektedir.
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Ayasofya Camii İç Mekan, Gaspare Fossati, Louis Haghe, Londra 1852, TSMK. Y.B.2670

Gördüğünüz gibi bir standart daha

gezilebilir ancak bu ezan okunurken ve

getirildi. Herkes işini iyi yapsın ve özellikle

namazın kılındığı saatler dışında gerçekleş-

eski

Bu

melidir, deniliyor. Görevlilerin ziyaretçilere iyi

ezan

davranmaları önemli vazifeleri arasındadır.

eserlere

vurgulanıyor.

de

zarar

verilmesin.

Bir

başka

husus;

okunurken ve ibadet yapılırken ziyaret yasak.

Bununla beraber sözü edilen uygunsuz

Camiler
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hallerin meydana gelmesine engel olmak için

dır. Söz buraya gelmişken bir iradesinden de

görevliler

özenle

örnek vereyim. Mesela şunu öngörmüş; trenle

görevlerini yapacaklardır, denilmekte. Demek

fevkalade

gelen yabancılar için, özellikle şehre girdikten

ki 1887 yılında bir standart getirilmiş, bir

sonra

kurumsallaşma oluşmaya başlamış.

Abdülhamid kafa yormuş ve irade çıkarmış.

Sonraki

dikkat

dönemlerde

ve

görüyoruz

ki,

İstanbul'a gelen ziyaretçi sayısı fazlalaşınca
başka

bir

aksaklık

kendini

gösteriyor.

Dolayısıyla doğrudan rehberlik mesleğiyle
ilgili bir problem bu. Bu aksaklık üzerine de
yeni bir kurumsallaşma gündeme geliyor. O
da rehberlerin ne şekilde olması ile ilgili bir
kurumsallaşma söz konusu. Mesele ne? Bu da
1890 yılı. Nizamnamenin yayınlanmasından 3
yıl sonra rehberler yine vazifelerine devam
ediyorlar. Fakat bir şikâyet var. Şikâyet
edenler de yine rehberlerin kendi aralarından
bir grup. Şunu da söyleyelim. O zamanın
rehberleri

hep

Gayri

Müslim'di.

Çünkü

yabancı dili onlar iyi biliyorlar. Rehberlik
Müslümanların çok ilgi alanına giren bir
meslek değil. Dolayısıyla şikâyet edenler de
Gayrı Müslim, şikâyete konu olanlar da Gayri
Müslim. Nedir şikâyetin sebebi? Rum, Ermeni,
Yahudilerden

oluşan

rehberler

mağaza

sahipleri ile anlaşarak turistleri kandırıyorlar.
İstanbul'da gezdirdikleri turistlere yalan yanlış
bilgiler anlatıyorlar. Özellikle de Osmanlı ve
İslâm Dini aleyhinde bilgi veriyorlar. İkinci bir
şikâyet konusu da bu. Ortada böyle bir
problem varsa, bu problemin giderilmesi
gerekmektedir. Dolayısıyla II. Abdülhamid
devrededir.

çevrenin

iyi

görünmesi

için

II.

Diyor ki, “malum olduğu üzere bir şehre yeni
gelen biri için ilk gördüğü manzaranın tesiri
kalıcı olmaktadır. Dolayısıyla İstanbul’a ilk
gelecek olan ecnebilerin göreceği Müslüman
mahallelerinin iyi görünümlü olmasına dikkat
edilmelidirBunu düşünmüş. Trenle gelenlerin
ilk intibaları güzel olsun diye düşünmüş. Ama
mevcut durumdan da rahatsız. Şöyle devam
ediyor:

“Hal böyleyken Osmanlı Devleti’nin

başkentinin Avrupa’ya açılan yönü olan ve
demiryoluyla

gelecek

olan

seyyahların

öncelikle gözüne çarpacak olan Yedikule’den
Kumkapı’ya olan demiryolu güzergâhının iki
tarafında tenekeden kulübeler vardır. Bu
ortalığı çirkinleştirmektedir. Bu kulübelerde
daha çok göçmenler oturmaktadır. Dolayısıyla
göçmenleri çok mağdur etmemek şartı ile
başka bir yere yerleştirip, kulübeleri de
ortadan kaldırın. Gelen yabancılar da güzel bir
şehir manzarası ile karşılaşsınlar". İlgili bir
adam

mı?

İlgili.

Bir

süre

sonra

gerçekleşmediğini görünce bir irade daha
yayınlanıyor. “Bir süre önce irade de bir
şeylerden bahsetmiştim ama gereği yerine
getirilmedi. Şehre girince demiryolu hattında
bulunan

kulübeler

oturanlar,

eğer

kaldırılsın.

ihtiyaç

durumu

Burada
olursa

bunlardan özellikle ziraat ile uğraşan var ise,
taşraya gönderilerek bunların bir meslek

Enteresan bir adamdır II. Abdülhamid.

sahibi

olmasını

sağlayabilirsiniz”.

Veya

Böyle işler ile ilgilenir. Rehberlerin nasıl

İstanbul'un münasip yerlerine yerleştirin ama

olması gerektiği ile ilgilenir. İstanbul'da veya

şu işi halledin diyor. II. Abdülhamid'in bu

ülkede olup biten her şeyden de haberi var

konular ile ilgili olduğunu görüyoruz. Nitekim
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bunu hep sağlamaya çalışmışlar ama, Padişah

zaretine

emri

Müracaatları

de

olsa

da

bazı

şeyler

hayata

geçirilemeyebiliyor.
Aynı

bağlı

olarak
üzerine

hizmet

görecekler.

önce

haklarında

inceleme yapılacak, iyi ahlaklı, namuslu ve

şekilde

rehberlerin

bu

tarz

hareketleri de Padişahın kulağına gitmiştir:

dürüst oldukları belirlenirse rehberlik hakkı
kazanacaklardık’.

Rehberler, satıcılarla anlaşıyorlar, yanlış şeyler

Bu aşamaya gelinceye kadar rehberlerin

anlatıyorlar. Dolayısıyla nasıl bir nizamname

geçirmeleri gereken başka safhalar da var. İyi

yapılıp, ziyaretlerin nasıl olacağı, camilerin,

ahlak sahibi olmanın yanında şehremaneti

Sarayların

gezileceği

yani o dönemin belediyesince, yabancı dil

konusunda standartlar konulduğu gibi bu

bilen uzman kişiler tarafından oluşturulan bir

defa

standart

imtihan heyetinin karşısında başarılı bir sınav

getiriliyor. 1890 yılından itibaren geçerli

vermeleri gerekecek. Yani belediye tarafından

olmak üzere bu standartlar konulmuştur.

oluşturulan uzman komisyon, rehberleri bir

Öncelikle İstanbul'a gelen ziyaretçiler her

sınava tabi tutacak. Bu sınavda hem yabancı

geçen gün artıyor. Fakat bunlara hizmet eden

dil bilgileri ölçülecek, hem de anlatacakları

rehberler hatalı hareket ediyorlar. Dolayısıyla

konularla ilgili bilgileri var mı, yok mu, bunlar

buna bir sistem getirmek gerekir. Ne olacak?

ölçülecek.

da

hangi

şartlarda

rehberlerle

ilgili

bir

Rehber nasıl olmalıdır? Rehberler için
standart

getiriliyor.

olmayan

namuslu

Rehberler
ve

sabıkası

dürüst

insanlar

arasından seçilecek. Bu amaçla bir yönetmelik
hazırlanacak. Durumları yönetmeliğe uygun
kişilere bir rehberlik sertifikası verilecek.
Turistlerle

ancak

bu

Rehberlik

sertifikası

kişiler

ilgilenecek.

olmayan

bir

kişi

İstanbul'a gelen turistleri gezdiremeyecek.

Ancak

bütün

bu

aşamaları

geçtikten sonra rehberlere resmi bir belge
verilecek. “Evet, sınavdan başarılı olmuştur. İyi
şeklinde. İşin biraz daha ileri boyutunu da
düşünerek,

verilecek

olan

belgelerin

güvenilirliği üzerine de durulmuş. Herhangi
bir sahtekârlık olmaması açısından, sahte bir
belge hazırlanmaması ve de o belgelerin
başkaları tarafından kullanılmaması açısından
bir tedbir de düşünülmüş. Verilecek olan

Yine bir başka konuda da standart

belgede

rehberin

getiriliyor. Bir komisyon oluşturulmuştur ve

Rehber,

hizmetinde

bu

öncelikle bu fotoğraflı belgesini göstermek

komisyon

hazırlamış

olduğu

bir

fotoğrafı

yer

bulunacağı

alacak.
turistlere

yönetmelikte şu hususlar belirtilmiştir. “Otel,

zorundadır.

han ve diğer yerlerde misafir olarak bulanan

Belgesini göstermek suretiyle turistleri ikna

yerli ve yabancı turistlere kılavuzluk ve

edecek. Yetki belgesinin diğer sayfasında

tercümanlık yapacak kişilerin belli nitelikleri

belge sahibinin kılavuzluk ve tercümanlık

taşıması

Osmanlı

yapabileceğini belirten Türkçe ve Fransızca

vatandaşı olsun, gerekse yabancı kökenli olsun

bir yazı olacak. Bu yazılarda turistlere yönelik

bu rehberler doğrudan Zaptiye Ne

birer hatırlatma da var. Orda deni-

gerekmektedir.

Gerek

%

ahlaklı, dürüst bir insandır. Rehber olabilir"

“Evet,

ben

resmi

rehberim”.
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liyor ki; “Bu kişi gerçek rehberdir. Ona

ki belgesinin kapağı meşin olacak denmiş.

güvenebilirsiniz”.

belgeyi

Sayfaları gayet sağlam kâğıttan olacak ve

gösterdiği zaman turistler de bu yazıyı orada

taklit edilemeyecek surette yapılması gereği

görebiliyorlar. Gerçek rehberdir dolayısıyla

üzerinde

kılavuzluğuna güvenebilirsiniz, şeklinde. Aynı

rehberler gereken ücreti ödemek suretiyle bu

zamanda şu da yazılıyor rehberlik belgesinde.

belgeyi temin edebilecekler. Böylece en

“Turist, rehberden herhangi bir kötü muamele

azından diğer bazı rehberlerin kötü niyetli

gördüğü durumlarda zabıtaya müracaat etme

faaliyetlerinin önüne geçilmek üzere böyle bir

hakkı

uygulama

gerçekleştiriliyor.

rehberlik

mesleğinin

vardır”.

Rehber

Turiste

bu

bu

husus

da

hatırlatılmış.

durulmuş.

İmtihanı

kazanan

Bu

aslında

kurumsallaşması.

Rehberlik mesleği resmi olarak 1890 yılı

Rehber

itibari ile yasal statüye kavuşmuştur. Bununla

Abdülhamid bu kararı verirken nereden

ilgili

belgeler

elimizde

mevcut.

Bunu

esinlenmiş. Avrupa'da yapılan bir uygulama

rahatlıkla

mı? Onu mu öğrenmiş?

belgesini gördüm ve onunla ilgili bir makale
yazdım.

V. Engin
Şimdi Abdülhamid devlet başkanıdır

nasıl
Son

söyleyebiliyorum?
derece

somut

Çünkü

ve

doğru

bilgilerdir bu anlamda.

ama her konuyu doğrudan kendisinin bilmesi

O dönemde rehberler için yapılan bu

söz konusu değildir. Dolayısıyla her zaman

düzenleme haricinde otellerin, gazinoların

uzmanlardan görüş alır. Kendisinin öncelikle

veya bazı turistik yerlerin de denetlenmesi

kanaati şu. Bu işe bir düzen getirmemiz

için belli standartlar getiriliyor. Bir kere otel

gerekiyor,

ve

rehberlik

olayına

bir

düzen

gazinolar

garip

isimler

kullanmasın

getirelim. Sonraki aşamada bunları kendi

deniyor. Kullanılan isimlerin anlamlı olması

kafasından yapması söz konusu değil. Nedir

isteniyor. Bir de bu isimler kapılarının üzerine

bu işin standardı? Tabii daha çok Avrupa'ya

yabancı dilde yazılıyor. Bu da sakıncalı olarak

bakıyorlar. Avrupa'da bu işler nasıl oluyor,

görülüyor. Bu tür müesseseye sahip olanların

Nizamnameleri nedir, uygulamaları nedir?

veya kiracıların kapıları üzerine koyacakları

Bakıyorlar, 'evet bu bizim içinde uygundur.'

levhaları için öncelikle şehre- manetinden izin

denir, sonra da tabii ki uzmanlar tarafından II.

almaları gerekiyor. Oteline veya mağazana

Abdülhamid'e sunulur. O da bakar, 'Evet

isim

uygundur' der. Dolayısıyla yürürlüğe girer.

levhayı şehremaneti görecek, izin aldıktan

Süreç bu şekilde işliyor.

sonra

Görülüyor ki rehber yabancılara kötü
muamelede

bulunacak

olursa

turistin

zabıtaya müracaat etme hakkı var. Hatta bu
hakkınızı kullanın diye vurgulama yapılmış. Bu
da rehberin yetki belgesinde yazılı. Yet

mi

vereceksin.

onu

Hazırlamış

kullanabileceksin.

olduğun
Buradaki

müessese isimleri saçma sapan olmayacak,
uydurma şeyler olmayacak, ülkedeki ahlak
kurallarıyla uyum içerisinde olacak. Buna
aykırı hareket edenler için de 5 altın ceza
müeyyidesi ortaya konmuş. 5 altın 5 lira
demek. O dönem için iyi bir ra-
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kam sayılabilir. Bu önemli tabii ki, müesse-

onlar için özel bir yer ayrılmış. Ama buna

selere

rağmen “Satıcılar son zamanlarda çeşitlenip

verilen

isimler

Türkçe

olacak.

Hassasiyetle bunun üstünde duruluyor. Büyük

çoğaldılar.

harflerle ve öncelikle Türkçe isim yazılacak.

barakalar vücuda getiriyorlar. Bunlar olması

İhtiyaç duyulursa altına yabancı dilde de o

gerekenden farklı ve ahaliye sıkıntıya sebep

müessesenin ismi de yazılabilir. Ama isim

olacak

Türkçe olacak, üstünde de Türkçe ibare

Bunların önüne geçilmelidir’. Yani o dönemde

muhakkak olacak.

de satıcılar önemli bir problem. Bunlara şu

ve

şekil

gayrı

almaya

muntazam

başlamışlardır.

şekilde standart getiriliyor. Özellikle Yeni

Rehber

Cami Meydanı ve civarında eskiden beri

Osmanlıda Arapça Farsça kullanılıyordu?
Özellikle Türkçe mi olması gerekiyor?

Pazartesi
olacak.

Osmanlılar

kendi

Türkçe

diyorlardı.

diyerek

aslında

kullandıkları

Biz
hata

bugün

dile

Osmanlıca

yapıyoruz.

Aslında

Osmanlıca diye bir dil yoktur. Osmanlıca bir
yazı olayıdır. Türkçe'nin Arap alfabesiyle
yazılması olayıdır. O kadar çok belge okudum
ki bu konuyla alakalı. Her zaman kullanılan
kavram Türkçedir. Mesela yabancı bir şirketle
imtiyaz mukavelesi yapılıyor. Mukavelede
deniliyor ki; ihtilaf durumunda Türkçe metin
esas alınacaktır. Doğrudan Türkçe kavramı
kullanılıyor. Kendi kullandıkları lisana Türkçe
adı verdikleri için ne zaman gündeme gelse
Türkçe

kavramı

kullanıldığını

görebiliyoruz. O yüzden Osmanlılar Arapça ve
Farsça kullanıyorlardı düşüncesi büyük bir
yanılgıdır.
Yine turistlerin en çok şikâyet ettikleri
şeylerden

birisi,

günümüzde

de

yine
bunlar

muhtemelen
söz

günleri

kurulan

pazar,

yine

kurulmalıdır. Yani satıcıların birer sabit yerleri

V. Engin

bu

bir

Çadır

konusudur,

satıcılar. 1906 yılındaki bir belgede şöyle
deniliyor:
“Camilerin civarında tesbih, kitap ve buna

Sadece

orada

satışlarını

yapabilecekler. Diğer zamanlarda söz konusu
çadır ve barakaların yerlerini tesbihçi, kitapçı,
miskçi gibi öteden beri camilerin havalisinde
bulunan esnafa mahsus sundurmalar inşa
edilirse, caminin etrafına bir düzen ve temizlik
getirilmiş olacaktır. Bu sundurmaların içinin
bölümlere ayrılması, dışının kurşuni renklere
boyanması,

saçaklarının

süslenmesi

ve

boyalarının senede bir defa yenilenmesi
halinde görüntüleri de zarif olacaktır.
Görüldüğü üzere, İstanbul'daki turizm
hareketleri deyince çok gündemde olan ve
her zaman karşılaşılan şeylerden birisi de bu
satıcıların durumu. Bunların ortalıkta dolaşıp,
turistleri rahatsız etmesi yerine onlara sabit
mekânlar yapılmalı. Aslında kısmen bu tür
mekânlar var. Ama satıcılar yerlerinde durmak
yerine sağda, solda dolaşıyorlar. Dolayısıyla
belediye sabit mekânları kullanma konusunda
bunları uyarıyor. Ayrıca da yeni yapılan
mekânların

da

estetik

anlamda

güzel

görünmesi için önlemler düşünülmüş. Diğer
taraftan bunlar uygulanıyor.

benzer çeşitli eşya satan esnaf için öteden beri
sergi tarzı bir yer bulunmaktadır’. Yani
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Turizm hareketleri açısından önemli ve

Almanlar seyahat etmeyi seven insanlar", -ki

şikâyete konu olan diğer bir husus, bazı

1916 yılında Almanya ile müttefik olarak

görevlilerin

olmadığı

beraber savaşıyoruz- Müttefik olduğu için

halde çeşitli isimler altında para toplamaları.

Almanlar daha ön plana alınmış. “Her sene

Adam görevli değil, aslında görevli de işi bilet

gezmek için İsviçre’ye, İtalya’ya gidiyorlar.

kesmek

turistlerden

değil.

Diyor

hakları

ben

Buralarda birçok harcama yapıyorlar. Biz

bakıyorum. Parayı ödeyip girebilirsin”. Mesela

ki

“Buraya

pekâlâ bunları İstanbul’a yönlendirebiliriz.

Sultanahmet ve Ayasofya Cami'lerin- de

İstanbul’a gelmelerini sağlayabiliriz”. Şu da

görevli olarak çalışan bazı hademeler giren

deniyor: “İsviçre ve İtalya nedir ki İstanbul’un

çıkan yabancılardan duhuliye adı altında 5 er

güzellikleri yanında? İstanbul’un sahip olduğu

kuruş alıyorlarmış. Para vermek istemeyenlere

tarihi ve doğal güzellikler bu ülkelerden kat

de ağır hakaretlerde bulu- nuyorlarmış. Bu

kat üstündür. Dolayısıyla eğer çalışmalara

ziyaretler aslında parasız. Dolayısıyla bunların

başlanabilirse,

önüne

geçilmek

çekmeyi başarabiliriz”.

bilgiler

de

isteniyor.
var.

Hatta

Ayasofya

somut
Cami

hademelerinden Hafız Hayrettin ile Aziz
Efendi seyahat şirketi tercümanı olan Antuan
ile anlaşmışlar. Antuan da rehberdir. Camiyi
gezen 6 Fransız turistten 30 kuruş almışlar. Bu
tespit ediliyor. Aynı turistler Sultanahmet
Camii'ni gezerken de bu sefer cami hademesi
Safranbolulu İbrahim Efendi onlardan birer
Mecidiye para almış. Bu da yanlış. O dönem
itibari

ile

Dolayısıyla

buralardan
bunların

ücret

alınmıyor.

önlerine

geçilmesi

ülkemize

Alman

turistleri

Savaş ortamında olunduğu için bunların
gerçekleşmesi mümkün değil ama 19. yüzyılın
özellikle ikinci yarısından sonra turizmin
önemi bizim insanlarımız tarafından fark
edilmiştir. Turizmin giderek profesyonel bir iş
ve para kazanma vesilesi olacağı da fark
edilmiştir. Çeşitli öneriler ve icraatlar var. Bu
öneriler çerçevesinde de bir kısmı hayata
geçirilmiştir.

Bir

kısmı

da

hayata

geçirilememiştir.

rastlanan

Bu çerçevede bir de Topkapı Sarayı ile

problemlerden biri de bu. Bunların önüne

ilgili bir nizamname var. Bunun üzerinde de

geçilmesi de talep ediliyor.

durmak

gerekiyor.

Muhtemelen

Bir enteresan mesele daha var. II.
Abdülhamid Dönemi'nde değiliz. İlerleyen
yıllarda

giderek

turizmin

de

önemi

algılandıkça şöyle öneriler gelmeye başlıyor.
Avrupa ülkelerinde turizm kazanç sebebi
olarak görülüyor. Dolayısıyla biz de artık
meseleye daha profesyonel bakalım anlayışı
hâkim olmaya başlamış. 1916 yılında İstanbul
Belediyesine

dilekçeyle

bir

başvuruda

bulunuluyor. Dilekçede deniliyor ki, “Özellikle

lazım.

En

azından

burada

bulunmamız Topkapı Sarayı ile ilgili olduğuna
göre.

1916

yılında

Topkapı

Sarayı'nın

korunması ile ilgili ve de yine Saray'da hangi
şartlarda
nizamname

gezilebileceği
yayınlandı.

ile
Önce

ilgili

bir

Saray'ın

hudutlarını anlatıyor. Saray nereden başlar,
Saray nerede biter? Topkapı Sarayı'nın idaresi
eski usulde Hazine-i Hümayun Ket- hüdası'na
emanet edilmiştir. Saray'ın icap eden yerlerine
nöbetçiler ikame edilerek
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muhafazası usulüne devam edilecektir. Tabii

olarak düşünüyor. Ama burada bir eğlence

bu tarihlerde görevdeki Padişahlar Top- kapı

ortamı da oluşmasın. Bunu da özellikle

Sarayı'nda ikamet etmiyorlar. Ama netice

belirtmiş; sudan başka bir şeyin satılmaması,

itibari ile Saray korunuyor ve turistler ancak

burada içkiyi kastediyor. Saray arazisi ve

izinlerle gezilebiliyorlar. “Saray’ın kapıları eski

binalardan Hazine-i Hassa'dan başkasının

usule

Hümayun

menfaat temin etmesi yasaktır. Buradan

Kethüdası emri ile açılır ve kapanır. Saray

uygun

olarak

gelecek olan bütün gelirler doğrudan Ha-

surlarının şehre açılan kapısı Bab-ı Hümayun,

zine-i Hassa'ya ait olacak. Saray dâhilinde,

Demir Kapı, Soğuk Çeşme ve Otluk Kapı

hali hazırda diğer dairelere ait mevcut

isimlerindeki dış kapıların eski usule uygun

bulunan binaların hududu tayin edilir. Bu

olarak,

binaların

haritaları

düzenlendikten

bunların

yıkılması

mümkün

muayyen

Hazine-i

zamanlarda

açılıp,

kapanması Saray kapıcılarına aittir”.
Bu da saraya getirilen bir standart.
“Ahalinin gezintisine mahsus olmakla, hiçbir
maddi istifade temin etmemek üzere, zatı
şahanelerinin

müsaadelerine

bağlı

olarak

şehremanetince Saray dâhilinde bir kısım
yerlerin bahçe haline dönüştürülmesine devam
edilecektir”.

Hazine-i Hümayun Kethüdalığı'nın ilgili daire
ile irtibatı sonucu gerekirse yıkılacaktır. Bu da
Saray çevresindeki tarihi değeri olmayan
binaların yıkılması ile ilgili bir husus. Aslında
Topkapı Sarayı'nın nasıl olması gerektiği,
hangi şartlarda gezilmesi ile ilgili standart
getiren

bir

baktığınızda

Bu arada hatırlatalım. 1916 yılından

sonra

olabilecektir.

nizamname.

Bu

Osmanlıların

birçok

anlamda

düşünüp,

uygulamaya

birkaç yıl önce Gülhane Parkı, Saray'ın bir

geçirmiş

olduklarını

bahçesi, halkın hizmetine açılmıştı. Buna

nizamname geldikten sonra Topkapı Sarayı

devam edilecek. Bahçenin tanzimi sırasında

dâhilinde halka açık olarak şehremanetince

Saray surları, kapıları ve mahalleri değişikliğe

bir büfe hizmete sokuluyor. Şehremaneti

uğratılmayacak ve hafriyat sırasında zuhur

daha sonra ihale yoluyla buraları başka

edecek

şahıslara devretmek istiyor. Bu aşamada

lüzumlu

müdahale

taşlara

şehremanetince

olunmayacaktır.

Bahçeye

Hazine-i

Hassa

idaresi

başlamış,

şeyi
hayata

görebiliyoruz.

devreye

Bu

girerek

gireceklerden yalnız hayır için usulüne uygun

nizamnameyi hatırlatıyor. Diyor ki, burası

olarak giriş ücreti alınacaktır. Yani halka açık

başka birine ihale olunamaz, çünkü buradaki

alanlar

Sarayı'nın

gelirler doğrudan Hazine-i Has- saya aittir

bahçelerinde. Giriş ücretleri resmi mahiyette

diyerek özelleştirilmesine imkân tanınmamış.

değil ama hayır işi için alınıyor. Bir hayır

O dönem itibari ile Topkapı Sarayı'nın

işlemek isterseniz giriş ücreti veriniz şeklinde.

bahçelerini kiralamak isteyenler için bu imkân

Saray hududu içinde gazino, satış ve eğlence

kapatılmıştır.

oluşturuluyor

Topkapı

mahallerinin vücuda getirilmesi ve sudan
başka bir şeyin satılması yasaktır. Saray
bahçelerini halka açık

1921 yılında da enteresan bir şey var.
Ayasofya civarında Yerebatan Caddesi'n- de
bulunan tarihi su sarnıcının halkın hiz-
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metine

açılması.

Yerebatan

1921

Sarayının

yılından

zafiyet gösterdiği dönemler var. Ama her şeyi

hizmetine

ile bizim tarihimiz. Doğrusu, yanlışı ile bizim

sunulması uygulaması devreye girmiş oluyor.

tarihimiz. Meselelere bu açıdan baktığımızda

19.

her şey çok daha anlamlı olacaktır. Özellikle

yüzyıl

insanların

itibaren

ikinci

yarısından

itibaren

gördüğümüz kadarıyla İstanbul'da turizme

vurgulanması

yönelik birçok faaliyet var. Bu faaliyetleri ciddi

Cumhuriyet'te başladıysa, Topkapı Sarayı'nın

olarak devlet önemsemiş ve nizamnameler

bir anlam ifade etmemesi gerekiyor. Ama çok

hazırlanmış ve her şeyin kuralına göre

anlamlı

yapılmasını özellikle istemiş. Bu vesile ile

anlatıyorsunuz değil mi? İşte bu tarihi

kontrolsüz yapılan geziler sırasında tarihi

devamlılıktır. Bir zamanlar padişahlar burada

eserlerin

yaşıyordu ve dünya buradan yönetiliyordu.

tahrip

edilmesinin

de

önüne

geçiliyor. Çünkü örneklerde görüyoruz. Tarihi
eserlere kasten zarar veriyorlar. Duvara yazı
yazıyorlar. Bu standartları getirdiğiniz zaman
bunların da önüne geçilmiş oluyor.
Yani

Türkiye

Bir

gereken

olarak

süre

budur.

Her

insanlara

sonra

şey

Saray'ı

Topkapı

Sarayı'nda

yaşamaktan vazgeçtiler. Başka yere gittiler.
Bir tarihi değer olarak geçmişimizde ne kadar
tarihi değer var ise bunları kabul etmemiz,

Cumhuriyeti

durup

benimsememiz, hatasıyla sevabıyla bizim

dururken ortaya çıkmış bir ülke değildir.

tarihimiz

olarak

Türkiye Cumhuriyeti 19. yüzyılda ülkemizde

Mümkün

olduğu

yaşanan gelişmelerin bir devamı olarak ortaya

gerekiyor. Başta söyledim. Evet, hikâyelere

çıkmıştır. Bu bütünlüğün farkında olmak

ihtiyacımız var. Bu hikayeler hoş da olabilir

lazım.

ama doğru olmasında yarar vardır.

Şöyle

Cumhuriyeti
Osmanlı'nın

bir
sanki

anlayış

var.

uzaydan

devamı

olarak

Türkiye

gelmiş

gibi

V. Engin

Her ikisi de doğru bir bakış açısı değildir. Bu

yıllık bir Türk Devleti var. Bu devlet bazen
genişlemiş, bir süper güç olmuş. Zaman
zaman daralmış. Dibe vurduğu zamanlar

Zaptiye
dönemin

takip

nezaretini

ediyor.
bugün

O
için

Suis- timal edenler olursa, yine onların
takibini Zaptiye Nezareti yapıyor.

Rehber

her şeye rağmen tarihi bir devamlılık var. Yani
yıkılan, ne kurulan var. Tek bir Türk Devleti

Nezareti

zaptiye

Emniyet Müdürlüğü olarak düşünebilirsiniz.

olmuş. Süper güç olduğu zamanlar var. Ama
yıkılanlar, kurulanlar diye bir şey yok. Ne

olmak

birim oluşturulmuş mudur?

yet'te hiçbir şey yok, gibi bir anlayış da var.

Anadolu merkezli olarak bu coğrafyada 1000

gerçekçi

Oluşturulan kurallar için her hangi bir

alışkanlığı var. Bunun tam tersi bir alışkanlıkta

da belki aklınızda olması gereken bir bilgidir.

kadar

gerekiyor.

Rehber

görmeme

işte, her şey Osmanlı'da vardı. Ama Cumhuri-

görmemiz

Peki lisans verilmiş rehberler ile ilgili her
hangi bir örgüt var mı?

varlığını devam ettiriyor. O Türk Devleti'nin
önemli işler yapabildiği ve
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V. Engin

dece Suriçi. Bunun yanında Üsküdar, Galata

Zaptiye Nezareti'ne bağlılar nizamname
onu

söylüyor.

müessese

Bunların

Zaptiye

şehremaneti

bağlı

Nezareti.

veriyor.

olduğu

Belgeyi

Ama

ise

bunların

kontrolünü Zaptiye Nezareti yapıyor. Sınavı
yapan belediye. Kontrolü yapan Zaptiye
Nezareti.

tarafı bir de Eyüp. Hepsine Dersaadet diyoruz.
Sur içine İstanbul deniyordu. Geleneksel
olarak bu böyledir. II. Meşrutiyet'ten sonra
özellikle daha çok şehrin bütününe yayılacak
şekilde

İstanbul

kavramı

kullanılmaya

başlandı. Ama II. Meşrutiyet öncesi İstanbul
dendiğinde akla gelen Sur içiydi.

Rehber

Rehber
Osmanlı vatandaşları bir yerden bir yere
giderken izin almak zorunda mı? Yoksa

Karayolu, denizyolu, istasyon gibi bir
takım şeyler var mı?

özgürce gidebiliyorlar mı?

V. Engin

V. Engin

Şehre dışarıdan gelenleri tespit etmek

Mürur Tezkeresi diye bir uygulama
vardır. Mürur Tezkeresini bir nevi iç pasaport
gibi düşünmek lazım. Bir şehirden başka bir

çok zor değil. O anlamda ya trenle gelecek,
ya vapurla. Çok da zor değil ama, kaçak
girenler de olur mu olur tabii.

şehre giderken, Mürur Tezkeresi ile gidilirdi.

Rehber

Yani kafasına göre gidemiyorlar. Kafasına
göre de gelemiyorlar. İstanbul'a gelen kişiye;

Yerli turistler, hangi mülki amirden izin
alıyor, ben Dersaadet'e gideceğim diye?

“Niye geldin, burada akraban var mı?

V. Engin

Nerede kalacaksın? İşin var mı, çalışacak
soru

Bulunduğu yerin mülki amirinden alınır.

sorulduktan sonra şartları uygunsa İstanbul'a

Vilayetse validen alır. Bir alt birimi livadır,

kabul ediliyor. Yoksa kabul edilmiyor. Ayrıca o

mutasarrıftan alır. Bir alt birimi kazaysa

Mürur Tezkeresi her yer için geçerlidir.

kaymakamdan alır.

durumun

var

mı?”

gibi

birçok

Rehber

Rehber
Kabul

edilmiyor

dediğiniz

Dolayısıyla

nedir?

Kapılarında bir denetim mi var? Yoksa
tesadüfi mi?

Engelleniyor.

Yani girilebilecek yerler bellidir. Çok
değil.

yerleşimleri

V. Engin

V. Engin

tesadüfi

bunların

engelleniyor mu?

Şehri

bugünkü

gibi

düşünmeyin. Dolayısıyla İstanbul dediğimiz

II.

Abdülhamid

Döne-

mi'nde bir örnek var. Trabzon'dan İstanbul'a
gelmek

üzere

gemiye

binen

bir

grup

insandan söz ediliyor. İstanbul'a gelmek

sa
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üzere

Trabzon'da

toplanmışlar.

Gemiye

yor bu adamlar, ne konuşuyorlar? Onlar yazılı

binerek İstanbul'a gelecekler. Padişah diyor

olarak

ki; “Gelmesinler. Bunların iaşesi bulundukları

dülhamid'in jurnalleri meşhurdur. Aslında

yerden

sağlansın.

sunulur.

Yani

II.

Ab-

geçimlerini

bunu her Padişah yapmıştır. Sultan Ab-

sağlamak için İstanbul’a geliyorlar. Ama

dülmecid'e şöyle bir bilgi gidiyor. Bugün

bulundukları bölgede iaşesini temin eder, iş

Anadolu'dan gelmiş birkaç kişi kahvede

güç

ihtiyacı

oturup sohbet ediyorlardı. “Padişahımız bizim

hissetmezler. Dolayısıyla vapur kalkmasın.

memleketimizde istihdamımızı sağlasa da, biz

Trabzon’dan kalkıp, İstanbul’a gelmesinler.

de şu İstanbul’da olmasak. Ne güzel olurdu”.

Nasıl olsa buradan geri çevrilecekler". Bu tarz

Adam İstanbul'a iş bulmak için gelmiş, ikamet

bir kontrol mekanizması işliyor. O konuda

etmeye başlamış ama halinden de çok da

şüphe yok. Bunlar Mürur Tezkeresi aracılığıyla

memnun

gerçekleşiyor.

olsaydım da, bu İstanbul'da olmasaydım

verirseniz

Bunlar

padişaha

İstanbul’a

gelme

Sultan II. Abdülhamid ve İstanbul’u isimli
kitapta işinize yarayacak şeyler bulabilirsiniz.
Padişah İstanbul ile ilgili ne düşünmüş?
Çarpıcı başka şeyler de var. Padişahın su
havzalarının korunması ile ilgili emirleri var.
Su

havzalarının

çevrelerinde

olmasın.

Ormanların

emirleri

var.

Keşke

memleketimde

şeklinde aralarında sohbet ediyorlar. Bu
muhabbet
gidiyor.

doğrudan

Her

padişahın

dönemde

kulağına

İstanbul

budur.

İnsanlar daha çok maişetlerini temin etmek
için gelmişlerdir.

yapılaşma

İstanbul'un

nüfusu

arttıkça

ilgili

yönetilmesinin zor olacağı düşünülüyordu.

iyi

Balkan Savaşları'na kadar hiçbir zaman 1

korunmuyor. Koruyuculuk sistemi getirelim

milyon olmadı Osmanlı'nın İstanbul'u. Balkan

diyor. Ormanlar sürekli takip edilecek şekilde

Savaşı sırasında 1 milyon 200 kişi oldu. O da

koruyuculuk sistemi getiriliyor, esas görevi

göçler dolayısıyla. Daha önceki yıllarda 1

ormanları korumak olan insanlar istihdam

milyondan daha azdır. Bu kontrolden dolayı.

ediliyor.

korunması ile

değil.

Alemdağ

Yukarıda

ifade

Ormanları

edilen

kitapta

Rehber

İstanbul'da gündelik hayatla ilgili birçok şey

İstanbul'a

bulmak mümkün.
Görüldüğü

üzere

bir

kontrol

mekanizması var. Mürur Tezkeresi o anlamda
işe yarıyor. Bu konuda bir başka örnek de

gelen

diğer

turistlerin

konaklama ikameti nasıldı? Bugünki gibi,
bizim

bildiğimiz

anlamda

otellerde

mi

kalıyorlardı?

vermek isterim. 1844 yılı Sultan Abdülmecid

V. Engin

Dönemi, kahvehaneler halkın nabzının attığı

Tabi tabi oteller. Birçok otel var. Pera

yerler.

İnsanlar

orada

ederler,

Palas en iyi bilineni tabi. Summer Palas var.

gündelik meseleler ile ilgili konuşurlardı.

İstanbul, Beyoğlu ve Boğaziçi'nde oteller var.

Padişahın

Özellikle demiryolu bağlantısı kurul-

adamları

sohbet

kahvehanelerde

muhakkak vardır. Çünkü padişah, insanların
nabzını yoklamak zorunda. Ne düşünü
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duktan sonra İstanbul'da açılan otellerin

açamadı. Dolayısıyla bizim Tünel'in hizmete

sayısı da artıyor. Otellerde konaklıyorlar.

girişi 1875 yılı. Bu anlamda Tünel Dünyanın

Otellerin açılması da turistlere hizmet verilsin

ikinci metrosu. Birinci Londra 1863 yılı.

diye.

Tünelde lokomotif sadece hareketi sağlıyor.
Vagonları halatlar çektiği için buhardan

Rehber

zehirlenme söz konusu değil. Esas metroların

Bütün bunların ardından Sanayi Devrimi,

gelişmesi

elektrikli

lokomotifler

devreye

Avrupa Lokomotifinin buraya gelmesi, sosyal

girdikten sonradır. İstanbul insanı, Gayri

olarak Osmanlı'ya ne kattı?

Müslimi, Müslümanı bütün o teknolojik
gelişmelere sıcaktır. Turistlere ters bakış

V. Engin
Osmanlı çok pratik bakar. Bizim olsa olsa
sıkıntımız

maddi

sıkıntıdır.

Maliyemiz

bozuktur. Ama sosyal dengeler çok iyi
kollanır. Gelir getirecek bir şeyse muhakkak
sıcak bakılır. Teknolojiye son derece sıcaktır.
Teknik olarak dünyanın ikinci metrosunu
yapmış bir ülkeyiz biz.

yoktur. Niye geldi bunlar diye bakılmaz. Hatta
mali sıkıntılar göz önünde bulundurulursa, bir
nevi para kaynağı olarak da düşünülebilir.
Hatta

Otomobil

bile

bize

geldiğinde,

Avrupa'daki örneklere göre çok daha sıcak
karşılanmıştır.

Avrupa'ya

ilk

otomobil

geldiğinde insanlar, onların zengin oyuncağı
olduğunu düşünmüşler, fakirleri eziyorlar
diye karşı çıkmışlardı. Bizde ise daha çok

Rehber

yumuşak geçiş oldu.

3. Newyork' takinden sonra.

%

19. yüzyılda insanlarımız teknolojiye

V. Engin

açıktır.

Hayır. Newyork'taki hizmete girmedi.

kullanır. Bugün de farklı değiliz. Aynı genleri

Benim Tünel diye bir kitabım var. Orada

taşıyoruz. Bizim dedelerimiz, babaannelerimiz

anlatıyorum. Böyle anlattıysanız turistlere onu

o insanlar. O yüzden dünyaya bakışımız çok

düzeltin. Bizimki dünyanın ikinci metrosu.

fazla değişmez.

Hemen yeri gelmişken açalım. New- york'ta

Yenilikleri

kolayca

benimser

ve

Rehber

bir mühendis 80 m bir tünel kazıyor.

Mürur

Metronun ilk hazırlığı olarak 1868 yılında

Tezkeresi'nden

bahsettiniz,

tüneli kazdı. Fakat o dönemde çevreciler var.

Osmanlı'nın çok geniş coğrafyası, valilik

Ticari açıdan bakanlar var. O dönemde

sistemi, sancak sistemi var. Örneğin Rumeli

insanların büyük çoğunluğu metroya karşı. Şu

Eyaletinden

anlamda karşılar; metro yer altından gideceği

yerleşebiliyorlar mı? İstanbul için anlaşılır bir

için, buharlı lokomotif insanları zehirleyecek

şey. Başkent burası. Çok sıkı kontrol var.

diye düşünüyorlar. Dolayısıyla ciddi muhalif

Nüfus yoğunluğu istenmiyor. Ancak iç göçler

kesim var. O yüzden Amerikalı Mühendis

nasıldı, Anadolu'dan Banaluka'ya göç var

Newyork Metrosunu 80- 90 m kadar yaptı.

mıydı, kendi istekleri ile olabiliyor muydu,

Fakat hiçbir zaman işletmeye

yerleşilir miydi?

kalkıp,

Banaluka

Sancağı'na
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V. Engin
Mürur

V. Engin

tezkeresi

her

yer

için

var.

Hayır.

Öyle

bir

ayrıcalık

tanınmış

OsmanlI'ya bakarken iki anlamda bakmak

insanlara.

lazım. Bir Klasik Dönem diye bakıyoruz; 19.

İstanbulluysan, yani önemli olan İstanbullu

yüzyıl öncesi ve 19. yüzyıl sonrası. Klasik

olmak. İstanbulluysan askerlik yapmıyorsun.

Dönem dışındaki, o Modernleşme Dönemi

Uygulama 1909' a kadar devam etti. İttihat ve

dediğimiz dönemde birçok uygulama klasik

Terakki iktidara gelince, Gayri Müslimlerin ve

döneme göre farklılaşma gösteriyor.

İstanbulluların askere alınmasını sağlayan bir

Mürur Tezkeresi her vilayet için geçerli.
Ama İstanbul için gösterilen hassasiyeti diğer
şehirler için göstermiyorlar. O yüzden o tarz
sıkıntılar yaşanmaz. Bir şehre gidip yerleşmek
istiyorsanız,

tabiki

yerleşebilirsiniz.

Bu

İstanbul'a gösterilen özel bir hassasiyetten
kaynaklanıyor.
şeklinde.
vergileri

Şehir

Biliyorsunuz
vermiyor,

nüfusu

çoğalmasın

İstanbullular

askerlik

bazı

yapmıyor.

yasa

İnsanlar

çıkardı.

askerlik

kabullenmiş.

1909'a

kadar

İstanbullular

yapmıyordu.

Savaş

söz

konusu

olduğunda, mesela 93 Harbi öncesinde,
yüksek

öğretim

öğrencileri

sokaklarda

nümayiş yapıyorlardı. “Haydi savaşa! Rusların
haddini bildirelim” diye. Ama zaten askere
gitmeyecek.

Ona

bakılırsa

savaş

kolay.

Dolayısıyla İstanbullunun öyle bir avantajı var.

O

açıdan da gelmek isteyenler var. Öyle bir
ayrıcalık tanınmıştır. İstanbullular askerlik

%

yapmaz, vergi vermezler. En azından örfi adı
verilen, olağanüstü zamanlarda ortaya çıkan
veya bir takım mal ve hizmetler karşılığında
ortaya konmuş olan örfi vergileri İstanbullular
ödemezdi. O da gelmek için cazip bir şey tabi
ki.

Rehber
Neden askere gitmezler? İsyan çıkmıyor
mu gidenlerden?
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TOPKAPI SARAYI PROTOKOL REHBERLİĞİ

Ramazan Aktemur*

Sultan II. Mehmed, cihan hâkimiyeti

yönetildiği bir merkez, hem padişahın evi,

mefkûresinin bir tezâhürü olarak fetihten

hem de devlete yönetici yetiştiren bir okul:

hemen

Enderun Okul'u statüsündedir. Topkapı Sarayı

sonra

harap

durumda

bulunan

İstanbul'u yeniden inşa sürecine girmiş ve bu

Bâb-ı

çerçevede iki büyük anıt mimari eser, Fatih

Bâbü'ssa'âde adlı üç anıtsal kapıdan, dört

Külliyesi ve sonradan Topkapı Sarayı olarak

büyük

adlandırılan Sarayı Cedîd'i inşâ ettirmiştir.

Hasbahçe'den müteşekkildir. Topkapı Sarayı

Topkapı Sarayı İstanbul'un ilk yerleşim yeri

bir seferde yapılıp bitirilmiş bir saray olmayıp

olan Bizans Akropolü'nün denize uzanan

özellikle Kanuni Sultan Süleyman döneminde

burnu

denizin

devletin genişlemesine paralel olarak saray

kavşağındaki mükemmel konumu üzerine

görevlilerinin sayısının artması ile yeni yapılar

inşa edilmiştir. Fetihten hemen sonra şehrin

ilave edilmiştir. Zaman içerisinde büyük

merkezinde bugünkü İstanbul Üniversitesi ve

yangınlar ve depremler nedeniyle zarar gören

Süleymaniye

yapılar restore edilmiş ya da yeniden inşa

ve

iki

kıtanın

camii

ve

arazisi

iki

üzerine

inşa

Hümayûn,
avludan,

ettirdiği Eski Saray'dan farklı olarak Sultan

edilmiştir.

Fatih, Topkapı Sarayı'nı inşa ettirmekle kendi

Sarayı'nda

İmparatorluk

15.,16.,17.,18.

vizyonunun

evrenselliğini

taçlandırmıştır.

Bu

Bâbü's
Harem

ve

değişimlerini

Topkapı Sarayı inşaatı, 1459 senesinde
başlamış ve Sûr-i Sultâni'nin saltanat kapısı
olan Bab-ı Hümâyun üzerindeki kitabede de
belirtildiği gibi 1478 (hicri 883) tarihinde
tamamlanmıştır. Çeşitli avlular ve bahçeler

ve

yapılarından

nedenle

Osmanlı

Selam

bugün

Topkapı

mimari

hatta

19.

ve

zevkinin
yüzyıldaki

gözlemleyebilmekteyiz.

Programımız müze gezisini de içerdiğinden
ben burada Topkapı Sarayı ile alakalı bilgileri
bu

geziye

bırakıp

Müzemizde

Protokol

Rehberliği konusu hakkında bilgi vermek
istiyorum.

arasında devletin işleyişinin icra yeri olan

Topkapı Sarayı Müzesi bünyesinde resmi

yapılar, padişaha ait bina ve köşkler ile saray

olarak Protokol Rehberliği ile ilgili müstakil

görevlilerine mahsus binalardan müteşekkil

bir birim olmayıp gelen heyetlere talep

olan Topkapı Saray'ı temelde üç ana kısma

olması halinde ve ihtiyaç durumunda hizmet

ayrılır: Birun, Enderun ve Harem. Yaklaşık

verilmektedir. 2004 yılından önce müzede

700.000 metrekarelik Sur-u Sultanî sınırları

yabancı dil bilen müze küratörle- rinden o

içerisine

esnada kim müsait ise o kişi tarafından müze

Sarayının
boyunca

inşa
inşa
üç

edilen

saray,

edilene

Dolmabahçe

kadar

kıtada

dört

asır

milyonlarca

kilometrekarelik toprakların

gezdirilirdi.

2004

müdürlüğümüzün

yılından

sonra

genel

görevlendirmesiyle

müzedeki bu yükü hafifletmeye
* Topkapı

Sarayı Müzesi El
Yazma Eserler Kütüphanesi
Uzmanı
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yönelik

görevlendirmeler

çerçevede

2006

yılında

yapıldı.
Topkapı

Bu
Sarayı

bilgilendirilmiş,
yoğunluğu

hem

de

hafifletmeye

var

olan

yönelik

bu

olarak

Müzesi'n- de görevlendirildim. Yine aynı

kalabalık öğrenci gruplarının daha boş olan

dönemde Müze başkanımız Prof. Dr. İlber

bölümlere

Ortaylı tarafından “Müze Gönüllüleri Projesi”

müzemizi ziyaret eden ziyaretçilerin gezi

kapsamında bir çalışma yapılmış, müzemize

kalitesini arttırması adına çok faydalı bir

yapılan

başvurular

yönlendirilmesi

sağlanarak

değerlendirilerek

uygulama olmuştur. Bu uygulama halen

tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak

müzede istihdam edilen stajyer öğrencilerle

yapılan başvurularda uygun görülenler, bir

devam etmektedir.

eğitime tabi tutularak müzemizi ziyaret eden
öğrenci gruplarına ve alt düzey protokol
gruplarına rehberlik için görevlendirilmiştir.
Günde ortalama 10-15 bin kişinin ziyaret
ettiği

Topkapı

Sarayı'nda

eserlerin

Topkapı Sarayı protokol rehberliği talep
olması halinde hizmet vermekte, bunun
haricinde gelen heyetler kendi rehberleriyle
de müzemizi gezebilmektedirler.

sergilendiği bölümlerin küçük olması, bir çok

Topkapı Sarayı Müzesi'ni dünyanın farklı

bölümün giriş ve çıkışlarının aynı yerden

ülkelerinin devlet başkanları, başbakanları,

olması vb. nedenlerle yoğunluk olmakta idi.

parlamento üyeleri, bakanları, uluslararası

Bu proje ile müzemizi ziyarete gelen kalabalık

kurumların

okul grupları, hem doğru bir şekilde

müdürleri, bakanlığımızın

başkanları

ve

üyeleri,

müze

%

Topkapı Sarayı Müzesi havadan genel görünüm
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ve diğer bakanlıkların, kamu kurum ve
kuruluşlarının

konukları,

tur

operatörleri,

ülkemizde düzenlenen etkinliklere katılan

Topkapı Sarayı hakkında konuklara saray
hakkında bilgi verilirken özellikle şu hususlara
dikkat edilmektedir:

davet edilen sanatçılar, yazarlar, aktrisler,
belediye başkanları vb. çok farklı kesimden
konukları

ağırlamaktadır.

Ben

burada

önceden planlanmış ve resmi yazı ile müze
müdürlüğümüzün bilgilendirildiği ve bazen A
tipi protokolün uygulandığı resmi ziyaretler
hakkında bilgi vermek istiyorum.
A grubu protokolün uygulandığı resmi
ziyaretlerden bir iki hafta önce ziyaret edecek
ülkenin

büyükelçilik

yetkililerinin

veya

protokol biriminin içinde olduğu bir ön heyet
müzemizi ziyaret ederek ziyaretin ne kadar
süreceği, müzeye nereden giriş yapılacağı,
karşılamada

kimlerin

olacağı,

hangi

bölümlerin gezileceği, müzede nerede ne
kadar süre harcanacağı, kendisine hediye
verilip verilmeyeceği, gibi detayları yerinde
incelemek ve belirlemek için müzemize bir ön
ziyaret gerçekleştiriyorlar.

- Öncelikle konukların Topkapı Sarayı'nda ne kadar kalacakları gezinin kalitesi
açısından çok önemlidir. Kısa süreli ziyaret
edenlere genel bir bilgiden sonra Hazine
odaları, Harem ve Kutsal Emanetler bölümleri
gezdirilmektedir.
- Sarayı

ziyarete

gelen

yukarıda da belirtildiği üzere,
sarayın

Sarayburnu

konuklar,
genellikle

tarafından

giriş

yapmaktadırlar. Bu durum Topkapı Sarayı'nın
manta- litesini anlamak için çok ters bir nokta
olduğundan konuklar Divan Meydan'ı olarak
adlandırılan sarayın ikinci avlusuna götürülüp
anlatıma buradan başlanmaktadır. Sarayda
tedrici ve hiyerarşik bir yapı olduğunu;
örneğin

sarayın

ilk

avlusuna

Osmanlı

tebaasının serbestçe girebildiğini ikincisine
divan üyeleri ve davet edilenlerin girebildiği,
Enderun avlusuna ise padişahtan sonraki en

Ziyaret günü geldiğinde ön heyetle

yetkili kişi olan veziriazamın bile izinle

beraber mutabık kalınan hususlara göre

girebildiği vurgulanarak bu avluyu çevreleyen

hareket ediliyor. Heyetler genellikle müzenin

yapılar

Sarayburnu

verilmektedir.

tarafında

bulunan

Protokol

Kapısı'ndan giriş yapmakta ve genellikle
müzede 45 dakika kadar kalmaktalar; bu süre
bazen yemekli gezi olduğunda 2 saate kadar
çıkabilmektedir. Rehberlik bazen soru cevap
şeklinde bazen de konuğun ilgi alanına göre
detaylı bilgi sunumu şeklinde olmaktadır.
Gezinin sonunda konuğa Topkapı Saray'ı
hakkında bilgi veren Topkapı Sarayı Kitabı ya
da müzemiz koleksiyonlarındaki eserlerin
teşhirini içeren sergilerin katalogları hediye
edilmektedir.

ve

işlevleri

hakkında

bilgi

-Konuklara ikinci avluda bulunan ve
Sarayın

en

yüksek

yapısı

olan

Adalet

Kulesi'nin işlevi ve ifade ettiği anlam, tarihi
olaylar ve Adalet Kulesinin haremde bulunan
giriş kapısının üzerindeki “Bir saat adâletle
hükmetmek; yetmiş yıllık nafile ibadetten
daha hayırlıdır.” hadisi şerifi gösterilerek
Osmanlı İmparatorluğu'nun 632 yıl hüküm
sürmesinin en önemli nedenlerinden birisinin
bu

olduğu

vurgulanmaktadır.

Divan-ı

Hümayun'un nasıl çalıştığı mekan
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ziyaret edilerek anlatılmakta ve Osmanlı
coğrafyasının

sınırları

hakkında

verilen

-

Topkapı

Sarayı'nı

ziyaret

eden

konukların çoğu Harem hakkında yanlış

bilginin akabinde bu kadar büyük bir alanın

malumata

buradan çıkan kararlarla yönetildiği bilgisi

Harem'in

mühimme defterlerinden verilen örneklerle

vurgulanarak

anlatılmaktadır.

yapılan

bağlamında konuğun ziyaret süresine göre

törenler, törenlerdeki ihtişam ve yönetim

anlatım yapılmaktadır. Harem hakkında bilgi

algısı

verirken

Yine

bu

üzerinden

avluda

örneklerle

anlatım

sahip
bir

olduğundan

eğitim
burası

ziyaretçilerin

özellikle

merkezi

olduğu

mekan-olay

ilişkisi

bir

kısmı

harem

yapılmaktadır. Anlatımda dönemin seyyah ve

hakkındaki önyargıdan kaynaklanan bilgilerle

elçilerinden anekdotların yanı sıra Enderun

anlatımımın

okulundan

etmektedirler. Harem üzerine konuyla ilgili

yetişme

seyahatnamesinden

Evliya

ifade

dönem

çalışmaları olan akademisyenlerin makaleleri
ve kitapları pdf formatında cep telefonumda

milletlerin

mevcut olup kendilerine gösterilmekte ya da

kültürleri,

musikisi

vb.

o

örtüşmediğini

Osmanlı coğrafyasında yaşayan çok çeşitli
sanatı,

alıntılarla

Çelebi'nin

gündelik
hakkında

yaşamları,
bilgiler

ilgilisine mail yoluyla verilmektedir.

verilmekte ve Seyahatnameden alıntılarla
anlatım zenginleştirilmeye çalışılmaktadır.
161

TSM_REHBER_YENI.indd 161

#

08/08/2018 14:31

-Sarayın

pek

çok

yerinde

bulunan

verilerek İstanbul'da yan yana olan kilise ve

kitabeler, tuğralar ve hat levhalar anlatım

camiler,

esnasında okunup tercüme edilmekte, bu

gösterilmekte

yazıların yazılış ve oraya konuluş gayesi

özellikle vurgu yapılmaktadır.

hakkında bilgi verilmektedir. Bu bağlamda
Osmanlı sultanlarının sanatsal yönleri -hattat,
bestekâr,

marangoz,

kuyumcu,

şair

vb-

vurgulanmaktadır.

ve

örnek

Osmanlı

olarak

hoşgörüsüne

-Enderun Avlusunda bulunan mimari
yapılar ve işlevleri hakkında süreye göre
Enderun'da yaşam, Osmanlı devşirme sistemi
ve

-Gelen konukların pek çoğu sadece

sinagoglar

işleyişi

hakkında

milletlerden

bilgi

verilip,

sadrazam

farklı
olanlar

saray ve eserler hakkında değil, aynı zamanda

örneklendirilerek aktarılmaktadır. Bölümler

Osmanlı ile alakalı pek çok konuda soruları

beraberce

olduğundan -kardeş katli, cariyelik sistemi,

sergilenen eserler hakkında detaylı bilgi

kafes sistemi, devşirme vb- her olayı o

verilmektedir.

döneminin şartlarına göre değerlendirilmesi
gerektiği örneklerle anlatılmaktadır.
-Sarayın

ikinci

operasyonun

küçük

zorluğu

ilgiye

göre

en çok tarafıma sorduğu sorulardan bazılarını

avlusunda

gelen

dış hazine binası hakkında bilgi verilip
bile

ve

Müzemizi gezen konukların genel olarak
şu şekilde sıralamak mümkündür:

konukların ilgisine göre Silahların sergilendiği
“günümüzde

gezilmekte

bir
ve

askeri
maliyeti

vurgulanarak, nasıl oluyordu da yüz bin kişilik

-Müzeyi ziyaret edenler en çok hangi
millettendir, ziyaretçiler en çok hangi bölümü
görmek istemektedir?

bir ordu Avusturya, Viyana önlerine kadar

-Müzede kaç personel çalışmaktadır?

gidebiliyordu?” sorusuyla konuğun dikkati

-Eserler Saray koleksiyonuna ne şekilde

çekilerek bu bölümdeki eserler hakkında

katılmıştır?

detaylı bilgi verilmektedir.
-Gelen

heyetlerin

-Sergilenen eserler gerçek mi yoksa
ilgi

alanlarına,

imitasyon mudur?

statülerine ve hangi ülkeden olduklarına göre
anlatım yapılmaktadır. O ülkenin Osmanlı
dönemindeki statüsü ve Osmanlı ile ilişkisi

-Eserler günlük hayatta kullanılmış mıdır,
hangi amaçla kullanılmıştır?

bağlamında anlatım yapılmaktadır. Burada

-Gelen konuk kendi ülkesiyle ilgili olarak

Osmanlı İmparatorluğunun çok dinli, çok

koleksiyonumuzda herhangi bir eserin olup

milletli,

olmadığı, varsa sergilenip sergilenmediği ?

çok

dilli

%

ziyaret etmektedir ve en çok hangi eseri

olmasına

ve

kültürel

çeşitliliğine özellikle vurgu yapılmaktadır. Bu
çerçevede anlatımda tarihi olay- lardan-1492
Yahudi göçü, 19. yüzyıldaki Polonyalı ve

-Müzenin ziyaretçi sayısı ne kadardır ve
en çok hangi dönemde ziyaret edilmektedir?

Macar mültecileri- örnekler
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-Müzede toplam kaç eser vardır ve
bunların

kaç

adedi

Topkapı

Sarayı

hakkında

yukarıda

sergilenmektedir?

sıralanan sorulara onlarcasını ilave edebiliriz.

Sergilenmeyen eserlerin nerede ve ne şekilde

Bu ve benzeri sorular muhtemelen sizlere

muhafaza edilmektedir?

sorulduğu için bu ihtiyaca cevap vermesi

-İstanbul'un işgali sırasında eserler nasıl

açısından Topkapı Sarayı ile ilgili belli başlı
kaynakları ilave ederek bitirmek istiyorum.

muhafaza edilmiştir?
- Sarayda hiç hırsızlık olmuş mudur?
-Kutsal Emanetler'de sergilenen eserler
gerçekten dönemine ait eserler midir?
-Bazı konuklar ise çok ihtişamlı bir saray
beklediklerinden gezi sonunda Top- kapı
Sarayı'nın nerede olduğunu sormaktadır.

#%
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TOPKAPI SARAYI’NDA KUTSİYET VE KUTSAL MEKÂNLAR

Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşcı*

Hz. Peygamber'in bu âlemden ayrılırken

Bu bağlamda İslâm sanatı İslâmiyet'in varlık

müntesiplerine (Müslümanlara) miras olarak

ve hayatı algılayış ve anlamlandırış biçimini

bıraktığı kur'an ve sünnet kaynaklı İslâmî

yansıtır.

değerler sistemi, düşünce, ilim ve sanat

bünyesinde taşıyan İslâmiyet, Bizans, Fars,

hakkında işaret ettiği idealler, tarihî şartların

Hint

mümkün kıldığı oranda gerçekleşme imkânı

kültürlerden medeniyet yapısına bir şeyler

bulmuştur. Bu medeniyet tecrübesinin ilimler,

transfer etti. Ancak süreç içinde bunları

sanatlar ve kurumlar, hulâsaten yüksek kültür

dönüştürerek dinin birleyen bakış açısı yani

çerçevesinde ortaya koyduğu tarihî birikimin

tevhit

sadece İslâm dünyası için değil bütün insanlık

İslâmiyet'in hâkim ruhuna uygun hâle getirdi.

için kalıcı sonuçlar doğurduğu bilinen bir

Bu bakımdan İslâm sanatı bütün tezahür

husustur. Bütün dinlerin öğreti, ibadet, sanat

şekillerinde İslâmiyet'in varlık, hayatı algılayış

ve ahlâkî kurallar olmak üzere dört yönü

ve anlamlandırış biçimini yansıtır. Diğer bir

vardır. Bu unsurların her biri belli bir dinî

ifadeyle

mesajın izleyicisi olan fert ya da toplumun

koyanların inanç ve hayat tarzlarının en

hayatında hayatî, hatta yeri doldurulamaz bir

somut göstergesidir.

konumda bulunmaktadır. Zira her dinin
doğrudan inananın zihnine hitap eden bir
akidesi vardır. Mesela İslâmiyet'teki tevhit
öğretisi, İlâhî Birliğin teyidi demektir. Bu
bağlamda İslâm'ın tüm metafizik, teolojik,
ruhanî ve kozmolojik bakış açısı Allah'ın saf
birliği

ilkesine

dayanır.

Akide

zihni

temizleyerek inananın her şeyi daha açık
görmesini temin ederken, ibadetler de kişinin
iradesini

temizleyerek

fesat

bataklığına

saplanmasını önler. Ahlaklı hayat en derin
anlamıyla

ruhta

fazilet

ve

kötülükler

arasındaki savaş olup nihai gayesi manevî
huzuru temin etmektir. Dört temel unsurdan
sanat ise dinin estetik boyutudur. Zira dinlerin
öğreti ve pratikleri hem göze hem de kulağa
hitap eden estetik ifadeleridir.

* Topkapı

Doğduğunda

vb.

gibi

(Allah'ın

sanat

İslâm

bu

yıllanmış

Birliği)

dört
gayri

rehber

eserleri

unsuru
İslâmî

ilkesine,

onları

ordularının

ortaya

fethettiği

farklı

dünyaların tüm sanat ve mimarileri, bilim ve
felsefeleri, siyasî, ekonomik ve sosyal yapıları
özümsenerek İslâmî bakış açısı çerçevesinde
işlenerek yeniden formüle edildi ve İslâm
medeniyetinin bin yılı aşkın tüm detaylarında
kendini gösterdi. İslâmiyet kadim kültür ve
geleneklerden devraldığı malzemeyi kendi
semavî perspektifleri ışığında yeniden ele
alarak bilim, sanat, mimari vb. alanlarda kendi
çözümlerini

üretti.

Bu

bakımdan

İslâm

geleneği sadece dini oluşturan dört unsurun
iletimini

değil,

diğer

kültür

ve

medeniyetlerden miras alınarak İslâm inancı
içerisinde dönüşen, şu veya bu şekilde ilahî
vahyin

mührüyle

damgalanan

ve

bu

bağlamda İs-
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lâm medeniyetinin bir parçası hâline gelen

Şimdi

din

ile

gelenek

ve

din

ile

her şeyi ifade etmektedir. Kurtuba'da bir

medeniyet arasındaki ilişkilere bu şekilde

cami, Semerkant'ta bir medrese, Mağrip'te bir

kısaca değindikten sonra mekân ve kutsallık

tekke, İstanbul'da bir saray bunların hepsi

konusunu ele alabiliriz. Arap dilinde “temiz ve

tevhit inancından, diğer bir deyişle İlahî Birlik

pak olmak” anlamındaki “kuds” kelimesi

esasının tefekkürü ya da vurgusundan ortaya

Türkçeye

çıkmıştır. Bu bağlamda mekân ve kutsallık

geçmiştir. Aynı kökten gelen “kutsallık nispet

konusunu Topkapı Sarayı ile ilişkilendirirken

etme, kutsal sayma, mübarek kabul etme”

zikredilen çerçevenin esas alınması gerekir.

anlamlarındaki “takdîs”ten türeyen mukaddes

Şayet son iki asırdır örneklerine çokça

kelimesi de “kutsallık nispet edilmiş, yüce ve

rastlanan

bir

şekilde

Topkapı

kutsiyet

(kudsiyyet)

şeklinde

Sarayı'nı

kutsal bilinmiş, kutsal, kutsî” demektir. Burada

sosyokültürel yapı ve entelektüel çözüm

“kutsal, mukaddes, bereketli, hürmete layık,

yollarından arınmış veya arındırılmış olan

kendisinde ilahî hayır bulunan” gibi anlamları

geleneksel anlayışımızın aksine bir bakış

olan “mübarek” kelimesinin de konumuzla

açısıyla anlamlandırmaya ve yorumlamaya

doğrudan ilgili kavramlardan olduğunun altı

çalışırsak meramımızı anlatmamızın pek de

çizilmelidir.

mümkün olmadığının altını çizmemiz gerekir.
Çünkü zikredilen bakış açısı günümüzde
örneklerine

sıkça

rastlanan,

Topkapı

Sarayı'nın selatin camilerinde olduğu gibi
imparatorluk gücünü yansıtmayan ve bir yığın
avlular

içerisine

gelişigüzel

bir

şekilde

konumlandırılan basit ve gösterişsiz yapılar
topluluğu olarak görülmesini beraberinde
getirir.

Osmanlı

literatüründe

kabul

görmeyen ve doğru da olmayan bu bakış
açısının bizim Topkapı Sarayı ile kutsallık
arasındaki ilişkiyi doğru kurmamızın önünde
önemli bir engel olduğu unutulmamalıdır.
XVI.

yüzyılda

Topkapı

Avrupalıların

Sarayı'nın

idarî

metinlerinde
teşkilatı

ve

fonksiyonları hakkında övgüler dizilirken,
mimarisi üzerinde pek durulmaz. Bunun
sebebi metin sahiplerinin özellikle İslâm
dünyasındaki erken dönem saray yapıları
hakkında bilgi sahibi olmamalarıyla ilgili
olmalıdır.

Osmanlı özgün kimliğini yansıtan ve
yalnızca hanedan mensuplarının bir barınağı
olarak değil iktidarı ve gücü sembolize eden
bir

mekân

olarak

tasarlanan

Topkapı

Sarayı'nın mimarisi, tezyinatı, idarî teşkilatı ve
fonksiyonları incelendiğinde her köşesini bu
kavramlarla

ilişkilendirmek

mümkündür.

Saray-ı Hümâyun, Saray-ı Ce- dîd-i Âmire ya
da Yeni Saray denilen, fetih, muzafferiyet, güç
ve iktidar vurgularıyla bütünleşen Topkapı
Sarayı bir iç
Osmanlı

kale olarak tasarlanmıştır.

fethinden

isimlendirilen

sonra

Saraybur-

Zeytinlik
nu'nda

diye
bahçe

düzenlemeleri ve köşklerle başlayan, yaklaşık
yediyüz dönümlük bir alanı kapsayan Saray-ı
Cedîd-i Âmire'nin inşaatı Sûr-ı Sultânî (Kal'a-i
Sultânî) denilen surlarla sürmüştür. Yaklaşık
uzunluğu 4 km. olan Sûr-ı Sultânî topografya
ve

şehir

izleyerek

dokusuna

uyan

Sarayburnu'nu

bir

güzergâh

çevrelemektedir.

Büyük
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çoğunlukla kare burçların kullanıldığı Sûr-ı

âbidevî bir yapıda olduğu belirtilmelidir.

Sultânî'nin

fizikî

Sarayın ana giriş kapısı niteliğindeki Bâb-ı

değişimlerinde

Hümâyûn ile Demir Kapısı (Bâb-ı Âhen) ve

çokgen gövdeli burçlar tercih edilmiştir.

Otluk Kapısı (Âhur Kapu) adı verilen ve Fatih

Deniz tarafından Bizans surları kara yönünden

döneminde inşa edilen üç büyük kapısı ve

de Sûr-ı Sultânî ile çevrili olan Yeni Saray'ı

koltuk kapısı da denilen beş adet hizmet

şehirden

kapısı vardır. Demir Kapısı'nın yanındaki

yapısına

inşasında
dayalı

ayıran

desteklenmiştir.

İstanbul'un

güzergâh

surlar

Ünlü

28

burçla

Osmanlı

tarihçisi

sekizgen

kule

köşkü

namaz

vakitlerinin

Kemalpa- şazâde'ye göre, ayın gökyüzündeki

geldiğini bildirmenin yanında, bizzat Sultan

hareketi için her biri bir günlük yola tekabül

Fatih'in emriyle seher vakti, öğle ve yatsı

eden 13'er derecelik yaylardan oluşan yirmi

namazlarından sonra Sultan'ı metheden ve

sekiz menzilinin olduğu gibi Sûr-ı Sultânî de

muzafferiyeti

yirmi

sekiz

burçla

semavî

bir

için

hayır

duası

edilen

hüviyet

nevbethâne olarak kullanılıyordu. Böylece

kazanmıştır. Benzer düşünceleri dile getiren

Göktürkler'den beri hâkimiyet alâmeti olarak

Fatih dönemi şairlerinden Hâmidî Acem

kullanılan

surları fetih ve muzafferiyeti çağrıştıran bir

köşesinde yerini almış ve bu kule Osmanlı

güç kalesi olarak görürken, dönemin devlet

mehter teşkilatının ana mekânı olmuştur.

adamlarından Karamânî Mehmed Paşa da,

Normal

“kasr-ı hilâl”, “rif'at” ve “âlî” kelimelerini surlar

okunan “eyyâm-ı âdiye gülbangi” içinde

için kullanarak onu teyit eden bir yol izler.

tekrarlanan, “Nasrun minallâhi ve fethun

Kasır ve köşk anlamına da gelen burç kelimesi

karîb ve beşşiri'l-mü'minîn” (es-Sâf 61/13)

hem yeryüzü hem de gökyüzü için kullanılan

ayetinin başta Bâb-ı Hümâyûn olmak üzere

ve sembolik anlamları bakımından çeşitlilik

Yeni Saray'ın çeşitli yerlerine hakkedilmiş

gösteren terimlerden biridir. Bütün bunlar

olması fetih ve muzafferiyet müjdesinin canlı

Saray-ı Cedîd-i Âmire'nin surlarının sadece

tutulmasının bir işareti olmalıdır.

savunmaya yönelik değil, bilakis hâkimiyet,
güç ve kudret simgesi olarak tasarlandığını
göstermektedir. Tarihin erken dönemlerinden
itibaren devletlerin yönetim merkezi olan
saraylarda

hükümdarın

yaşadığı

mekâna

kolaylıkla ulaşılamadığı ve ardı ardına avlular
aşıldıktan

sonra

bu

mekâna

varıldığı

görülmektedir. Topkapı Sarayı'nın avlularının
geleneksel saray mimarlığına giren diğer
Osmanlı saraylarında olduğu gibi yüksek
duvarlarla ve anıtsal girişlerle birbirinden
ayrıldığı, dış girişten itibaren her kapının

nevbet,

Saray'ın

günlerdeki

Osmanlı
merasimlerin

en

nevbetlerden

mutena

sonra

devlet

teşkilatında

çeşitli

icrasının

yapıldığı

Saray-ı

Cedîd-i Âmire'nin dışarıya açılan en büyük
kapısı

olan

Bâb-ı

Hümâyûn'un

büyük

kemerinin içinde kapı menfezinin üstünde
Fatih

döneminden

Ali

b.

Yahya

es-Sûfîtarafından yazılan iki kitabe günümüze
ulaşmıştır. Bunlardan sivri alınlığı kaplayan ve
istif bakımından hat sanatı şaheserlerinden
olan celi-sülüs müsennâ yazıda Hicr süresinin
45-48. ayetleri hakkedilmiştir.
Muhtemelen Fatih devrinde taş üzerine

hükümdarın ve devlet otoritesinin gücünü

hakkedilmiş ilk müsennâ örneği olan

ortaya çıkaran
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#

bu yazı XIX. yüzyılda aynı tarzda Abdülfet-

lahü’l- melikü’l-hakku’l-mübîn Muhamme-

tah Efendi tarafından Bâb-ı Hümâyûn’un iç

dün Resülullah sâdıku’l-va’di’l-emîn) mülkün

tarafına yazılmıştır. Bâb-ı Hümâyûn’la cennet

sahibi olan Allah ve Hz. Muhammed’in O’nun

kapıları

cennet

elçisi olduğu hakkedilmiştir .Ön cephe ve iç

bahçeleri

ve

Saray-ı

kurulduğu

taraftaki ibareler hem muhteva hem de

metinde Topkapı Sarayı sulh, selâmet ve

estetik bakımından derinlik ve ihtişama vurgu

huzur mekânı olarak nitelendirilmektedir.

yapmakta,

Bunun altında yapının Fatih Sultan Mehmed

iktidarını yansıtmaktadır. Bu bakımdan Bâb-ı

tarafından yaptırıldığını ve yapım tarihini

Hümâyûn sadece önünde törenlerin ve resmî

belirten dikdörtgen çerçeve içindeki Arapça

geçitlerin yapıldığı sadece bir giriş yeri

inşa kitabesinde de aynı hususlara bir defa

değildi. Aynı zamanda Osmanlı İmpara-

daha vurgu yapılır. Bir taraftan denizlerin ve

torluğu’nun yöneticisi ve tek hâkimi sayılan

karaların sultanı olarak dünyaya hükmetme

sultanın saltanatındaki güç ve iktidarın tüm

düşüncesi öne çıkarılırken, diğer taraftan da

dünyaya ilân edildiği abidevî bir yapıydı.

padişah da olsa diğer bir deyişle ulaşılması en

Bugün mevcut olmayan ikinci kattaki seyir

zor makamda, kutup yıldızı kadar uzakta olsa

köşkü Abbasî ve Bizans saraylarının altın

bile yaptıklarının mutlaka hesabını vereceği,

kubbeli törensel köşklerini hatırlatmakta ve

bundan dolayı tebaasına karşı adalet ve

kapıdan içeri adım atıldıktan sonra sadece

eşitlikten ayrılmaması hatırlatılmaktadır. Bâb-ı

barış, emniyet, saadet ve adalet kavramları

Hümâyûn’un iç tarafına da Allah’ın ulviliğini

simgesi olan Yeni Saray’a geçişi temsil

ve birliğini, İkincisi de O’nun insanlarla

etmekteydi.

ilişkisini

arasında

Hümâyun’la

sağlayan

ilişkinin

nübüvveti

Osmanlı

Devleti’nin

güç

ve

vurgulayan

Kelime-i Tevhid’in (La ilahe illal-

Topkapı Sarayı Müzesi, Bab-ı Humayun
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Saray-ı Cedîd-i Âmire'nin ikinci avlusuna

esenlik

yurdu

anlamında

cennetin

geçişi sağlayan kapısının en meşhur adı

isimlerinden biri olarak iki yerde geçer (el-

“huzur, güven, sağlık, esenlik ve barış” gibi

En'âm 6/ 127; Yûnus 10/ 25). Abbasî Halifesi

anlamları

Mansûr

bünyesinde

barındıran

“selâm”

Bağdat

şehrini

kurarken

bu

kelimesinden gelen Bâbü's-selâm'dır. Sarayın

ayetlerden ilham alarak şehrin adını Me-

esas girişi olan Bâbü's-selâm, Orta Kapı veya

dînetüsselâm

Bâb-ı

sarayının avlusu için kullanılan “Selâm” ismi

Miyâne

(Meyâne)

olarak

da

olarak

Saray-ı

arasında ihtişamlı bir görünüşe sahip olan ve

kapının adı olmuştur. Bâbü's-selâm'ın iç

Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetim merkezi

kapısı

olan Topkapı Sarayı'nın saltanattaki güçlü

kendilerine açılmış Adn cennetleri vardır”

hâkimiyet vurgusunun en görünür olduğu

anlamında

mekânlardan birisi olan Bâbüsselâm, Fatih

lehümü'l-ebvâb” (Sâd 38/50) ayeti hakke-

Sultan Mehmed zamanında inşa edilmiş,

dilmiştir. Cennet bahçesine açılan kapıya

Kanunî Sultan Süleyman zamanında geniş

benzetilen Bâbü's-selâm'dan geçince sulh,

kapsamlı bir tamirattan geçmiştir.

huzur ve adalet duygusunu hisseder ve ikinci

maddî ve manevî afetlerden korunmuş

avluda

geçiş

üzerindeki

kullanılan

kitabeye

“cennâti

cennet

için

Abbasî

isimlendirilir. İki tarafında yükselen kulelerin

Dâr'üs-selâm tabiri Kur'an-ı Kerimde

Hümâyun'a

belirlemişti.

adnin

“kapıları

müfettehaten

hayvanlarından

tavus

ile

devekuşları, antilop ve ceylanlarla karşılaşarak
âfet, musibet ve belalardan emin olarak
nimet, refah ve bolluk içinde adeta cennette

%

gibidir.
Cennet bahçelerinden bir bahçe olan
ikinci avlu servi başta olmak üzere çeşitli
ağaçlarla

süslüdür.

hatırlatan

serviler

Vahdeti
yeşilliği,

ve

ölümü

yüksekliği ve

uzunluğu itibarıyla uzun ve hayırlı ömre ve
saltanatın devamlılığına delalet eder. Başta
padişah olmak üzere ikinci avluya giren
herkes fani olduklarını ve mal sahibi yerine
gerçek

sahibin

yerine

mülkün

sahibi

“Malik'ül-Mülk” olan Cenâb-ı Hakk'ın varlığını
gözle ve ayn'el yakin hatırlar. Bâb-ı Hümâyûn
gibi Bâbü's-selâm'da da çeşitli silahların teşhir
edildiği kaynaklarda kayıtlıdır. Bu sembolik
olarak silahların bırakılması anlamını ifade
etmekte, girilen Divan Meydanı'nda huzur,
güven, esenlik ve barış ile karşılaşılacağının ve
bu anlamları ifade eden kapıdan geçildiğinin
altı çizilmektedir.

Topkapı Sarayı Müzesi, Bâbü ’s-seiâm
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II.

Avlu'nun

en

önemli

yapılarının

başında mimarisi ve işlevi bakımından birçok
simgesel değerin ortaya çıktığı divanhâne
gelir.
Divan-ı

Hümâyun'un

XV.

yüzyıldan

itibaren oturma düzeni değişmemiştir. Bu
oturma

düzeni

kaynaklarda

Osmanlı

Devleti'nin merkezî yapısının ana şemasını
oluşturan vezir, kazasker, defterdârlar ve
nişancıyı temsil eden dört ana direkle ayakta
olan kubbeli bir çadıra benzetilir. Sultanın
yönettiği ve kulların yardımıyla ayakta duran
devletin

dört

temel

direği

kubbeli

Divanhâne'de belirli bir sıra içinde yer alır.
Vezirlerin başı üzerindeki kafesli pencere,
onun

görünmeyen

sultanın

temsilcisi

olduğuna delâlet etmektedir. Böyle- ce dört
fil ayağı üzerine oturan kubbe mimarisinin

Bâbü's-selâm’ın. II. Avluya bakan cephesi ve kitabeleri

kaynağı olan Türk çadırı Topkapı Sarayı'nda

Bâb-ı Hümâyûn gibi Bâbü's-selâm'ın iki
tarafındaki

kitabeler

bir

yandan

iktidar

gücünün Osmanlı siyaset felsefesi temeline
dayalı olarak sembolleştirilmesini ifade eder;
bir yandan da yönetim felsefesinin adaletin
gerçekleştirilmesi,

haksızlıklara

engel

olunması, hakkın hak sahibine ulaştırılması,
kimsenin haksızlığa uğratılmaması ve kamu
yararının sağlanması esaslarına dayandığı
vurgusunu hatırlatır. Burada şu hususun altı
çizilmelidir ki, Topkapı Sarayı'nın dört bir
yanına İslâmiyet'in iman, ibadet ve ahlak
esaslarıyla Hz. Peygam- ber'i sevmenin ve
sünnetine bağlı olmanın gerekliliğine işaret
eden

metinler

mensuplarına
dairesini
oldukları

yerleştirilmiştir.

ait

hatırlatan
kadar

oldukları
bu

estetik

Saray

medeniyet

kitabeler
zevkin

şekilde ayaktadır. Saray-ı Ce- dîd-i Âmire'nin
Harem

Dairesi'nde

yer

alan

Osmanlı

padişahlarının çeşitli toplantılar ve kabuller
gerçekleştirdiği Hünkâr Sofası da resmî sıfatı
bulunmayan bir tür harem divanhânesi olarak
kabul edilebilir. Pan- dantifli bir kubbeyle
örtülen asıl sofanın kuzeydoğu köşesine
hünkârın

oturduğu

sâyebanlı

bir

taht

yerleştirilmiş, duvarlar da birer çeşmeyle
donatılmıştır. Böylece Türk çadır geleneği
Topkapı Sarayı'nda yaşatılarak bir yandan
padişahın koruyuculuğu ve hamiliğine bir
yandan da çeşmeler konularak saltanatının
uzun ve ömrünün de bereketli olmasına
vurgu yapılmıştır.
Divan-ı

eğitici

gelişmesi

%

bir Orta Asya geleneği olarak simgesel bir

Hümâyun

toplantılarının

gerçekleştirildiği ilk odanın karşı duvarında

bakımından da önem arz eder.
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Kubbealtı (Divan-ı Hümayun) ve Adalet Kulesi (Kasr-ıAdl)
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yüz yüze gelinir. Bu kulenin altında Fetih
sûresiyle Divân-ı Hümâyun toplantılarının
yapıldığı Kubbealtı yer almaktadır.
Kubbealtı'nda kubbeden sarkan topun
(Tob-ı

müzehheb)

Osmanlı

felsefesiyle ilgili sembolik

yönetim

anlamları söz

konusudur.
Kubbeden zincirle sarkan küreyle hem
dünya hâkimiyeti hem de yönetimde aklın ön
planda olduğu vurgulanır ve akıl ipi olarak
nitelendirilen zincir adaletin uygulanmasında
sultanın temsilcisi olan vezîriazâmın elindedir.
Diğer bir deyişle yerküreyi temsil eden küre
kafesin önünde bir hedef gibi asılı durur ve
her

ülkeye

hükümdarın

adalet

getirmek

yayından

için

fırlayan

bilge
oklara

benzeyen fermanlar simgesel delikli topun bir
yanından girip öte yanından çıkarak, bütün

Kubbealtı'nda kubbeden sarkan top askı

%

dünyaya hiç zarar vermeden hükmettiğini
bulunan

kafesli

pencerenin

arkasında

yükselen ve adaleti sembolik olarak en üst
seviyede temsil eden Adalet Kulesi Topkapı
Sarayı'nın en önemli yapılarından birisidir.
Köşk-i Adl (adalet),

Kasr-ı Adl (adalet)

yanında bir diğer adının hak ve adalete
uygunluk, insaf, hakkaniyet gibi anlamlarda
Kasr-ı

Nısfet

(nasfet,

nasafet)

şeklinde

kaynaklara geçmiş olması mekânın ifade

işaret eder. Pencere ve küre Osmanlı siyaset
felsefesinin ana ilkelerini simgelemektedir.
Buna göre Divanhane'de uygulanan, biri
devlet kanun hukukuna dayalı, diğeri İslâm
şeriat hukukuna dayalı ve dinî olmak üzere iki
tür adalet, görevi hem devleti hem de dini
korumak olan Sultanın şahsında güçlü bir
yetki ile dengede ve gözetimde tutulduğu
simgelenmektedir.

ettiği anlamın derinliğini göstermektedir.
Hem

Bâb-ı

Bâbü's-selâm'da

Hümâyûn
Osmanlı

hem

Enderûn-u Hümâyun diğer bir deyişle III.

de

avlu padişahın evi olup Bâbü's-saâ- de'den

padişahının

başladığından hiç kimse buradan öteye

yeryüzünde adaletin en büyük savunucusu ve

geçemezdi.

uygulayıcısı olduğunu hatırlatan kitabelerden
sonra

Osmanlı

sultanının

adaletinin

sonsuzluğunu simgeleyen ve Yeni Saray'ın
siluetinin

üstünden

yükselerek

adalet

Bâbü's-saâde'nin bizzat halk tarafından
kutsandığını R. Ekrem Koçu şöyle ifade eder:
“Enderûn-u Hümâyun'a, padişahın

kavramıyla ilişkili bütün yönetim binalarının
yer aldığı köşede konumlanan Adalet Kulesi
ile
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m

Bâbü’s-saâde (AkağalarKapısı)

mahremiyetine açılan bu kapıya halk bir nevi

gök kubbedeki güneş gibi parlak olan cihan

kutsiyet vermişti. Osmanlı tarihinde ihtilal

padişahının

dalgaları ekseriya, sarayın şehre açılan büyük

mimari öğelerle ifade edildiği söylenebilir.

kapısı

Bâb-ı

Hümâyûn'u,

birinci

avluyu

Bâbü's-selâm'ı ve ikinci avluyu aşmış ve
Bâbü's-saâde önünde durmuştur.” Kapının
ardındaki Dârüssaâde (Saadet Evi) denilen ve
girilmesi yasak olan Sul- tan'a ait olan
mahrem alana geçildiği için “Yüce Kapı”
anlamında Bâbıâli gibi isimler verilmesi de
zikredilen kutsallıkla ilgisini göstermektedir.
Bâb'ussaâde gerek taşıyıcı sistemi gerekse de
otağı (otağ-ı hümâyun) hatırlatan üst yapısı
ve önündeki sakf ile mimari olarak yer aldığı
mekânda

padişahın

varlığını

temsil

etmektedir. Sakfın hemen altında yer alan ve
sultanın oturduğu tahtın üzerine sarkan küre
ise evreni simgelemektedir. Bu sebepten
Allah'ın

yeryü-

zündeki

gölgesi

sayılan

sultanın gücünü,

güç

ve

iktidarının

yapıdaki

Topkapı Sarayı'nda sultanın bulunduğu
ve kabuller yaptığı mekânlarda zikrettiğimiz
Hünkâr Sofası'nda olduğu gibi su motifinin
kullanılması

çok

saraylarında

olduğu

yaygındır.
gibi

Esasen
Yeni

Türk

Saray'ın

yerleşim düzeninde de su ve nehir gibi
imgelerin bulunması Osmanlı padişahının
karaların ve denizlerin sultanı olduğunu
hatırlatmasıyla

ve

mekânın

cennet

bahçelerinden bir bahçe olduğu vurgusuyla
ilgilidir.

Bâbü's-saâde'nin

iki

önceden

yer

pınarlarından

alan

cennet

yanında

birisinin ismi veya sıfatı olan selsebillerin
Topkapı Sarayı'nda cülus ve muayede gibi en
önemli törenlerin odak noktasında yer almış
olması bunların süsleme öğesi ol-
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maktan ziyade sembolik anlamlar ihtiva

Atâ'nın kaydına göre Fatih Sultan Mehmed

ettiklerinin bir işareti olmalıdır. Bu bakımdan

Bâbü's-saâde'nin iç tarafında koydurduğu

saçağın merkezinden tahtın üzerine doğru

kitabede bu avluya “Dâru'l-ilm” adını hak-

sarkan bu selsebiller

kettirmiştir.

Osmanlı padişahına uzun ve hayırlı bir
ömür ile parlak bir saltanat dileyen dua ve
dileklerin

mimarî

bezemeye

yansımaları

olarak nitelendirilebilir. Bu bakımdan Topkapı
Sarayı'nda başta günümüze ulaşmayan Yalı
Köşkü olmak üzere yer alan selsebillerin
süsleme

öğesi

olmaktan

anlamla

yüklü

olduğu

çizilmelidir.

çok

sembolik

hususunun

altı

Bâbussaâde

önünde

törenleri

anlatan

gerçekleştirilen

minyatürlerde bu selsebillerin yanında içinde
Zemzem bulunan mataraların da yer alması
suya yüklenen
olmalıdır.

sembolik

Sarayın

anlamın

muhtelif

işareti

yerlerindeki

çeşmeleri de mimariye renk katmak, Osmanlı
su medeniyetinin seviyesini göstermek kadar
padişahın saltanatının rahatlık, bolluk ve
bereket içinde geçmesi dileklerini yansıttığı
unutulmamalıdır.

Aynı

şekilde

birer

hat

şaheseri olan kitabeler su kültürüne dair
önemli

metinlerin

günümüze

ulaşmasını

sağlamış ve çeşmelerin banilerinin istifade
edenlerden

hayır

dua

beklediklerini

hatırlatmaktadır.

üzerinde

kuruluşundan

padişahlarının

itibaren

Osmanlı

birlikte

saltanat

isimleriyle

dönemleri, cülûs ve vefat tarihlerinin yazılı
olması, hem Osmanlı yüksek bürokrasisine ve
hem de Arz Odası'nda huzura çıkan elçilere
hanedanın köklü geçmişi, meşruiyeti ve
hâkimiyetin

sürekliliği

hatırlatılmaktadır.

Nitekim Arz Odası'nın büyük kubbesi ile
altındaki baldaken tarzındaki taht ve yaşmaklı
büyük ocağı mekânın önemini ortaya koyan
ve padişahların mutlak güç ve egemenliğinin
yanında saltanatlarının devamlılığına vurgu
yapan

sembolik

anlam

ve

öğeler

taşımaktadır. Aynı şekilde bir tarafta kılıç, yay,
ok dolu sadak ile diğer tarafta divit ve altın ve
mücevherlerle

süslenmiş

taht

örtüleri,

Osmanlı sultanının hem kalem hem de kılıç
ehli

olduğuna

yandan

Arz

süslemelerindeki

işaret

etmekteydi.

Öbür

Odası'nda

tahtın

tavan

ejder

mücadeleleri

ile

Kubbealtı'ndaki saz üslûbuna dönüşen ejderli
figürlerin Osmanlı'daki saltanat ve sultan
imgelerine kattıkları bolluk, bereket ve su gibi
Orta Asya ve Çin'den Topkapı Sarayı'na

tarafında Sultan III. Ahmed'in hattıyla yer alan

yansımaları

“Rab

mümkündür.

bilginin

başlangıcıdır”

anlamındaki “Re'sü'l-hikmeti mehâfetü'l- lah”
yazısı Topkapı Sarayı'nda farklı bir mekâna
gelindiğini hissettirir.
Burası

arkasında

simgelerin zikredilen ocak ve küreyle birlikte

Bâbü's-saâde'nin üçüncü avluya açılan iç
korkusu

Bâbü's-saâde'nin

bulunan cephede Arz Odası'nın karşısında

padişah,

olarak

nitelendirmek

Arz Odası başta olmak üzere Topkapı
Sarayı'nın bütün mekânlarının hem mimarî
hem de buralarda düzenlenen törenlerin

saray

ve

devlet

işleyişi bakımından kapsamlı bir sembolizm

hizmetinde bulunacak devlet adamı yetiştiren

ve kutsallık ihtiva ettiğinin altı çizilmelidir. Bu

bir eğitim kurumudur. Bundan dolayı Tarihçi

bakımdan kutsallık konu-
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%

Bâbü's-saâde, Arz Odası'na bakan cephesindeki kitabeler

suyla ilgili ciltler dolusu kitap yazılabilecek

“âlî havz” etrafından âb-ı hayat gibi sular

Mukaddes

revân olup akar şöyle ki içine kadem basan

Emanetler

Dairesi'yle

ilgili

hususlara girmediğimi burada belirtmeliyim.

hemân cennete girdim sanur.”

III. Avlu'nun atmosferi anlatılırken de II.
Avludaki

cennete

benzetilen

tasvirlerin

sürdüğü görülür. Fetihnâme-i Sultan Mehmed
adlı eserin müellifi Fatih ve II. Bayezid
dönemlerinde yaşamış Kıvâmî, Enderun Avlusu'nu şöyle tasvir etmektedir: “Âlî kubbeler
içinde acâib ve garâib mermer direkler
yemîninden ve yesârından nice yerlerden
kapuları olan bir “ulu vasî” harem nice
yerlerden mahbûb revzeneleri şahnında bir

Topkapı Sarayı'nın süslemesinde XV.
yüzyıldan itibaren çeşitli dönemlere ait çok
derin

sembolik

anlamlar

taşıyan

çini

bezemeleri dikkati çeker. Sünnet Odası'nın
cephesi, Arz Odası'nın içi ve dışı, Hırka-ı
Saâdet Dairesi, Çinili Köşk ve Harem çeşitli
bölümlerindeki

Osmanlı

sanatının

bütün

dönemlerini gözler önüne seren çiniler âdeta
Yeni Saray'ı bir çini müzesi haline
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getirmiştir. Natüralist bir anlayışla çizilmiş

eseriyle tanınan tarihçi Tursun Bey'in“sır-

lale, karanfil, gül, gül goncası, sümbül, süsen

çadan yapılmış bir yer” ve “altlarından

ve nergis gibi çeşitli çiçekler, üzüm salkımları,

ırmaklar akan cennetler” şeklinde vasfettiği

bahar dalları, servi ve çiçek açmış ağaçlar

Çinili Köşk, Orta Asya'dan İran üzerinden

Topkapı Sarayı'nın cennet bahçelerinden bir

Anadolu'ya gelen Türk mimari geleneğini

bahçe

olduğu

yaşatmaktadır.

fikrini
Ayrıca

çiniler

vasıtasıyla

sürdürmesi ve günümüze yegâne eser olması

hançer

biçiminde

bakımından da önemlidir.

kıvrılmış sivri dişli yapraklar ve bunların
arasında çeşitli duruşlarda kuş figürleri ve
bazı efsanevî hayvanlar hem Yeni Saray'ın
bahçelerini

hatırlatır,

hem

de

sembolik

anlamına derinlik katmaktadır. Fatih Sultan
Mehmed tarafından inşa ettirilen ve bugün
İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'nün
bahçesinde kalan Çinili Köşk geçen yüzyıla
kadar bütün Türk dünyasında yapılagelen
ahşap ev mimarisinin kâgir

ve âbidevi

karakterde bir örneğidir. Çini sanatının erken
Osmanlı dönemindeki üslûp gelişimini yeni
kompozisyon ve renklerle ortaya koyan yapı,
kısmen Selçuklu, kısmen Osmanlı sanat zevk
ve

anlayışını

yansıtmaktadır.

Farsça

kitabesinde “Kasr-ı felek”e benzetilen ve
Fatih'in tüm dünyayı fethetme düşüncesini
aksettiren Çinili Köşk'ün yıldızlarla bezeli
zümrüt

kubbesi,

gök

kubbeyi

temsil

etmektedir. Gösterişli bir eyvan biçiminde
dışarıya açılan giriş kısmında geometrik

XVII. yüzyıl çini sanatının yaratıcı gücünü
özellikle sürdürdüğü Harem'de, Vâlide Sultan
ve Şehzadeler dairelerindeki çini kaplamalar,
vazolardan taşan muhtelif çiçekler ve bahar
dallarının mekânın, cennet bahçelerinden bir
bahçe

olduğu

anlayışını

Kompozisyonlar

arasında

sürdürmektedir.
Vâlide

Sultan

İbâdet Odası'nda olduğu gibi Mekke ve
Medine tasvirlerinin de yer alması bu yüzyılın
bir diğer özelliğidir. Hem bu tasvirler hem de
kitabeleri

kutsiyet

algısına

derinlik

ve

zenginlik katmaktadır. 1639 tarihli Bağdat
köşkü ile 1640 tarihli padişahların sünnet
namazlarını kıldığı Sünnet Odası'ndaki çini
panolarda bu anlayış sürmüştür. Sünnet
Odası,

Hz.

Peygamber

zamanında

farz

namazlar için cemaate katılmadan önce
sünnet

namazların

evde

kılınması

uygulamasına işaret eder. Sultan III. Ahmed'in
oğullarının

sünnet

merasimini

gösteren

minyatürlerin varlığı, sünnet cemiyetine vesile

kompozisyonlar, iri kûfî ve sülüs yazılar yapıyı

olan çocuğun hafızasına dinî motiflerin yer

hem maddî hem de manevî bakımdan

almasına hizmet eden bir mekân olduğunu

anlamlı kılmaktadır. “Yalnız Allah'a güvenirim”

da göstermektedir.

anlamında “Tevekkülî alâ hâlikî” dört defa
tekrarlanmaktadır. Allah'ın zâtı, sıfatları ve
fiilleri itibarıyla her şeyden yüce ve üstün

Müslümanlıkta en kutsal mekân olan

olduğu anlamına gelen Allâhüekber istifinin

Kâbe'ye, hem Allah'a ibadet için tahsis

sağına ve soluna ise “Muhammed Resûlüllah”

edilmiş şanı yüce ev anlamında “Beyt” hem

ibaresi konulmuştur. Fatih Sultan Mehmed

de secde edilen yer anlamında “Mescid”

dönemine ait Târîh-i Ebü'l-Feth adlı

denilir. Bu bağlamda beyt ve mescit aynı
fonksiyonu icra etmekle birlikte beyt daha
çok
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Mescidi ile IV. Avlu'daki Sofa Mescidi ve Sofalı Namazgâh Mahalli bunlara eklenebilir.
Harem'deki Karaağalar Mescidi ile Ağalar
(Hünkar) Mescidi'nin devamı olan Harem
Mescidi de Topkapı Sarayı'nın özel mekânları
olarak öne çıkmaktadır.
Karaağalar Mescidi Mescid-i Harâm,
Mescid-i Nebevî ve Arafat'ı tasvir eden
çinileriyle öne çıkar.
Padişahın şeyhülislâmı Harem'de kabul
edeceği zaman ilk defa geldiği bu mekân
zikredilen

çini

tasvirleriyle

hac

yerlerini

hatırlatmaktadır. Burada ibadet edenlerin hac
yerlerini tanımalarını sağlayan Karaağalar
II. Avludaki namazgâhın kıble taşı

ibadete ayrılan kapalı, sınırlı ve belirli bir
mekânı gösterirken, mescit ise sınırsız, açık
veya kapalı her yeri kapsar. Nitekim bir hadis-i şerifte, “Bana yeryüzü mescit yapıldı ve
temiz kılındı” buyrulmuştur. Topkapı Sarayı'nın bütün bölümlerinde bu anlayışın
yansımaları bariz olarak görünür. Sarayda
yaşayanlar

ve

ihtiyaçlarını

çalışanların

gidermek

günlük

için

ibadet

bulundukları

yerlerde ve genellikle o yerin ismiyle anılan
mescitler yapılmıştır. Ayrıca havaların güzel
olduğu günlerde bahçede çalışan veya orada
bulunanların namazlarını eda etmeleri için
Karooğalor Mescidi, Rovzo-ı Mutohhara (Sol),

namazgâhlar yapılmış ve kıbleyi gösteren

Arafat tasvirli (Sağ) çini pano

kıble taşı konulmuştur.

Mescidi'nin

şehzadelerin

eğitiminde

de

kullanılmış olması bu tasvirlerin konulmasının
I. Avlu'da Karakol binasının önündeki

tesadüf olmadığını göstermektedir.

namazgâh ile II. Avlu'da Bâbüsselâm, Be- şir
Ağa Mescidi, Zülüflü Baltacılar Mescidi, Aşçılar
Mescidi

ile

Bâbü's-selâm'ın

yanındaki

namazgâh bu çerçevede sayılabilir. III. Avlu'da
Ağalar (Hünkar) Mescidi, Has Oda

Bu arada I. Avlu'daki Has fırın Mescidi
gibi

günümüze

mekânlarının

da

ulaşmayan
olduğu

ibadet

belirtilmelidir.

Bâbü's-selâm Kapıcılar Mescidi'nin varlığını
günümüzde konferans salonu olarak
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Karaağalar Taşlığı, Kelime-i Tevhidyazılı olan kitabe
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kullanılan mekânın iç odasındaki duvarda kıble

Sözlükte,

“yasaklanmış,

yönünü gösteren yerde mihrap şeklinde bir niş dokunulmaz”

anlamına

korunmuş,

gelen

“harem”

bulunmaktadır. Üzerinde herhangi bir âyetin kelimesi, yapılması din tarafından yasaklanan
yazılı olmadığı mihrabın içerisinde iki tarafı fiil demek olan “haram” ile eş anlamlıdır.
toplanmış bir perde resmi ve arasından zincire Mekke ve Medine şehirleriyle çevrelerindeki
bağlı bir kandil motifi tasvir edilmiştir.

belirli

Babü's-selâm'ın yanındaki namaz- gâhın
mihrabında

gül

motifi

ve

camilerin

mihraplarında en çok yer alan “Küllemâ dehale
aleyhâ Zekeriyye'l-mihrâb” şek

bölgeler

için

kullanılan

“harem”

kavramının bir diğer anlamı da Müslüman
saray, konak ve evlerinde yabancı erkeklerin
giremediği, yalnız kadınlara mahsus bölüm
olmasıdır. Haremin eş anlamlısı olan “haram”
kelimesinin “dokunulması, her hangi bir
şekilde saygısızlık gösterilmesi yasaklanmış
olan, mukaddes, kutsal” şeklindeki bir diğer
anlamı Harem Dairesi'nin şekillenmesi ve
işlevine sembolik bakımdan derinlik kattığının
altını

çizmek

gerekir.

Osmanlı

saray

teşkilatında Harem-i Hümâyun tabiri hem
haremi

hem

de

Enderun'u

Enderun'un

padişah,

hizmetinde

bulunacak

içine

saray

ve

devlet

alır.
devlet
adamı

yetiştirildiği bir eğitim kurumu olduğundan
bahsetmiştik.

Aynı

şekilde

harem

de

kadınların yetiştirildiği bir eğitim kurumudur.
Harem'deki

kitabeleri

bu

çerçevede

ele

aldığımız zaman metinlerin tesadüfî olarak
seçilmediği, harem halkının kültürel birikim
ve entellektüel derinlik kazanmasıyla ilgisinin
olduğu görülür. Hz. Peygamber'in ahlak
alanındaki
toplumların

eğitimciliğiyle
ahlak

ve

ilgili
hukuk

olan

ve

ilkelerine

dayanması gerektiğini vurgulayan Hucurât
sûresinden âyetlerin hakkedilmiş olması, bu
hususu teyit etmektedir. Aynı şekilde İslâm
Peygambe- ri'nin yalnızca iman ve ibadet

Babü's-selâm Kapıcılar Mesadi'nin mihrabı

konularına
linde hakkedilmiş Âl-i İmrân sûresinin 37.
(mihrap) âyetinden sarkan zincire bağlı bir
kandil motifi bulunmaktadır.

değil,

insanoğlunun

faaliyet

alanına giren bütün konularda hususiyetle de
aile hayatında ve sosyal ilişkilerde örnek bir
şahsiyete sahip olduğuna işaret eden Ahzâb
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Kasîdetü'l-bürde yazılı çini kitabe

sûresinden

Bu

sofa ve odalarla Harem daha cazip hâle geldi.

minvaldeki diğer sûrelerden âyetlerin yanında

âyetler

Harem'den II. Avlu'ya açılan kapının üzerine

Divân-ı Hümâyun öncesi başta olmak üzere

III.

Topkapı

vesilelerle

tamamlandığı, “Harîm-i cennet-i âlîde bâb-ı

okunması âdet olan ve fetih ve muzafferi-

sultânî” ibaresiyle tarihilendirilmiş ve Topkapı

yete işaret eden Fetih sûresinin de Harem-i

Sarayı'nın her köşesinin cennet bahçelerinden

Hümâyun'un

bir köşe olduğu anlayışı sürdürülmüştür.

Sarayı'nda

yer

almaktadır.

çeşitli

tezyinini

zenginleştiren

unsurlardan olduğu belirtilmesi gereken bir
husustur.

Klasik

dönem

Osmanlı

Murad

zamanında

yapılan

işlerin

Hz. Peygamber'i sevmeye, sünnetine

saray

bağlı olmaya, şefaatini dilemeye ve ona

mimarisinin göz alıcı bir örneğini meydana

salâtü selâm getirmeye işaret eden hadis-i

getiren III. Murad Has Odası başta olmak

şerifler

üzere Harem'in muhtelif yerlerine Âyetü'l-

mensuplarını

kürsî hakkedilmiştir. İsmini âyetin içinde

anlayışlarının gelişmesine katkı yapmıştır. Hz.

geçen ve “taht, hükümranlık, ilim, kudret” gibi

Peygamber'in hayatını öğrenmeye ve onun

anlamlara gelen kürsî kelimesinden alan ve

gündelik

tehlikelerden korunmak başta olmak üzere

vurgulamaya yönelik başta Kasîdetü'l-bürde

gündelik hayatın içinde en çok okunan ve

olmak üzere muhtelif beyitlerin hakkedilmiş

tevhit akidesini anlatan Bakara sûresinin 255.

olduğunun da altı çizilmesi gerekir.

hem

anlam
eğitirken

hayatın

bakımından
hem

de

içerisindeki

harem
estetik

yerini

âyetinin hakkedilmesini de bu çerçevede
düşünmek gerekir.
Harem söz konusu olunca adından en
çok

bahsedilen

padişah

III.

Murad'dır.

Sakinlerinin ve görevlilerinin sayısının arttığı
Sultan III. Murad zamanında özellikle Mimar

Hz. Peygamber'in şefaatini dileme ve
umma anlamında “Şefaat yâ Resûlallah”,
“Şefaat yâ Habîballah” yanında Hz. Muhammed'in özellikle peygamberliğinin

Sinan tarafından inşa edilen yeni
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Harem, ”Ya müfettiha ’l-ebvâb, iftah lenâ hayrel-bâb” yazılı kitabe

yaklaştığı

sonraki

Bu bağlamda Harem-i Hümâyundaki

dönemlerde dolaştığı yörelerdeki ağaçların

günlerde

kitabelerde “Yâ müfettiha'l-ebvâb, iftah lenâ

O'nu,

Resûlallah”

hayre'l-bâb”, “Yâ hafiyye'l-eltâf nec- cinâ

Mukaddes

mimmâ nehâf”, “Allahümme ecirnî ve ecirnâ

Emanetler Dairesi'nde olduğu gibi Harem-i

mine'n-nâr ve edhilne'l-cennete mea'l-ebrâr”

Hümâyun'a da hakkedilmiş olması, konu

“Açıldıkça kapansın çeşm-i â'dâ; Bi-hakkı

başlığımıza dair en güzel örneklerdendir.

sûre-i innâ fetehnâ”gibi dua ve müştaklarına

İslâm geleneğinde dua ve türevlerinin, Allah'a

rastlanması

yakarma, istek ve ihtiyaçlarını arz ederek

etmektedir. Bunlar aynı zamanda Harem

O'nun lütuf ve keremini dileme, çağırma,

halkına gelecekte hayırlı kısmetler nasip

seslenme, davet etme, ibadet etme, yardımını

olması anlamına da gelmektedir.

“Esselâmü

şeklindeki

ve

aleyke

daha
yâ

selâmlamalarının

zikredilen

hususu

teyit

isteme, bir durumu arz etme, Cenâb-ı Hakk'ın
birliğini

tanıma,

isnat

ve

iddia

etme
Topkapı Sarayı, Osmanlı geleneğinin

anlamlarında kullanıldığı bilinmektedir.

inanç ve hassasiyetini, sosyal ve ekonomik
yapısını, politik motivasyonunu ve

Harem, “Allahümme ecirnî ve ecirnâ mine’n-nâr ve edhilne'l-cennete mea'l-ebrâr" yazılı olan kitabe
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görsel hassasiyetini ihtişamlı bir şekilde dışa

zevklerinin gelişmesine ve Osmanlı kültür ve

vuran bir mekândır. Diğer bir deyişle Topkapı

medeniyetine

Sarayı İslâm sanatı, İslâm maneviyatı ve

bugün

dünya görüşünün Osmanlılar eliyle biçimler

ziyaretçileri için sürdürmektedir.

de

aidiyetlerini
aynı

işlevleri

hatırlatırken,
çalışanları

ve

alanındaki bir açılımıdır. Dün sâkinleri ile
görevlilerini eğiterek estetik

Kaynakça
Burckhardt, Titus Aklın Aynası Geleneksel Bilim ve Kutsai Sanat Üzerine Denemeler (trc. Volkan Ersoy), İstanbul 1994. Cimilli, Hatice
Canan Topkapı Sarayı Anıtsal Kapıları’nın İşlev ve Sembolizm Açısından Değerlendirilmesi (doktora tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008.
Danner, Victor “Din ve Gelenek”, Kutsalın Peşinde (çev. Süleyman E. Gündüz), İstanbul 1995.
Ertuğ, Zeynep Tarım “Topkapı Sarayı”, DİA, XLI, s. 256-261.
Koçu, Reşad Ekrem Topkapu Sarayı, İstanbul 1960.
Necipoğlu, Gülru 15. ve 16. yüzyılda Topkapı Sarayı: Mimarî, Tören ve İktidar (trc. Ruşen Sezer), İstanbul 2007.
Ortaylı, İlber Mekânları ve Olaylarıyla Topkapı Sarayı, İstanbul 2007.
Seçkin, Nadide Topkapı Sarayı’nın Biçimlenmesine Egemen Olan Tasarım Gelenekleri Üzerine Bir Araştırma: 1453-1755, Ankara
1998.

Şeref, Abdurrahman “Topkapı Saray-ı Hümâyunu”, TOEM, s. 5 (1328), s. 265-299; s. 6 (1329), s. 329-364; s. 7, s. 393-421; s. 8, s. 457-483; s. 9, s. 521-527; s. 10, s. 585-594; s. 11, s.
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TOPKAPI SARAYI’NDA KUTSAL EMANETLER

Sevgi Ağca Diker* * *

Topkapı Sarayı Has Oda Dairesi'ne (R-1)
ismini

veren

Topkapı

Hırka-i

Saadet'in,

İstanbul

ma'nın bir önceki neslinden ve önemli

biten

tarihsel

şairlerden olan Kaab bin Zuhayr'dir.

Sarayı'nda

yolculuğunun

biri Lebib diğeri ise Züheyr ibni Ebi Sel-

başlangıcı

asr-ı

saadete

Mekke'nin

fethinden

sonra

kardeşi

dayanır. Allah'ın dinini yeryüzünde yaymak

Müslüman olan Kaab, buna içerleyerek Hz.

üzere görevlendirilen son peygamber Hz.

Peygamber'i hicveder. İslâm davasına zarar

Muhammed (s.a.v), tebliğ vazifesini yaparken

veren bu durum üzerine, Hz. Peygamber

birçok

Mekke

suçluyu öldürmenin İslâm'a hizmet olacağını

ve

bildirir. Kısa bir süre sonra Kaab bin Züheyr,

zorlukla

döneminde

karşılaşmıştır.

müşriklerin

şiddet

işkencelerine maruz kalan Müslümanlara,

yaptıklarına

Medine'ye hicretten sonra inzal olan ayetle1

Cüheyneli

savaşa savaşla karşılık verme izni verilmiştir.

Müslüman olur.

Peygamber'in yanında yer alan müminler
Allah'ın dinini yaymak için katıldıkları bu
savaşlarda

canlarını

Allah

yolunda

feda

etmişlerdir.

İslâm'ın

savaşı

sadece

harb

meydanlarında değil, entelektüel ortamlarda
da devam etmiştir. Şöyle ki, İslâm'ı hicveden
şiirler okuyan şairlerin karşısında İslâm'ı öven
şiirler söyleyen Müslüman şairler çıkmış ve bu
alanda da birbirleriyle mücadele etmişlerdir.
Bu

anlamda

Abdullah

ibni

pişman
bir

olarak

adamın

evine

Medine'de
sığınarak

Sahabelerin arasına karışan Kaab, Hz.
Peygamber'in karşısına çıkıp elini onun elinin
üzerine koyarak “Ya Resûlullah, eğer Zuhayr
oğlu Kaab, pişman olarak karşına gelse onu
kabul eder misin? diye sorar. Hz. Peygamber
kabul

edeceğini

söyleyince

Kaab,

“Ya

Resûllullah, ben Zuhayr oğlu Ka- ab’ım” der.
Hz. Peygamber Kaab'ı öldürmek için yerinden
fırlayan

sahabeleri

durdurur.

Kaab,

Hz.

Revaha

Peygamber için kaside okumaya başlar.

İslâm'ın önemli şairlerinden biridir. Onun

Teması bağışlanma dilemek olan, geleneksel

Mute Savaşı'nda ölümü, Hz. Peygamber'i

bedevî üslubuyla kelime seçimi ve ahengi

yalnızca bir sahabîden değil aynı zamanda

mükemmel pek çok canlı tabiat tasvirleri

önemli bir şairden de mahrum bırakmıştır.

içeren şiirin son kısmı Hz. Peygamber'i ve

Zira Hz. Peygamber onun şiirlerini Hassan ve

muhacirleri methetmektedir.

Kaab ibni Malik'in şiirleriyle denk tutmaktadır.
Dönemin tüm şairlerini gölgede bırakan iki
Arap şairi vardır, ki bunlardan

“Kendilerinesavaş açılan Müslümanlarazulme uğramaları sebebiyle cihad için izin verildi. Şüphe yok
ki Allah'ın onlara yardım etmeğe gücü yeter. Onlar, haksız yere, sırf, “Rabbimiz Allah'tır” demelerinden
dolayı yurtlarından çıkarılmış kimselerdir" (Kur'an-ı Kerim, Hac Sûresi, 39.40)
1

* Topkapı Sarayı Müzesi, Kutsal Emanetler Bölümü Uzmanı
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(R-l) Hırka-i Saadet Dairesi Girişi

"Peygamber bir nur, nurun kaynağı Allah’ın

ister. Hz. Peygamber'in bu aziz hatırasını

kılıçlarından biri Hınd kılıcı Kureyşlilerin

parayla takas etmeyen Kaab bin Züheyr'in

arasında Mekke’de Sahabileri İslâm’ı

vefatından sonra varisleri Hırka-i Saadet'i

seçtiklerinde Gidin dediler vadiden Mekkeliler

Muaviye'ye satarlar. Hırka-i Saadet'in halife

Ancak onlar zayıf ve korkak olarak gitmediler

Muaviye'nin nezdinde muhafaza edilmesi,

Atların üzerinde silahları az, öne meyilli Fakat

ona yeni bir anlam kazandırmış ve bu

kahraman, gururlu, asil çehreli, parlak giysili

tarihten itibaren bir hilâfet sembolü olarak

Sanki savaşmak için Davud zırhı örgülü"

kabul edilir olmuştur. Günümüzde Topkapı
Sarayı Müzesi Hırka-i Saadet Koleksiyonu'na

Kaab şiirini bitirince Hz. Peygamber

kayıtlı olarak burada muhafaza edilen Hırka-i

üzerindeki hırkasını çıkarıp, şairin şiirdeki

Saadet, Emevîler'den sonra Abbasîler'e, daha

ustalığını takdir ettiğini göstermek üzere

sonra Memlûklar'a intikâl etmiştir. Osmanlı

omuzlarına bırakmıştır”.2 Kaab bin Züheyr,

Devleti'ne intikali ise Yavuz Sultan Selim

hayatı boyunca bu emaneti büyük bir gururla

(1512-1520) döneminde olmuştur.

muhafaza eder. İlk Emevî halifesi Mu- aviye
bin

Ebû

Süfyan,

biraz

da

Yavuz Sultan Selim'in, İslâm âleminin

halifeliğini

bölünmesini engellemek amacı ile çıktığı

meşrulaştırmak için, Kaab bin Züheyr'den Hz.

zorlu seferin sonunda, Çaldıran Ovası'ndan

Peygamber'in hırkasını satın almak

zaferle ayrılması (23 Ağustos 1514),3 İslâm
âlemi nezdinde, hem Sultan'ın şahsına,

2 Lings 2004, s. 697-700
3 Emecen
92-118

2010,

s.
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hem de Osmanlı Devleti'ne büyük bir itibar

Muzaffer Sultan Selim, Kahire dönüşü

kazandırmıştır. Yerli ve yabancı kaynaklar,

beraberinde

Yavuz'un dini samimiyetini kabul ederler.

padişahlara mahsus yapılmış olan Has Oda'da

Ünlü tarihçi Joseph von Hammer, Yavuz

niş dolap içinde muhafaza eder. Dönemin

Sultan Selim'in, Kahire'nin ele geçirilmesinden

tarihçileri, Yavuz Sultan Selim'in Mısır'dan

sonra yapılan ilk duada; halıları kal- dırtarak,

dönüşünde,

çıplak başını yere dayayıp secde ettiğini ve

Muhammed'in (s.a.v.) Uhud Savaşı'nda kırılan

ağladığını

dişinin bir parçası, bir tutam Sakal-ı şerif ile

aktardıktan

sonra,

“OsmanlI

kutsal

Hırka-i

emanetleri

Saadet,

bazı

sofuluk örneği görülmemiştir”4 ifadeleriyle, bu

getirdiği

benzersiz olayın önemini vurgular. Yavuz

peygamberinin bu önemli yadigârları, halen

Sultan Selim,

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin koruyuculuğu

hilâfet işleriyle meşgul olmamış, fakat 28

5

Haleb Büyük Camii'nde kılınan ilk Cuma

namazında hatip, hutbede Yavuz Sultan
Selim'i

adını

zikretmeden

Harameyni’ş-Şerifeyn”

unvanıyla

“Hâkimü’l
anmıştır.

Yavuz Sultan Selim, hatibe müdahale ederek,
bu unvanı “Hâdimü’l Harameyni’ş-Şerifeyn”
olarak düzeltmiş6 ve bu unvan bir gelenek
olarak yüzyıllar boyunca kullanıla- gelmiştir.7

Numey'i 3 Temmuz 1517'de Kahire'de kabul
Numey,

törenlerle

karşılanır.8

Hünkâr, Osmanlı Devleti'ne itaatlerini arz
eden ve yanında getirdiği hediyeleri sunan
Ebû Numey'e ziyadesiyle hürmet gösterir.9

beraberinde
İslâm

Yaygın kanaatin aksine, Has Oda/Hırka-i Saadet Dairesi'nde muhafaza edilen
kutsal emanetlerin tamamının Yavuz Sultan
Selim'in

Mısır

Seferi'nin

sonrasında

getirilmediği, kutsal emanetlerin sayısının
yüzyıllar geçtikçe arttığı ve halifeler nezdinde
iyi korunan bu mekâna; tereke, vasiyet, satın
alma yoluyla dâhil oldukları, kroniklerden ve
arşiv

Yavuz Sultan Selim, Mısır'da kaldığı süre

Ebû

da

müttefiktirler.

belgelerindeki

kayıtlardan

izlenebilmektedir.10

içinde, Mekke Şerifi Berekât'ın oğlu Ebû
eder.

konusunda

altında muhafaza edilmektedir.

Ağustos 1516'da Haleb'e girdiğinde, Mekke
ve Medine ile ilgili hassasiyetini belirtmiştir.4 4

anahtarlarını

Hz.

sultanlarının tarihinde buna benzer başka bir

Mısır Seferi'nin başlarında

Kâbe

getirdiği

İlk

olarak

Hayber'in

fethinde

Hz.

Peygamber tarafından, Hz. Ali'ye verilen
“Ukâb” isimli Sancak-ı Şerif, uzun yıllar Şam
Kalesi Hazinesi'nde korunmuştur. Sancak-ı
Şerif, 1593 yılında Avusturya Habsburg savaşı
için İstanbul'a getirilir ve savaştan sonra
yerine iade edilir. Ertesi yıl 1594'te Macaristan
seferi

için

Şam'dan

İstanbul'a

getirilen

Sancak-ı Şerif bir daha gönderilmeyerek,

4 Hammer 1783,

p.327

5 Tansel 1969, s. 216
6 Eyüb Sabri 1884, s. 77; Öztuna 1978, cilt III, s 234; Atalar 1991 s. 19; Ağca 2008, s. 30
7 Osmanlı padişahları zaman zaman “Hâkimü’lHarameyni’ş-Şerifeyn” unvanı ile de anılmışlardır. Bknz Tarih-i Selânikî, İpşirli
1999, s.35
8 Senemoğlu , s. 215
9 Emecen 2010, s. 303
10 Ağca 2013, s.21
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muhtemelen IV. Mehmed döneminde
Hır- ka-i Saadet Dairesi'ne dahil olmuştur. Hz.
Peygamber'in
koruyabilmek

dişinin
için,

bir

saray

parçasını
kuyumcuları

tarafından kıymetli bir mahfaza yapılmıştır
(R-3).
Hz.
devlet

Peygamber,
merkezlerine,

döneminin
önemli

önemli

kabilelerine,

İslâm'a davet mektupları göndermeye karar
verip, bununla ilgili çalışmalara başladığında;
ashaptan Selman-ı Farisî, İran hükümdarlarına
göndereceği

mektubun

altına

mühür

basılmaması durumunda mektubun kabul
edilmeyeceğini bildirir. Bunun üzerine Hz.
Peygamber, mühür kazdırmaya karar verir.

(R-2) Sancak-ı Şerif Mahfazası, Osmaniı dönemi,
17. yüzyıl, TSM. 21/29

Has

Oda

içinde

muhafaza

Mührünün

edilmeye

başlanmıştır (R-2)11.
Has

Oda'da

üzerine

“Abdullah

oğlu

Muhammed”yazılmasını istemişse de, mührü
hazırlayan

hakkâk

unutup

“Muhammed

14

Resûlullah” yazar . Günümüze ulaşan İslâm'a
edilmeye

davet mektuplarının üzerinde de bu mühür

başlanan kutsal emanetlerin sayısı Sultan I.

bulunmaktadır. Hz. Peygamber'in vefatından

Ahmed

döneminde

onarılan

muhafaza
artar.

Kâbe'den,

1611

yılında

sonra sırasıyla; Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer

I.

Ahmed

dönemlerinde

Sultan

de

halifeler

nezdinde

tarafından altından bir yenisi yaptırılarak

muhafaza edilen mühür, Hz. Osman'ın hilâfeti

değiştirilen, Kâbe'nin eski gümüş yağmur

döneminde

oluğu ile, da- yanıksızlaştığı için Kâbe'nin

üzülen Hz. Osman,

duvarından
yapılmış

çıkarılan
bir

Muhammed'in

asa,
(s.a.v.)

ahşap

kaybolmuştur.

Duruma

çok

parçasından

Medine'de,
kabri

Hz.
Ravza-i

Mutahhara'dan da, yerine elmaslı büyük bir
mücevher

yerleştirmek

suretiyle

alınan,

incilerle bezeli bir altın levha, bu dönemde
kutsal emanetlere dâhil olmuştur.11 12
Hz.

Peygamber'in

Uhud

Savaşı'nda

aldığı bir darbe sonucunda kırılan dişi,13
yüzyıllar boyunca özenle muhafaza edilmiş,

(R-3) Hz. Peygamberin Dişi’nin Mahfazası, TSM. 21/3,4

11 Ağca 2013, s. 20-21
12 Çuhadar 2003, s. 207-230
13 Sofuoğlu 1989, 8. Cilt, s. 3815-3816
14 Sofuoğlu 1989, 13. Cilt, s. 5914-5915
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günlerce mührü aratmış, kaybolduğuna kani
olunca

da

akik

üzerine

aynı

ibareyi

yazdırmıştır.
Hz. Muhammed (s.a.v.) ilk olarak Habeş

gecelerinde türbelerin gezilerek, buradaki
sakal-ı şeriflerin ziyaret edilmesi günümüzde
de devam etmektedir. Topkapı Sara- yı'na
muhtelif yollarla gelen Hz. Muham- med'e
(s.a.v.) ait sakal ve saç kılları, saray
kuyumcuları tarafından yapılmış, kıymetli
mahfazalar içinde korunmuştur (R-4).

hükümdarı Necâşî'ye İslâm'a davet mektubu
göndermişti.
Yemen'i

Hicret'in

hâkimiyeti

7.

senesinde

altında

tutan

ise,
İran

hükümdarına peygamberliği hakkında bilgi
veren ve onu İslâm'a davet eden bir mektup
göndermiştir.

Hz.

Peygamber,

Suriye'yi

hâkimiyeti altında tutan Roma İmparatoru
Herakliyus'a,

Suriye

hükümdarına

ve

İskenderiye'deki, Mısır hâkimi Mukavkıs'a da
benzer

mektuplar

15

göndermiştir.

Hz.

Muhammed (s.a.v.) tarafından, dönemin Mısır
hâkimine gönderilmiş olan bir diğer mektup,

(R-4) Sakal-ı Şerif

Mahfaza - Osmanlı dönemi, 19. Yüzyıl, TSM. 21/445

Sultan Abdülmecid tarafından satın alınarak,
Hırka-i

Saadet

koleksiyonuna

dâhil

edilmiştir.16

dönüşünde

Hz. Muhammed (s.a.v.) tıraş olurken saç
ve sakalları sahâbeler tarafından toplanır, o
da

buna

Peygamber

itiraz

etmezdi.

Vedâ

Özellikle

Haccı'nda

Hz.

ihramdan

çıkarken tıraş olmuş, saç ve sakal kılları ashâbı
tarafından
alınmıştır.

17

geçmesinin

değerli

bir

hatıra

olarak

Hilafetin Osmanlı Hanedanına
ardından

Hz.

Peygamber'in

sakal-ı şerifleri; hediye, satın alma ve muhallefat

Yavuz

yoluyla

Topkapı

Sarayı'nda

toplanmaya başlamıştır. Çok sayıda olan
sakal-ı şeriflerden İstanbul'daki birçok cami
ve türbede olduğu gibi Anadolu'daki birçok
camide de bulunmaktadır. Sakal-ı şeriflerin,
kandil gecelerinde bulunduğu mahallerde
halka açılmaları ve toplu ziyaretlerin yapılması

Sultan

Selim'in

beraberinde

Mısır

Seferi

getirdiği

kutsal

emanetler Topkapı Sarayı'nda padişahların
özel mekânı olan Has Oda içinde muhafaza
edilmeye başlanmıştır. Yüzyıllar içinde hediye,
satın alma, muhallefat gibi yollarla Has Oda
Dairesi'nde toplanmaya devam edilen kutsal
emanetlere gösterilen hürmet koleksiyonun
gelişmesine

katkıda

bulunmuştur.

Özel

törenlerle ziyaret edilen kutsal emanetler için
padişahlar mekânlarını terk etmiş ve Harem
dairesinde yaptırdıkları odalarda yaşamaya
başlamışlardır. Hırka-i Saadet'in muhafaza
edildiği ve gece-gün- düz Kur'an-ı Kerim
okunan mekân, Sultan II. Mahmud (Saltanatı
1808-1839)

döneminde

yapılan

düzenlemelerden sonra Hırka-i Saadet Dairesi
olarak anılmaya başlamıştır (R-5).

bir gelenekti. İstanbul'da, kandil
15
16
17

Ağca 2013, s. 371-375
Hamidullah 1967, s. 212
Lings 2004, s.748
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(R-5) Hırka-i Saadet Dairesi Şadırvanlı Sofa

Kutsal

Cumhuriyet

her yerinden gelen ziyaretçiler, yüzyıllardır

sonrasında da yerinden hareket ettirilmemiş

devam eden bir gelenekle, en büyük mucize

ve artık Mukaddes Emanetler Dairesi olarak

Kur'an-ı Kerim'in, yüzyıllar boyunca hilafet

adlandırılan,

merkezi olan İstanbul'a özgü okunuşunu

mekânda

Emanetler,

yüzyıllardır

modern

korundukları

müzecilik

kurallarıyla

korunmaya devam etmiştir. Günümüzde de

dinleyerek

Hz.

Peygamber'in

kutsal

emanetlerini ziyaret etmektedir.

dünyanın

Kaynakça
Ağca, Sevgi, “Surre-i Hümâyûn Geleneği", Surre-i Hümâyûn Sergi Katalogu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş Yayınları,
İstanbul 2008
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TOPKAPI SARAYI’NDA HAT SANATI

Prof. Uğur Derman*

Toplantımıza hoş geldiniz. Sizlere, öz

dığı mürekkep Batı tarzı değildir; balmumu,

sanatlarımızdan olan hüsn-i hattı kısaca

beziryağı,

anlatmaya çalışacağım. Bu konu, öyle bir

yakıldığında

saate sığacak gibi değil. Fakültede bir yarıyıla

yapılmıştır. Arap zamkının -bu Arap zamkı

(üç ay) sığdırdığımız bahisleri burada -hiç

Afrika'da “Akasya Senegal” isimli ağacın

derinine inmeden- ana hatlarıyla sunacağım.

kabukları üzerinde oluşan sakızın adıdır

Soru sorabilmeniz için de yarım saat ayrılmış

(Gummi Ara- bikum)- suda eritilerek isle uzun

olacak.

müddet taş havanda dövülüp çarpılması

Hüsn-i hat, doğuşu itibariyle Türklere ait
değildir. Arap âleminde kullanılan bu harf
sistemini İslâmiyet dolayısıyla dedelerimiz de
kabul ettiği için, en ziyade Osman- lılar'da
işlenmiş ve sizin de muhakkak ki, rehberlik
ederken sağda solda gördüğünüz çok güzel
örnekleri de bilhassa İstanbul'da yer almıştır.
Zaten hat sanatının millî hüviyet kazanması,
İstanbul'un fethinden 30-40 yıl sonra başlar.

son

devirde
is

gaz

veren

yağı

gibi

maddelerden

neticesinde is mürekkebi elde edilir. Bu
mürekkepte solma diye bir şey yoktur.
Kâğıttan

önce,

İslâm'ın

zuhûrunda

papirüs, sonra da terbiye edilmiş ceylan derisi
kullanılmış. Nihayet, kâğıt Abbasîler devrinde
Müslüman âlemine girince bunda karar
kılınmış. Kâğıt da ham hâliyle kullanılmıyor,
üzerine bir cilâ tabakası sürülüyor ki, buna da
âhar

ismi

veriliyor.

Nişasta

yahut

un

muhallebisi veya şapla kestirilmiş yumurta

Söze bir Besmele ile giriyorum (R-1).

akı,

kâğıdın

üzerine

cilâ

mahiyetinde

Daha doğrusu, hat sanatına Besmele ile

sürülüyor, kurutulup mührelendikten sonra

başlamış oluyoruz. Buradaki yazının yazıl

kullanılacak hâle getiriliyor.

(R-1) Halim Özyazıcı’nın 1379/1959 târihli celî sülüs bir
Besmelesi
* Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi (E)
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(R-2a) Şeyh Hamdullah'dan oklâm-ı sitte örnekleri, 75MK, EH. 2084

Arap âleminde, İslâmiyet'i müteakip
bilhassa Kûfe şehrinde çok yazılıp işlendiği
için kûfi adını alan bir hat cinsi vardır ki,
Osmanlılarda fazla kullanılmadığından size
örnek getirmedim. Buna İstanbul'da da az
rastlanır.
Abbasîler zamanında gelişmiş altı cins
yazı vardır ki: sülüs, nesih, muhakkak,
reyhânî, tevkî’, nkö’ adlarıyla anılırlar. Bu

(R-2b)

devrin hüsn-i hattaki unutulmaz ismi
Yâkutü'l- Mustasımî'dir (ö.1298). Osmanlı
hat

sanatındaki

ilk

büyük

isim

olan

Amasyalı Şeyh Hamdullah (14291520),
Sultan II. Bayezid'in telkiniyle, eskiden
Yâkut

tarzında

Osmanlı-Türk

yazılan

üslûbuna

bu
çevirmiş

yazıları
(R-2,

a-b-c). Osmanlılar bilhassa nesih hattını
Kur'ân-ı Kerîm yazmağa tahsis etmişlerdir.

(R-2c)

16. asırda eserleriyle beğenilen Ah-

191
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med Karahisârî (ö.1556) tavrı itibariyle Yâ- kut

Bir

de

sizin

daha

tarzını ihyaya çalıştığı için, bu yol uzun

rastladığınız,

ömürlü olmamıştır (R-3).

denilen yazılar var (R-5). Bu yazılar da yine

âbideler

çok

dolaşırken

üstündeki

kitâbe

kâğıda yazılıp etrafı iğne ile iğnelenir. Ondan
sonra nereye yapılacaksa, uygun bir mermerin
üzerine o iğneli kalıp konulup, üzerinde
kömür tozu çıkını dolaştırılarak deliklerinden
geçen kömür tozları takip edilir ve taş ustası
tarafından

yazılar

kabartma

bırakılmak

kaydıyla hâkk olunur. Burada görülen celî
ta’lîk kitâbe Yesârîzâde Mustafa İzzet Efendi'nindir (ö.1849).
(R-3)Ahmed Karahisörî’den muhtelifhat nevileriyle
yazılmış bir levha (Süleymaniye Kütüphanesi, Murakkaat-15,

K-l)

Kitap yazıları, tabiidir ki, ağzı daha ince
açılmış kalemle yazılıyor. Şimdi kalemden de
kısaca bahsedeyim: Sıcak ülkelerin nehir, göl
kenarlarında yetişen kamışların kurutulması
ve ağzının açılması kalemtıraş denilen âletle
sağlanır. Kalem ağzının kesilip dilinin ortaya
çıkartılması

ve

is

mürekkebi

hokkasına

banılarak yazının yazılması gerekir (R-4).

(R-5) Topkapı Sarayı'ndan Yesârizâde hattıyla celi ta’lîk
bir kitâbe

(R-4) Hattın yazılması için kullanılan muhtelif boydaki
kalemler

Kur'ân-ı Kerîm'in karşılıklı ilk iki sayfası,
serlevha olarak adlandırılır (R-6). Kur'ân-ı
Kerîm'lerde son sayfada hattatın imzası bulunur ve bu Arapça ifâde “ketebehu”
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(R-6) Haşan Rızâ Efendi’nİn Sultan Reşad için yazdığı Kur’ân-ı Kerim’İn serlevhası (JSMK-YY, 325)

(bunu yazdı) ile başladığı için ketebe sayfası

Buna Arapça'da harf-i târif denilir. Bunlar yan

olarak adlandırılır.

yana getirildiğinde bakın ne kadar güzel bir

Celî yazıya başka bir örnek. Gelen

terkib oluşturulmuş.

seyyahlara çok gezdirdiğiniz Sultanahmed

Demin

Şeyh

Hamdullah'tan

Ca- mii'nin kapısındaki celî sülüs kitâbe (R-7).

bahsetmiştim. Hat,

150 yıl kadar Şeyh

Arap harflerinde yazıya en çok güzellik veren

yolunda yazılmış. Derken, 17. asrın ikinci

elif ve ardından gelen lam harfidir.

yarısında, Şeyh gibi deha mertebesinde bir
başka

(R-7) Sultanahmed Camii’nin Kasım Gubarı (Ö.1624) tarafından yazılan celi sülüs kapı kitabesi
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(R-8) Hafız Osman’ın sölüs-nesih kıt'ası 75MK, EH, 2209

hattat çıkmış. Hâfız Osman (1642-1698).

Yine bir yazma Kur'ân-ı Kerîm (R-10).

Kendisi aynı zamanda Kur'ân hâfızı olduğu

Tabii biliyorsunuz, 1728'e kadar ülkemize

için bu vasfı âdeta isim gibi Osman isminin

matbaa girmemiştir. Onun için başta Kur'ân-ı

başına

Şeyh

Kerîm olmak üzere eserler hep yazmadır.

yaptığı

Bunu da sınıflara ayırmak lazım. Sanat eseri

ayıklamayı daha da ileriye götürerek Şeyh'in

olarak yazılanlar var ki, işte onu ancak

harflerinden en güzellerini seçip ortaya bir

hattatlar yazabilirler. Bir de, memleketin kitap

yeni tavır çıkarmıştır ki 17. asrın sonlarından

ihtiyacını karşılamak için

eklenmiş

Hamdullah'ın

(R-8).

güzellik

O

da

namına

%

itibaren o tavır, zamanımıza kadar da ufak
tefek ilavelerle devam etmiş.
Hattatlar boş kaldıkları vakit ellerinin
durmaması için akıllarına gelen harf, kelime
veya

cümleyi

birbirinin

üstüne

binecek

şekilde yazar dururlar. Buna hat sanatında
karalama adı verilir (R-9). Onlardan çok güzel
bir örneği görüyorsunuz. Batılılar karalamaya
figürsüz

resim

gibi

bakıyorlar

ve

çok

seviyorlar.
(R-9) Karalamacı Hamdi Efendi’nin karalaması
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(R-10) Kadıasker Mustafa İzzet Efendi’nin kaleminden nesih hattıyla iki Kur’ân sahîfesi

%

müstensih, nessah, nâsih denilen “istinsah

son devirde “tuğrakeş”, eskiden “tuğrâî”

ediciler” vardır ki, onlar böyle sanat tarafına

yahut “nişancı” denilen hususi yetiştirilmiş

girmeden

sadece

yazıyla

zevât çeker. Divan-ı Hümâyundan sâdır olan

yazarlar.

Kütüphanelerimizdeki

okunabilecek

yazma

fermanmış, beratmış, menşurmuş her neyse,

eserlerin çoğu o sınıfdandır. Bu gösterilen

önce metni yazıldıktan ve denetlendikten

gibi, sanat niteliği olanlar daha azdır.

sonra, üstüne o devrin padişahının tuğrası

Bize bu konuşma teklif edildiği vakit,
konu olarak “Topkapı Sarayı'nda Hat Sanatı”
denilmişti.

Ben

size

doğrudan

doğruya

Saray'daki hattı anlatmağa kalksam sadece
buradaki

kitâbelere

bakmamız,

sonra

kütüphaneye gitmemiz lazım. Sizleri oraya
sığdıramayız ama, gösterdiğim resimlerin
içinde Saray Kütüphanesi'nden olanları da
var.

çekilir

(R-11).

padişahın

ve

babasının adı, sonunda da “dâima muzaffer
olsun” mânâsına “el-muzaffer dâima” duası
yer alır. Bir tuğranın ömrü padişahın tahtda
kaldığı müddetçedir. Hal' olunarak, yahut
vefat ederek ayrılınca, yeni padişah için yeni
tuğra tertip edilir. Dolayısıyla eski tuğra
gündemden düşer, tarihî bir belge olur. Şunu
da belirteyim: Hüsn-i hat için “yazmak” fiili
kullanılıyorken

Hat sanatında yeri olan tuğraları da

Tuğrada,

tuğra

için

“çekmek”

fiili

geçerlidir. Yâni tuğra yazılmaz, çekilir.

kitâbelerin üzerinde görürsünüz. Tuğrayı,
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Osmanlı padişahları içinde hatta meraklı
olanlar -ki en az on isim sayabilirim- içinde
bir tanesi, Sultan III. Ahmed ayrıca tuğraya da
merak sarmış ve on aded tuğra hazırlamış.
Tabii bunlar yine iğneleme usulü ile devrin bir
müzehhibi tarafından kâğıda geçirilmiş, etrafı
tezhip edilip bu kıt'alar bir araya getirilerek
albüm mânâsına mu- rakkaa hazırlanmıştır.
Burada da Sultan III. Ahmed kendi adından
başka bir takım ibareleri, mesela “Hazret-i
Sultân-ı Kabe Kav- seyn ve’l-Haremeyn”
cümlesini tuğra şekline getirmiş (R-12), Hz.
Peygamber adına tuğra tertip etmiş. Değişik
tuğralarla böyle mükemmel bir eser ortaya
çıkarmış. Bunu eğer merak edenler olursa
Murakkaa-i Has ismiyle üç-beş sene evvel
neşredildi, piyasada bulabilirsiniz.
(R-ll) Üstünde tuğrası, altında
yazılmış bir Vahîdüddîn fermanı

dîvânîhattıyla

%

(R-12) Sultan III. Ahmed’in çektiği tuğra, TSMK-A, 3652'den
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(R-13) Sultan III. Ahmed’inyapünp kitabesini yazdığı Üsküdar meydan çeşmesinin cet!sülüs kitabesi

Yine Sultan III. Ahmed deyince ondan bir
örnek

daha

geldi.

Bu

defaki

kitâbe,

Üsküdar'daki meydan çeşmesinin üstünde
bulunan celî sülüs kitâbedir ki, padişah
elinden çıkmadır (R-13). Kitâbelerde hangi
padişah devrinde yaptırıldığı, onun dışında
biri yaptırdıysa ismi belirtilir ve binanın
hususiyetleri anlatılır. Son mısrada ise, harfler
toplandığı vakit ebced hesabına göre o yılın
tarihi düşürülür.

meydan çeşmesinin tarihini de bizzat Sultan

%

III. Ahmed düşürmüş:
“Târihi Sultan Ahmed’in cârîzebân-ı lüleden,
Aç Besmeleyle iç suyu, Hân Ahmed’e eyle duâ”
İstanbul'da

ben

size

yüzlerce

tarih

kitâbesi çıkartabilirim. Sokak aralarında dahi
gördüğünüz çeşmelerin üstündeki kitâbelerin
son mısraında ebced hesabıyla o yılın tarihini
bulursunuz.

Biliyorsunuz Arap harflerinin her birinin
bir sayı değeri var. Ebced, hevvez, hutti,
kelemen, safes, karaşet, sehas, dâzıgşeklinde
sonlanır. Elif bir, be iki, cim üç, dal dört gibi
ona kadar birer birer, ondan sonra on, yirmi,
otuz, kırk, elli, yüze gelince iki yüz, üç yüz,
dört yüz, nihayet bine kadar erişir. Böylece o
yılın

tarihi

-tabiatıyla

edebî

sanat

gösterilerek- harf değerleri toplandığı vakit
ortaya çıkar. Sultanahmed'de yaptırdığı

(R-14) Mustafa Râkım'ın sülüs-nesih bir meşk kıt'ası
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Burada da sülüs-nesih bir kıt'a görüyorsunuz (R-14). Lâkin bunun bir hususiyeti var. Hat öyle kolay bir sanat değil. Dört ila
beş senede meşk edilerek öğrenilir. Meşk,
hat ve musikîde kullanılan bir tâbirdir.
Hoca talebesine hattı “meşk eder”, talebe
de hocasından “meşk alır”. Her hafta talebeye hocası bir satır yazı yazar, talebe onu
aynen yazmağa gayret edip, ertesi hafta
getirir. Eğer hocası o yazıyı beğendiyse yeni
bir satır yazar. Yok, beğenmediyse, bunların altına çıkartma dediğimiz o harfleri bu
defa -nokta işaretleriyle belirterek- yazar.
Çünkü yazıların, daha doğrusu harflerin
her birinin yazıldığı kaleme göre nokta
boyları vardır. Bu şekilde hoca talebesine o
satırı da öğrettikten sonra, ertesi hafta yeni
satıra geçilir. Talebe sabırla meşklerini ta-

(R-16) Sami Efendi’nin Necmeddİn
1323/1905 tarihli ta’lîk icâzetnâmesi

Okyay’a

verdiği

(R-lS)Kadıasker Mustafa izzet Efendi’nin Abdullah Zühdîye verdiği1257/1841 tarihli sülüs-nesih icazetnamesi
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kip eder. Hoca, talebesine arada kendisini
caydıracak bir takım ters muamelelerde de
bulunabilir.

Hattı

gönülden

seviyor

mu

sevmiyor mu? Sevmeyen zaten bırakıp gider,
ama seven daha da ısrarla devam eder. Bu
işin sonuna gelindiği vakit, hoca talebeye eski
bir üstâdın yazısını verir ve bunu aynen taklîd
edip yazmasını ister. Talebesi bunu da
başardıysa, altına “Bu yazıyı yazan falanca
talebe, bundan sonra yazılarının altına imza
atmak yetkisini kazanmıştır, Allah ömrünü ve
marifetlerini çok etsin.” mealinde Arapça bir
cümleyi yazar. Bu, hattatın diplomasıdır, bunu
almadan yazısının altına imza atmak hakkı
yoktur.

Bu

âdet

yüzyıllar

boyunca

korunmuştur. Bugün artık uyulmuyor ne yazık
ki... Bu vesikaya “icazetnâme” denilir (R-15 ve
16).

(R-l 7) Ahmed Karahisâri’nin müselsel Besmele’si

den geçen bu tarzdaki yazılara “kuşak yazı”
adı verilir. Kuşak yazılar şerit halindeki
kâğıdın
anlattığım

üzerine
gibi,

yazılıp
etrafı

yine
iğnelenir.

önceden
Ondan

sonrası taşçı ustası veya nakkaşa ait bir
keyfiyettir. Burada gördüğünüz kuşak, celî
sülüsü kendisinden evvelkilere göre belki on
kat daha güzel yazan, yeni bir tavırla ortaya
çıkan Mustafa Rakım'ındır (1758-1826). Bu

Bakın, mesela burada aslında tek tek

büyük zâtın iki yerde kuşak yazısı var.

yazılması icap eden harfler sanat göstermek

Bilmiyorum, sizin rehberliklerinizde oralara

için birbirine takılmış. Buna da müsel- sel yani

gidiliyor mu? Birisi, Fatih'teki Sultan Mah-

sıralı olarak giden -teselsül etmiş- yazı ismi

mud'un vâlidesi Nakşıdil Sultan Türbesi

verilir (R-17).

içindeki kuşağı (R-18), diğeri Tophane'deki

Görülen,

celî

bir

yazı

ve

eskiden

Nusretiye Camii'nin içinde kuşağı. İkisi de
görülmeye sezâdır.

camilerde duvar yüksekliğinin orta seviyesin-

(R-18) Mustafa Râkım’ın Fâtih’teki Nakşidil Türbesi içinde bulunan celî sülüs kitabesinden bir kısım

199

TSM_REHBER_YENI.indd 199

#

08/08/2018 14:32

Hat levhacılığında bir başka usul de

Bu

da

Kapalı

Çarşı'nın

Çarşıkapısı

şudur: Ceff yazıların yeni bir nüshası kömür

dediğimiz girişi üstündeki Sultan II. Abdülha-

tozuyla silkelenip is mürekkebiyle âharli

mid'in tuğrası (R-20). Taşa hâkk olunmuş ve o

kâğıda yazılabildiği gibi, o kalıptan istifade

devrin celî sülüs ve tuğradaki en büyük ismi

edilerek

tozuyla

Sami Efendi (1838-1912) tarafından çekilmiş.

silkelenip ezilmiş altınla -ezilmiş altın daha

Bir de hattatın imzasına bakın, sol alt köşede

sonra tezhip bahsinde size anlatılacak- o yazı

görüyorsunuz istifli olarak “Ketebehu Sami”.

koyu

zemine

tebeşir

oraya, hattat tarafından değil, yazıdan iyi
anlayan müzehhipler eliyle resmedilir. Burada
olduğu gibi (R-19)... Bu yazılara “sürme altın”
mânâsına zer-endûd denilir.

Rakım'ın karşısına, harfleri onun kadar
gergin ve yumuşak olmayan bir Mahmud
Celaleddin (Ö.1829) çıkmış. Onun talebesi
Tâhir Efendi'nin (Ö.1846) talebesi olan Sul-

%

(R-19) Sami Efendi’nin celi sülüsle zer-endud bir levhası
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tan Abdülmecid (1823-1861), bu yoldan
hoşlandığı için 19. asrın, -onun padişahlığı
yıllarında- Celaleddin yoluna kayma vardır.
Ama esas yol Rakım'ınki, demin gösterdiğimdir.
19. asrın büyük ismi, aynı zamanda ney
virtüözü ve bestekâr Kadıasker Mustafa İzzet
Efendi. Mustafa İzzet Efendi hakikaten hat
sanatında da, musikîde de iftihar edilecek bir
(R-20) Sami Efendi'nin Kapalıçarşı kapısı üstündeki taşa
mahkûk1314/1897tarihli Sultan II. Abdülhamid tuğrası

isimdir. Bu, görülen Kadıasker Mustafa İzzet
Efendi'nin yazılarından biri... (R-21).

İSli

%

(7?-2IJ Kadıasker Mustafa İzzet Efendi’nin sülüs-nesih İki kıt’ası TSMK, GY, 324/34
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Camilerin

kuşak

bu yazılar vaktiyle caminin içinde çatıldığı

yazılarından başka “cami yazıları” dediğimiz

için, yedi metre yüksekliğindeki kapılardan

Allah (lafza-i Celâl), Muhammed (ism-i Nebî),

çıkartılamamış.

ilk

çocukluğumda buraya götürmüştü. Levhalar

dört

içinde

halifenin

Peygamberin

kubbe

isimleri,

torunları

yani

ve

sonra

Hz.

Haseneyn

caminin

Rahmetli

duvarlarına

dedem,

dayanmış

beni

vaziyette

dediğimiz Hasan ve Hüseyin isimleri, büyük

duruyordu. Herkes bunu ayıplıyordu tabii.

boyda levha halinde her camide bulunur.

1949'da tekrar yerlerine asıldılar ve büyük bir

Ama Ayasofya'nın büyüklüğüne uygun olarak

hatâ böylece önlenmiş oldu.

buraya yapılan levhalar yedi buçuk metre
çapında hazırlanmıştır. Bunlar önce küçük
olarak yazılmış, hâlâ mihrabın üzerinde ve
kenarlarında asılı duruyorlar. Fakat bu kadar
büyük yazıyı insan eli yazamayacağı için,
daima büyütme işlerinde kullanılan ve hat
sanatında “satranç usulü” dediğimiz şekilde
-önce küçük yazı karelere ayrılıp- kaç defa
büyütülecekse o nis- bette büyük kareler
kâğıda

kurşun

kalemle

çizilerek

yazı

Yine Mustafa İzzet Efendi'nin Bursa Ulu
Camii'ndeki yazısı. Bilirsiniz, İstanbul dışında
yazı müzesi denmeye layık tek âbide Ulu
Cami'dir. Eğer oraya da seyyah götürdüğünüz
olursa Ulu Cami'yi bu gözle gezin. İçindeki
yazıların çoğu mükemmel 19. asır eserleridir.
Sonradan içine hediye kabilinden, sanat
kıymeti

bulunmayan

bir

hayli

yazı

da

asılmıştır.

büyütülür, etrafı iğnelenir, siyah -veya başka

Bu görülen, Mustafa İzzet Efendi'nin

koyu bir renkte-muşamba üzerine yapıştırma

talebesi Şefik Bey'in İstanbul Üniversitesi

altınla yazı işlenir.

Merkez Binası'nın üstünde “Dâire-i Umûr-ı

Bu levhalar 1850 civarında, Fossati'nin
tamirinden sonra yapılmış, altında da Mustafa
İzzet Efendi'nin imzası var. 1934'e kadar
yerlerinde durmuş. Müzeye çevrildiği vakit, o

Askeriye” kitâbesi, iki tarafında Fetih ve Zafer
âyetleri vardır (R-22). Bu binanın yapılışı
askerî maksatla olup Cumhuriyet devrinin ilk
yıllarında İstanbul Darülfünunu'na verilmiştir.
Burada kullanılan celî yazı sarı renkli

zamanki zihniyet Ayasofya'nın içinde bir
Osmanlı eseri bırakmak istemediğinden, ne

“zırnık mürekkebi”yle koyu renkli kağıda

varsa çıkarmışlar. Çapı 7,5 metreyi bulan

(R-22) Şefik Bey’in İstanbul Üniversitesi Merkez Binası üzerinde bulunan celî sülüs kitâbesi
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(R-23) Abdullah Zühdî’nin celî sülüs 1273/1857 tarihli bir levhası

yazılmış. Hattat yazısında beğenmediği yerleri

ni Suudîler yok ettiler. Fırsat bulsalar mih- rab

is mürekkebiyle kapatmış. Sonra, tashih işlemi

yazılarını da kaldıracaklar.

bitince iğneyi eline almış. Kenarlarından
harfleri, işaretleri, vesaireyi sık sık çok dikkatli
bir şekilde iğnelemiş. Ondan sonra, kömür
tozu veya tebeşir kullanılarak yazı nasıl bir
ana kalıptan çoğaltılacak, onu göreceğiz. Eğer
is mürekkebiyle yapılacaksa kömür tozu,
zer-endûd yapılacaksa altın mürekkebiyle
yazı resmedilerek ortaya çıkartılıyor. Demin
gördüğünüz bu yazıya kalıp yazı denilir.

Levhaların içinde hususiyeti olan, İslâm
Peygamberi'nin

tarafından

Efendi,

Medine'ye

Sultan

yollanıp

Peygam-

ber'in

mescidinde

kitâbeler

yazmış

ve

Mescidin

mihrap

yedi

Mecid
Hazreti

birçok
sene

duvarındaki

görünüşü

ve

ahlâkı

levhalara

“hilye-i

şerif”,

“hilye-i

saadet”

denilir. Bunun biçimini Hafız Osman -bir
grafik şaheseri olarak- tertiblemiş. Üstte
Besmele, ortadaki göbekte metin kısmı,
alttaki etekte de devam ediyor. Bunun dört
köşesinde ilk dört halifenin isimleri yer alıyor.

hdi'nin (ö.1879) celî sülüslerinden (R-23).
Zühdi

dış

hakkındaki rivayetin yazılması ile ortaya çıkan

Bu da Kadıasker talebesi Abdullah ZüAbdullah

%

celî

kalmış.
yazılar

Son

devrin

sülüs-nesih

hatlarındaki

unutulmaz ismi Şevkı Efendi'nin (18281887)
bir hilyesinden sonra (R-24) eğer yolunuz
Bahçekapısı'na düşerse, orada Yeni Cami
sebil ve çeşmesinin kitâbesini görmelisiniz.
Yeni Cami 17. asırdan kalma, fa-

kendisinindir. Diğerleri

203

TSM_REHBER_YENI.indd 203

#

08/08/2018 14:32

(R-24) Şevki Efendi'nin yazdığı 1301/1884 tarihli sülüs-nesih hilye-i nebevîsi
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(R-25) Sâmi Efendi’nin Yeni Cami Sebil ve Çeşmesi’ne yazdığı celî sülüs kitabe

kat 19. asrın sonunda bir yangın geçirmiş,

iğnelenmeğe başlanınca delikli olarak aynı

kitâbe zarar görmüş. Demin de bahsettiğim

yazı karşı tarafa da çıkmış olur. Bu tarzdaki

Sami

yazılara da müsenna, ikili veya aynalı yazı adı

Efendi'ye

yeniden

eski

kitâbeyi

yazdırmışlar. Bu on iki satır, celîsülüste son

verilir.

noktadır, aradan yüz sene geçmesine rağmen
bir benzeri yazılamamış, Sami Efendiden
sonra yetişen hattatlar bunu kendilerine
rehber edinmişlerdir (R-25).
Bu

sülüs levha,

isimlerinden

son

Hüsn-i hat, bilhassa 16. Asırda çini
üzerine de nakış yoluyla yazılmış. Fakat o
devirde

celî

yazı,

19.

Asırdaki

mükemmeliyetine erişmediği için, gözümüz
devrin

“reisü'l-hattâtîn”

büyük

hep o kemâli arar. Hatırıma geldi, hicrî

(hattatların

takvimi miladîye çevirmeyi bilir misiniz? Size

reisi) Kamil Akdik'e (1861-1941) ait. Ressam

çok lazım olabilir, anlatayım: hicrî tarih, İslâm

Şeref Akdik'in (1899-1972) babası olduğunu

Peygamberinin

herhalde işitmişsinizdir. Tuğrakeş Hakkı Bey

hicretiyle başlar. Şimdi kullandığımız miladî

(1873-1946),

tuğrakeşi.

tarih dünyanın güneş etrafındaki dönüşüne,
364 güne göre hesaplanır. Oysa hicrî tarih

ayrı hareket ediyorlar.

ayın dünya etrafındaki dönüşüne göre hesap

satır

şeklinde

son

Medine'ye

Tuğrakeşler Divan-ı Hümayûn'a bağlı olarak

Yazılar

Osmanlının

Mekke'den

yazıldığı

gibi,

harfler birbiri üzerine bindirilerek “istifli
yazılar” da yazılır. Bu görülen bir istif
şaheseridir. Yine Hakkı Bey'in, bir başka
celîsülüsü

görülüyor.

Yazı

sağ

taraftan

yazılmış ama bir de soldan tersi geliyor.
İnsanoğlunun tersine bu yazıyı yazmasına
imkân yoktur. O zaman ne yapılır? Hani
demin iğnelemeden bahsettim ya... Yazının
sağ tarafı yazıldıktan sonra tam ortasından

edildiği için bütün yılı topladığınızda 355 gün
tutar. Dolayısıyla her yıl onbir günlük bir fark
hâsıl olur. Her yıl bu fark oluştuğu için 33
yılda bir, 100 yılda da üç yıl gerileme olur.
Şimdi size mesela, diyelim ki, 1000 hicrî
tarihinin miladî karşılığını bulun. Pratik olarak
1000'i 0.97 ile çarparsınız, ne çıkıyorsa onun
üstüne 622 ilave edersiniz. Çünkü hicret 622
miladî yılında olmuştur. Bu da size bir yadigâr
olsun.

katlanır ve
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(R-26) Yesarızade hattıyla talik hilye levhası
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Bir kubbe yazısı görüyorsunuz (R-26).

zan ve bunun için Yesarî diye anılan bir hat

Daha evvel kuşak yazısı gösterdim de bu ilk

dehamız. Fatih Türbesi'nin içindeki yazıları taş

defa geçiyor. Bu tip yazılarda geçen dik

üzerine işlenmiştir.

konumlu harfler, satır olmadığı için ortada
toplanır, bazan yukarıya kadar uzatırlar, bazan
de burada olduğu gibi örgülü bir şekilde çok
güzel bir imtizaç sağlamış olurlar.
Halim

Özyazıcı'nın

Camii'ndeki

kuşağını

Ankara

Yesarîzade'nin ta’lîk ile yazılmış bir hilyesi (R-26). İstanbul'da en çok rastlayacağınız
hat eserleri, taşa işlenmiş kitâbelerdir (R-5).
Mesela,

Maltepe

Camii'nin

üstündeki

kitâbe, Yesarî hattı ile. Hele işte böyle zemin

bir

koyu renge boyanıp da harfler varak altınla

şaheserdir. Kırk küsur metre, taşa hakk

kaplandı mı yerinden fışkırır gibi çıkar.

edilmiştir. Bu gibi yazıların zemini koyu renge

Saray'ın Kubbealtı tâmir geçirmiş, biri III.

boyanıp

kabartama

görüyorsunuz

Beylerbeyi

altınla

Selim, biri II. Mahmud devrinde. Baba oğul

kaplanırsa -demin Rakım'ınkinde gördüğünüz

biri Yesarî'nin, diğeri Yesarîzade'nin enfes iki

gibi- kıymeti daha da ortaya çıkar. Bu kuşakta

kitâbesi vardır. Bayezid Yangın Kulesi'nin

ise ucuza kaçılmış.

kitâbesi. Şimdi, bakın mesela, deminden beri

Tuğralardan

yazı

demin

varak

bahsetmiştim,

bildiğimiz ilk tuğra Orhan Gazi'nin. Belki
Osman Gazi'nin de vardı, lakin zamanımıza
gelmiş

değil.

Orhan

Gazi

tuğrası,

ana

rahminde cenin gibi ilk şekli. Sonra, daha
evvel gösterdiğim hale gelecek. Alttaki de
fevk?’ yazısı. Resmî yazılarda ya tevkî’ kullanılır
yahut rıkd’ yazısı. Bu tevk?’ hattı İran'da şekil

söylüyorum ya, zemin bo- yanmalı diye... Bu
konuda şimdiki mimarlar, benim dediğim
usulü kabul etmiyorlar. Mermer kendi haliyle
kalacakmış. Onun üstünde altınlanmış satırlar
gösterir mi? İkisi de açık renk, yazık oluyor,
gidiyor.

Üstte,

tuğraya

lutfen

zemin

sürmüşler, bakın ne kadar güzel ortaya
çıkmış.

değişikliğine uğramış. Buna kadim ta’lîk ismi

Divan-ı Hümâyun'da kullanılan iki çeşit

verilmiş. Sonra, İranda yine nesh-i ta’lîk

yazı vardır: Biri divan? (R-11) diğeri de cel?

çıkmış. Osmanlılar buna sadece ta’lîk demeyi

divan? (R-27). İkincisi karışık. Size bir hayli

tercih etmişler. En çok ince kalemle şâir

eserini gösterdiğim, hattat ve neyzen

divanlarında

veyahut

Bâb-ı

Fetvada

kullanılmış. Bir de satırları aşağıdan yukarıya
çıkan kıt'alar var. Bu maîl satırlı kıt'alara iki
örnek. Biri Hekimbaşı Refi' Efendi (ö.1768),
öbürü de Şeyhülislâm Veliyüddin Efendi'ye
(ö.1768) ait iki kıt'a. İranlı Mîr İmâd'ın (ö.1614)
Yesarî Esad Efendi (ö.1798) tarafından taklit
edilmiş kıt'ası. Yesarî Esad Efendi, anadan
doğma sağ tarafı tutmadığı için sol eliyle yazı
ya

(R-27) Sami Efendi’nin tertibiyle bir menşurda Sultan
Ab- düiaziz tuğrası altındaki celt dîvânî satırlar
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Kadıasker

Mustafa

İzzet

Rehber

Efendi'nin

Tophane'deki Kadirihane'de bulunan kabir
kitâbesi. Böyle büyük şahsiyetlerin büyük
hattatlar tarafından yazılmış kitâbeleri vardır.
Ama, mesela, bu da zemini boyanıp harflerin

Tuğranın genel form olarak bir anlamı
var mı? Yani Zümrüd-i Anka'dan esinlendiği
söyleniyor.

U. Derman

altınlanması imkânı bulunsaydı bambaşka
görecektiniz.

Hayır, hayır, hayır.

Bu da yine eserlerini çok gösterdiğimiz

Rehber

Sami Efendi'nin Fatih Camii haziresindeki
kabir kitâbesi. Yani kabir kitâbeleri içerisinde
de, sanatı itibariyle, bina kitâbeleri kadar

Bir de üzerindeki üç çizginin üç kıtayı
temsil ettiği. Bunların aslı var mı?

U. Derman

değeri olan eserler mevcuttur.

Onlar, hepsi sonradan yakıştırılma şeyler.
Zaten, ben size ilk şeklini Orhan Gazi'de
gösterdim. Onda denk geldiği için yukarıya
doğru uzayan üç harf var. İleride yumurtamsı şekli oluşturacak çanaklı harfler var.
Onlarda orada, iki tanesi gözüküyor. Yani
kendiliğinden ilham kaynağı olmuş, tuğra
ileriye doğru ve sonradan, gösterdiğimiz o
güzel şekle erişmişler. Bir de mesela, divanî-celîdivanîyazılarında satır uçları yukarıya
doğru

gider,

bu

Osmanlının yükselişine

işarettir, diyenler var. Böyle bir şey yok. Bu,
aslının alındığı İran'daki kadim ta’lîkte de
mevcud, satırlar yukarıya doğru gider. Aynen
onu uygulamış Osmanlı.

Rehber

(R-28) Halim Ûzyazıcı’nın müsennâ celîsülüs levhası

Hocam bir şey sormak istiyorum, tuğra
Son devrin büyük ismi Halim Özyazıcı'nın bir müsenna celî sülüs levhası... Burada
Men dakka dukka, yani “Çalma kapıyı, çalarlar
kapını" (R-29). Ben sizin kapınızı çaldım, siz

ile

ilgili.

Dışarıdaki

yumurta

şekli

bezemelerinin içinde sultanın kendi adı
dışındakinde babasının adı. Öyle bir sıralama
var mı biçim açısından?

de benim kapımı çalın lutfen. Konuşmam
zamanında bittiğine göre, “Kapımı çalın”
demekle,

“size

sualler

sorun”

demek

istiyorum.
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U. Derman

U. Derman

Tabii. Dışında değil, en altta padişahın,

Mutlaka başında Besmele vardır. Oraya

onun üstünde babasının adı yer alır. Eski

ancak bir âyet veya kısa bir sûre yazılabilir. Bu

devirde “şah” kullanılır, Kanuni devrinde

sebeple Besmele'yi yakaladınız mı gerisini

kalkar, “han” denilmeye başlanır. Mesela,

getirirsiniz. Yani Besmele'nin konulmadığı

“Süleyman Han bin Selim”... Çünkü bunlar

kubbe yazısı ben hiç görmedim.

hep Arapça sentaksına göre yazılmıştır. Önce
kendi adı, sonra araya “bin” gelirse nihayetine

Rehber

oğlu

Topkapı Sarayı'nın Sultanahmed kapısı

Süleyman” diye Türkçeleştiririz. Altta en önce

diyebileceğim yerde müsenna ya da aynalı

padişahın adı, onun üstünde babasının adı,

dediğiniz bir yazı var. Doğrudur, değil mi?

baba

adı

da

geldiğinde

“Selimin

onun üstünde de “El muzaffer daima” duası
bulunur. Aslında, ilk tuğrada o üç yukarıya
çıkışın

okumada

yeri

var

ama

ileriki

yüzyıllarda, okumada yeri olsun, olmasın bu
üç yukarıya çıkış -ki ona tuğ adı verilirmutlaka kullanılır.

U. Derman
Evet, O müsenna hat, asrının yazı
mucizesi diyeceğim bir şey. Ben size ondan
bahsetmeliydim. Çünkü Bâb-ı Hümâyûndaki
Fatih devri yazısı, hattatı da Ali Sûfî. Geçen
sene Unesco'ya eser teklif etmemizi istediler.

Rehber

Ben bu kitâbeyi tavsiye ettim. Yazı ilerki

Sayın hocam, bize bir kubbe yazısı örnek

asırlarda

gösterdiniz

de,

kubbenin

tamamı

kaplı

daha

mükemmel

istif

tekamül
1400'lü

ettiği halde,
yıllarda

o

nasıl

haldeyken cümlenin nerde başladığı nasıl

yakalanmış (R-29). Çünkü bugüne ışık tutan

anlaşılıyor?

bir grafik anlayışı var. Sözlerimi bununla
bağlıyorum.

(R-29) Topkapı Sarayı’nın Bâb-ı Hümâyûn'u üzerindeki
Ali Sûfi hattıyla celî sülüs müsennâ kitabe
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TOPKAPI SARAYI’NDA TEZHİP SANATI

Prof. Dr. F. Çiçek Derman*

Sizleri

selamlayarak

sözlerime

ona ilave edilen madde ile renk değiştirir.

başlayayım: Kısa bir genel açıklamadan sonra

Mesela bakırın katılmasıyla renk kırmızıya,

slaytlar üzerinden tezhip sanatının tarihi

gümüşün katılmasıyla yeşile döner. Ama

gelişimini birlikte inceleyeceğiz.

mutlaka esas malzeme hakiki altındır. Bugün

Arapça'da “altınlamak” manasına gelen
tezhip kelimesi, ezilerek fırçayla sürülecek
hâle getirilmiş olan varak altın ve muhtelif
boyaların

kullanılmasıyla

gerçekleştirilen,

parlak ve cazip bir kitap sanatıdır. Asıl
malzemesi olan altın ve ona yakışan renklerin
desen içinde dağılımı önemlidir. Tarihte,
tezhip için kullanılan toprak boyalar cisimli
olup dest-seng (el taşı) denilen mermer taşla
sulu ortamda ezilerek hazırlanır, bu zahmetli
işlem bitince, arapzamkı eriyiğiyle karıştırılıp
kullanılırdı.

Boyaların

özelliği,

üzerinden

asırlar geçse de aynı parlaklık ve canlılıkla
renklerini korumalarıdır. Bedahşi laciverdi
bunlardan

biridir.

Bugün

Avrupa'dan

getirtilen guaj boyaları kullanıyoruz, bilmem
bunların ömrü ne kadar sürecek?
Hat

ve

tezhip

de altın yaprakları arap zamkıyla eziliyor. Bir
saat, bir buçuk saat süren bu zahmetli iş
sonunda

ezilen

altın

zerrelerini

yıkayıp

zamktan arındırıyoruz. Uygulama yaparken
de mutlaka jelatinli su kullanıyoruz. Altın,
sadece su ile kâğıda süzülürse kuruyunca
dökülür. Çünkü bu bir maden tozu. Onu
âharlı kâğıda yapıştırmak için jelatinli su
kullanılır. O jelatinli suyun da miktarı çok
mühim.

Eğer

çok

yoğun

olursa

altını

sayfaları birbirine yapışır. Bu sanatı uygulayan
sanatkâra müzehhip denir. Müze gezilerimde
veya öğrencilerimden, rehber arkadaşların
tezhip yapan sanatkâra tezhi- bçi dediklerini
duydum.

Biz

bu

sanatkârlara

müzehhip

diyoruz. Tezhibçi hiç yakışmıyor, simitçi der
gibi. Hatçı diyor muyuz, hattat diyoruz.

sanatının,

malzeme

Bunun gibi tezhibi yapan da müzehhibtir.

cihetiyle pek çok müşterek tarafları vardır.

Tezhip

Tezhip sanatında da âharlı kâğıt kullanılır.

denmemelidir. Süsleme, tezhibi ifade etmiyor.

Zerendud (sürme altın) yazı için hazırlanan

Araba, ev, ofis süslenir ama yazma eser tezhip

zer-mürekkep, yani altın mürekkebi tezhibin

edilir.

ana

bezemedir. Yazılı kaynaklarda çokça rastlanır

malzemesidir.

Maalesef

günümüzde

yaldız kelimesi altının yerini aldı. Hâlbuki
tarihimizde bu sanatta hiçbir zaman yaldıza
yer verilmemiştir. Farklı ayarlarda satılan
yaprak hâlindeki altın sarı altın, kırmızı altın,
yeşil altın isimleriyle kullanılır ve
* Marmara
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parlatamazsınız, donuk kalır, ayrıca da yazma

sanatına

Bir

diğer

süsleme

eşanlamlı

sanatı

kelime

da

de

ve doğrudur.
Hat sanatında kullanılan is mürekkebini
müzehhibler de tahrir çekerken kullanırlar. O
is mürekkebinin asırlardır kaybetmediği güzel
siyah renk müzehhib-
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lerin de çok işine yarıyor. Çünkü normal bir

Tarihimizde bu sanat usta-çırak usulü ile

siyah boyayla eserin her tarafında aynı

öğrenilmiştir. Teke tek bir eğitim esastır. Siz

yoğunluğu yakalamak zordur. Hâlbuki is

hocanızı seçer, ona bağlanır ve ömür boyu

mürekkebi bunu kendiliğinden hallediyor.

sadık kalırsınız. Zamanı gelince de hoca size

Tezhip sanatında kullanılan âlet sadece
fırçadır. Eski müzehhibler fırçalarını kendileri
yapıyorlar. Bugün ise dışarıdan getirilen
samur fırçalar kullanılıyor.

icazet verir. Buna, tezhibde el vermek tabir
edilir. “Kimden el aldınız?” derler. Bu, hocanın
isminin sorulmasıdır. İcazet alındıktan sonra
imza konulmaya başlanır. İcazet, hocanın
talebesine

eserlerine

imza

atma

iznini

Tezhip sanatı tarih açısından en eski

vermesidir. “Sanat diploması” olan icazet

gelenekli sanatlarımızdan biridir. Meselâ hat

benim için okul diplomasından çok daha

sanatı Türklerde İslâmiyet ile başlamıştır. Ama

kıymetlidir.

tezhip Orta Asya'ya kadar iner. Uygur Türkleri
tezhibi

üst

seviyede

kullanan

ilk

Türk

kavmidir. Bugün Karahoca, Turfan, Karakurum
şehirlerindeki kazılarda çıkan belgelerde bu
örnekleri

görüyoruz.

Tabii

İslâmiyet'in

kabulüyle büyük bir canlılık, neşe, hareket
oluşarak hat sanatı ile birlikte tezhibde de
parlak bir devir yaşanmıştır.

Şimdi

size

Saray'daki

sanatkârlar

grubundan kısa da olsa bahsetmek istiyorum.
Bunlara “Ehl-i Hiref topluluğu” deniliyor. Ehl-i
Hiref teşkilatı Saray'ın ihtiyacı olan, bütün
sanat işlerini gören kapı kulu halkıdır. Değişik
el sanatları ile uğraşan sanatkârların meydana
getirdiği ehl-i hiref içinde, en kalabalık grubu

Müzehhip bir hattı bezeyeceği zaman

dokuyucular teşkil etmekteydi. Usta-çırak

ona tâbi olmalıdır. Tâbi olmak ne demek? Bu

münasebetleri içinde çalışan bu sanatkârlar,

yazı celî mi, yani uzak mesafeden mi

sarayın maaşlı elemanı olup gerektiğinde ve

seyredilecek? Yoksa nesih hattı mı? 30 cm.

bayramlarda yaptıkları sanat değeri taşıyan

den mi bakılacak? Müzehhip bunları dikkate

eserleri hükümdara takdim ederek binlerce

alarak desenini hazırlar. Çünkü o eser bittiği

akçe

zaman hattı ve tezhibi ile bir bütündür.

arşivinde bulunan ve en eskisi 1526 tarihli

Yazının

yapılan

olan bu ehl-i hiref defterlerinde sanatkâr

bezemenin de görülmesi gerekir. Kullanılan

isimleri, geldikleri yerler, aldıkları yevmiyeler,

motiflerin

yaptıkları işler, bayramlarda takdim edilen

okunduğu
büyüklüğü,

mesafeden
çekilen

%

nakkaşlar (müzehhibler), zergerler ve kemha

tahrirlerin

ile

ödüllendirilirdi.

Topkapı

Sarayı

kalınlığı hep yazıyla orantılı olmalıdır. Bir hat,

eserler

ne kadar mükemmel yazılmış olursa olsun,

hediyeler kayıtlıdır. Bunlar maaşlarını üç ayda

eğer usta bir müzehhibin eline düşmez ise,

bir alırlardı. Eğer fazladan iş verilirse onun da

değerinden değil ama güzelliğinden çok şey

ücreti ayrıca ödeniyordu.

kaybeder. Mükemmel bir tezhip de eğer
rastgele yazılmış hattın yanında bulunursa, o
emeğe yazık olur.

ve

karşılığında

aldıkları

ücretler,

Sözümün başında “tarihimizde bu sanat
Nakkaşhane'de uygulanmıştır” dedim.
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Tezhip sanatının hat sanatından en büyük

kadar hoş bir rengi vardır ki müzehhibler

farkı budur. Hat sanatında bir hattat dizini

tarafından hep tercih edilir. Çünkü altın

dikip yazar. Bu mushaf da olsa, levha da olsa,

üzerine sürüldüğü zaman altının parlaklığını

hilye de olsa tek bir hattatın elinden çıkar ve

kapatmayan

o sanatkâr, imzasını koyar. Ama tezhip

mürekkebi bütün yazma eserlerde kullanıldığı

müşterek bir çalışmanın ürünüdür. Bu sebeble

halde sadece mushaflarda, tarihimizin hiçbir

ancak sernakkaş imzasını koyar ki buna da

devrinde

nadir rastlanır. Nakkaşhâne'de cetvel çeken,

mürekkebi kırmızı böceğinin öldürülmesiyle

boya hazırlayan, renklendiren, altın ezen,

hazırlandığı için. Bir canlının hayatına son

desen

vererek

çizen,

ayrı

ayrı

kişilerdir.

Her

nakkaşhanede sernakkaş denilen kıdemli bir

Fırça

hakimiyeti

almamıştır.

yapılan

budur.

Neden?

malzemenin

Lâl

Lâl

mushaf

Rehber

halinde gelen eserin üzerinde çalışacak kişileri
belirler.

yer

mürekkep

bezemesinde yeri yoktur.

müzehhip bulunur. Bezenmek için varak
sernakkaş

tek

Ne böceği dediniz Hocam?

aynı

derecede olan müzehhibler seçilir. Bu sebeple

Ç. Derman

sonradan o eserlere baktığımız zaman tek

Kırmız

(koşnil)

böceği.

Bu

böcek

elden çıkmış gibi görürüz. Bezeme sanatında

tahtakurusuna benzer ve daha çok sıcak

kısa zaman içinde neticeye varmak, bu şekilde

ülkelerin mezarlıklarında yaşar. Toplandıktan

mümkün

sonra kurutulur ve havanda dövülüp çeşitli

olmuştur.

Bir

yazma

eser

bezenirken, yarısında şu motifi de kullanayım,

muameleden

biraz da şu rengi kullanayım deme şansınız

getirilir. Bu sebeple, mushaflarda onun yerine

yoktur. Çünkü başından sonuna kadar o

surh mürekkebi kullanılmıştır. Surh mürekkebi

eserin bezeme bütünlüğünü sağlayabilmeniz

de tabiatta bulunan zencefredir. Ama şeffaf

gerekmektedir. Tezhip sanatında bu, çok

değildir ve lâl mürekkebinin tatlı rengini

önemlidir.

taşımaz.

İslâm

mürekkep

haline

mushafların

Türkler, Orta Asya'dan beri nakkaşha-

bezemesinde, umumiyetle yeni tasarım ve

neye çok önem vermişlerdir. Timurlular bu

arayışların yer almadığı, klasik kaidelere sadık

mekânlara “kitabhane” diyor. Ne kadar güzel.

kalındığı görülür. Çok az coğrafî farklar olsa

Hakikaten kitabın ortaya çıktığı yer. Bu

da,

nakkaşhaneler

esasında

âleminde

geçerek

hürmeten

sanat

birliğinin

korunmasına çalışılmıştır.
Mesela lâl mürekkebi, zermürekkep, is
mürekkebi... Bunlar hattatların da kullandıkları
renkli

mürekkeblerdir.

her

devirde,

sarayın

himayesinde ve kontrolünde, saray yakınında

Lâl

mürekkebi

diğerlerinden farklı olarak, yarı şeffaf bir
mürekkebtir. Çok tatlı bir kırmızıdır. O

kuruluyor. İstanbul alındıktan sonra Fatih
Sultan

Mehmed'in

ilk

yaptırdığı

sanat

faaliyetlerinden biri, Ayasofya arkasındaki
“arslanhane” denilen yerde bir nakkaşha- ne
kurdurmak olmuştur. Onun kitap sevgisi,
kitap düşkünlüğü hepimizce malum.
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Özbek asıllı, Baba Nakkaş isimli bir nakkaşı da

ya'ya, oradan da İstanbul'a getirtilen bir

bu nakkaşhanenin başına getiriyor ve hemen

sanatkârdır.

çalışmaların

gördüğü,

başlamasını

istiyor.

Bu

Bütün
bulduğu

birikimiyle
sanat

İstanbul'da

ortamı

içinde

müzehhiblerin hepsinin bıyığı henüz terlemiş,

Osmanlıya bir üslup hediye ediyor. “Saz yolu”

gözü

olduğunu

üslubu. Sarayda kendisine çalışma odası

söylememe gerek yok herhalde. Tahmin

ayrılan bildiğimiz tek sanatkârdır. Yabancı

edersiniz ki, toplu bir çalışma yerinde o

olup olmaması hiç önemli değildir, sanatı

devirde kadına yer yok.

önem taşımaktadır. Kanuni Sultan Süleyman

kuvvetli

Fatih

genç

Sultan

erkekler

Mehmed

ile

fetihler

başlıyor. 1473 Otlukbeli savaşı. O savaştaki
galibiyet sonrası en kıymetli harp ganimeti
olarak

fethettiği

üzerinde

-hiç

yerdeki

zarar

sanatkârları

görmemeleri

el

temin

edilerek- İstanbul'a gönderiyor ve onlar da
nakkaşhaneye

dâhil

oluyorlar.

Bu

çok yorgun olduğu günler dinlenmek, huzur
bulmak için bu atölyeye gidip Şahkulu
çalışırken

seyredermiş.

Bunu

da

yazılı

kaynaklardan öğrendiğim zaman uzun uzun
düşünmüştüm. Sanatkârlara verilen kıymetin
derecesine bakın!

yolu

Nakkaşhaneler ne zaman ortadan kalktı?

sonradan Yavuz Sultan Selim de uygulamıştır.

Maalesef bunu bilmiyoruz. Bugüne kadar

1514 Çaldıran Zaferinde Tebriz fethediliyor,

böyle bir belgeye henüz rastlamadık. Ama

ilk yaptığı iş, buradaki bütün sanatkârları en

büyük bir ihtimalle Saray'ın ve padişahın

kıymetli harp ganimeti olarak İstanbul'a

Batıya yüzünü çevirmesi ile yavaş yavaş tarih

göndermek oluyor. Bu fetihler devam ettikçe

sahnesinden silinmiştir.

farklı coğrafi bölgelerden getirtilen yetişmiş
sanatkârlar kendi birikimleri ve kendi sanat
görüşleriyle

İstanbul'a

geliyorlar.

Ama

İstanbul'daki nakkaşhane o kadar kuvvetli ki...
Getirdiklerini
yepyeni

bulduklarıyla

üslubların

harmanlayarak

ortaya

çıkmasını

sağlıyorlar. Hiçbir zaman nak- kaşhanedeki
sanat muhiti kapalı kalmamıştır. Daima açık.
Yani sanat alışverişi her zaman yapılmıştır.
Farklı görüşlerin sanatın ilerlemesinde ve
gelişmesinde son derece gerekli bir unsur
olduğunu biliyorlar.
Baba Nakkaş üslubu, Saz üslubu, Kayer

almaya

başlıyor.

sonrası, harp ganimeti olarak Amas

ilk

müstakil

kütüphanesidir. Buna “Enderun Kütüphanesi”
de denilir. Dış cephesi mermer olan Sultan III.
Ahmed Kütüphanesi'nin içindeki kubbe ve
tonozlar Lale Devri'nin bitkisel motifleriyle
malakâri tekniğinde bezenmiştir. Pencere ve
kapı içlerinde 17. yüzyıl ulama çinileri yer alır.
Pencereler arasında gümüş tel kafesli gömme
kitap dolapları bulunmaktadır. Kütüphanenin
cephesindeki

çeşme

tezyinatı

mükemmel olup hakikaten biblo gibi bir
yapıdır.

Mesela

Şahkulu. Bu zât, Tebriz'den Çaldıran zaferi

Sarayı'nda

avlusundaki 1719 tarihli Sultan III. Ahmed'in

giriş

ramemi üslubu, arka arkaya Osmanlı tezhip
sanatında

Topkapı

kütüphane olarak yaptırılan bina, Enderun

Yine Topkapı Sarayı Enderun Avlusu'nda bulunan Ağalar Camii, vaktiyle Fatih
Sultan Mehmed tarafından yaptırılmış
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olup, III. Ahmed Kütüphanesi ve Saray'ın

lerle paylaşmak istiyorum ve aynı motifin

diğer

farklı isimlerle tanıtılmasından çok dertliyim.

kütüphanelerindeki

bütün

yazma

eserler burada toplanmış ve Yeni Kütüphane
olarak isimlendirilmiştir. Hakikaten dünyada
bir eşi olmayan koleksiyondur. Allah her türlü
hatadan, kazadan korusun.

Türk tezyinatında hiçbir zaman palmetin, lotusun, şakayığın ve arabeskin yeri
yoktur. Lütfen bunlara dikkat edin. Ben de
sanat tarihi mezunuyum. Palmet-lotus Mısır

Şimdi tarîhi gelişimini tâkip ederek,

sanatındadır. Arabesk ise kelime karşılığı,

tezhip sanatı üzerine sizlerle şöyle bir gezinti

girift, karmaşık demek olan bir kelimedir.

yapalım:

Cânım

İlk

resim,

varak

altın

(R-1).

rumîye

nasıl

arabesk

derler,

Akademide vaktiyle “Varak altın imâli” diye

anlayamıyorum. Burada gördüğünüz ha- tayî

bir ders vardı. Hocası, Beykozlu Hüseyin

motifi, Orta Asya'dan beri Türk sanatında

Yaldız idi. 1949 yılında onun vefatından

kullanılan ana motiftir. Nüanslı çizilir, ismi

sonra bu ders kaldırıldı. Ne ayar, ne renk, ne

hatayî olarak bilinir. Buna şakayık veya yarım

de

Osmanlı

palmet demek, hattâ çiçekli arabesk demek

altınıyla mukayese edilemeyen fabrikasyon

dayanıklılığı

hiçbir

zaman

sanata ihanettir. Yarı cahil kişiler vasıtasıyla

Avrupa altını, onun yerini aldı. En üstte

bu yanlışlar hâlen devam ediyor.

gördüğünüz kalem gibi olan âlet de, zermühredir. Ucunda, Süleymaniye veya akik

Türk

sanatında

yer

alan

motifler,

üslublaştırılarak sanata dâhil edilmişlerdir.
Birebir kopya yoktur. Sanatkâr, tabiattaki
çiçekleri ana hatlarını koruyup teferruatı
attıktan sonra kendi zevk ve görüşünü
katarak yeniden çizer. Buna üslublaştırmak,
stilize etmek veya üsluba çekmek denir.
Böylece

sanatta

müthiş

bir

zenginlik

yaratılmıştır.
Rumî motifi, hayvan kaynaklı olup ismi
“Anadolu'ya

ait”

demektir.

Anadolu

yarımadasına Diyâr-ı Rûm denilmesinden
dolayı
(R-1) Varak altın, ezilmiş altın ve zermühre

motife

kelimesinin

bu

yanlış

ad

verilmiştir.

düşüncelere

Rumî
sebep

olduğunu gören bazı sanat adamlarımız
gibi sert cilâlı bir taş bulunan bu âleti,
sürülen altın üzerinde gezdirdiğimiz zaman,
altın bütün parıltısıyla ortaya çıkar.
Tezhip sanatında kullanılan motiflere

arasında farklı fikir tartışmaları olmuştur.
Hatta bu motife, Türkîveya Selçukîismini teklif
edenler

çıkmış,

bütün

bunlara

rağmen

motifin isminde değişme olmamıştır.

geçmeden evvel bu konudaki sıkıntımı siz-
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(R-2) Efsânevî kuş motifi, sîmurg

Burada

bir

sîmurg

ejder

ona bezeyerek neler kattığını gösteriyorum.

“Murg” kuş demek

Hattat son derece hür, rahat. Kâğıdı çevire,

olduğu için sîmurg kuşu demedim, dikkatinizi

çevire etek kısmını, göbek kısmını, cihâryârları

çekerim. Bu kuşa Arapça zümrüd-i anka da

yazmış.

denir. “Anka” kelimesi de kuş mânâsına gelir.

kesecek, yapıştıracak ve uygun bir bezemeyle

Sadece sîmurg ve zümrüd-i anka demek

de

kâfidir.

usulüne göre yapıştırmış, ondan sonra da bu

görüyorsunuz (R-2).

Sîmurg

menkıbelerde
olmayan,

efsanelerde,

ismi

ama

her

geçen,

ve

masallarda,
aslında

sanatkârın

Ancak

müzehhip,

tamamlayacak.

Şimdi

onu
bunu

düzgün
kesmiş,

var

yazıya uygun deseni hazırlayıp, işlemiş. Hat

dinlediği

birinci planda ama tezhibinde yeri apayrı. Bir

menkıbelerle kendi hayalinde çizdiği, ejderle

yazma eserin

savaşacak kadar güçlü pençeleri ve gagası

altının miktarı, verilecek emeğin derecesi,

bulunan, insan gibi konuştuğuna inanılan bir

sipariş edenin kesesine ve bu yazma eserin

yaratıktır.

takdim

Kuşun

en

saltanatlı

yeri

de

bezenmesinde,

edileceği

şahsın

kullanılacak

mevkıine

göre

kuyruğudur. Yeşil kuyruk sebebiyle de züm-

değişir. Bunu da söyledikten sonra Fatih devri

rüd-i anka denmiştir. Hayvan motifleri tezhip

tezhip örneklerini incelemeye başlayalım:

sanatında bolca kullanılmıştır. Ancak, mushaf
bezemesinde
hayvan

kullanılan

motiflerine

motifler
rastlanmaz.

içinde
Yarı

üslublaştırılmış hayvan motifleri veya hayal
mahsulü olan hayvan motifleri, hiçbir devirde
mushaf tezhibinde kullanılmamış, bu motifler
bezemeye edeben dahil edilmemiştir.

Fatih devri tezhibinin bütün özelliklerini
bize aktaran harikulade bir eser (R-3). Bugün
İstanbul

Üniversitesi

Kütüphane-

si'nde

bulunan Mecmûatü’l-Acâib isimli albümden
bir

sayfa

görüyorsunuz.

Fatih

devri

nakkaşhanesinde hazırlanan kitap sanatlarıyla
ilgili hat, halkâr, desen ve minyatürler bu

Bir hilyeyi, hattatın elinden çıkmış hâliyle
görüyorsunuz. Şimdi de müzehhibin

albümde

toplanmış

ve

kaybolmadan,

dağılmadan günümüze kadar
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(R-3) Fatih devri tezhibi, İ.Ü. Nadir Eserler Ktp., F.1423,13 b

gelebilmiştir. 28 cm çapındaki bu dairevî

lacivert

örneğin etrafında muhakkak ki tığlar vardı,

göstermektedir.

fakat kesilip yeniden yapıştırılma safhasında

bilinmeyen yazma eserleri tarihlemekte çok

tığlar yok olmuştur.

yardımcı olur. Çünkü bunlar hazır boyalar

Yine Fatih devri, bir yazma eserin zahriye sayfası (R-4). Arapça bir kelime olan zahr
(sırt),

kelimesinden

gelmektedir.

Fatih

devrinden mekik zahriye. Fatih'in mührünü de
görüyorsunuz. Zahriye sayfaları bazen tek,
bazen çift olur. Asırlar içinde her zaman
altının yanında birinci sırayı alan

renk,

zaman
Bu

içinde
fark,

farklılıklar

bize

tarihi

değil, hazırlanan boyalardır. Meselâ Fatih
devri laciverdi kobalt mavisidir. Yine Fatih
devrinde kahverengi kullanıldığını görüyoruz.
Bu renk, çağdaşı Timur devri tezhip sanatının
tesiriyle

nakkaşhanede

yer

almış,

fakat

Osmanlı kahverengiyi sevmediği için ömrü
uzun olmamıştır.
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Konuşmamın başında anlattığım Saz
yolu üslubuna ait güzel bir örnek. Saz, orman
demektir. Onun için bu üslubda bol bol
yaprak motifleri ve gerek tabiattan, gerek
hayalden hayvan motifleri yer alır. Bu hayvan
motiflerinin

hiçbir

zaman

tamamını

göremeyiz. Ya başı, ya bir bacağı, ya da
vücudunun bir kısmı görünür. Bu şekilde bir
orman havası verilmeye çalışılmıştır.
Burada harikulade bir ejder tasviri vardır
(R-2). Karşısında da sadece başı görülen
sîmurg. Renk çok azdır. Hiçbir zaman zemin
boyanmaz. Altın çok az yer alır. Burada bütün
hüner, farklı kalınlıktaki tahrirlerle desene
kazandırılan hareket. Saz üslubu o kadar
sevilmiş,

o

kadar

beğenilmiş

ki...

Hem

tezhibde, hem tekstilde,
(R-3) Fatih devri -1465 tarihli zahriye sahifesi
Süleymaniye Ktp., 1025, v.lb

%
Bugün Topkapı Sarayı kütüphanesinin
baş eserleri içinde yer alan ve 16x11 cm,
ölçülerinde

Şeyh

Hamdullah'ın

Kur'ân-ı

Kerîm'i görülüyor (R-5). Hattıyla, tezhibiyle ve
cildiyle müstesna bir eser. Çok istisnai olarak
bu yazma eserde iki çift zahriye bezemesi
bulunmaktadır. 1492 tarihini taşır. Yani asrın
son senelerinde hazırlanmış harikulade bir
eserdir.
XVI. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nun
her bakımdan en muhteşem ve kudretli
dönemidir; bu özellikler elbette sanata da
aksetmiş; motiflerde zenginlik, üslublarda
çeşitlilik

ve

renklerde

olgunluk

devam

etmiştir. Bu asır eserlerinden örnekler sırayla
geliyor. Farklı üslûblarla hazırlanmış, zahriye,
unvan, serlevha ve hâtime bezemeleri.
(R-5) Şeyh Hamdullah’ın yazdığı mushafın zahriye
tezhibi

TSMK, YY. 913
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(R-6) Kammemi tarafından bezenen Muhibbî Dîvânı 'ndan bir sayfa,
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hem çini sanatında bugün de kullanılan çok

XVII.

yüzyılda

tezhip

sanatı,

geçen

hareketli, kıvrak ve güzel bir üslubdur.

yüzyıldan gelen kuvvetle, ilk yarısını aynı

1556'da Şahkulu vefat edince onun yerine,

mükemmellikte devam ettirmiş, ancak ikinci

talebesi olan Karamehmed isminin kısaltılmışı

yarıdan sonra düşüş başlamıştır. Süleyma-

“Karamemi”

geçiyor

kendisi

niye Kütüphanesi'nde bulunan 1620 tarihli bu

Nakkaşhane'ye

sernakkaş

O

ve

da

Mesnevî tezhibinde son derece parlak, canlı

yepyeni bir üslup meydana çıkarıyor. Bu

renkler kullanılmış ve çok değişik sayfa

üslubun özelliği gül, lale, karanfil, sümbül,

düzenleri yapılmıştır (R-7). Mesnevî, altı

leylak,

kitabın,

bahar

dalı,

oluyor.

zambak

gibi

bahçe

aynı

kap

altında

toplanmasıyla

çiçeklerini üslublaştırarak Türk tezyinatına

meydana geldiğinden içinde altı serlevha, altı

kazandırmasıdır. Yalnız bu tam değil, yarı

hâtime,

üslublaştırmadır. Yani bir çiçeği lale mi, gül

müzehhip altı farklı tasarım yapmış. Hiçbiri

mü,

diğerine benzemiyor ve birbirinden güzel

karanfil

mi

olduğunu

baktığımızda

tanıyabiliriz. Bu üslubu meydana getiren Ka-

zahriye

bulunur.

Burada

sayfa tasarımları var.

ramemi'nin Muhibbî Divânı için yaptığı bir
sayfa bezemesini görmektesiniz (R-6).

altı

Ancak asrın ikinci yarısına ait, 1663 tarihli
Sultan IV. Mehmed'in annesi Hatice Turhan
Valide

Sultan

vakfiyesinin

halkârî

bezemesinde, motiflerde görülen büyüme,
şekli bozulmuş iri yapraklar, kalın saplar hiç

%

alışık olmadığımız düşük seviyede işçilik
sergilemektedir.
Geldik 18. yüzyıla... Sizlere, yaşadığı
devre

damgasını

Üsküdarlı

vuran

Ruganî

büyük
Ali

sanatkâr
Çelebi'den

bahsetmeliyim. Ali Üsküdârî ismiyle tanınan
sanatkârımız

Yusuf-ı

Mısrî

tarafından

yetiştirilmiş olup tezhip ve ruganî (lâke)
üstadıdır. Sanatkârımızın birbirinden güzel
imzalı ru- ganî kitap kapları ve yazı altlıkları,
çekmeceleri
zenginliği

yanında
ve

üslublaştırdığı

kıvrak

gerçeğe
çiçek

fırçası,

uygun
resimleri

renk
olarak
vardır.

Bunlardan biri de (R- 8), Topkapı Sarayı
Müzesi'nde muhafaza edilen ve Sultan III.
Mustafa için hazırlanan bir yazı altlığıdır.
Saray'ın yüzünü Batı sanatına çevirmesiyle
kıymetten düşen millî sanatımızı korumak için

(R-7) Mesnevi’den serlevha tezhibi
Süleymaniye Ktp. Hâlet Ef, 174, v.48b

büyük mücadele vermiş bir müzehhibtir.
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çoğalmaması için rastlandığında tohumları
yok edilmiştir. Katmerli çiçek karakterini
kaybetmiş, soysuzlaşmış olarak düşünüldüğü
için ne işlenmiş, ne de yetiştirilmiştir. Ama
devir değişince tezhibli eserlerde katmerli
çiçekler, güller bol bol kullanılır olmuştur.
Sultan III. Selim Dönemi'ne geçiyoruz.
Tezyînî sanatlara henüz girmeye başlayan ve
millî değerlerle birlikte yer alan barok, rokoko
ve

daha

sonra

uygulanmaya

da

ampir

başladığı

bir

üslûblarının
dönemdir.

Önceleri bu yenilikler, tezhibde bir zenginlik
gibi görünse de zamanla önlenemez hâle
gelerek bezeme sanatındaki millî değerleri
silip

süpürmüştür.

“Sanatta

Gelenek”

değişirken bile kendisi olarak kalmayı bilmesi,
yâni geleneğini koruyarak yenilenmesidir.

%
(RS) Ali Üsküdaıî’nin yazı altlığı bezemesi, 15MK, CY.413

Minyatür özelliği taşıyan çiçek resimlerinin XVIII. yüzyılda ayrı bir yeri vardır. Tam
sayfayı dolduran, çoğunlukla tek olarak işlenen bu çiçek resimleri imzalı ve tarihlidir.
Ali Üsküdârî'den başka Abdullah Buhârî
de bu devrin çiçek ressamıdır. Eserlerini
1735 -1745 yılları arasında veren Abdullah
Buhârî, daha ziyade tek çiçek çalışmıştır (R9). Bu örnekte âdeta çiçeğin resmi yapılmış
gibi, gülün dikenlerine dahi dikkat edilerek
uygulandığını, goncasıyla, yaprağıyla son
derece mükemmel bir katmerli gül oluşturulduğunu görmek mümkündür. Bu çiçek
resimleri daha çok murakkaaların başlangıç ve bitiş kıt'alarında görülür. Tarihimizde
katmerli çiçek hiç makbul görülmemiş ve

(R-9) Abdullah BuhdrVnin 1770 tarihli murakkaasından
katmerli gül tasvîri, İ. Ü. Nadir Eserler KTR, F.1428, v.20a
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çok farklı olmakla birlikte klasik görünüm
korunmuştur.

İkincisi,

resmedilmiş,
olmayantasviridir.

deniz

fıskiyeli

manzaralı
kenarında

havuzuyla

Üçüncüsü

olarak
-Osmanlı

bir

de,

bahçe

parmaklıklar

arkasında çiçek demetleri zarif renklerle
işlenmiştir.
XIX. yüzyıla gelindiğinde sanatkârlar,
Vezneciler

semtindeki

Müzehhibler

Çarşısı'nda bulunan sıra dükkânlarda bir veya
birkaç çırağıyla eser veriyorlardı. Bezeme, tek
elden

çıktığı

imzalarını

için
ve

bu

sanatkârların

isimlerini

de

tanıyoruz.

Veznecilerde müzehhiblerin, dükkânlarında
tanımadıkları müşteriden sipariş alırken örnek
olarak farklı bezeme sayfaları göstererek nasıl
bir bezeme istediklerini, bunun karşılığında
emeğinin ne olacağını da söyledikleri bilinir.
Böylece eseri teslim sırasında herhangi bir
Ama durum böyle olmamış, tezhip sanatımız
tanınmaz hâle gelmiştir. Bu devre ait olan ve
Dubai'de bir hat koleksiyonunda bulunan
dîvan tezhibini görüyorsunuz. Bu yazma
eserin unvan sayfası bezemeleri, Osmanlı'ya
yeni giren Batı tarzı tezhip çeşitlerinin göz
alan örnekleridir. Birincisi Türk rokokosu
olarak adlandırılan tezhî- bin başarılı bir
örneğidir. Renkler, motifler

anlaşmazlık çıkmaması da bu yolla sağlanmış
olurdu (R-10).
1826
müslüman

tarihinde

Sultan

olmayanların

II.
da

Mahmud,
nakkaşlık

yapmalarına izin vererek tezhip sanatının
desen kuvvetini ve hakimiyetini kaybetmesine
yol açmıştır. Tanzimat'la başlayan aşırı Batı
hayranlığı, gelenekli sanatlarımızla uğraşan
sanatkârlarımızın en büyük hâmisi ve alıcısı
olan Saray'ın Batı'ya yü-

(R-ll) Atâullah Efendi’nin imzası “SeyyidAhmedHattî”(TSMKJ H.S., nr. 21/219)
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XIX. asır tezhiblerinde, tezhip ile hat

zünü çevirmesiyle bu sanatkâr zümre çok zor
durumda

kalmıştır.

İçlerinde

meslek

değiştirenler bile olmuştur.

birbirine girmiş, âdeta yazı tezhibin içinde
aranır hâle gelmiştir. Hâlbuki tezhibin özelliği

XIX. asırda yetişmiş ve eser vermiş bir
büyük sanatkâr da, Hezârgrâdîzâde Ahmed
Ataullah'dır. Bu sanatkârımızın 1822 tarihli
ta’tîk hilye örneğini görüyorsunuz. Tezhibiyle
beraber hattı da zerendud olarak kendisinin
işlediğini imzasında belirtir. Hurde ta'lîk

yazıyı ortaya çıkarmak, hattın güzelliğine
güzellik katmaktır. Yazının boğulduğu, ağır
tezhip altında ezildiği, son derece çarpıcı
renklerin kullanıldığı bu örneklerin nasıl
beğenildiği ve tercih edilerek sipariş verildiği
anlaşılır gibi değildir (R-12).

hattını mükemmel bir şekilde kalıbından

Kurdeleler, fiyonklar, perdeler, asimetrik

silkeleyerek işlemiş, sonra da bezemesini

vazolar,

yapmıştır. Bu başarısından dolayı kendisine

ezilmemiş varak altın yapıştırılarak gözü

“Hattî”

(R-11).

rahatsız eden bir parıltı ile meydana getirilen

mahlası

verilmiştir

Sanatkârımız

aynı

sermücellidi”

pâyesiyle

zamanda

son

derece

parlak

renkler

ve

“Saray

tezhip, tamamen Türk hüviyetini kaybetmiş

şereflendirilmiş,

durumdadır. Aynı penç motifi, aynı yaprak

Hüseyin Hüsni ve Tevfik efendiler gibi değerli

motifi tekrar tekrar kullanılmış, estetik, sanat

öğrenciler yetiştirmiştir.

ve ince işçilik kalmamıştır.

%

W?M'MM

(R-12) Kadıasker Mustafa izzet Efendi’nin 1837tarihli mushafının müzehhib Haşan Hilmi tarafından 1840 tarihinde
işlenen serlevha tezhibi, SSM, 281
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(R-13) Bahaddin Tokatlıoğlu tarafından tezhip edilen 1912 tarihli Hasan Rıza Efendi mushafının zahriyesi TSMK,
YY.325

-------- 223 ------------
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XX.

yüzyılda

sanatta

kaybedilen

farkına

varılmış

ve

tekrar

sanatkârlar

tezhip

değerlerin
kazanılması

çabasıyla

sanatının klasik kaidelerine dönme gayreti
içine girmişlerdir (R-13). Bir başka resim, 1912
tarihli

olup

Ali

Nazmi

imzalı,

Topkapı

Sarayı'nda bulunan bir hadîs kitabının unvan

Ç. Derman
Bizim yazılı kaynaklardan öğrendiğimize
göre Saray Nakkaşhanesi, Sultanahmed'de,
Adliye Sarayı'nın meydana bakan kısmında
yer

alan

Arslanhâne'nin

bulunmaktadır.

Rehber

sayfasındadır ve renklerde de motiflerde de

Hocam Şahkulu'nun Saray'da özel bir

bir düzelme çabası içinde oldukları fark edilir.
Bu sanatta uyanış, 20 Mayıs 1915 tarihinde

odasının

açılan Med- resetü'l-Hâttâtîn ile resmîleşmiş

odanın olduğu yer neresi?

ve artık gelenekli sanatlarımız bir okul

varsa cevaplandırmaya çalışayım.

olduğundan

bahsetmiştiniz.

Bu

Ç. Derman

bünyesinde yer almıştır. Burada sözlerime son
veriyor, sizlere iyi günler diliyorum. Sualleriniz

yanında

Bu atölyenin teşkilât gereği, birinci
avluda yer aldığını söyleyebiliriz. Şahkulu,
tabiatı sert bir insanmış. Yazılı kaynaklar:

Rehber

“Sanatına göre huyu da güzel olsaydı,

Hat levhasının bezenmesini düşünelim.
Onun etrafında yapılan tezhibin tamamını bir

zamanında meşhur Bihzad'dan daha ünlü
olurdu” diyor.

kişi mi yapıyor?

Rehber

Ç. Derman

Hocam bu sanatı şu an gerçek anlamda

Günümüzde

yapan çok kişi kalmadı galiba. Nasıl ulaşılıyor,

evet,

müzehhip

yazıya

yakışan deseni çizer, kâğıda aktarır, altınını

nasıl bulunuyor?

ezer, boyalarını hazırlar ve fırçasını eline alıp

Ç. Derman

işler.

%

Var. Üniversitelerimizde bölümler açıldı,

Rehber

atölyeler açıldı, kurslar veriliyor. Ben fazla
yayıldığını görerek endişeleniyorum. Esas

Yani çizimi de o kişi yapıyor.

olan, değerini koruyarak devamıdır.

Ç. Derman

Rehber

Zaten, sanat = tasarım + işçiliktir. Diğeri

Usta-çırak ilişkisi devam ediyor mu?

zanaat olur.

Ç. Derman

Rehber

Belirli bir kesimde. Onu da yaşatmaya

Saray'ın nakkaşhanesi nerede?

çalışıyoruz.
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Rehber

Rehber

Osmanlı kağıdının çok önemli, değerli

Siz el verdiniz mi?

olduğunu duymuştum. Bu kâğıt nereden temin

Ç. Derman
Evet verdim. Bizim nesil köprü oldu ve
hocalarımızdan
öğrendiklerimizi

duyduklarımızı,
bizden

sonraki

gençlere

ediliyordu?

Ç. Derman
Tarihte

Doğudan

ve

Batıdan

gelen

kâğıtlardan başka, Yalova ve Kâğıthane'de imâl

aktarmaya çalıştık.

Sanatla yaşamak çok güzel. İnsanın bakış edilen yerli kâğıtlar kullanılıyordu.
açısı

değişiyor,

hadiseleri

kabul

edişiniz

değişiyor. Daha hoş görülü, daha anlayışlı ve
müsamahakâr oluyorsunuz. Bunlara bir de
sabır ve tahammülü eklerseniz, ne mutlu size...

Rehber
Su damgasını açıklar mısınız hocam.

Ç. Derman
Filigran

Rehber
Şu sıralarda neler yapıyorsunuz hocam?

Ç. Derman

veya

su

damgası;

Kâğıdın

dokusunda bulunan ve ancak ışığa tutulduğu
zaman

görülebilen

işarettir.

Kâğıt

yapan

firmaların alâmet-i fârikası olarak kâğıt imal

Marmara ve Haliç üniversiteleri Güzel ederken teknenin içine koydukları madeni
Sanatlar Fakültesi'nde, doktora ve yüksek işaret damgasıdır. Başlangıçta her fabrikanın,
lisans

derslerim

danışmanlıklarım
sempozyum

ve

devam
var.

ediyor,

Kitap

kongrelere

tez her atölyenin kendine has filigranları vardı.

yazıyorum,

katılıp

tebliğ

sunuyorum.
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YAZMA ESER SANATI ve KÜLTÜRÜ

Prof. Dr. Nihat Öztoprak* *

Topkapı Sarayı'nı ve İstanbul'u değerli

laşık 80 bin eseriyle en zengin kütüphane

kılan unsurların biri de sahip olduğu el

Süleymaniye

yazmalarıdır. Bu sebeple benim konuşmam

genelinde ise el yazması eser sayısının 300

yazma

bin

eser

sanatı

ve

kültürü

üzerine

cildin

Kütüphanesidir.
üzerinde

olduğu

Türkiye
tahmin

olacaktır. Yazma eserler bir ülkenin tarihi,

edilmektedir. Bu sayının ciltlerin birden fazla

kültürel

gösterir.

eseri ihtiva ettiği düşünüldüğünde eser

Ülkemiz yazma eserler bakımından dünyanın

sayısının 500 binin üzerinde olabileceği

en zenginlerindendir. Ülkemiz içinde ise

tahmin edilebilir.1 Kütüphanelerdeki yazma

İstanbul, yazma eser kütüphanelerinin ve

eser sayısı her ay artar. Bunun sebebi, yazma

bilhassa Süleymaniye ve Topkapı Sarayı

eserlerin halen bağış veya satın alma yoluyla

Müzesi Kütüphanesinin yeri müstesnadır.

kütüphanelere kazandırılmasıdır. Bunun yanı

Malumunuz, el yazmaları konusunda yak

sıra binlercesinin de halkın

ve

bilimsel

birikimini

%

Divânu Lügati’t-Türk, Ali Emin kütüphanesi Env. A. E. Arabi 4189
1 http://www.kulturturizm.gov.tr/TR,31029/turkiyede-ne-kadar-el-yazmasi-eser-vardir.html (erişim tarihi: 09.08.2015)
* Fatih

Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi
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elinde bulunduğunu tahmin ediyorum. Bir kitap çoğaltan kişidir. Bir kitabı meydana
kısım

vatandaş

anlamasa

bile

aile getirmek, onu çoğaltmak oldukça zahmetli bir

büyüklerinden miras kalmış el yazmalarına iş olduğu için bu uğraş etrafında birbirine bağlı
sahip

çıkıyor.

Ancak

aynı

hassasiyette çeşitli meslek zümreleri oluşmuştur. Müstensih

bulunmayan vatandaşlar da var. Maalesef tarafından yazılan kâğıdın kenarına cetvel
(sahaflar eliyle) yurt dışına satılan eserlerin çekenlere “cetvel- keş” denir. Kâğıdı ve diğer
sayısı az değil. Bu işin ticaretini yapanlar var. yazı malzemeleri ile ilgilenen kişiler ise “verrâk”
Biz bu konuda dertliyiz. Zira bu eserler bizim adı

ile

anılır.

Eğer

kâğıt

süsletilecekse

kültürümüzü, inancımızı, tarihimizi yansıtan “müzehheb” e gönderilir. Bütün bu işlerden
eserler yani bizi anlatan eserler. Öyleyse sonra kitap ciltlenmek üzere “cilthâne” ye
bunlara yabancılar niçin ilgi gösteriyor? Bu gönderilir ve burada cilt işini yapan “mücellid”
sorunun cevabı düşünülse kimse elindeki tarafından ciltlenir.
yazmayı yurt dışına satmak istemez. Her şey
para değil, bu değerlerimizi kaybetmemek
gerekir. Nitekim Türk kültürünün en önemli
eserlerinin başında gelen Divânu Lügati’t-Türk
bile

1915

yılında

İstanbul'da

Sahaflar

Çarşısında satılırken ele geçirildi. Muhtemelen
o eser de Ali Emirî gibi bir kültür adamının
eline tesadüfen geçmeseydi, şimdi yurt dışına

Yazmalar şiir şeklinde ise genellikle iki
sütun halinde tertip edilir. Başlıklar umumiyetle
kırmızı mürekkeple yazılır. Müelliflerin en çok
sıkıntı

çektiği

konuların

başında

eserleri

çoğaltılırken müstensihlerin yaptığı hatalardır.
Fuzûlî aşağıdaki dörtlüğünde katip hatalarına
dikkat çekmiş ve onlardan dert yanmıştır:

çıkarılmış olurdu. Sonra yurt dışına gidip veya

Kalem olsun eli ol kâtib-i bed-tahrîrin

parasını verip nüshasını elde edecek ve kendi

Ki fesâd-ı rakamı surumuzu şûr eyler

kültürümüzü bu yolla öğrenmeye çalışacaktık.

Gâh bir harf sükûtuyla kılur nâdiri nâr

Yurt dışında başta Avrupa ülkeleri ve İngiltere

Gâh bir nokta kusûruyla gözü kûr

olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinde Türkçe

eyler

yazma eser vardır.
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphane- si'nde
ise 15 bin civarında yazma eser var. Özellikle
bunlar sultanlara takdim edilen eserlerdir. Bu
sebeple

hattatı,

mücellidi

ve

müzehhebi

itibariyle olduğu gibi minyatür, tezhip, harita
sayısı vb. bakımdan da çok mühim eserlerdir.

Kitabın dış özelliklerinden bahsedecek
olursak, biz Türkler kitap cildini daha çok
koyun, keçi ve sığır derilerinden imal etmişiz.
Ciltlerin ekseriyeti ise daha kolay işlendiği için
koyun derisinden yapılmıştır. Böyle ciltlere
meşin cilt denir. Bunun dışında mukavva,
ibrişim ve çeşitli kumaşlardan yapılmış ciltler

Yazma eser, henüz matbaa olmadığı de vardır. Cilt kapaklarının ortalarındaki
dönemde hattat ve müstensihlerin el ile yuvarlak motife güneşe benzediği için “şemse”
yazdıkları eserlere denir. Hattat bu işin sanat denir. Yuvarlak şemseler 12, 14 ve 15.
yüzyıllarda kullanılmış, 16. yüzyıldan sonra
yönüne önem verir, fakat müstensih
yerini beyzîlere bırak-
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mıştır. Şemsenin iki ucunda yer alan beyzî

kısma ise sırt denir. Kitabın alt kapağının

motiflere

ise

ucunda ise kitabı nemden ve sair zararlı

köşebentler çevreler. Bu şekildeki işaretler ve

“salbek”

şeylerden koruyan “sertâb” adlı uzantı bölüm

onlar

vardır. Sertâb'ın ucundaki üçgen uzantıya ise

arasındaki

denir.
farklılık

Şemseleri
bize

yazmanın

dönemi hakkında bilgi verir.

“mıkleb” denir. Mıkleb kitabın alt kapağına

Özellikle sarayda bulunan kitaplarda
değerli taşlarla süslenmiş olanlar vardır.
Bunlara murassa cilt denir. Padişahlara ait
kitaplar ve Hz. Osman'ın Kur'an-ı Kerimi de
murassa olarak ciltlenmiştir. Cildin üzerindeki
boyanın zarar görmemesi için lake adı verilen
cila sürülür.

sertabla bağlanıp üst kapakla kitap arasına
sokularak

sayfa

kenarlarının

yıpranması

önlenir. Osmanlıda deri ciltleri yapraklara
tutturmak için şiraze kullanma geleneği
vardır. İpler vasıtasıyla varaklar birbirine
bağlanır, şirazesi olan kitapların yaprakları
kolay kolay dağılmaz ve düzgün durur.
“Şirazesi

dağılmak”

deyimi

de

buradan

Bir yazmayı elimize aldığımızda onu sol

gelmiştir. Kıymetli kitapların ciltlerini korumak

taraftan değil sağ taraftan açarız. Onun için

için adına “cilbend” denen muhafaza yapılır.

sağ taraftaki kapak “üst kapak”, sol kapak “alt

Cilbendi olan eserin nemden ve haşereden

kapak” olarak adlandırılır. Aradaki

zarar görmesi söz konusu olamaz.

Murassa Kur’ân-ı Kerîm Kabı, İç, dış TSM, 2/2129
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Üst Kapak Ciltbent (Sırt)

Alt Kapak

Mıkleb

Cedvel
T|

Bordür Pervaz

Zencirek

Salbek

Köşebent

g

Sertâb Mıkleb Şemsesi

Şemse

%
önemlidir.

Kâğıdın üzerine yazının aynı hizada

Eskiden teknik yöntemler kullanılamadığı için

Yazmaların

düzgün şekilde yazılabilmesi için mıstar

kâğıtlar

pürüzlü

kâğıtları
olurdu.

da

düzlük,

denen yöntem kullanılır. Kâğıdın üzerine,

parlaklık ve dayanıklılık kazandırmak için

Kâğıda

çizgi halinde izler bırakılarak düzgün satırlar

nişasta, yumurta akı, nişadır, kitre, arap zamkı,

oluşturulur,

üstübeç gibi maddelerden oluşan bir tür

bulundurarak yazıyı yazar.

karışım sürülürdü. Bu işe aharlama denir.
Aharlama işleminde kullanılan araca ise
mühre denir. Aharlanmış kâğıdın üzerinde
eğer yazıda bir hata yapılmışsa, hattat bu
hatayı silmek için serçe parmağını diline
götürerek ıslatır, hatalı yeri siler, tekrar
parmağını ağzına götürdüğünde dudaklarına
mürekkep bulaşır. Dudakları mürekkepli bir
halde dışarı çıkan kişiyi görenler, onun
okuma yazma bilen birisi olduğunu anlayarak
onun

için

“mürekkep

yalamış”

tabirini

kullanırlar. Bu, onun için itibar ifade eder.

El

hattat

yazmalarını

bunu

göz

önünde

süsleyen

yazılar

umumiyetle Aklam-ı Sitte denen altı çeşit
yazıdan biridir. Aklam-ı Sittenin sülüs, nesih,
muhakkak,

reyhanî,

tevki

ve

rik'a'dan

müteşekkil olduğunu biliyoruz. Bunun dışında
da divanî, tâlik, nestâlik, müselles, mağribî,
gubârî vb. yazı çeşitlerinin de kullanıldığı
bilinmektedir. Hz. Osman Efendimiz'e ait
olduğu söylenen Kur'ân-ı Kerîm'in hattı da
ilkyazı türü olarak kabul edilen “kûfî”dir. Kûfî
yazının düz çizgiler ve köşelerden oluşan
geometrik bir yapısı vardır. İslâmın ilk
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Hz. Osman Mushafı, 7. yüzyıl, 75M. E.S.H.S.32

dönemlerinde harekelerin ve hatta harflerin

Gubârî hat ise okunması çok zor bir hat olup,

noktalarının

biliyoruz.

çok küçük yazılır. Büyüteç ile ancak okunur,

İslâmiyetin farklı coğrafyalara yayılmasıyla

dahi

olmadığını

pirinç üzerine dahi bu hat ile âyet yazılabilir.

beraber ana dili Arapça olmayan milletlerin

Siyakat hat özellikle devlet dairelerinde tercih

Kur'an-ı

edilen bir çeşittir.

Kerimi

harfleri

birbirine

karıştırmadan daha kolay okuyabilmeleri için
bu noktalama işaretleri getirilmiştir. İşte bu
gelişmeden sonra harflerin orijinal çizgileri
siyah, orijinal olmayan sonradan ilave edilen
nokta

ve

harekeleri

ise

kırmızı

renkte

yazılması âdet olmuştur.

Mürekkep, yağ ile yanan lambaların
üzerindeki şapkalarda biriken islerin, birtakım
maddelerle karıştırılması yoluyla elde edilen
yazı aracıdır. Başlıklarda kullanılan kırmızı
mürekkebe “surh” adı verilir. Koçnil adı
verilen bir tür böceğin ezilerek mürekkebin

İslâmın ilk dönemlerinde Kur'an-ı Kerim

içine katılması suretiyle elde edilen surhtan

kûfî hat ile yazılmış, daha sonra sülüs ve nesih

daha parlak kırmızı mürekkebe ise “lâl” denir.

hatlara geçilmiştir. Bugün bizim elimizdeki

Lâl

Kur'an-ı Kerimlerin büyük bir kısmı nesih hat

bulunduğu

ile yazılmıştır. Nesih, özellikle Türklerin tercih

kullanılmaz. Kâğıtlardan sarı renkli olanlara

ettiği bir hat çeşididir. Sülüs ise yazıların

samanî ya da nohudî kâğıt denir. Bunun

annesi kabul edilir. Bu sebeple ona bu

yanında mavi ve açık beyaz kâğıtlarda vardır.

anlama gelen “ümmü'l-hutût” adı verilir. Tâlik
ise İranlıların tercih ettiği ve Türklerde de
daha çok levhalarda kullanılan yazı çeşididir.
Kelime anlamı toz olan

mürekkebi

içinde

için

Yazmaların

Kur'an

kenarlarına

hayvan

ölüsü

yazmalarında

çeşitli

notlar

alınır. Kitabı okuyan kişi, konu ve imla ile ilgili
düzeltmeleri bu şekilde kenara yansı-
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tır. Buna “sah” kaydı denir. Düzeltilen yerin

atılmaz, bir kapta biriktirilerek daha sonra

üzeri çizilmez, sad ve ha harfleri yazılarak sah

değerlendirilir.

kaydı düşülür ve doğrusu yazılır.

Eserin başlangıç kısmı süslü olur. Bu

Yazı aletlerimizden kalem, divit olarak da

bölüme “sertaç” veya “serlevha” adı verilir.

bilinir ve çok önemlidir. Yıllar evvel Topkapı

Buraya besmele ve/veya kitabın ismi yazılır:

Sarayı'nda gördüğüm bir levhanın üzerinde

Dîvân-ı Muhibbî veya Dîvân-ı Avnî şeklinde.

hattın yanında kalem de vardı. Benzeri bir
levhada Bursa Ulu Cami'inde mevcuttur. Bu
eski bir geleneğin uygulamasıdır. Eğer hat
çok güzel yazıldı ise o hattı yazan kalemin
görevini ifâ ettiği kabul edilir ve bir saygı
gösterisi olarak yazılan levhanın yanına asılır,
bir daha o kalem kullanılmazdı. Hokka ve

Yazmalarımızın temel unsurlarından biri
de minyatürdür. Özellikle Topkapı Sarayı
Müzesi

vasıtasıyla

açılan

kalemin

çok

götürülen/kaçırılan

minyatürlü

zengindir.
yazma

Yurt

eserler
dışına

eserlerimizin

büyük bir kısmı minyatürlüdür.
Kitabın

kalemtıraş da önemli hat malzemeleridir.
Kalemtıraş

Kütüphanesi

bakımından

iç

kapağı

ise

geleneksel

sanatlarımızdan ebru ile süslenir. Daha sonra

kıymıkları kesinlikle yere
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Sultan III. Ahmed’in Çocuklarının Sünnet Töreni, Vehbî Su rnâme, 1720, TSMKA. 3595,y.l74b-l 75a

birkaç

sayfa

boş

bırakılır.

Bu

sayfalara

Bazı

kitapların

vikaye

%
sayfalarında

“vikaye” adı verilir. Vikaye sayfalarının amacı,

günümüz kitaplarındaki içindekiler kısmının

kitabı okuyanın ihtiyaç duyması halinde

karşılığı olabilecek “fihrist” bölümü vardır.

notlarını yazması ve kitaba sahip olan kişi ve

Bunu mihrap şeklinde bir başlıkla giriş

kurumların

mühürlerini

bölümü takip eder. Giriş bölümünde önsöz

vurmasına imkân sağlamaktır. Kitap sahipleri

bu

mahiyetinde “dibace” ve “sebeb-i te'lif” yer

isimlerini yazarak veya mühürlerini vurarak

alır. Sonra esas metin gelir. Eser “hatime”

eserin kedilerine ait olduğunu gösterirler.

ve/veya “dua” bölümüyle tamamlanır. Hâtime

Buna temellük kaydı denir. Bu gelenek halen

kısmı ise her zaman orijinal bir bölümdür. Bu

devam etmektedir.

kısımda umumiyetle müellifin eserini ne

Kitaplarımızın

sayfalara

vikaye

kısmında

“Yâ

Kebîkec” (gS^ L.) ifadesi dikkat çeker. Yâ
Kebîkec, kitabın yangın, su, haşarat, kitap
kurdu vb. unsurların zararından korunması
için yazılan dua mahiyetindeki bir sözdür. Bu
ibare yazılsa bile kitaplarımızın bakımını

zaman yazdığı ve müstensihin eseri hangi
tarihte bitirdiği kayıtlıdır. Hâtime kısmının
sonunda ise “temmet” (aî) ibaresi ve/veya
“mim” harfi metnin bittiğini ifade etmek için
yazılır. Sema ve mukabele kaydı da burada
zikredilir.

özellikle kitap kurtlarının üreme ayı olan
haziranda yapmamız gerekir.

Yazma eser kültüründe sayfa numarası
yerine yaprak numarası yazılır. Çoğu zaman
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%
bu numaraya da gerek duyulmaz yaprağın

bir kişi adına (padişah, sultan, vezir, devlet

ikinci sayfası (b yüzü)'nın sağ alt köşesine bir

adamı...) yazılmış nüsha gibi.

sonraki yaprağın ilk kelimesi kaydedilirdi.
Buna yaygın olarak “reddâde” (ayak, rekabe)
adı verilir. Eğer yapraklar dağılırsa reddâde
kullanılarak tekrar birleştirilebilir.

El yazması eserler cildinden kaydına,
mürekkebinden

yazısına,

minyatüründen

muhtevasına bir milletin inanç, kültür, tarih,
bilim, sanat ve her türlü medeniyetini gelecek

Yazma eserlerin önemi ise ünik yani tek

nesillere taşıyan değerli birer araçtır. Onlar

nüsha olmasına veya müellif hattı olmasına

tarihe iz bırakmış milletlerin izlerinin kaydıdır,

bağlıdır. Bu nüshalar çok değerli olduğu için

hafızasıdır, geçmişidir. Bu hususta biz Türkler

ilk sırayı alırlar. Diğer önemli nüshaların

müstesna ve zengin bir mirasa sahip olmakta

özelliklerini ise şöyle sıralayabiliriz: müellifin

çok şanslıyız. Dünyanın belki de en zengin

dikte

yazma

ettirdiği

nüsha,

müellif

tarafından

koleksiyonuna

sahibiz.

Onların

okunan, kontrol edilen (sima kaydı olan)

değerine dikkatinizi çekmek adına yaptığım

nüsha, müellif nüshasından çoğaltılmış nüsha,

bu sunum umarım yararlı olmuştur.

müellif hayattayken yazılmış nüsha, nadir
nüsha, eski tarihli nüsha, müellif nüshası ile
karşılaştırılmış nüsha (mukabele kaydı olan
nüsha), önemli
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TOPKAPI SARAYI MÜZESİ ELYAZMA KİTAP KOLEKSİYONU

Zeynep Atbaş *

Osmanlı saray hâzinelerinin en önemli
birikimlerinden

olan

elyazması

kitaplar

sisteminin geçerli olduğu Osmanlı devlet
yapısında, sefer dönüşlerinde, bayramlarda,

Topkapı Sarayı Müzesi'nin sahip olduğu

hanedan

değerlerin

İslâm

bulundukları görevin tehlikeye girmesi ya da

dünyasının çeşitli coğrafyalarında hazırlanan

bir göreve talip olma halinde, padişaha

elyazmalarının

sunulan değerli hediyeler arasında kıymetli

başında

toplanmış

gelmektedir.

saray

olması

bir

koleksiyonunda

kimi

zaman

da

değildir.

kitapların da bulunduğu, surna- melerden ve

Osmanlı padişahları kitap sanatına büyük ilgi

dönemin tarih kitaplarından öğrenilmektedir.

göstermişler, bir yandan Saray atölyelerinde

Kitap koleksiyonunun oluşmasındaki bir diğer

kitaplar hazırlatmışlar, bir yandan da İslâm

etken

dünyasının

eserlerdir.

diğer

rastlantı

düğünlerinde

yörelerinde

hazırlanmış

de

muhalBu

lefat

sisteme

yoluyla
göre

gelen
vezirler,

eserleri hediye, ganimet ve satın alma gibi

kazaskerler ve diğer yüksek rütbeli şahısların

yollarla, kendi hazineleri için top- latmışlardır.

ölümlerinden sonra, eğer varisleri yoksa

Arşiv kayıtlarından ve kaynaklardan, I.
Selim'in (1512-20) Moğol, Timurlu, Türkmen
ve Memluk sarayının başyapıtlarının çoğunu,
1514'de Safeviler'in

başkenti Tebriz'i ve

1517'de Memluklar'ın merkezi Kahi- re'yi ele
geçirdiğinde ganimet olarak saray hazinesine
getirdiği bilinmektedir. 1578 yılında başlayan

kıymetli eşyaları saraya alınıyordu. Bu suretle
saray koleksiyonuna birçok resimliel yazma
ve

albüm

katılmıştır.

arşivlerindeki

Ayrıca

defterlerden,

Saray

azledilen,

öldürülen veya yolsuzluk yaptığı ihbar olunan
kişilerin de değerli eşyalarının Saray'a alındığı
öğrenilmektedir.

ve kimi kesintilerle 17. yüzyıl başlarına kadar

Kitaplar, Saray'da II. Mehmed (145181)

süren Osmanlı-Safe- vi savaş yıllarında da,

döneminden itibaren toplanmaya başlamıştır.

dönemin serdarları, elçileri, vezirleri, yazar ve

Saray'a

şairleri arasında yakın ilişkiler kurulmuş ve bu

Hazine'ye alınmıştır. Bugün Budapeşte Macar

ilişkiler sanat değeri olan kitapların yoğun

İlimler Akademisi'nde bulunan II. Bayezid

olarak

(1481-1512) dönemine ait bir defterde, Saray

İran'dan

taşınmasına

yol

Osmanlı

kitaplar

öncelikle

Safevi

hazinesinde bulunan binlerce kitap kayıtlıdır.
I. Selim döneminde ise ganimet yöntemiyle

(1566-74)

Saray'ın kitap hazinesi çok daha artmış ve bu

III.

Ayrıca

tüm

hükümdarları değişik vesilelerle II. Selim
ve

açmıştır.

başkentine

gelen

Murad'a

(1574-95)

gönderdikleri elçiler aracılığıyla çok sayıda

dönemden

resimli kitap ve albüm hediye etmişlerdir.

kitaplara onun mührü basılmıştır. Osmanlı

itibaren hazineye giren

tüm

Diğer taraftan kulluk

sarayı kitap hazinesi 17. ve 18. yüzyıllarda
genişlemeye devam
* Topkapı

Sarayı Müzesi
Elyazma Eserler Kütüphanesi
Uzmanı
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etmiş, Osmanlı sultanları bu kitapları zaman

da iki mekân vardır. Has Oda tarafındaki

zaman Haremdeki veya Enderun'daki has

mekânın ayrı bir mihrabı olup duvarlar 17.

odalarına alarak, resimli elyazma- lardan,

yüzyıl çinileri ile kaplıdır. En ilginç örnekler

ünlü hattatların yazdığı Kur'an-ı Kerim'lerden

kemankeş Mustafa imzalı vav harfli istiflerdir.

ya da ilgi duydukları edebi, bilimsel ve tarihi

Diğer yandaki mekân burada görevli iç

eserlerden

oğlanların

oluşan

kütüphaneler

ibadetine

ayrılmıştır.

1924'de

oluşturmuşlar, kendilerini izleyen dönemlerde

Saray'ın müze haline getirildiği yıllarda harap

ise bu eserler tekrar hazineye dönmüştür.

durumda olan Ağalar Camii, padişahların

Osmanlı

sultanlarından

Saray

için

kütüphane yaptıran ve buna kitap vakfeden
ilk

padişah

III.

Ahmed'dir

(1703-30).

Vakfiyesindeki bilgilere göre Sultan, çeşitli
vesilelerle biriken kitapların köşe bucakta
kalarak unutulmaması, zayi olmaması, daha
iyi muhafaza edilebilmesi ve Enderun'daki
ağaların

kendi

hazinesindeki

kitaplardan

yararlanabilmesi için, bizzat temelini attığı ve
kendi

adını

taşıyan

kütüphaneyi

inşa

ettirmiştir. Kütüphanecilik fikrinin gelişmesi,
Saray'da Has Oda civarındaki köşklere Hazine'den bazı kitapların vakfedilmesine yol
açmıştır.

Sultan

döneminde

IV.

yapılan

Murad
Revan

(1623-40)
ve

Bağdat

Köşklerinde 18. yüzyılda vakıf kütüphaneler
kurulmuştur. Bağdat Köşkü Kitaplığı'na Sultan
I.

Abdülhamid

(17891807),

(1774-89)

Revan

Köşkü

ve

III.

Selim

Kitaplığı'na

I.

Mahmud (1730-54), III. Osman (1754-57) ve
III. Mustafa (1757-74) kitap vakfetmişlerdir.
Günümüzde
koleksiyonunun

elyazma
toplanmış

kitap hazinesinde, çeşitli köşk ve koğuşlardaki
vakıf

kitaplıkların

kitap

araya

getirilerek

toplanması amacıyla onarılmış ve kitaplar
1928 yılında buraya taşınarak binaya Yeni
Kütüphane

adı

verilmiştir.

III.

Ahmed

Kütüphanesi'ndeki kitaplar ise 1966 yılında
daha

iyi

korunması

amacıyla

Yeni

Kütüphane'ye alınmıştır. Burada her kitaplık
Saray'da bulunduğu yerin adıyla adlandırılmış
ve Osmanlı kütüphane sisteminde yapıldığı
gibi çeşitli bilimlere göre tasnif edilerek
korunmuştur. Saray kütüphanesinde bulunan
eserler Türkçe, Farsça ve Arapça yazılmıştır.
Bunların yanı sıra Gayri İslâmi adı altında
toplanan Yunanca, Latince, Ermenice, Sırpça,
İbranice, Sürya- nice yazılmış bir bölümü
resimli elyazması da bulunmaktadır. Din,
tarih, edebiyat ve fen konularını içeren eserler
içinde en erken tarihli olanları Kur'an-ı
Kerim'lerdir. Ağalar Cami'nde muhafaza altına
alınıp
Türkçe,

olduğu

bir

envanterlenen
Farsça

ve

Saray

kitaplığının

Arapça

yazmalarının

kataloğu 1961-1969 yılları arasında Fehmi
Edhem

Karatay

tarafından,

Gayri

İslâmi

Kütüphane, Saray'ın ilk yapılarından Ağalar

eserlerin kataloğu ise D. Adolf Deissmann

Camii'nde bulunmaktadır. Fatih döneminde

tarafından

padişah, akağalar ve iç oğlanların ibadeti için

yayınlanmıştır.

yapılan binanın büyük orta mekânı 18.
yüzyılda beşik tonozla örtülmüştür. Dar
kenarlar

hazırlanmış

ve

1933

yılında

Koleksiyonun en önemli ve en erken
tarihli eser gruplarından birini dünyada eşine
az rastlanacak kadar zengin olan

235

TSM_REHBER_YENI.indd 235

#

08/08/2018 14:33

Kur'an koleksiyonu oluşturur. Bu Kur'an'lar

bunda tezhiplenmiş Kur'anlar da Osmanlı

Arap, İran, Hint, Magrib (Kuzey Afrika),

Kur'an

Selçuklu

aşamalarını

ve

Osmanlı

topraklarında

yazımcılığının
yansıtan

16.

yüzyıldaki

önemli

eserlerdir.

hazırlanmış olup 7. yüzyıldan 20. yüzyıla

Ahmed Karahisari ve Hasan Çelebi'nin birlikte

kadar tarihlenmektedir ve dönemlerinin en

hazırladığı büyük ebattaki Kur'an olağanüstü

ünlü hattatları tarafından yazılmıştır. İslâm

tezhip

kültür ve sanatında, hat dediğimiz yazı

elyazmadır. Osmanlı kitap sanatının başyapıtı

sanatının

niteliğindeki bu eser, Saray kütüphanesinin

gelişmesinin

nedeni

Kur'an-ı

Kerim'dir. İslâm dininin iletişim aracı yazı

kitlelere aktarılabilmesi amacıyla 7. yüzyıldan
itibaren
başlanmış,

Kur'an-ı

Kerim'ler

hattatlar

hep

yazılmaya
daha

iyiyi

aramışlardır. İlk örnekler kûfi hatla, parşömen
üzerine yazılmış Kur'an'lardır. Kalın esmer
kağıt üzerine 9.-11. yüzyıllar arasında yazılmış
olan Kur'anlar ile Kuzey Afrika kentlerinde
12.16. yüzyıllar arasında hazırlanan Kur'anların seçkin örnekleri de yine Saray koleksiyonundadır. Nesih hattın 13. yüzyıldaki en
usta sanatçısı Yakut el-Mustasimi'nin eserleri
ile

İlhanlı

hükümdarı

Sultan

Ol-

caytu

zamanında Musul'da yazılmış Kur'an cüzleri,
Kur'an yazımcılığının gelişimine ışık tutan
eserlerdir.
Kur'anları

Timurlu,
ise,

Türkmen

Kur'an

ve

Safevi

tezhiplerindeki

tasarımının giderek nasıl zengin renk ve
motiflere

kavuştuğunu

yansıtan

önemli

örneklerdendir.

sahip

görkemli

bir

en değerli yazmalarından biridir.

olmuştur. İslâmiyetin yayılması ve kutsal
kitabın hiçbir değişikliğe uğramadan büyük

tasarımlarına

Topkapı

Sarayı

Müzesi

elyazma

koleksiyonunun bir diğer önemli grubunu
resimli kitaplar oluşturur. Şeyh Muhammed,
Hâce Abdülhay, Bihzad, Ahmed Musa, Muhammedî, Ali Rıza-i Abbasî, Mehmed Siyah
Kalem, Nigârî, Osman, Ali, Matrakçı Nasuh,
Levnî, Piri Reis, Hasan Nakşî, Buharî adlı
nakkaşların ve kartoğrafların atıflı veya imzalı
harita ve resimleri Saray Kütüphane- si'nde
bulunmaktadır.

Arap,

Selçuklu,

Moğol

(İlhanlı), Timurlu, Özbek, Karakoyunlu ve
Akkoyunlu Türkmenleri, Safeviler, Memluklar
ve Osmanlı saray nakkaşlarının en seçkin
örneklerini

oluşturan

resimli

kitap

ve

albümler, saray kütüphanesinin sahip olduğu
en değerli malzemelerdir. En erken tarihli
resimli yazmalar Selçuklu eserleridir. Bilimsel
ve

edebi

konular

içeren

yazmalardan,

Selçuklu figür üslubunu yansıtması açısından
en önemlisi 13. yüzyılda Konya'da hazırlanan
ve Hoylu Abdülmümin b. Muhammed Nakkaş

Osmanlı Kur'an yazımcılığının esasları

tarafından resimlenen Varka ve Gülşah isimli

ise, 15. yüzyıl sonu 16. yüzyıl başlarında

eserdir (R-1). Koleksiyondaki İncü dönemine

Amasyalı ünlü hattat Şeyh Hamdullah'ın nesih

ait 1330-31 tarihli resimli Şahname ise,

hatla yazdığı Kur'anlarda belirlenmiş ve yine

günümüzde

bu yıllarda Kur'an tezhipçiliğinde de önemli

şahnamedir (R-2).

en

erken

tarihli

resimli

gelişmeler kaydedilmiştir. Ünlü hattat Ahmed
Karahisari'nin nesih-sülüs hatla yazdığı ve
müzehhip Karamemi üslu
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bümlerdir.

Dönemin

ve

geçmişin

sanatçılarının nakkaşhanede tek tek bulunan
hat,

desen,

kağıt

oyma,

resim

gibi

çalışmalarının korunması için uygun

bir

yöntem olan murakkaların kimisi son derece
özenle, sultanlar, şehzadeler ve dönemin
bürokratları

için

hazırlanmıştır.

Saray

Kütüphanesinin ve dünyanın, en bilinen ve
çalışılan albümleri H. 2153 ve H. 2160
numaralara

kayıtlı

Saray

Albümleridir.

Albümler Çin'den İran, Anadolu ve Avrupa'ya
kadar uzanan kültürlerin görsel izlerinin yanı
sıra 13. yüzyıldan 16. yüzyıl ortalarına değin
İslâm resim sanatının ve Orta Asya resim
anlayışının eşi olmayan örneklerini içerir. Tüm
dünyada Mehmed Siyah Kalem resimleri
(R-1) Vorka ve Gülşah'ın vedalaşmaları, Varka ve

Gülşah, Selçuklu 13. yüzyıl ilk yarısı, TSMK H.841, y.
33b

olarak

ünlenen

resimler

bu

albümler

içindedir. Her iki albüm milli kültürün bütün
sınırlarını aşan içerikleri, sosyal ve kültürel

%

aktarımları ile evrensel değere sahip, eşi
başka hiçbir yerde bulunmayan eserlerdir.
Koleksiyonun

Osmanlı

dönemini

oluşturan resimli elyazmaları ise, hemen
hemen tüm Osmanlı padişahlarının kitap
sanatına büyük ilgi göstermeleri sonucu saray
nakkaşhanelerinde

hazırlanan

eserlerle

oluşmuştur. Osmanlı resmi geçmişteki ve
çağdaşı resim geleneklerinden köklenmiş
fakat

belgesel

özellikleriyle
ressamlığından

değer

İslâm

taşımaları

gibi

çevrelerinin
ayrılmıştır.

kitap
Saray

kütüphanesindeki Osmanlı dönemine ait en
erken tarihli resimli kitaplar II. Mehmed
dönemine aittir. Fatih'in Avrupa resmine
(R-2) Keyhüsrev’in Rüstem’i Kabulü, Şahnöme-i Firdevsi,

duyduğu özel ilgi Osmanlı resim sanatının

İncü 1330-31, TSMK H.1479,y. 89b

oluşumu

Saray Kütüphanesi'nin en ünik ve değerli
eserlerini oluşturan bir diğer grup al

ve

gelişiminde

önemli

rol

oynamıştır. 1440'lı yıllardan kalma, içinde
Türkçe ve Yunanca yazı denemeleri, ken-
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disinin tuğraları, büst portre çizimleri olan bir

önemli bir dönemdir. Bunda ünlü denizci ve

defter Fatih'in gençlik yıllarına atfedilir. Fatih,

kartograf Piri Reis'in etkisi büyüktür. 1513'de

Costanzo da Ferrara, Gentile Bellini ve

Yavuz Sultan Selim için hazırladığı dünya

Bartolomeo

İtalyan

haritası, 1526'da Kanuni'ye sunduğu Kitab-ı

sanatçıları İstanbul'a getirtmiş, tarihin ünlü

Bellano

Bahriye’si ve 1528'de çizdiği ikinci dünya

hükümdarları

haritası resimlidir.

gibi

gibi

ünlü

portreli

madalyalarını

yaptırarak kendi imgesini ölümsüzleştirmiş ve
bu imgeyi propaganda amaçlı kullanmıştır. Bu
dönemde sarayda çalışan yabancı sanatçılar
Osmanlı

sanatını

ve

yerli

sanatçıları

etkilemiştir. Saray atölyelerinde yerli ustalar
tarafından

yapılmış

Fatih

portrelerinden

ustaca olanın batı eğitimi gören Sinan Bey'e,
ünlü gül koklayan Fatih portresinin de
öğrencisi Şiblizade Ahmed'e

ait

olduğu

düşünülür.

görev

yaptığı

Amasya'da

ise

Osmanlı

hanedan

tarihinin

birbirini izleyen ciltler halinde hazırlanmasıdır.
Tarih kitaplarının resimlendirilmesi ilk kez
Moğollar'da görülmekle birlikte diğer İslâm
ülkelerinde

de

çalışmalar

Moğollar

yönetiminin

yapılmıştır.
önde

Ancak

dışında,
gelen

bu

devlet
sanatsal

projelerinden biri olmamıştır. Osmanlılarda
ise

Şair, kâtip ve bilginlerle olan ilişkisi
şehzadeliğinde

Kanuni döneminin en önemli kitap
faaliyeti

resimli

tarih

projesi

15.

yüzyıldan

başlayarak saray çevresini meşgul etmiş, 16.
yüzyıl

boyunca

saray

desteklediği

bilginin yetişmesini sağlamıştır. Tahta çıkışı ile

gelmiştir. Bu eserler Osmanlı hanedanının

birlikte Herat ve Tebriz başta olmak üzere

geçmişinin ve yaşanan tarihinin bir zamanlar

İran ve Orta Asya'daki kültür merkezleri ile

yazılmış, sonradan resimli nüshaları yapılmış

ilişkileri devam etmiştir. Günümüze ulaşan

örnekleri değildir. İlk günden resimli olarak

arşiv belgelerinden şair, yazar ve kâtipleri

tasarlanmışlar, daha sonra başka nüshaları

cömert

anlaşılan

yapılmamış, sarayın isteği doğrultusunda ve

sultana, çok sayıda ithaf ve hediye kitap

sadrazamların denetimi altında, doğrudan

takdim edilmiş, bu kitaplara sultanın oval

saraya bağlı sanatçılar tarafından, sarayın iç

mührü basılmıştır.

hazinesine konulmak üzere hazırlanmışlardır.

hediyelerle desteklediği

Kanuni Sultan Süleyman dönemi karada
ve denizde sürdürülen seferlerin son derece
başarılı olduğu bir dönemdir. Denizlerde
kazanılan başarı güçlü bir donanmanın yanı
sıra

güçlü

bir

coğrafya

bilgisine

dayanmaktadır. Nitekim Fatih döneminden
itibaren saraya doğu ve batıdan, coğrafya
kitapları ve haritalar ulaşmıştır. 16. yüzyıl,
Osmanlı haritacılığı açısından çok

sanatsal

yönetiminin

başlayan II. Bayezid, burada pek çok şair ve

projelerin

önünde

1540'lı yıllarda Osmanlı hanedanının resimli
tarihi Kanuni'nin emriyle Arifi tarafından
yazılmaya başlanmış, evinde bir nakkaşhane
kurularak

emrine

kâtipler

ve

nakkaşlar

verilmiştir. Eserin 5. ve son cildi, Kanuni'nin
cülusundan saltanatının 1558 yılına kadar
olan olaylarını içeren Sü- leymannâme’dir
(R-3). Eser çağdaşı İslâm ülkelerindeki gibi
geçmişin bir sultanının yüceltilmiş, masalımsı
kahramanlıklarını
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%

(R-3) Şehzade Bayezid ve Cihangir’in sünnet düğünü, Süleymannâme, Ârifî, Osmanlı 1558, TMSK, H.1511, y. 412a
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(R-4) Tarakçıların geçidi, Surnâme-i Hümayun, intizâmı, Osmanlı 1587 civarı, TSMK, H.1344, y. 105b-10Sa

değil, yaşayan sultanın hafızalarda daha taze

mışlar, ayrıca müzisyenler, sihirbazlar ve

olan sözel tanımlamalarının, aynı tazelikle

canbazlarda yaptıkları gösterilerle izleyicileri

imgeye dönüştürülmüş örneklerini içerir. Eser,

eğlendirmişlerdir. Düğünün bitiminde bu

saray nakkaşhanesinin seçkin sanatçılarının

görkemli olay İntizâmî tarafından yazılarak

işbirliğini

özenle

düğünü izleyen nakkaşlar tarafından yapılan

yapılmış resimleri, hattı, tezhipleri ve cildiyle,

yüzlerce resimle süslenmiş ve 1587 yılı

gücün ve zenginliğin kitap sanatına da

sonunda padişaha sunulmuştur.

gösteren

son

derece

yansıdığını gösteren, imparatorluğun gücüne
yakışır bir başyapıttır.

dönemdir.

en

önemlilerinin

Sûrnâme-iHümâyun

Sultan III. Mehmed döneminde, babası
Sultan III. Murad'ın saltanatının son yıllarında

Sultan III. Murad dönemi Osmanlı resimli
kitaplarının

%

hazırlandığı
adlı

eser

hazırlanmaya
tamamlanmış
sunulmuştur.

başlanan
ve
Hz.

Siyer-i
1595'de

Muhammed'in

Nebi’ler
sultana
hayatını

Sultan III. Murad'ın oğlu Şehzade Meh-

konu alan eseri Erzurumlu şair Mustafa Darîr

med'in sünnet düğünü dolayısıyla, 1582

Mısır'da 1388'de Türkçe olarak yazmış ve

yılında Atmeydanı'nda yapılan şenlikleri içerir

Memluk Sultanı Berkuk'a sunmuştur. Eser 15.

(R-4). İstanbul'un tüm esnafı mesleklerini icra

yüzyıldan itibaren Osmanlı saray çevresinde

eden gösterilerle şenliklere katıl

de beğenilmiştir. Altı cilt halinde hazırlanan
Siyer-i Nebi’nin 1., 2. ve 6.
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ciltleri Saray koleksiyonundadır (R-5). Eserin

bu ilgi Falname adlı eserin hazırlanmasını

önemli özellikleri vardır: İslâm ülkele-

sağlamıştır.

Saray

çavuşluğundan

divan

vezirliğine kadar yükselen bir devlet adamı ve
ünlü

bir

vassale

(kağıtları

bileştirme,

kaynaştırma) ustası olan Kalender Paşa, bu
türden resimleri derlemiş, karşısına Türkçe fal
metinlerini koyup bir Falnâme albümü yapmış
ve I. Ahmed'e hediye etmiştir (R-6). Kitap
rastgele bir sayfanın açılmasıyla kullanılır,
açılan sayfadaki metin, resmin anlaşılmasını
sağlar ve açanın falı olur. Sultan II. Osman'ın
(1618-22) kısa süren saltanat yılları 17. yüzyıl
Osmanlı resim sanatının en verimli dönemi
olmuştur. II. Osman'ın Hotin seferini konu
alan Şahnâme-i Nadirî nüshası, 1558 yılına
kadar Osmanlı topraklarında yaşamış bilgin,
şair ve şeyhlerin yaşam öykülerinin anlatıldığı
Tercüme-i Şekâ’ik-i nu’mâniye ve tarihi konulu
resim-

(R-5) Hz Muhammed’in Hira dağında ilahi sesler
duyması,

Siyer-i Nebi, Darir, Osmanlı 1594-95, TSMK,
H.1221,y. 255a

rinin hiç birinde Hz. Muhammed'in hayatı ile
ilgili

bu

kadar

resimli

bir

eser

hazırlanmamıştır, bu açıdan tektir; nakkaşlar
metni

görsele

dönüştürürken,

resimlerin

metinle birlikte okunmasını sağlayan özgün
yorumlar getirmişlerdir; eğitici ve öğretici bir
yanı vardır. İslâmın ilk dönemlerinin tarihinin
resimleriyle okunması saraylı kesim, özellikle
harem halkı için önemli olmalıydı. Çünkü
eserin

ciltlerini

incelediğimizde

II.

Mahmud'un eşi Pertevniyal'e, I. Abdülhamid'in eşi Ruhşah'a ve III. Ahmed'in kızı Saliha
Sultan'a ait kayıtlar görülmektedir. I. Ahmed
(1603-17) döneminde fal ile ilgili eser ve

(R-6) Hipokrat, Falnâme, Kalender Paşa, Osmanlı

1614-16, TSMK H.1703, y. 38b

resimlere karşı bir merak oluşmuş,
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lerin yer aldığı bir şiir mecmuasının resimleri
dönemin
aralarında

ünlü

sanatçısı

olduğu

saray

Nakşî'nin

de

nakkaşlarınca

Resimli Osmanlı elyazmalarının önemli
son örnekleri Sultan III. Ahmed döneminde
hazırlanmıştır.

Dönemin

ünlü

nakkaşı

Levni'nin, Osman Gaziden başlayarak Sultan

yapılmıştır.

III.

Ahmed'e

kadar

olan

padişahların

portrelerini içeren eseri Osmanlı padişah

%

(R-7) l. Selim, Kebir Musavver Silsilename, Levnı, Osmanlı 1710-20, TSMK, A.3109, y. 9b
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portreciliğinde bir dönüm noktasıdır (R-7).

Saray

hazinesinde

korunan,

zaman

Sanatçı 23 padişahı boy portre şeklinde

zaman padişahların isteyip inceledikleri, ünlü

betimlemiş ve ilk kez metne bağlı olmayan

hattat ve nakkaşların hazırladığı el- yazma

bir

Levnî

kitap birikimi, bugün Topkapı Sarayı Müzesi

tarafından hazırlanan kıyafet albümünde ise

portre

dizisi

yapmıştır.

Kütüphanesi'nin dünyasının en önemli kitap

saraylılar, genç hanım ve beyler, İran'lı ve

koleksiyonuna sahip olmasını sağlamıştır.

Avrupa'lı kadın ve erkekler, giysilerinin tüm

Tarihi değerlerinin yanı sıra cilt, hat, tezhip ve

ayrıntılarıyla

betimlenmiştir.

Yine

Vehbî

resim sanatı bakımından çok önemli olan

tarafından kaleme alınan Surname-i Vehbi

Şair

İslâm dünyasının çeşitli yerlerine ait bu

adlı eser, Sultan III. Ahmed'in oğulları için

eserler,

1720 yılında düzenlenen sünnet düğünü

kesintisiz olarak ortaya koymaktadır. Bu

eğlence ve gösterilerini konu alır ve bu

nedenle Topkapı Sarayı Müzesi Elyazma

gösteriler çok sayıda resimle belgelenmiştir.

Koleksiyonu, dünyanın en önemli elyazma

İslâm

kitap

sanatının

gelişimini

koleksiyonudur.
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AYA İRİNİ ANITI’NIN TARİHÇESİ

1

Dr. Selin İpek* *

%

Aya İrini’ye kuzeydoğu yönünden bakan fotoğraf

Doğu Roma İmparatorluğu döneminde

maklarından biridir. Erken Bizans tarihçisi

İstanbul'un Ayasofya'dan sonra ikinci büyük

Konstantinopolisli Sokrates'e göre Aya İri-

kilisesi olan Aya İrini 330lu yıllarda eski bir

ni'nin yerinde şehir kurulmadan önce de bir

tapınak üzerine ahşap olarak inşa edilmiştir.

dini yapı bulunmaktadır. Bu durum eski

Yapı, anıtsal bir Erken Bizans Mimari stilinin

kaynaklarda “Antik” veya “Eski Kilise” gibi

olgunlaşmasının ana basa

isimlerle de anılan kilisenin şehrin erken

1 Bu makale Bilge Ar'ın doktora tezinden yararlanılarak
oluşturulmuştur. Bkz. Bilge Ar, “Osmanlı Döneminde Aya İrini ve
Yakın
Çevresi”, İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Tarihi
* Aya İrini Anıtı Sorumlusu
Programı Doktora Tezi, İstanbul 2014.
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tarihlerinde özel bir önem taşımasına neden

kaldığı söylenebilir. Ayaklanmanın ardından

olmuştur. Orijinal yapı küçük olmakla birlikte

Aya İrini de 536 yılında tamamlanan ve

İstanbul

İmparatorluğumun

bugüne ulaşan Ayasofya ile beraber Iusti-

başkenti haline geldiğinde Büyük Konstantin

nianus (Jüstinyen) tarafından aynı onarım

tarafından genişletilmiş ve Doğu ile Batı

planı içinde yeniden inşa edilir.

Doğu

Roma

Roma arasında on sekiz yıl süren iç savaşın
ardından

şehrin

kurucusunun

Roma

dünyasına getirdiği sakin dönemin onuruna
kilise “barış”a adanarak bu anlama gelen
“İrini” adını almıştır.

564 yılında büyük bir yangın Aya İrini
çevresindeki yapıları etkilemiş, kilisenin atriumunun ve narteksinin hasar görmesine
sebep olmuş, yine Iustinianus (Jüstinyen)
döneminde bu kısımlar yeniden onarılmıştır.

Ayasofya'nın ibadete açıldığı 360 yılına

Kabaca ana mekân yani naos, narteks (giriş)

kadar Aya İrini şehrin katedrali olarak öne

ve atrium (avlu) şeklinde üç kısımdan oluşan

çıkmaktadır.

zaman

Aya İrini bugün atriumu hala ayakta olan

“Patrikhane” olarak söz edildiği de görülür.

yegâne Bizans kilisesi olarak öne çıkmaktadır.

Tarih

Yapıdan

araştırmalarında

zaman
ve

gezginlerin

tasvirlerinde Ayasofya'nın gölgesinde kalsa
da aslında Ayasofya'nın inşasından sonra da
Bizans

kent

tarihi

içindeki

önemini

kaybetmez. Aksine iki kilise birleşip ortak bir
bahçe duvarı içine alınarak tek bir mabet
oluşturur ve aynı rahipler sınıfı tarafından
hizmet görür. Bu mabet “Büyük Kilise”
anlamına gelen “megali ekklesia” adıyla anılır.

Aya

İrini'ye

Iustinianus

(Jüstinyen)

tarafından yeniden yaptırılışından sonra 740
yılında İmparator İsaurialı III. Leo döneminde
gerçekleşen büyük depreme kadar (176 yıl)
tarih

metinlerinde

rastlanmaz.

Büyük

Konstantin zamanında üç nefli bir bazilika
olarak inşa edilen Aya İrini, depremin yol
açtığı büyük hasarın ardından III. Leo ve oğlu
Konstantin Kopronimos tarafından üst yapısı

404 yılında Patrik Ioannis Chrysosto-

tamamen yeniden ele alınarak onarılmış ve

mos'un sürgüne gönderilmesiyle çıkan isyan

bugüne de pek az değişiklikle ulaşan kubbeli

sırasında

bazilikal

Ayasofya

yanıp

harap

hale

geldiğinde Aya İrini'nin on bir yıl boyunca bir
kez

daha

tek

başına

şehrin

İmparator
döneminde

Iustinianus
532

yılında

Hem

III.

Konstantin

(Jüstinyen)
çıkan

görünümüne

bu

tarihte

ulaşmıştır.

katedrali

konumuna yükseldiği bilinmektedir.

planlı

dönem

Leo'nun

hem

Kopronimos'un

imparatorları

de

ardılı

ikonoklastik

olmaları

yapının

Nika

bezeme düzeninde kendini göstermektedir.

ayaklanması hem Ayasofya'nın hem de Aya

Iusti- nianus (Jüstinyen) döneminde oldukça

İrini'nin yanarak harap olmasına neden olur.

zengin figüratif bezemelere sahip olduğu

Konstantin döneminde inşa edilen Aya İrini

düşünülen yapının dekorasyonu 8. yüzyıldaki

Kilisesi'nden günümüze sadece orta nefin

yeniden inşası sırasında tamamen değişmiştir.

altında bulunan mozaik döşemenin
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Apsisteki mozaiğin karşı galeriden görünümü

Bugün apsis yarım kubbesinde bulunan,

İstanbul'un

bir

Bizans

kenti

olarak

altın renkli arka plan üzerinde yer alan

tarihinde kuşkusuz büyük bir öneme sahip

basamaklı bir platformda yükselmiş haç

olan

tasviri

İko-

hâkimiyeti altında bulunduğu yıllar boyunca

noklazmanın bitmesinden sonra yerinden

da işlevi değiştirilerek kullanılmaya devam

kaldırılmadığını bildiğimiz tek haç budur.

etmiştir.

bu

dönemde

yapılmıştır.

İkonoklastların amblemi haline gelen uçları
damlacıklarla sonuçlanan bu haç yeşilin üç
ayrı

tonundaki

zemindeki,
üzerinde

üç

şeritlerin
basamaklı

durmaktadır.

oluşturduğu
bir

Bema

kaidenin
kemerinde

Tevrat'tan alınmış “Yeryüzünde yaptığı güzel
icraatla

cennet

mekânına

yükselişini

sağlayanın adı Tanrı'dır” anlamına gelen bir
yazı bulunur. Bunun dışında nartekste 6.
yüzyıldan

kalma

bitkisel

motifler

içeren

mozaik parçalar ile yan neflerde yer alan Geç
Bizans

döneminde

geometrik

fresk

eklenmiş
izleri

bitkisel

Bizans

ve

dönemi

dekorasyonundan günümüze ulaşan diğer
öğelerdir.

Aya

İrini

Kilisesi,

şehrin

%

Osmanlı

İstanbul'un fethinin hemen sonrasında
Bizans ordusundan alınan savaş ganimetleri
Aya İrini'ye yerleştirilerek burası bir depo
olarak hizmet görmeye başlamıştır. Yeni
Saray'ın (Topkapı Sarayı) inşası ile birlikte
saray sınırları içinde kalan kilise cephanelik
olarak tahsis edilmiş, sarayın bahçesinde yer
almasından dolayı da “Enderun Cebehanesi”
veya

“iç

cebehane”

olarak

anılmaya

başlanmıştır. Bizans savaş ganimetlerinin yanı
sıra hali hazırda kilisede barındırılmakta olan
Hıristiyan rölikleri de burada bırakılmıştır. Bir
askeri yapı olarak oldukça sıkı korunan Aya
İrini bu içeriğiyle
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0

Aya İrini’nin iç mekanını gösteren fotoğraf
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değerli nesneler için bir muhafaza kutusu

Paşa'nın 1845 yılında Tophane-i Amire Müşiri

haline gelmiştir.

olarak atanmasıyla değişmiştir. Paşa görevleri

Osmanlı

döneminde

depo

olarak

kullanılan yapının ana gövdesine fazla bir
müdahale yapılmamıştır. Osmanlı dönemi
değişiklikleri atriumda yoğunlaşmaktadır. 16.
yüzyılda, kâgir inşa edilen nartekse bitişik
doğu revakı ile daha sonraki dönemlerde
kâgir olarak yenilenen orta avluyu üç kolda
çevreleyen iç sıra revak eklenmiştir.

dolayısıyla Moskova ve Avrupa'nın Viyana,
Paris ve Londra gibi büyük merkezlerinde
bulunmuş, buralardaki gelişmeleri görmüştür.
Bu

yolculuklar

sırasında

Avrupa'da

eski

eserlere verilen önemi fark etmiş ve bunların
toplanıp

sergilenmesine

yönelik

anlayışa

tanık olmuştur. Döndüğünde Aya İrini'de
zaten var olan askeri koleksiyonun yanı sıra
antik eserler de burada toplanarak 1846

18. yüzyılın başlarından itibaren batı ile

yılında atriumda karşılıklı olarak düzenlediği

yakınlaşmalar sonucunda bir takım anlayış

iki koleksiyon sergiye açılmıştır. Bunlardan

değişikliklerinin temelleri atılmış bunlara bağlı

biri “Mecma-i Asar-ı Atika” adı altında antik

olarak III. Ahmed'in isteğiyle fetihlerden elde

eserlere, diğeri ise “Mecma-i Esliha-i Atika”

edilen savaş ganimetleri ve bahsi geçen

adı ile antika silahlara ayrılmıştır. Fethi Ahmed

antika silahların düzenlenmesiyle Aya İrini'de

Paşa'nın

Dar-ül Esliha (silahlar evi) adı altında bir sergi

koleksiyonlar bugün Osmanlı müzeciliğinin

oluşturulmuştur.

kuruluşu olarak kabul görmektedir.

Hala

cephanelik

olarak

hizmet gören yapıya bu gelişme ile birlikte
resmen sergi işlevi kazandırılmıştır.

girişimiyle

düzenlenen

bu

yapının

sergi

işlevi

zayıflamış

olsa

da

Aya İrini'nin bugün de kullanılan giriş

Abdülaziz döneminde 1869 yılında Aya İrini

kapısının üzerinde iki kitabe yer almaktadır.

Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk resmi müzesi

Bunlardan biri Dar-ül Esliha düzenlemesi ile

olarak “Müze-i Hümâyûn” adıyla açılmıştır.

birlikte 1726'da buraya yerleştirilmiştir. Bu

1875

düzenleme

padişahın

koleksiyonunun Çinili Köşk'te kurulan yeni

ziyaretlerinde kullanabilmesi için bir de taht

müze mekânına taşınmasının ardından gelen

odası inşa edilmiştir. Taht odası, II. Mah- mud

ve

döneminde Krikor Amira Balyan tarafından

bırakılan antika silahlar koleksiyonu atıl olarak

yenilenen

bugüne

kalsa da Birinci Dünya Savaşı'nın yaklaştığı

ulaşmıştır. Üstte yer alan diğer kitabe ise

yıllarda bunlar da yeniden düzenlenmiş ve ilk

1744

Askeri

ile

atriumda

bezeme

yılında

gerçekleştirilen

I.

düzeni
Mahmud

onarımları

ile

döneminde

%

Takip eden dönemde savaşlar sebebiyle

yılında

savaşlarla

Müze

arkeolojik

geçen

1913

dönemde

yılında

Aya

eserler

burada

İrini'de

anlatmaktadır.

oluşturulmuştur. Yapı bu işlevini Cumhuriyet

Giriş kapısının önündeki revak bu onarımlar

döneminde de sürdürmüş 1930 yılına kadar

sırasında bugünkü yerine inşa edilmiştir.

Askeri Müze olarak hizmet görmüştür.

Aya İrini'deki sergilerin kaderi Sultan
Abdülmecid'in damadı olan Fethi Ahmed

248

TSM_REHBER_YENI.indd 248

#

08/08/2018 14:33

1949 yılında Ayasofya Müzesi Müdürlüğü'ne bağlanan Aya İrini Anıtı, 2011 yılında
Topkapı Müzesine tahsis edilmiş, 9 Ocak
2014 tarihinde Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü'ne

bağlı

birim

olarak

ziyarete

açılmıştır.

%

Kaynakça
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Ar, Bilge, Osmanlı

Askeriye-i OsmaniZüvvarına Mahsus Rehber. 1336 h. Necm-i İstakbal Matbaası (1920).

Döneminde Aya İrini ve Yakın Çevresi, İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Tarihi Programı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul (2014).
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SARAY MUTFAKLARI / MATBAH-I AMİRE

Ayşe Erdoğdu*

Saray'ın II. avlusunda Marmara Denizi

oluşan ve 5250 metrekarelik bir alana yayılan

cephesinde 170 metre uzunluğunda bir

Saray mutfakları, müştemilâtı ile birlikte ayrı

avlu/sokak etrafında sıralanan yapılardan

bir mahalle görünümündedir (R-1).

.///lıl

(R-1) Saray Mutfakları (Genel Görünüm)
* Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü, Çin ve Japon Porselenleri Bölümü Uzmanı

250

TSM_REHBER_YENI.indd 250

#

08/08/2018 14:33

Fatih Sultan Mehmed döneminde yine

ve Balkanlar'dan koyun, Mısır ve Filibe'den

aynı yerde inşa edilen mutfakların mimarisi

pirinç, Kefe'den sadeyağ, Mısır ve Kıbrıs'tan

bilinmemekle birlikte, Aşçılar Camii'ne bitişik

şeker

ilk iki kubbeli mekânın bu dönemden kaldığı,

temininde

ayrıca bir kiler ve fırından ibaret olduğu

malzemeler

bilinir. Kanunî Sultan Süleyman (1520-1566)

sonbaharın bitimine kadar olan dönemlerde

döneminde 1540'lı yıllarda Eski Saray'daki

kara ve deniz yolları ile Saray'a ulaştırılmıştı.

Harem

Dairesi'nin

taşınması

ve

genişletilmesi

Topkapı
Enderun

gibi

Sarayı'na
örgütünün

nedenlerle

Saray

nüfusunun artması sebebiyle mutfakların genişletildiği, 1574 yılında çıkan yangından
sonra Başmimar Sinan tarafından mutfakların
ve koğuş yapılarının yenilendiği ve önündeki
sokağın genişleterek revakların avluya doğru
öne alındığı da bilinmektedir. Mutfaklara II.
avlu revaklarından üç kapı ile girilir: Kiler-i
Âmire (Aşağı Mutfak) Kapısı, Has Mutfak
Kapısı, Helvahâne Kapısı.

alımı

yapılıyordu.
yerel

Taşradan

kaynaklar

mal

kullanılmış,

genellikle

ilkbahardan

“Matbah-ı Âmire Emaneti” olarak bilinen
Saray Mutfak Teşkilâtı, Saray'ın hizmetinde
bulunan dört eminden biri olan ve Kilercibaşı
emrinde çalışan Matbah-ı Âmire eminine
bağlıydı. Matbah-ı Âmire kâtibinin en önemli
görevi muhasebe defterlerinin tutulması ve
Saray mutfaklarının bütün gelir-giderlerinin
denetlenmesiydi. Bütün aşçıların başı ve Has
Mutfak'ta padişahın yemeğini hazırlamakla
görevli aşçıbaşı (sertabbahin), aynı zamanda
mutfak

personelinin

idaresinden

de

sorumluydu. Pişirilen yemeklerin kontrolü,

Saray mutfaklarında Birûn ve Enderûn

personelin

maaş

ve

giyeceklerinin

halkı için her gün yaklaşık 4-5 bin kişiye

dağıtılması, mutfak ve sofra malzemelerinin

yemek pişirilirdi. Divan-ı Hümayûn üyelerine,

korunması

üç ayda bir ulûfe dağıtımı sırasında sayısı on

arasındaydı.

beş bini bulan yeniçerilere, elçi kabulü
sırasında elçilere ve törene katılan tüm
görevlilere

yemek

hazırlanırdı.

Ramazan

ayının on beşinci gecesi yeniçerilere baklava
pişirilirdi.

da

aş-

çıbaşının

görevleri

Topkapı Sarayı Mutfakları 1999 yılındaki
Marmara

depreminden

sonra

kademeli

olarak ziyarete kapatılmış, 2009 tarihinden
itibaren restorasyon, güçlendirme ve teşhirtanzimi yapılarak 23 Eylül 2014 tarihinde

Saray mutfağına dayanıksız tüketim
mallarının

tamamı

ile

bir

kısmı

maddelerinin

diğer

besin

İstanbul

ve

resmi

bir

törenle

pişirilen

bölümünde

çevresinden, temel gıda maddelerinin büyük

Porselenleri,

bir bölümü ise taşradan sağlanmıştı. Taşradan

İstanbul

gıda

temin

edilen

Çin

ve

Şerbethane/Mescit

Cam

ve

Porselenleri,

Japon
kısmında
hemen

bir

yanındaki tek katlı koğuş yapısında Sami
Özgiritli Koleksiyonu, iki katlı koğuş yapısının

üzere Güney Marmara ve bugün Yunanistan

alt katında Gümüş Eserler, üst katında ise

sınırları

Avrupa Porselenleri sergilenmekteydi. Yeni

kalan

geniş

açılmıştır.

coğrafyaya yayılmıştı. Bursa başta olmak
içinde

bölgeler

ziyarete

Restorasyondan önce mutfakların yemek

ovalardan

buğday,

Eflâk-Boğdan

düzenle-
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mede Saray Mutfakları bir bütün olarak

I.

değerlendirilmiş,

MUTFAĞI (15-18. yüzyıl)

koleksiyonlar

düzenlemelerle

gösterime

tematik

sunulmuştur.

I.bölüm 15-18. yüzyıl Klasik Dönem Saray
Mutfağı, II. bölüm 19. yüzyıl Saray Mutfağı, III.
Bölüm Helvahâne-Şerbethane ise geçmişte

Klasik Dönem Saray Mutfağı sergi salonu
üç

Saray Mutfağı koğuşlarında restorasyon
çalışmaları tamamlanmış, Saray Mutfakları
Sergi salonu'nun teş h i r-ta n zi m i n i yapan
müze uzmanları (Çin ve Japon Porselenleri
Sorumlusu Ayşe Erdoğdu, Saray İşlemeleri
Bölümü Sorumlusu Hande Gün- yol, Avrupa
Porselenleri, İstanbul Cam ve Porselenleri,
Bakır ve Gümüş Eserler Bölümü Sorumlusu
Ömür Tufan, Çin ve Japon Porselenleri
Koğuşlarda

Serkan

açılacak

sergi

halinde

düzenlenmiştir:

Has

a) Has Mutfak: Fatih Devri mutfağı
olduğu düşünülen ilk iki kubbeli mekân Has

dağıtıldığı ve sunulduğu eşyalara ayrılmıştır.

Sorumlusu

bölüm

Mutfak, Saray'da Yemek, Sofra Gereçleri.

burada üretilenlerin hazırlandığı, pişirildiği,

Bölümü

BÖLÜM: KLASİK DÖNEM SARAY

Gedük)
salonlarının

teşhir-tanzim çalışmalarını da sürdürmektedir.
Şerbethane'ye bitişik ilk koğuşta mutfak ve

Mutfak olarak düzenlenmiş, Saray mutfak
eşyalarının padişahlara mahsus olanlarından
örnekler bir araya getirilmiştir. Saray'da
yemek,

yemeklerin

yenileceği

mekâna

getirilen leğen ve ibrikler kullanılarak ellerin
yıkanması ile başlar, ellerin yıkanması ile
biterdi. Bu mekandaki ilk vitrinde 14. yüzyıl ilk
yarısına ait Çin seladonu bir kavanoz ile
kasenin

Saray

aksamlarla

atölyelerinde

leğene

gümüş

dönüştürülmüş

ve

dibindeki gümüş levhanın üstünde Sultan IV.
Mehmed (1648-1687) tuğrası ve ayar kontrol
damgası olan bir leğen, Saray atölyelerinde
gümüş montürler takılan iki seladon ibrik,

sofra ile ilgili araç-gereçler, Helvahâne Kapısı

yine 14. yüzyıl ilk yarısına ait seladon bir vazo

ile Aşağı Mutfak Kapısı arasındaki iki katlı

boynuna

koğuşta Saray'da kahve kültürü, geçmişte

dönüştürülmüş ve dibindeki gümüş levhanın

Silah Koleksiyonu Deposu olarak kullanılan iki

üstünde Sultan IV. Murad (1623-1640) tuğrası

katlı son koğuş yapısında ise kiler-saklama

olan bir leğen; Saray atölyelerinde yapılan

kaplarından oluşan üç tematik sergi salonu

mücevherli

daha

(1574-1595)

ziyarete

Mescidi

açılacaktır.

tefriş

Ayrıca

monte

kapağı,

edilerek

Sultan

döneminde

leğene

III.

Murad

Saray'ın

baş

Kalayhane

kuyumcusu olan Serzerge- ran Mehmed'e

canlandırma ile, Hamam da mimari olarak

atfedilen 15. yüzyıl başına ait beyaz bir Çin

ziyarete açılacaktır. Aşağı Mutfak Kapısına

ibriği,

bitişik

geçmişte

(1662-1722) dönemi mavi-beyaz bir ibrik, 18.

Helvahâne'de üretilen helvalar, baklava, akide

yüzyıl sonuna ait tombak bir leğen-ibrik,

şekeri,

Türk

üzerinde tuğra istifli “sahibe- hu hatu batun

tattırılması

sene 1190 (M.1776)” yazılı ve Sultan III.

küçük

edilerek,

Aşçılar

kâse

bir

macunlar

Kahvesi'nin

mekanda,
vb.

yiyeceklerle

ziyaretçilere

sağlanacaktır.

İmparator

Kangshi

Dönemi

Ahmed (1703-1730) tuğralı gümüş ibrik ve
18. yüzyıl ikinci yarısına ait üzeri yazılı peşkir
sergilenmektedir (R-2).

252

TSM_REHBER_YENI.indd 252

#

08/08/2018 14:33

(R-2) Leğen ve ibrikler (Vitrin 1)

İkinci

vitrinde

tarafından

yüzyıl ilk yarısına ait tutya kupa ve testi ile 17.

kullanılan sofra takımları ile bir sultan sofrası

yüzyıl sonuna tarihlenen ve yemek sırasında

canlandırılmış, Fatih Kanunnamesi'n- den

peçete

sonra

sergilenmektedir (R-3).

sultanların

yemelerine

ve

padişahlar

tek
Klasik

başına

yemek

dönemde

sofra

düzenine vurgu yapılmıştır. Üzerinde “Necabetlu Abdülaziz Efendi Hazretleri” yazılı 19.
yüzyıla ait gümüş bir sini üzerine dibinde eski
Türkçe “Sultan İbrahim” yazan ve Saray
koleksiyonu içinde padişah ismi veren tek
örnek olan 15. yüzyıla ait Çin porseleni bir
tabak,

Saray

atölyelerinde

işlevini

Üçüncü

gören

vitrinde

bir

makrama

Klasik

dönemde

%

sultanlar tarafından tercih edilerek kullanılan
Çin porselen ve seladonlarının ünik örnekleri
sergilenmektedir.
ortalarında

Yuan

Bunlardan
Hanedanı

14.

yüzyıl

(1279-1368)

döneminde üretilen mavi-beyaz kase ve

mücevher-

lendirilen ve üst düzey hanedan mensupları
tarafından kullanılan Çin porseleni bir kase ve
tabak, biri 17. yüzyıla ait mücevherli iki kaşık;
sininin etrafında ise yemek çeşitliliğini de
vurgulamak

üzere

seladonundan

yapılmış

15.
ve

yüzyıl

Çin

dibinde

Eski

Türkçe “Has” (Sultana mahsus) yazılı bir tabak
ile yine 15. yüzyıla ait seladon bir kase, 17-18.
yüzyıla ait bakır pilavlık, 16.

(R-3) Sultan Sofrası (Vitrin 2)

253

TSM_REHBER_YENI.indd 253

#

08/08/2018 14:33

(R-4) Sultanlar Tarafından Kullanılan Kaplar (Vitrin 3)

tabaklar,

İslâm

ülkelerinde

içine

zehir

konulduğunda belli ettiği inancıyla tercih

zadelik dönemine ait gümüş kapaklı sahanı
sergilenmektedir (R-5).

edilerek kullanılan ve bazılarının altında Eski
Türkçe Has (Sultana mahsus) yazılı seladon
kaplar,

İmparator

Zhengde

(15061521)

damgalı Arapça ayetler yazılı iki kase dikkat
çekmektedir (R-4).

Bu bölümde yer alan bir ocak, mekanın
yemeklerin

pişirildiği

yer

olmasını

yemek kazanı ile canlandırılmış, ayrıca Saray
arşivinde yer alan 17. yüzyıl sonuna ait bir

4.vitrinde ise 15. yüzyıl başına ait,

defterde

(TSMA-D.10500)

Saray

dibinde Eski Türkçe “Hizane” (Hazine) yazılı

mutfaklarında pişirilen yemeklerin listesi ile

Çin porseleni bir kase, İmparator Hongzhi

Matbah-ı

Dönemi (1488-1505) sarı sırlı kase ve tabaklar

Harem-i Hümayun ve Ağaların Mutfaklarında

(Osmanlı padişahlarının Ramazan ayında altın

bir yılda sarfedilen koyun, kurbanlık ve dana

ve

hakkındaki 1771 tarihli bir hesap pusulasının

gümüş

kaplar

yerine

Çin

porseleni

Zahire,

Enderun-u

Hümayun,

kaplarda yemek yediği, altına benzeyen

(TSMA.E.1292-434/36)

renkleri ile sarı sırlı porselenlerin tercih

panoları ve Saray'ın iaşesinde on te-

edildiği

%

vurgulamak amacıyla 18. yüzyıla ait bakır

kaynaklarda

yazılıdır.),

replikaları,

bilgi

İmparator

Jiajing Dönemi (1522-1566) sarı sırlı kase, 15.
yüzyıl başına ait beyaz kase, 16. yüzyıl başına
ait

mavi

beyaz

kase,

Kanuni

Sultan

Süleyman(1520-1566) tuğralı gümüş tepsi,
18. yüzyıla ait gümüş yemek kapları, tombak
iftariyelik ve kaplar ile Sultan Abdülmecid'in
şehzadelik dönemine ait bakır sahanı ile
Sultan Abdülaziz'in şeh

(R-5) Sultanlar ve Şehzadeler Tarafından Kullanılan
Kaplar (Vitrin 4)
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mel gıdanın geliş yerleri ve şeklini gösteren

özel

interaktif

elbiseleriyle büyük bir sessizlik içinde ve

bir

pano

ile

sergileme

b) Saray’da Yemek: Sarayda biri kuşluk,
diğeri hava kararmadan önce (ikindi vakti)
olmak üzere, günde iki kez yemek yenirdi.
yenilen

sivri

külahları,

sırmalı

süratle altın yaldız kapaklı olan büyük Çin

desteklenmiştir.

Saray'da

günlerde

toplu

yemeklerin

en

gösterişlisi II. avludaki Divân-ı Hümâyûn'da
verilen ziyafetlerdi. Saray'ın en görkemli
töreni olan ulufe dağıtım günlerinde (yılda
dört kez yeniçerilere maaşlarının ödendiği

porseleni tabaklar içindeki yemekleri elden
ele geçirerek Divan'da servis yaparlardı. Bu
bölümdeki ilk vitrinde bilgi panosu ve görsel
pano ile desteklenerek Divan-ı Hümayunda
yemeği vurgulamak üzere büyük boyutlu Çin
seladonu ile mavi-beyaz kâse ve tabaklar ve
bazılarının

üzerini

örten

bakır

kapaklar

sergilenmektedir (R-6).

günler) ise devletin gücünü, kudretini ve

Saray mutfaklarında Harem için de

zenginliğini göstermek için yabancı elçiler

yemek pişirilir, mutfaklardan getirilen yemek

Saray'a davet edilir ve Kubbealtı'nda yemek

tablaları, Harem'de Cümle Kapısı'n- dan

verilirdi. Bu ziyafetlerde kullanılan eşyalar ve

Cariyeler ve Kadınefendiler Taşlığı'na açılan

sayıları yüzü bulan yemek çeşitleri, Osmanlı

koridordaki mermer setlerin üzerine bırakılır,

Devleti'nin

padişahın

buradan cariyeler tarafından alınarak Harem

gücünün ve iktidarının göstergesiydi. Bu

halkına dağıtılırdı. Harem'de Altınyol'da yer

ziyafetler sırasında, tablakârlık görevi yapan

alan Padişah Mutfağı ya da Kuşhane Mutfağı

acemî oğlanlar elçi kabullerinde ve

adı verilen küçük mutfak

ve

doğal

olarak

(R-6) Divan’da Yemek (Vitrin 5)
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(R-7) Harem’de Kuşhane Mutfağı

ise, özel gün/gecelerde ve gerektiğinde

tabak, 19 yüzyıla ait bakır kuşhaneler (biri

padişah ile üst düzey hanedan mensuplarına

Şaheste

hizmet ederdi. Padişahlar atla geziye çıktığı

sergilenmektedir (R-8).

zaman Kuşhane Mutfağı da beraber giderdi.
Küçük sahan ve kâselere kuşhane adı verilirdi
(R-7).

Kalfa'ya

Padişah

ait),

bakır

çocuklarının

tabaklar

doğumlarında,

%

şehzadelerin sünnetlerinde, padişah kızlarının
ve kız kardeşlerinin düğünlerinde günlerce

Harem mensupları tarafından kullanılan

süren

büyük

şenlikler

(Sûr-ı

Hümâyûn)

eşyaların konulduğu vitrinde dibinde Eski

düzenlenirdi. Saray ve devlet erkânının yanı

Türkçe “Ayşe Kadın” yazılı iki seladon tabak,

sıra yabancı ülke temsilcilerinin ve halkın da

genellikle hanedan mensupları tarafından

katıldığı bu şenlikler Osmanlı Devleti'nin güç,

kullanılan mücevherli Çin porseleni kaplar,

iktidar

sapında “Devletlû üçüncü ikbal Nesrin Hanım

dönemin

Efendi Hazretleri 1262” yazılı 1845 tarihli

yaşamını da yansıtırdı. 1539'da Kanunî Sultan

kaşık, kapaklar, kaşıklar, Sultan IV. Mehmed'in

Süleyman'ın oğulla-

ve

zenginliğini
ekonomik,

sergilediği

sosyal

ve

gibi

kültürel

annesi Hatice Turhan Sul- tan'a ait tombak
leğen-ibrik, Sultan II. Mah- mud'un eşi ve
Sultan Abdülaziz'in annesi Pertevniyal Valide
Sultan'a ait gümüş yemişlik, Behice Sultan'a
ait

1876

tarihli

bakır

sahan,

Sultan

I.

Abdülhamid'in Kızı Esma Sultana ait 1796
tarihli bakır kuşhane, Pertevniyal Valide
Sultan'a

ait

1865

tarihli

gümüş

tabak,

“Devletlü Yalime (Halime) Kadın Hazretleri
224” yazılı 1809 tarihli bakır

(R-8) Harem’de Yemek (Vitrin 6)
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rı Bayezid ve Cihangir'in sünnet düğününe ait

Saray'da yemekle ilgili bu bölümde

bir ziyafet defterinde padişah, paşalar ve

ayrıca 18. yüzyıla ait bir sünnet düğününde

beylere verdiği ziyafette 15 sofra kurulduğu,

verilen ziyafet interaktif olarak canlandırılmış,

pirinç pilavı, nar ekşili pilav, unlu pilav, ayva

bir ocağın önüne bakır kazan konularak

kalyesi, badem çorbası, tavuk kavurması,

mekanın yemek pişirme işlevi vurgulanmıştır.

güvercin kebabı, ördek yahnisi, zerde vb.
yemekler ile adam başına bir has çörek
verildiği yazılıdır. Saray koleksiyonunda bu
şenliklerde kullanılan “Sûr-ı Hümâyûn” yazılı
bakır

kaplar

bulunmaktadır.

Hanedanın

Boğaziçi saraylarına taşınmasından sonra her
yıl Ramazan ayının 15'inde Hırka-i Saâ- det
ziyaretleri düzenlenir, aynı gün verilen iftar
yemeğinde soğanlı yumurta ve baklava ikram
edilirdi. Bayramlarda Kubbealtı'nda sadrazam,
vezirler

ve

tarafından

alayda
ziyafet

bulunanlara
verilirdi.

padişah

Saray

ve

çevresinde bayramlar, törenler ve şenliklerin
bilgi panosu ile anlatıldığı vitrinde üzerinde
“Sûr-ı Hümâyûn” yazılı 18. yüzyıla ait bakır
kapaklı sahanlar, bakır kaplar ve bakır bir
baklava tepsisi sergilenmektedir (R-9).

c) Sofra Gereçleri: Klâsik dönemde
Sarayda hanedan ve üst düzey görevliler
tarafından en çok kullanılan kaplar Çin
porselenleridir. Osmanlı belgelerinde mertebânî olarak geçen ve Çin'de üretilen seladon kapların, içine konulan zehiri belli ettiği
inancıyla tercih edildiği İslâm kaynaklarında
belirtilmektedir. Saray koleksiyonunda sayısı
on bini aşan Çin porselenleri, İslâm ülkeleri
için üretilen ihraç malları olduğundan, çoğu
Osmanlı yemek ve sofralarına uygun biçim ve
büyüklükte yapılmıştı. Hanedan tarafından
kullanılan küçük boyutlu ve genellikle tek
renkli

porselen

mücevherler,

bazı

kaplar
kapların

üzerindeki
veya

kap

parçalarının metal aksamlarla yapılan işlev

(R-9) "Sûr-ı Hümâyûn”yazılı kaplar (Vitrin 7)
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değişiklikleri, onarım veya dekoratif amaçlı

Bakır koleksiyonu içindeki bakır üzerine

yapılan çoğu altın ve gümüş metal aksam,

civa ve altın yaldızla yapılan tombak eserler,

altın yaldızlı süslemeler, metal kenetlerden

altın gibi görünümleri nedeniyle yaygın

oluşan

biçimde kullanılmıştır. Bakır kaplarla hemen

tamirler,

Çin

porselenlerindeki

Osmanlı izleridir.

hemen aynı formlarda yapılan tombak eserler

İkinci önemli grup bakır ve tombak
eşyalardır. Kazanlar, dövme yuvarlak tipli
helva tencereleri, kapaklı tencereler, değişik

arasında çoğunluğu buhurdan ve gülabdanlar
ile kapaklı tas ve sahanlar, şerbet güğümleri,
ibrik ve leğenler oluşturur.

boyutlarda kapaklı sahanlar, tavalar, fırın

Bu bölümdeki ilk vitrinde Klasik Dönem

kürekleri ve maşalar, ibrik ve leğenler, büyük

Saray mutfağında yaygın olarak kullanılan Çin

siniler, tepsiler, kahve takımları (kahve stili ve

seladon ve porselen kaplardan örnekler

ibrikleri,

fincan

serilenmektedir. Bunlardan 16. yüzyıl ikinci

zarfları, değirmenler), taslar, güğümler (sah-

kahve

kavurma

tavaları,

yarısına tarihlenen bir mavi beyaz tabak,

lep, aşure, süt, su için) havan ve kantarlar,

dibine Eski Türkçe “tavuk kebabı” yazılarak

kepçe ve kevgirler bu koleksiyonun önemli

işlevi belirtilmiş olmasıyla dikkat çeker (R-10).

parçalarıdır.

(R-10) Çin Porselenleri
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(R-ll) Bakır ve Tombak eserler

İkinci vitrinde Saray Mutfaklarına ve

form

ve

desenlerle

değişimin

başladığı

çeşitli Saray görevlilerine ait bakır kaplar ile

görülmektedir. Tepsi, servis tenceresi, kapaklı

tombak kaplar sergilenmektedir (R-11).

kâseler ile Japon İmarisi bir kapaklı kâse

Üçüncü
çeşitli

vitrinde

formlarda

sergilenmektedir.
üzerinde

görülen

Çin

yeme
Çin

porseleninden
içme

kapları

porseleni

kapların

altın,

gümüş,

yaldızlı

gümüş, tombak ve sarı madenden montürler
1617.

yüzyılda

porselenlerin

kırılan

dikkat çeker. Ayrıca 19. yüzyıla ait Çin
porseleni zemzem şişeleri (bazıları kapaklı ve
mühürlü olup içindeki zemzem suyu hala
korunmaktadır) ile üzerinde Arapça ayet ve
dualar

yazılı

şifa

amaçlı

kullanılan

Çin

porseleni kaplar da vardır (R-12).

bölümlerini onarma veya kapların işlevlerini
değiştirme, 18. yüzyıldan itibaren ise süsleme
amaçlı yapılmıştır. Saray ve çevresinde kırık
porselen kapların atılmadığı, hasar derecesine
göre fiyatlarının düşürüldüğü, kırık kapları
kenetlemek

için

atölyeler

kurulduğu

bilinmektedir. Saray koleksiyonunda, bakır
tellerle kenetlenerek onarılmış çok sayıda
porselen kap bulunmaktadır.
Dördüncü vitrinde 18. yüzyıla ait Çin
porselenleni kaplarda artık Avrupa tarzı

(R-12) Zemzem şişeleri ve yazılı şifa kapları
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Beşinci vitrinde hoşaf, yemek, pay ve

altı) deri ya da atlas, kadife, saten gibi ipekli

tatlı kaşıkları, ile bir kaşıklık, bir hoşaf kaşığı

kumaşlardan yapılmış olup genellikle daire

takımı ve bir sahankur sergilenmektedir.

şeklindeydi.

Klasik

dönemde

çatal

ve

bıçağın

kullanılmadığı sofralarda çorba, pilav ve

II- 19. YÜZYILDA SARAY MUTFAĞI

hoşaflar için kaşık kullanılırdı. Alt hizmet

19. yüzyıl Saray mutfağında Avrupa tarzı

grupları ahşap ve süslemesiz kaşıklar; sultan,

yenilikler başlamıştır. Bu yüzyılın başında

hanedan mensupları ve üst düzey saray

Osmanlı Sarayı'nda geleneksel mutfak ve

görevlileri ise abanoz, fildişi ve bağadan

sofra kültürü ile Avrupa kültürü bir arada

yapılmış, mercan ve değerli taşlarla bezeli

kullanılırdı.

kaşıklar kullanılırdı (R-13).

Teşkilât'ında

Bu bölümün son vitrininde ise 19.
yüzyıla ait Dolama-Sofra Havlusu ile deri
nihaleler sergilenmektedir. Osmanlı yemek
kültüründe sofra nihâlîleri, peşkirler ve makramalardan oluşan örtüler sofra düzeninin
önemli

aksesuarlarıdır.

esnasında,

sofra

Dolama

çevresinde

yemek

oturanların

boydan boya tek parça hâlinde dizlerine
örttükleri, dikdörtgen biçimli bir tür uzun
peçeteydi. Genel olarak örtü anlamına gelen
nihâlî (nihale) işlevine göre isim alırdı.
Sofralarda kullanılan yemek nihalesi (sofra

kıyafetlerinde

Zamanla
ve

Saray

sofra

yeniliğe

Mutfak

görevlilerinin
gidilmiş,

eski

kıyafetlerin yerini sarı sırmalarla süslü, kırmızı
ve lacivert renkteki ceket ve pantolonlar
almıştır. 19. yüzyılda yemek servisleri Batı
eğitimi almış Hademe-i Hümâyûn adı verilen
hizmetliler tarafından yapılmaya başlanmıştır.
Mutfaklarda

yemek

pişirmede

kullanılan

kazan, tencere, tava, süzgeç, kepçe, kevgir
gibi bakırdan yapılmış geleneksel araç-gereçlerin yanı sıra dökümden yapılmış ocaklar
kullanılmaya başlanmıştır. Avrupa tarzı tatlılar,
kek ve pasta yapımında kullanılan kalıplar
Saray mutfağında yerini almıştır.

(R-13) Kaşıklar
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(R-14) 18. yüzyıl yarısına ait Çin Porseleni yemek takımı

- 1832)

ile Pertevniyal Valide Sultan'a ait gümüş

döneminde çatal kullanılmaya başlanmıştır.

Sultan

yemek takımlarından örnekler ile gümüşte

Pay (servis) çatalı, maşası, kaşığı, kepçesi yeni

yapılan yeni tarz eserler sergilenmektedir.

sofra

II.

Mahmud (1808

düzeniyle

Saray

araç-gereçlerdendir.

sofrasına

Yemekler

giren
masada

yenmeye başlandığı için şamdan, çiçeklik,
ayna, masa faraşı ve fırçası, kristal sürahi sofra
düzeninde yerini almıştır. Geleneksel yemek
kaplarının yanında, Avrupa porseleni yemek
takımları kullanılmaya başlamıştır.

%

Üçüncü vitrinde 19. yüzyılda masa
düzeninde

yerini

alan

gümüş

ekmeklik,

şamdan, sofra fırçası ve faraşı, tuzluk, çatalkaşık- bıçak takımlarından örnekler, pay
maşası, çiçeklik, meyvelik; kristal sürahi, kupa,
iftariyelik, sürahi ve altlığı, karlık; cam sosluk
gibi Osmanlı ve Avrupa sofra gereçlerinden

Bu bölümün ilk vitrininde 18. yüzyılın

örnekler gösterime sunulmuştur (R-15).

ikinci yarısına tarihlenen ve herhangi bir arşiv
belgesi olmamakla birlikte, takım olarak
Çin'den sipariş olduğu düşünülen iki yemek
takımına

ait

Üzerinde

Arapça

parçalar

sergilenmektedir.

Kur'an'dan

ayetler

ve

ay-yıldız motifleri olan takımlar günümüze
170 parça olarak ulaşmıştır (R-14).
İkinci vitrinde 19. yüzyılda geleneksel
formların

kullanılmaya

devam

edildiğini

gösteren Sultan II. Mahmud (1808-1839)
(R-15) Gümüş Eserler
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Dördüncü vitrinde Polonya Kralı II. Stanislow August Poniatowski (1764- 1798)
tarafından

Sultan

I.

Abdülhamid'e

(17741789) hediye edilen 18. yüzyıl ikinci
yarısına ait yemek takımı ile Rus Çarı I.
Nicolai (1825-1855) tarafından Sultan II.
Mahmut'a (1808-1839 ) hediye edilen 1834
tarihli yemek takımı sergilenmektedir (R-16).
Beşinci

vitrinde

Sultan

Abdülaziz

(1861-1876)'in III. Napolyon (1852-1870)
döneminde Sevres imparatorluk porselen
fabrikasında

üretilen

yemek

takımından

parçalar sergilenmektedir.
Altıncı

vitrinde

Sultan

III - HELVAHÂNE
Kanuni Sultan Süleyman (1520- 1566)
döneminde Mimar Sinan tarafından inşa
edilen Helvahâne, iki bölümlü ve dört
kubbeli

bir

mekândır.

Helvahâne'den

sorumlu Helvacıbaşı, sırasıyla mutfak emini
ve Enderun'da bulunan kilercibaşıya bağlı idi.
Mutfakların özgün durumda kalan tek
mekanı olan Helvahâne'nin giriş kapısında
Kelime-i Tevhid kitabesi yer alır. İçeride 18.
yüzyıla ait Osmanlı seramik helva kapları,
seramik şıra kavanozları ve metal kâğıt helva
kalıpları vitrin içinde; tunç ve mermer

Abdülmecid

havanlar,

bakır

kazanlar,

bakır

helva

(1839-1861) için yapılan 1845 tarihli Fransa Kralı Louis Philippe

tencereleri, bakır tavalar, kantar topuzu

(1830-1848) dönemine ait yemek takımı ile Sultan II. Abdülhamid

olarak kullanılan demir ve mermer ağırlıklar,

(1876-1909)'in Alman KPM damgalı yemek ^

ağırlıklar, kepçe- kevgir- maşa ve kürekler,

takımı

bakır süt güğümleri ve bakır şıra güğümleri

sergilenmektedir.

ise açıkta sergilenmektedir. Bu

^

mekandan üzerinde “Ya Müfettiha'l-ebvâb

(R-16) Polonya Kralı ve Rus Çarı tarafından hediye edilen yemek takımları
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(R-17) Helvahâne

iftah lenâ hayre'l-bâb”, Tamir Hacı Mehmed

ve devlet erkânına sunulurdu. Bu bölümde

Ağa Sene 1111 (1699/1700), (Ey kapıları açan,

ortada 1617 tarihli ve Sultan I. Ahmed tuğralı

bize hayırlı kapı aç, Tamir Hacı Mehmed Ağa

Helva -Macun Taşı ve kitabeli Bakır Kapağı

Sene 1111 (M.1700) yazılı bir kapı ile

özgün yerinde sergilenmektedir. Kenarındaki

Helvahâne'de üretilen diğer malzemelerle

vitrinlerde Avrupa porseleni nevruziyelikler,

ilgili eserlerin sergilendiği bölüme geçilir

Avrupa cam macunluk, üzerinde “LÂİLÂHE

(R-17).

İLLALLAH MUHAMME- DÜN RESÛLULLAH”

Helvahânede,

saray

eczaneleri

ve

hastanelerinde kullanılmak üzere hekimbaşı
denetiminde ilâçlar hazırlanır, tensûh kalıpları
ile ilâçların bir kısmı tabletler hâlinde imal
edilir,

tabletlerin

ve

ilâçların

saklandığı

%

yazılı Osmanlı cam ilaç şişesi ve ölçek
kaşıkları, ilaç havanı, pirinç tensuh kalıbı
(Çeşitli

ilaç

terkiplerinin

tablet

haline

getirildiği kalıp) gösterime sunulmaktadır
(R-18).

şişelerin üzerine şifa âyetleri yazılırdı. Saray
hekimlerinin

nezaretinde,

ilkbaharda

toplanan hoş kokulu ve şifalı bitkilerden,
başta gül ve gelincik olmak üzere çeşitli
macunlar yapılır, ilâç yerine de kullanılırdı.
Hekimbaşılar denetiminde her sene Nevruz'da nevruziyye adı verilen kırmızı renkli ve
kokulu bir macun yapılırdı. Nevruz gecesi
porselen kaplar (nevruziyelik) içine konulan
bu macun, hanedan mensupları

(R-18) Tensuh kapları
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Bu

bölümde

ayrıca

surnamelerden

helvacılar, şerbetçiler vb. tatlılarla ilgili esnaf
alaylarını

geçişi

konulu

kavanozlarda saklanırdı.

minyatürlerin

interaktif canlandırması yapılmıştır.
Helvahâne'de

pılır, turşular Çin porseleni küpler ve seramik

Muharrem'in

Helvahâne içindeki Şerbethane-Reçelhane adı verilen bölümde mevsimine göre

onuncu

değişen meyve, çiçek, şifalı ve güzel kokulu

günü aşure pişirilir, başta sultan olmak üzere,

otlar, bal ve baharatlar kullanılarak şerbet ve

hanedan üyelerine, Saray ve Harem halkına

hoşaflar ile boza da yapılırdı. Şerbetler

gümüş, tombak ve porselenden yapılmış,

maşrapa, kupa, şerbet tası ve şerbetlik gibi

ipekli kumaşlara sarılmış testiler içerisinde

çeşitli kaplar içinde sunulur, kış aylarında

gönderilirdi. Saray'ın has bahçesinden, Edirne

kuyularda depolanan karlar, yazın “karlık” adı

Sarayı'ndan, İstanbul'daki has bahçelerden

verilen

reçel için malzeme temin edilirdi. Reçellerin

soğutulması için kullanılırdı. Ayrıca çeşitli

arasında en makbul olanı her yıl Edirne'den

esanslar ve kimyevî karışımlarla el sabunu,

getirilen ve “gülbeşeker” denilen gül reçeliydi.

çamaşır sabunu, tedavi amacıyla hekim-

Saray'da elma, mersin ve hünnap başta olmak

başının reçetelerine göre cilt ve saç için

üzere rub ve murabbalar (marmelât türleri) da

sabunlar hazırlanır, kalıplarla bu sabunlara

hazır- lanırdı.

değişik şekiller verilirdi. Buhur, gül yağı, gül

Helvahâne'de baklava, lokma, zerde,
palûze, hanedan üyeleri ve az sayıda kişi

kaplara

konularak

şerbetlerin

esansı, güzel kokulu ve şekilli mumlar da
üretilirdi.

tarafından tüketilen kadayıf gibi tatlıların yanı

Bu mekandaki ilk büyük vitrinde Çin

sıra akide şekerleri; sebze turşuları ve erik,

porseleni şerbet küpleri ile seladon ve

üzüm, armut ve elma turşuları da ya

porselen kaseler, Osmanlı gümüş şerbetlik ve

%

kupası, 1836/1837 tarihli Osmanlı tombak

(R-19) Şerbet küpleri ve bozalık
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(R-20) Aşure testileri ve şerbetlikler

bozalık (Sultan II. Mahmud'un üçüncü kadını

şerbet küpü, Pertevniyal Valide Sultan'a ait

Tiryâl Hanım'a aittir), Sultan II. Abdül- hamid

gümüş

(1892-1909) tuğralı porselen şerbet küpü,

gümüş şerbet testisi ve Avrupa porseleni

Tombak Şerbetlik ve Şerbet Kupası (R-19);

mücevherli tatlı hokkası, Çin seladon ve

ikinci büyük vitrinde Fransız porselen ve

porseleninden

gümüşünden aşure testileri, Osmanlı gümüş

şerbet sürahileri, Osmanlı gümüş gülabdan

aşure testisi, Fransız porselen Şerbet Küpü,

ve buhurdan, Avrupa cam koku şişeleri,

Avrupa

Osmanlı opalin gülyağı ibriği, Çin, 16. yüzyıl

Kristal

Şerbetlik

ve

Kupa

sergilenmektedir (R-20).
Kenardaki

tek

şerbetlik,

gümüş

Osmanlı

reçellik

metal

takımı,

montürlü

sonuna ait Çin porseleni kâseden 17. yüzyıl 2.
vitrinlerde

Osmanlı

Cam-Çeşm-i Bülbül Karlık, Çeşm-i Bülbül
Şerbetlik, 18. yüzyıla ait Viyana porselen

yarısında

saray

atölyelerinde

üretilen

buhurdan ve Çin porseleninden kutular
gösterime sunulmaktadır.

Kaynakça
Arif Bilgin, Osmanlı Saray Mutfağı, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2004
Gerry Oberling- Grace Martin Smith, Osmanlı Sarayında Yemek Kültürü, İstanbul, 2001
Gülru Necipoğlu, 15. ve 16. yüzyılda Topkapı Sarayı Mimari, Tören ve İktidar, Çeviren: Ruşen Sezer, YKY, İstanbul, İstanbul, 2007
İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin Saray Teşkilatı, TTK Basımevi, Ankara, 1988 Marianna Yerasimos, 500 Yıllık Osmanlı Mutfağı, İstanbul, 2004 Priscilla Mary Işın, Gülbeşeker- Türk
Tatlıları Tarihi, YKY, İstanbul, 2008
Saray Mufakları/Matbah-ı Amire, Saray Mutfakları Sergi Salonu'nun 23. 9.2014 tarihinde yapılan resmi açılış töreni için hazırlanan kitapçık, İstanbul, 2014
Stefanos Yerasimos, Sultan Sofraları- 15. Ve 16. yüzyılda Saray Mutfağı, YKY, İstanbul, 2002
Türk Mutfağı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Proje Yürütücüleri ve Editörler Arif Bilgin- Özge Samancı, Ankara, 2008
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PORSELEN SANATI ve TOPKAPI SARAYI MÜZESİ ÇİN VE JAPON
PORSELENLERİ KOLEKSİYONU

Serkan Gedük*

PORSELEN SANATININ DOĞUŞU
Porselen

sanatında;

Proto

yulmaktadır.

porselen

olarak kabul edilen ilk ürünler, Çin'in Shang
Sülalesi
üretildi.

(M.Ö.1600-1046)
1

döneminde

Bu çağda gözenekli seramikten

gözeneksiz seramiğe geçişte rol oynayan bir
takım teknik etkenler vardı. Bunlar özellikle
fırın sıcaklığının yükseltilmesi (fırın tasarımı,
fırın

yalıtımı),

fırının

sıcaklığının

kontrol

edilmesi ve yüksek sıcaklığa dayanan ham
maddelerin

(örnek;

kaolin

ve

feldspat)

bulunmasıydı. Bu etkenler zamanla kontrol
edilerek gözeneksiz seramik ve porselen
üretildi. Çin'de ilk kez gerçek anlamda
porselen

üretimi

Tang

Hanedanı

(M.S.618-907) döneminde oldu. Bu tarihten
sonra porselen yaklaşık bin yıl boyunca
Çinlilerin tekelinde kaldı.

Çinliler,

seramik

sanatında

olduğu gibi, diğer tüm sanat ve tekniklerin
doruklarına dinsel etkiyle, yani Budizm ile
ulaştılar.

Çinliler

ölümsüzlüğü”
felsefeyi,

Buda'nın

felsefesine

ürettikleri

“ruhun

inanmışlar,

malzemelere

bu
de

uygulamak istediler. Örneğin; Ağaç yerine
taşı, bronz yerine seramiği, seramik yerine
porseleni yaparak daha dayanıklı malzemeleri
üretmek için çaba sarf etiler. Çinlilerin amacı,
her malzemenin en iyisini üretmekti. Bunu
gerçekleştirirken de, maneviyatın üç babası
sayılan Konfüçyüs, Laotse ve Buda'dan güç
alacaklarına

inanıyorlardı.

Ateşte

pişen

malzemenin akıllara sığmayacak değişikliklere
uğramasından oluşan porselen Lao- tse'nin
“Doğanın Eseri” öğretisine denk düşüyordu.
Böylece,
düşen

meditasyon
saygı,

Budizm'ine

seramik

ve

uygun

porselene

de

Üretilen ilk porselen kapların modelleri,

gösteriliyordu.4 Porselenlerin dünyada ilk kez

bronz kap modellerinden esinlenerek yapıldı.

Çin'de bulunması bu nedenle bir tesadüf

Özellikle bronz “Kuei” formunda porselenler

değildir.

üretildi. Kutsal tören kapları olarak üretilen bu
porselenlerin bir kısmı krakle1

2

adı verilen

sırla kaplandı. Bunlar “Kuan yao” adı altında
14. yüzyıla kadar, imparatorluk porselen
işletmelerinin resmi seramikleri olarak, saray
ve saray memurları için üretildi.

3

Çin porselenlerindeki dekorlar önemlidir.
Dekorun en önemli özelliği; mümkün olduğu
kadar

yapılmış eşyalara karşı saygı du

motifle

çok

şeyi

anlatmaktır.

Özellikle basit mitolojik sembolleri kullanmak,
porselen dekorunun vazgeçilmez öğesidir.
Doğa

Çin toplumunda seramik ve porselenden

az

manzarası

dekorlarının

uygulanması,

geniş

olanaklarını

da

ve
ortaya

porselene

zengin

anlatım

koymaktadır.

Porselenin dekorlarında en çok efsane
1

Nelson 1984, 26.

2

Porselen yüzeyin belirgin bir çatlak ağı ile kaplı olduğu durum.

3

Gulland 1902, 132.

4 Arcasoy 1997, 92.
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lerde yer alan kişilerin, hayvanların, sembolik

3-

ifadelerin

yanmış hayvan kemiği tozu, 1200 - 1280 °C)

sentezleri

Örneğin;

Krizantem

kullanılmaktadır.
(devamlılık)

Çin'de porselene “Yao” adı verilmesine

üzerinde duran çekirge (devlet memuru)

karşın, porselen adı ilk kez Venedikli kâşif

dekoru, memurun üst üste sürekli terfi etmesi

Marco Polo tarafından 13. yüzyıl sonlarında

arzusunu ifade eder. Bunun dışında Qilin,

Çin çömleğini tanımlarken seyahatnamesinde

ejderha ve zümrüdü anka gibi mitolojik

kullanıldı. Marco Polo'nun seyahatnameleri,

hayvanlar

1298 yılında Genova'da mahkûm iken aynı

porselen

çiçeği

Bone China (Kaolin ve petunsa +

dekorlarında

bolca

kullanıldı. Qilin: Çin efsanesine göre çocuk

hücreyi

bereketini simgeler. Sıfatsal anlamda ise; iyilik

tarafından kayda aldı. Profesyonel bir besteci

ve mürüvvettir. Han imparatorluğundan beri,

olan Rustichello bu notları, Polo'nun adına

imparatorun sembolü ve doğaüstü güçlere

İtalyanca ve Fransızca karışımı bir lehçe olan

sahip olduğu kabul edilen ejderha temel

Languedoc lehçesinde düzenledi. Günümüze

anlamda

gücün

ulaşamamış olan orijinal yazmanın bilinen en

sembolüdür. Zümrüdü anka ise; dişilik (Yin)

eski kopyası, aynı Languedoc dili ve 14. yüzyıl

sembolü olup imparatoriçeyi temsil eder.

başı

erkeğin

(Yang)

ve

paylaştığı;

olarak

Pisa-

lı

Rustichello

tarihlenmektedir.

Böylece,

porselen kelimesinin kullanımına dair ilk

Porselen Kelimesinin Kullanımı

kayıt, Marco Polo'nun deyimi ile porcelaine

Porselen, bir seramik türüdür. Kaolin,

oldu.”1 2 * * 5 “Porcellana” kelimesi İtalyancadır

kuvars ve feldspat gibi maddelerden üretilir.

ve sözlük karşılığı “küçük dişi domuzdur.”

Teknik

Marco Polo aynı

açıdan

çanak-çömlek

tanımlandığında
seramiğinden

ise;

kelimeyi,

yine

Çin'de

bazı

karşılaştığı ve bozuk para yerine kullanılan bir

özellikleriyle ayrılmaktadır. Porselenin 1200

çeşit ufak deniz salyangozunu (Cypraea

°C dereceden daha yüksek sıcaklıklarda, su

Panthe- rina) anlatmak için de kullandı. Bu

sızdırmayacak kadar gözeneksiz pişirilmesi

küçük

gerekir. Porselenin arzu edilen rengi ise

domuzcuklara

mümkün olduğu kadar beyaz olmalısıdır.

kabuğuna

Porselen ışığa tutulduğunda ışığı geçirmeli ve

“porcellenna” bir sanat eserine isim verdi.

üzerine vurulunca çok özel bir tınlama sesi
çıkarmalıdır. Porselenleri üç gruba ayırmak
mümkündür:

deniz

İslâm

kabukları

gerçekten

de

benzer.

Porselenin

deniz

benzeyen

dokusu,

yani

dünyasında

Çin

%

porselenine

“al-fakhkhar-as-sini “denir ki, tam sözlük
karşılığı

“Çin

çömleğidir.”

Osmanlıca'da

“fağfur”, Arapça'da “sini”; Farsça'da “çini”;
1-

Sert hamurlu porselen (bu tür

porselen ilk kez Çinliler tarafından yapılmıştır.

İngilizce'de

“china”

anlamında

kullanılmaktadır. 6

(Kaolin ve petunsa karıştırılarak elde edilir
1400
°C)
2
- Yumuşak

hamurlu porselen (Kaolin ve pe

tunsa 1250 °C)
5 Carswell 1995, 11.
6 Carswell 1985, 13.
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TOPKAPI SARAYI MÜZESİ ÇİN
PORSELENLERİ KOLEKSİYONU
Topkapı Sarayı Müzesi'nin en

Osmanlı tarihçisi Aşıkpaşazade’nin 15.
yüzyılda
ünlü

koleksiyonlarından biri, Çin Porselenleri'dir.
Bu koleksiyonun eşsiz ve dünyaca ünlü
olmasının sebebi; on bini aşan sayısı ile Çin
dışındaki en büyük porselen koleksiyonu
olmasıdır. 13. yüzyıl sonundan 20. yüzyıl
başına

kadar,

porselenlerinin

Çin'de

üretilmiş

gelişimini

ihraç

göstermesi

açısından ayrı bir öneme sahiptir.

verdiği

bilgilerde

ise,

“Sultan

Mehmed’in veziri İvaz Paşa’nın Acem’den
ustalar getirdiğini ve Osmanlı sarayına Çin
porselenlerini

tanıtan

belirtilmektedir.

ilk

Ayrıca

kişi

olduğu”

1457

yılında

Edirne'deki sarayda, Sultan II. Mehmed'in
şehzadeleri Bayezid ve Mustafa için yapılan
sünnet düğününde fağfuri10
şerbet

sunulması

porselenlerin

gibi,

daha

11

bir

Topkapı

üskürelerle11
çok

kaynak

Sarayı

inşa

edilmeden önce de kullanıldığını gösterir.

Çin'in tüm Orta ve Yakın Doğu'ya, İslâm

Topkapı Sarayı'n- da kullanılmaları hakkında

pazarları için ürettiği ihraç porselenlerden

ilk kayıt, Saray arşivinde bulunan, altı parça

oluşan

porseleni içeren, 1496 tarihli Hazine sayım

koleksiyon,

genel

olarak

Yuan

(1279-1368), Ming (1368-1644) ve Qing
(1644-1911)

hanedanları

dönemine

defterinde- dir. 12

ait,

Yangzhi ırmağının güneyindeki Longquan ve
Jingdezhen bölgelerinde bulunan fırınlarda
üretilen, seladon ve porselen eserlerden
oluşur. İslâm ülkelerindeki yemek-sof- ra
geleneklerine uygun olarak, büyük boyutlu ve
zengin bezemeli üretilen kâse ve tabaklar,
koleksiyonun en belirgin kap biçimleridir.
Müze koleksiyonu; muhallefat7 sistemi, satın
alma, ganimet ve hediye gibi farklı yollardan
oluşmuştur. 8

Çin porselenleri Osmanlı seramik ve çini
sanatını da etkilemiştir. Osmanlı çini ve
seramiklerinde çok belirgin olan Selçuklu
etkisinin yanı sıra Çin etkisi de görülmektedir.
Çini ve seramik tekniği açısından yeterli
tecrübeye sahip olan göçmen sanatçılar
geleneksel

motiflerin

yanı

sıra

Çin

porselenlerindeki motifleri doğrudan ya da
dolaylı olarak, Osmanlı çini ve seramik
dekorlarına uygulamayı başarmışlardır. Bunun
en belirgin örneklerini, Bursa Yeşil Türbe ve

Çin porselenlerinin 14. yüzyıldan itibaren

Yeşil Cami çinilerinde, Edirne

Anadolu'da kullanımıyla ilgili ilk bilgilere, Ibn-i

II.

Battuta'nın seyahatnamesiyle rastlıyoruz. Arap

Sarayı çinilerinde ve bir çok İznik işi seramikte

gezgin Ibn-i Battuta “1331 yılında ziyaret etiği

görmek mümkündür.

Birgideki ziyafette porselen kullanıldığından
söz etmektedir.”9,

Murad Cami çinilerinde, Topkapı

Saray koleksiyonunu genel olarak; seladonlar, mavi beyaz, çok ve tek renkli por-

7 Ölen veya azledilen devlet adamları ile padişah anaları, kadınları ve kızlarının eşyalarına el konularak tekrar saraya dönmesine dayalı bu sistem 1839 yılın kadar sürmüştür.

8

Erdoğdu-Gedük 2014, 284.

9 Şerifpaşa, 295.
10

Osmanlılar tarafından Çin imparatorlarına fağfur denilirdi. Osmanlı belgelerinde Çin porseleni anlamında fağfuri terimi kullanılmıştır.

11

Çukur çanak, kase

12

Erdoğdu 2000, 80.

2
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8
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selenler olarak gruplandırmak mümkündür.

Çin'den

sonra

dünyanın

en

büyük

Ayrıca Çin porselenleri koleksiyonunda yer

seladon koleksiyonu, Topkapı Sarayı Müze-

alan, değerli taşlarla süslü ve metal eklemeli

si'nde bulunmaktadır. Koleksiyon'da yer alan

porselenler

1350 adet seladonun, büyük bölümü 14. ve 15

ayrı

bir

öneme

sahiptir.

Porselenler üzerine değerli taşlarla yapılan

yüzyıllarda,

bezeme sanatı, Osmanlı sanatına has bir

döneminde

özellik olup 16. yüzyıl ikinci yarısından

Osmanlı,

itibaren

Doğu'da popüler bir kullanım eşyası olmasının

porselenler

üzerinde

yapılmaya

Yuan

ve

Ming

üretilmiştir.

gerekse

hanedanları

Seladonun

bütün

Yakın

gerek

ve

Orta

nedeni, zehri belli ettiği inancıdır. Özellikle

başlanmıştır.

İslâm ülkelerindeki bu yaygın ama gerçek

Seladonlar

olmayan inanış, bu eserlerin kullanımını ve

Çinliler kutsal sayılan “tsung” adını

değerini artırmıştır.16

verdikleri yeşim taşının rengini, seramiğe ilk
kez M.Ö. 200 yıllarında uygulamışlar ve bu tür
seramiklere Ch'ing Tz'u” adı vermişlerdir.13
Ch'ing Tz'u” adı Batılılarca Celadon olarak
adlandırılmış ve literatüre bu adla girmiştir.
Japonca'da
Yakındoğu

“Seiji”,
ülkelerinde

Osmanlılar'da
“Mertabani”

ve
de

denilmektedir. Seladon; kaolin ve feldspat
karışımından

meydana

gelen,

açık

%

gri

hamurlu, yeşil renk sırlı, sert ve gözeneksiz bir
seramik türüdür. Sert, ağır ve kalın yapılıdır.
Sırları yüksek oranda feldspat ile az miktarda
silikat ve demirden oluşmaktadır.14

Seladon Tabak, Çin, Yuan Hanedanı, 14. yüzyıl, JSM.

15/239

Bu yeşil sırlı kaplara seladon denilmesi
ve bu adın yaygın bir terim halini alması 17.

Mavi-Beyaz Porselenler
Song

yüzyıldan itibaren olmuştur. Seladon kelimesi,

hanedanı

(960-1279)

ile

1610'da Paris'te oynanan Honore d'Urfe'nin

olgunlaşmaya başlayan porselen sanatı ve

“I'astree” adlı pastoral oyunundaki yeşil

tekniği,

giysili, Celadon adlı çobandan gelmektedir.

edilmesinden sonra, içine kapanık bir hal aldı.

Celadon isimli çobanın giysisi yeşil sırlı

Ancak Moğol imparatorunun sanata verdiği

seramiklere benzediği için, Çin'in yeşil sırlı

destekle yeni bir porselen ekolü ortaya çıktı.

seramikleri Avrupa literatürüne bu şekilde

Bu

geçmiştir.

Çin'in

ekol;

dekorlanan

15

sır

Moğollar

altında

tarafından

kobalt

“mavi-beyaz”

mavisi

istila

ile

(bleu-blanc)

porselen ekolüdür.
13 Nelson 1984, 26.
14 Erdoğdu 2002, 55.,Gedük 2017, 22.
15 Gedük 2017, 23.
16 Erdoğdu 2002, 56. Gedük 2017, 24.
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Qing Hanedanı (1644-1911) döneminde
mavi- beyaz porselenlerin üretimi daha da
artmış, kaliteleri ise giderek düşmüştür. Yuan
Hanedanı ve Ming Hanedanı dönemlerinde
pahalı

ürünler

olan

mavi-beyazlar,

bu

dönemde ucuzlamış ve kolay ulaşılır hâle
gelmiştir. Qing dönemi mavi- beyazları ise,
Saray koleksiyonunda 2680 örnekle temsil
edilmektedir. Bunların arasında İmparator
Kangxi dönemine (1661-1722) ait örnekler
hem sayıca hem de çeşitlilik açısından öne
çıkmaktadır.18

Tek Renkli ve Çok Renkli
Porselenler
Saray

Mavi-Beyaz Matara, Çin, Yuan Hanedanı, Çin 14.

yüzyıl ortaları-Osmanlı, 17. yüzyıl TSM. 15/1391

koleksiyonunda,

15.

yüzyıl

başlarına tarihlenen ve sıraltı kabartma veya
çizi bezeme tekniği ile süslenen 31 adet

Saray koleksiyonunda kobalt mavisiyle

beyaz

porselen

bulunmaktadır.

Çin'de

yapılmış 5373 parça mavi-beyaz porselen

imparatorluk sarayı için üretilen, “İmparator

bulunmaktadır. Bunların tamamına yakını,

Sarısı” olarak adlandırılan, sarı sırla kaplanmış

Çin'in

bulunan

ve imparatorluk damgası taşıyan, çok az

fırınlarda üretilmiştir. Mavi-beyazların ilk kez

sayıda sarı porselen bulunmaktadır. Bunların

üretildiği

yanı sıra, koleksiyonda düşük ısıda tek renk

Jingdezhen
Yuan

bölgesinde
Hanedanı

(1271-1368)

dönemi ve erken Ming Hanedanı (1368-1644)

sırla

dönemine ait yaklaşık yüz parça eser ile

bulunmaktadır. Bunlar; sarı, zümrüt yeşili ve

kitabeli bir Vietnam vazosu

17

koleksiyonunun

demir

kaplanmış

53

kırmızı'sının

adet
farklı

porselen
tonlarıyla

renklendirilmiştir. Ayrıca 18. yüzyılda üretilen,

en önemli parçalarını oluşturur.
Ming Hanedanı döneminde, 16. yüzyıl
başlarından itibaren Orta Doğu'da kullanılan

yeşil sırlı ve sıratlıçizi bezemeli Longquan stili
porselenlerin örnekleri de mevcuttur.

metal kapların biçimleri porselene uyarlanmış
ve bu porselenlerin üzerine; Arapça harflerle
Kur'an'dan ayetler işlenerek İslâm ülkelerine
ihraç edilmiştir. Saray koleksiyonunda kayda
değer

sayıda

bu

eserlerden

örnekler

bulunmaktadır.

(1488-1505); Osmanlı, 16. yüzyıl ikinci yarısı, TSM. 15/2762
17 Krahl 1986,527.
18 Erbahar-Tuncay 1982, 82.
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Çin'de,
porselenler

renkli
ilk

emayelerle

olarak

Ming

süslenen
döneminin

ortalarında üretildi ve ihraç edildi. Ancak bu
üretim Qing Hanedanı döneminde doruk
noktasına

ulaştı.

Erken

dönem

Qing

porselenleri içinde en önemli grubu mine
renklerinde yeşilin ağırlıkta olduğu “Fa- mille
Verte”

(Yeşil

Aile)

olarak

adlandırılan

porselenler oluşturur. Saray koleksiyonunda
söz konusu “Famille Verte” 226 adettir.

Famille Verte Tabak, Çin, Qing Hanedanı,

1700-1720..
TSM. 15/3954
Tek Renk Sırlı Fincan, Çin, Qing Hanedanı, 1 T. yüzyıl

sonu, TSM. 15/8841

Kangxi dönemi sonunda gül pembesi ve mat
beyaz

emayeler

imparator

kullanılarak

Yongzheng

ve

üretilen

ve

Qianlong

"

TOPKAPI SARAYI JAPON
PORSELENLERİ KOLEKSİYONU
Dünyada

porselen

üretiminde

Vietnam ve Kore den sonra dördüncü sırayı
Japonya

alır.

Japon

porselen

sanatı;

dönemlerinde bol miktarda ihraç edilen

malzemenin

“Famille Rose” (Pembe Aile) porselenleri 527

biçimi, seramiğin yüksek sıcaklıkta pişirilmesi

adettir.19

ve üzerini kaplayan sırın güzelliği ile dikkat

Çin'de 18. yüzyıldan itibaren, Japon İmari
porselenlerinin taklidi üretildi. Çin İmarisi
olarak adlandırılan bu porselenlerden saray
koleksiyonunda 693 adet

bulunmaktadır.

Bunların çoğu, 18. yüzyılın başı ile ilk yarısına
kadar tarihlenmektedir. 18. yüzyılın ikinci
yarısına ait, emaye süsle- meli ve üzerinde
altın

yaldızla

yazılı

Kur'an

ayetlerinin

bulunduğu, yaklaşık 130 parçalık servis takımı
ise koleksiyonun diğer bir önemli grubunu
oluşturur.

%

Çin,

kusursuzluğunun

yanında,

çekmektedir. Berrak saf renkleri ve belirgin
desenleriyle

ilgiyi

hemen

çeker.

Japon

porselenleri; doğayı, çiçekleri ve kuşları çok
daha yakından yansıtmasının yanı sıra; zarif,
bol desen ve figürlü süslemesi ile Çin
porselenlerinden
porselenlerinde
siyah-gri

ve

ayrılmaktadır.
kullanılan

altın

yaldız

kan

Japon
kırmızısı,

tonları,

Çin

porselenlerinde tercih edilen renkler değildir.
İşaretler ise genellikle etiketlenmiş veya
damgalanmış; yuvarlak, dikdörtgen veya oval
şekilde ve sıklıkla Çin işaretlerinin taklitleri
biçimindedir.

19 Erdoğdu 2000,175.
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En çok tercih edilen çiçek dekorları,

Topkapı Sarayı Müzesi'nde yer alan,

şakayık, kamelya, kasımpatı, erik çiçeği iken

Japon porselenleri ilk önceleri Yıldız Sarayı'n-

ağaç dekoru olarak bambu, çam ağacı ve

dan, İstanbul Asar-ı Atika Müzesi'ne

20 21

gönderilmiş ve ardından 1927 yılında Topkapı
Sarayı Müzesi'ne devredilmiştir. Koleksiyon
Cumhuriyet döneminde satın alma ve bağış
yoluyla

genişletilerek
22

oluşturulmuştur.

bugünkü

bölüm

Koleksiyondaki

Japon

porselenleri, Çin porselenleri kadar zengin ve
çeşitli değildir. Koleksiyon nitelik olarak 17. 19. yüzyıllar arasında Japonya'da üretilmiş,
çok ve tek renkli 700 adet porselen eserden
oluşmaktadır. Koleksiyonda yer alan eserlerin
büyük bir bölümü Japonya'nın güneyinde yer
alan ve Japonya'nın

%

Mavi-Beyaz Ko-İmari İbrik, Japonya, Arita

1660-1670 Osmanlı 19. yüzyıl, TSM. 15J/105

erik ağacı kullanılmıştır. Porselenlerde Japon
mitolojisini yansıtan hayvan figürleri sıklıkla
kullanılmıştır özellikle Zümrüt-ü Anka kuşu,
koruyucu aslan, bülbül, ejderha, turna kuşu
ve

kaplumbağa

Porselenlerde
incelendiğinde

sıkça

kullanılan
Japon

imari Tabak, Japonya, Arita 1700-1730, TSM. 15J/204

görülmektedir.
insan

figürleri

kadınları,

kimono

porselen merkezi olan Kyushu Adası'ndaki,
“imari”23

giymiş kadınlar ev tipik Japon çocukları ve

Arita

erkek figürleri görülmektedir.20

porselenlerinden oluşmaktadır. Sayı açısından

20
21
22

bölgesinde

üretilmiş,

Kyushu Ceramic Museum Catalog IIV 2001, 22.
Bugünkü İstanbul Arkeoloji Müzeleri.
Erbahar-Tuncay 1982, 82.

23 Japonya'da ilk defa 1616 yılından beri üretilen bu porselenler, 1646 yılında başlayarak Hollanda gemileri ile Avrupa ‘ya İmari Limanından ihraç edilmeye başlandı. İhraç edildiği limanın
adından dolayı bu porselenlere “İmari Porseleni” denilmiştir.
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az olan, Japon mavi - beyaz porselenleri de

lerdir. Japon porselen sanatının temelini

yine

Arita

İmparatoru
“Kraak”

bölgesi

eserleri

Wan-li

olup

döneminde

porselenin

oluşturan “Kakiemon” tür porselenlerden
saray koleksiyonunda bir adet bulunmaktadır.

şeklindedir.

Ayrıca Avrupa'ya ihraç edilmek için üretilen

Koleksiyon, genel olarak büyük boyutlu

Kutani, Hirado, Seto ve Satsuma porselenleri

tabak,

ise koleksiyonda yer almaktadır.24

vazo,

oluşmaktadır.

kopyaları

Çin

yapılmış,

kâse

ve

Bunlar

kavanozlardan

genellikle

Japon

zevkinden çok, batı zevkine uygun olarak
yapılmış eser24

Erdoğdu 2000,175.
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AVRUPA PORSELENLERİ KOLEKSİYONU

Ömür Tufan*

Sarayı

ni ilk yapan kişi, kimyacı Johann Friedrich

Müzesi'nin koleksiyonları arasında önemli bir

Avrupa

porselenleri,

Topkapı

Böttger'dir. Erken dönem Avrupa porselenleri

bölümü

genellikle,

oluşturmaktadır.

Saray

Osmanlı

diplomatik

hediye

genellikle yemek yerken ve bir şeyler içerken

yapılmış

kullanılan kaplardan oluşmaktadır. Dekoratif

porselenlerini

amaçlı kullanılan porselen eser sayısı, mutfak

Berlin, Frankernthal, Nymphernburg damgalı

eşyası olarak kullanılan eser sayısına göre

porselenler oluşturmaktadır.

azdır. Topkapı Sarayı'nda Avrupa porselenleri
resmî davetler için verilen ziyafet sofralarında
ve sohbetlerde ikram edilen kahve ve şerbet
kapları olarak kullanılmış olmasından dolayı,
bugün sarayın mutfaklar seksiyonunda teşhir
edilmektedir. Avrupa porselenleri, Topkapı
Sarayı'nda Çin ve Japon porselenlerinden
sonra

kullanılan

grubudur.

en

Sıralamada

önemli
Çin

porselen
ve

Japon

porselenlerinden sonra gelmesinin sebebi ise
porselen üretiminin Avrupa'da 1710 tarihinde
başlamış

olmasındandır.

koleksiyonunda

yaklaşık

Müze

5000'e

yakın

Avrupa'nın değişik merkezlerinde üretilen
porselenlerden
Koleksiyon

18.

görmek
yüzyılın

mümkündür.
başlarından

20.

yüzyılın başlarına kadar geçen sürede yapılan
Avrupa
Bunlar;

porselenlerinden
Alman,

Fransız,

oluşmaktadır.
Avusturya,

Rus,

Çekoslovak porselenleri ile Varşova, İtalya ve
İspanya'nın ünlü fayans (yumuşak hamurlu
porselen) atölyelerinde üretilen eserlerdir.

olarak

Sarayı'na

koleksiyonunda bulunan Avrupa porselenleri,

özgün

özenle

eserlerdir.

Meissen,

Alman

Dresden,

Höchst,

Meissen damgalı porselenler Alman
yapımı porselenlerin içinde önemli bir yer
tutar.

Sarayın

koleksiyonunda

1717'lerde

yapılan erken dönem Meissen porselenlerine
örnekler vardır. Ayrıca 1719-1731 dekoratör

%

Johann Greger Höroldt dönemi, 1731-1740
figür modelisti Joachim Kand- ler dönemi,
1740-1763 Meissen porselenlerinde yeni bir
akım olan rokoko dönemi, 1774-1814 Kont
Marcolini dönemi yapılmış Meissen damgalı
porselenler mevcuttur. Topkapı sarayında
bulunan Meissen porselenleri, form, desen ve
işlevsel olarak genellikle Türk kültürüne
uygun şekilde yapılmıştır. Hatta model olarak
Osmanlı

Sarayı'nın

günlük

yaşamında

kullanılan altın, gümüş, bakır, tombak gibi
madeni eşyaları kullanmışlardır. Leğen-ibrik
takımı,

Türk

buhurdan,

kahve

tabak

ve

takımı,
kâseler

gülabdan,
belli

başlı

objelerdir. Bu formlar 18. yüzyılda Avrupa'ya
yabancı olan ama Osmanlı sarayında günlük
yaşamda

Polonya Kralı ve Saksonya Prensi II. Au-

gönderildiğinden

kullanılan

kaplardır.

Meissen

damgalı porselen objeler ile sarayda mevcut
olan madenî kapları karşılaştırdığımız da

gust'un himayesinde, Almanya'da porsele

bunu anlamak mümkündür.
* Topkapı

Sarayı Müzesi, Avrupa Porselenleri ve Gümüş Bölümü Uzmanı
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Saray

koleksiyonunda,

Alman

kımını

oluşturan

bazı

parçalar,

saray

porselenlerinin ikinci grubunu KPM damgalı

mutfakları sergi salonunda 19. yüzyıl temalı

Berlin porselenleri oluşturmaktadır. Berlin

bölümde teşhir edilmektedir. 1857 tarihli ve

porselen fabrikası 1751 yılında kuruldu. 1757

Tallibart imzalı porselen saat ve bir çift

yılına kadar üretimi devam etti. 1763'de

şamdan koleksiyonun en güzel eserleri arı-

Büyük Friedrich

sındadır.

alınarak,

Kraliyet

tarafından fabrika satın
adına

imalat

yapmaya

başladı. Almanya'nın en prestijli porseleni
haline geldi ve KPM (Königliche Porzellan
Manufactur) markası ile üretildi. Topkapı
Sarayı koleksiyonunda diplomatik hediye
olarak gönderilen KPM damgalı yemek takımı
bulunmaktadır. Bu yemek ta

Üçüncü grup Alman porselenleri, Mainz Prensliği sınırları içinde 1746 yılında
üretime
fabrikasında

başlayan
yapılan

Höchst
ürünlerdir.

porselen
Höchst

porselen fabrikasının baş modelcisi olan biblo
sanatçısı Johann Peter Mechior'in (17421825)
yaptığı 1770 tarihli at üzerindeki

%

(R-1) Leğen-İbrik, Avusturya-Viyana Ciaude innocent du Paquier,1735, TSM. 26/4939
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Türk kıyafetli süvari saray koleksiyonunun
önemli bir eseridir.
Nymphenburg
1769-1774

porselen

tarihleri

fabrikasında

arasındaki

yapılan

porselenler sarayın dördüncü Alman yapımı
porselen gruplarını oluşturmaktadır. 1837'de
Bavyera

kralının

oğulunun

Sultan

II.

Mahmud'a (1808-1839) diplomatik hediye
olarak gönderdiği “Nymphenburg Vazosu”
adı verilen eser koleksiyonun en önemli
parçasıdır.
1717

yılında

Avrupa'nın

bir

başka

merkezi olan Viyana'da porselen yapılmaya
başlandı. 1721-1722'de Viyana'da kurulan
Doğu Ticaret Şirketi sayesinde Osmanlı ve
Viyana arasında düzenli bir porselen ticareti
yapılmıştır.

Viyana

porselen

fabrikasında

yapılan ürünler, Alman Meissen damgalı
porselenler
kullanılan

gibi

Türk

objelerden

kültüründe

sıkça

oluşmaktadır.

Bu

objeler; desen ve form olarak Osmanlı saray
kültüründe

eskiden

fincanları,

kahve

beri

varolan

takımları,

(R-3) Şerbetlik, Avusturya-Viyana, 18. yüzyıl, TSM.16/717

Saray koleksiyonunda 1730 yapımı Viyana
porselenlerinin ilk örneklerinden leğen-ibrik
ve masaüstü yemek servis seti koleksiyonun
önemli eserlerindendir (R-1, R-2). Ayrıca çok
sayıda kahve takımı, kahve fincanı ve diğer
Türk kapları vardır.

kahve

leğen-ibrik,

gülabdan, buhurdan, kâse ve tabaklardan
oluşan objelerdir. 1771 yılında 120.000 adet
Viyana porseleni, 1773'de 100.000 adet kâse,
bardak, fincan, kapaklı tabak, şerbetlik (R-3),
aşurelik, karlık gibi Türk kabı ihraç edilmiştir.
Takip eden yıllarda ise 192.000 adet çeşitli
Türk kaplarının gönderilmiş olduğu arşiv
belgelerinden

de

anlaşılmaktadır.

Viyana

porselenleri içinde Osmanlı sarayına özel
yapılmış eserlerin yanında, İstanbul piyasası
için de ayrı porselenler üretilmiştir. Saray için
yapılanlar özgün formlardır. Porselenlerin
süslemesinde zengin göstermesi için bolca
altın yaldız kullanılmıştır.

(R-2) Leğen-ibrik, Viyana Porselen,

1793, TSM. 16/1193,16/1194
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Avrupa porselenleri koleksiyonunun en

1824 döneminde yapılmış olan büyük boy

önemli bölümünü Fransız yapımı porselenler

vazodur. Vazo; çiçek ressamı olan Drouet

oluşturmaktadır. 1738-1756 yılları arasında

(Gilbert) tarafından dekorlanmıştır. Fransa

Paris yakınlarındaki Vincennes Şa- tosu’nda

kralı Louis Philippe (1830-1848) döneminde

porselen üretimine geçildi. 1756 yılında

özel olarak yapılan orman manzaralı yemek

porselen fabrikası Sevres’e taşındı. Fabrika 15.

takımı saray koleksiyonunda bulunan önemli

Louis’nin himayesinde süt beyazı renginde

bir porselen grubudur. Elli sekiz parçadan

porselen üretmeye başladı. 1769’da Sevres’de

oluşan yemek takımında bulunan her tabağın

sert porselen yapılıyordu. 1800’den sonra ise

içi, dünyanın değişik yerlerindeki orman

oldukça

üretilmeye

manzaraları ile süslenmiştir. Yemek takımına

başlandı. Bu dönemde porselen fabrikasının

resmedilen yerlerin 19. yüzyıldaki durumunu

yönetimine kimyager Alexandre Brongniart

gösteriyor

getirilmişti.

kaliteli

porselenler

olmasından

dolayı

porselen

Koleksiyonda bulunan Sevres

tabaklar belge niteliği kazanmıştır. Pembe

porselenleri arasındaki en önemli eserlerden

renkli ve çiçeklerle de- korlanmış bir başka

birisi, 1814-

yemek takımı ise Sev-

(R-5) Tatlı Hokkası, Fransız Sevres, Louis-Philippe dönemi, TSM. 26/4459
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0

(R-6) Kapaklı Sahan, Fransız, Paris, Rousseau, Bould St. Martin, 49, Fournisseur du Roi” damgalı, TSM. 26/697

res porselenlerinin önemli bir bölümünü

taşınmış ve 1847’den itibaren de Meissen

oluşturmaktadır. Pembe yemek takımından

taklidi porselenler yapmıştır. Jacob Petit

oluşan

mutfakları

damgalı sürahi, bardak, tabak ve kâseler

seksiyonunun 19. yüzyıl temalı bölümünde

vardır. Büyük boy J.P. damgalı aşurelikler

teşhir edilmektedir.

saray koleksiyonunun en önemli eserleri

bazı

parçalar

Fransız
marka

ise

porselen
1770’de

saray

grubundaki
Limoge’de

diğer

arasındadır (R-4). Bu aşureliklerden bazı

kurulan

porselen fabrikasıdır. 1784’den itibaren Sevres’in bir şubesi ve Kraliyet porselen fabrikası
olarak hizmet vermiştir. 1867 yapımı bir çift
bisküvi (porselenin henüz tamamlanmamış
hali)

güvercin

heykeli

Comolera

imzası

taşımaktadır.
Fransız yapımı üçüncü porselen grubu,
1820’de üretime başlayan Paris Bel- leville’de
Saint-Denis
imalathanede
porselenlerdir.

sokağında
Jacob

Petit

Atölye

bulunan
damgalı
1834’de

(R-7) Çorba servis kâsesi, Rus, TSM. 26/1107

Fontainebleau’ya
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örnekler, saray mutfaklarının Şerbethane adı
verilen bölümünde teşhir edilmektedir (R-5).
Fransız

porselen

grubunda

Avrupa fayanslarına en iyi örnek Leh
Kralı Stanislaus Poniatowski tarafından Ekim

özel

atölyelerin yaptıkları eserler de vardır. Bu
atölyeler, Baschet & Frere, Brevere Brianchon
ve Rousseau adındaki küçük imalathanelerdir.
Rousseau yapımı Sultan Abdülme- cid tuğralı
ve Türk bayrağı desenli iki adet kapaklı tabak
özel yapılmış bir takımdır (R-6). Ed. Honore
Beschet Frere yapımı tatlı hokkaları önemlidir.
Tatlı hokkalarının tutamakları kıymetli taşlarla
süslenmiştir.

1732

yılında

Sultan

I.

Abdülhamid'e

diplomatik hediye olarak gönderdiği yemek
takımıdır. Japon İmari taklidi yapılan fayans
yemek takımlarının üzerinde paftalar içinde
Padişaha

övgü

sözleri

yazılıdır.

Yemek

takımını oluşturan tabaklarda desen olarak
kullanılan birisi ortada dördü kenarda olmak
üzere beş pafta içinde, Osmanlıca yazılar
vardır.

Ortadaki

Varşova”

paftada,

yazısı

“be-Makâm-ı
bulunmaktadır.

Kenardakilerde ise sırasıyla, “Âl-i Os- mân

Avrupa Porselenleri koleksiyonundaki

Pâdişâhına”,

“Leh

kral

kemâl-i

sıdk-ı

bir diğer marka ise Rus porselenleridir.

muhabbet”, “ve hulûs izhâri içün”, “iş bu ihdâ

1748'de

St.

Eliza-

ithaf ve irsâl eder”yazıları desen olarak

beth'in

himayesinde,

Dimitry

kullanılmıştır. Bu yemek takımının Leh Kralı

Winogradov tarafından porselen üretimine

tarafından Sultan I. Abdülhamid'e özel olarak

başlandı.

yaptırıldığını

Petersburg'da

Saray

Çariçe

kimyager

koleksiyonundaki

Rus

anlamaktayız.

Porselen

porselenlerinin tamamı Çar I. Nicola damgalı

üzerindeki yazılı mesajla, Leh Kralı, Osmanlı

porselenlerdir. St. Petersburg İmparatorluk

Sultanına karşı olan samimi dostluğunu ifade

porselen fabrikasında yapılan Rus porselenleri

etmektedir. Bu takım; Osmanlı sarayına giren

Çar I. Nicola tarafından Sultan II. Mahmud'a

Avrupa tarzı yemek takımının ilk örneğini

diplomatik hediye olarak gönderilmiştir (R-7).

oluşturmaktadır. Bu yemek takımından bazı

Arşiv belgelerinde 2000 parçadan oluşan
yemek takımının gönderildiği anlaşılmaktadır.
Bugün

Topkapı

Sarayı

parçalar saray mutfakları seksiyonunun 19.
yüzyıl temalı bölümünde teşhir edilmektedir.

koleksiyonunda

İtalyan fayansları içinde 16. yüzyıl başına

bulunan Rus porselenlerinin sayısı yaklaşık

ait

olarak 450 civarındadır. Yemek takımları mavi

Bolonya'da bulunan Ferara imalatı “Meze

paftalı, pembe paftalı, turkuaz paftalı olarak

Mayalika”dır.

sınıflandırılmaktadır.

Mavi

paftalı

yemek

takımlarından oluşan bazı örnekler mutfaklar
bölümünün 19. yüzyıl sergi salonunda teşhir
edilmektedir. 1834 tarihli Çar I. Nicola
(1825-1855) damgalı üç adet büyük boy
porselen

vazo

koleksiyonun

önemli

eserlerindendir.

%

matara

en

eski

örnektir.

Matara

Hollanda fayanslarının en güzellerinden
birisi

mavi-beyaz

ve

gümüş

kapaklı

mataradır. 17. yüzyıl Hollanda- Delf Von
Ernhorn imalatıdır. Mataranın üzerinde Çin
porselenlerindeki desenlere benzeyen çiçek
deseni vardır.
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Avrupa

Porselenleri

koleksiyonunda;

buhurdan, gülabdan, kahve fincanı Türk- lerin

İspanya, Fransa ve Almanya fayanslarına

geleneksel

örnek olarak kâse, vazo, tabak, kupa ve

gündelik

kapaklı kaplar mevcuttur. Topkapı Sarayı

göstermektedir. 18. ve 19. yüzyılda Avrupa'da

Müzesi'nde

yoğun olarak üretilen ve Türk kaplarının

Avrupa

porselenleri

mutfak
kullanım

gereçlerine

eşyalarına

formuna

olursa, Avrupa porselen tarihinin kronolojisini

tamamına “TürkKabı” adı verilmiştir. Bu tür

çıkarmak mümkündür.

porselenler Avrupa'da üretilmiş olmasına

porselen

fabrikalarında

Osmanlı

sarayının

ve

atölyelerinde

kullanımına

yönelik

üretilen tabak, çanak, sürahi, leğen-ibrik,

porselen

ve

benzerlik

koleksiyonuna bir bütün olarak bakılacak

18. yüzyılda Almanya, Fransa, Avusturya

benzeyen

araç

eşyaların

rağmen, biçim ve işlevleri açısından Türk örf
ve adetlerine uygun olduğundan, halen
Avrupa

ülkelerinde

“TürkKabı”

diye

adlandırılmaktadır.

%

Kaynakça
Autorenkollektiv: Technologie der Feinkeramik, Leipzig VEB Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie1970 The Imperial Porcelain Factory, 1744-1904, Golike and Vilborg for Upravlenie imp.
zavod., Skt. Peterburg, 1906 Russisches Porzellan G.Lukomskiy, Berlin, 1924
Pazı, Mukaddes, Kemal Çığ'a Armağan, Topkapı Sarayı Müzesi'nde Avrupa Porselenleri Koleksiyonu, İstanbul, 1984, s. 165-174
Sonat, G., Avrupa Porselenleri, Topkapı Sarayı, Akbank, İstanbul, 2000, s.418-431
Sonat, G., Osmanlı Sarayı'nda Avrupa Porselenleri, Topkapı Sarayı Müzesi'ndeki Osmanlı zevkiyle yapılmış Avrupa Porselenleri, İstanbul, 2005, s.13-19
Sonat, G., Sevres Porselenleri, Yapı ve Kredi Bankası Kültür ve Sanat Hizmetlerinden, İstanbul, 1986 Tufan, Ö., Osmanlı Sarayı'nda Rusya Rus Porselenleri, İstanbul, 2010, s.31-43
Tufan, Ö., Osmanlı Sarayı'nda Avrupa Porselenleri, Osmanlı Sarayı'nın Porselenleri ve Avrupa’da İmalatheneler, İstanbul, 2005, s. 21-29
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TOPKAPI SARAYI MÜZESİ SİLAH SEKSİYONU

Ahmet Ayhan*

Aya İrini Kilisesi, İstanbul'un fethinden
sonra

Fatih

camiye

Sultan

Mehmed

çevrilmemiştir.

tarafından

Fetih

sonrasında

silahların depolandığı ve korunduğu iç cebehane olarak kullanılmıştır. Burada sadece
ordunun

silahları

değil,

savaşlarda

ele

geçirilen ganimet silahları da saklanırdı.
Kışlaları

Sur-ı

Sultani'nin

dışında

olan

Cebeciler, buranın hem muhafızlığını yapar,
hem de düzenli olarak silahların bakımını
yaparlardı.

ulaşamamıştır.
1845 yılında

revakında

iki

kitabe

bulunmaktadır:

Bunlardan ilki III. Ahmed'e ait olup 1726
tarihlidir. Bu kitabe Aya İrini'nin Darü'l-Esliha
olarak onarıldığına ilişkindir. O güne kadar
depolanan

düzenlenerek

adeta

tüm
bir

malzemeler
silah

müzesi

durumuna getirilmişti. Ancak III. Ahmed'in

Sultan

Abdülmecid,

Yalova'da gördüğü Roma dönemine ait taş
eserlerin İstanbul'a götürülerek korunmaya
alınmasını emreder. Viyana'da ve Paris'te elçi
olarak bulunurken bu kentlerdeki müzeleri
gezen Fethi Ahmet Paşa, bu işi üstlenerek
Aya İrini'deki eserler için bir tasnif çalışması
başlatır. Ayrıca bir emir çıkarttırarak valilerin
taşınabilir

III. Ahmed döneminde yapılan giriş

burada

önemli pek çok eser günümüze kadar

eski

eserlerin

İstanbul'a

göndermelerini sağlar.
1846 yılında,

Tophane

Müşiri

Fethi

Ahmed Paşa'nın girişimiyle Aya İrini Kilisesi,
Mecma-i Esliha-i Atika ve Mecma-i Asar-ı
Atika (Eski Silahlar ve Eski Eserler Müzesi) adı
ile İstanbul'un ve Türkiye'nin ilk müzesi oldu.
Bu çalışmalar sonunda Kilise içinde ve

burası

çevresinde iki bölümlü bir müze oluşur. Eski

bakımsızlığa terk edilmişti. Revaktaki ikinci

Cebehane'den kalma silahların sergilendiği

kitabe 1744 tarihli olup I. Mahmud'a aittir. Bu

Mecma-i

kitabeden

sergilendiği Mecma-i atika ilk sergilemeyi

tahtan

indirilmesinden

buranın

sonra

onarılarak

yeniden

oluşturur.

cebehaneye dönüştürüldüğü anlaşılmaktadır.
1807'de
Kabakçı
buradaki

III.

Selim'e

Mustafa

karşı

başlatılan

ayaklanması

sırasında,

birikimler

yükümlü

burayı

korumakla

Cebeciler

yağmalanmıştır.
kaldırıldığında

1826'da
ise

bu

tarafından
Yeniçeri

kez

de

Ocağı
içerideki

silahlarla araç ve gereçlerden Yeniçerilere ait
olanlar

yok

edilmiş,

böylece

yüzyıllarca

Esliha,
II.

arkeolojik

Abdülhamid'in

eserlerin
padişahlığı

sırasında buradaki arkeolojik eserler Osman
Hamdi Bey tarafından Çinili Köşk'e alınmış ve
bu eserler İstanbul Arkeoloji Müzele- ri'nin
temelini oluşturmuştur. Silahlar ise Maçka
Silahhanesi'ne

götürülmüştür.

Bu

silahlar

Askeri Müze'nin, Sarayda kalanlar ise Topkapı
Sarayı

Müzesi'nin

Silah

koleksiyonunun

oluşmasını sağlamıştır.

biriktirilen değerli ve
*Topkapı Sarayı Müzesi, Silah Böiümü Uzmanı

------- 282

TSM_REHBER_YENI.indd 282

#

08/08/2018 14:34

Dış Hazine Binası (Silah
seksiyonu)
Günümüzde

Silah

seksiyonu

olarak

kullanılan ve ilk olarak Fatih Sultan Meh- med
döneminde yaptırılan Dış Hazine Binası, -eski
divanhane ile birlikte- Kanuni döneminde
yıktırılarak, yeni divanhane (Kubbealtı) ve
Adalet Kulesi ile birlikte 1526-28 yılları
arasında yeniden inşa edilmiştir. Mekan üç
büyük payanda üzerinde ve (dörderli iki sıra
halinde) sekiz kubbe ile örtülüdür. Yüksek
sıralı pencereleri bulunan ana cephe ikinci
avluya bakmaktadır. (R-1, R- 2).
Bu bina Tanzimat'a (1839) kadar devlet
hazinesi

olarak

kullanılmıştı.

Ülke

(R-1) Dış Hazine’nin II, Avlu’yo bakan cephesi

ve

eyaletlerden alınan vergiler, mukataa gelirleri,

leri burada saklanıyor; askerlerin üç ayda bir

ganimetlerden elde edilen gelirler, bunların

aldıkları maaşlar, donanma ve sefer giderleri,

yanında elçilere giydirilen hil'atlar, ipek ve

merkezdeki kamu görevlilerinin aylıkları da

altın

buradan karşılanıyordu.

brokardan

kaftanlar,

samur-vaşak

%

kürkler ve Divanhane'nin eski kayıt defter-

(R-2) II. Avlu ve Dış Hazine Binası

283

TSM_REHBER_YENI.indd 283

#

08/08/2018 14:34

(R-3) Müze olduktan sonra ilk teşhirden

müze

meler kaldırılmış ve 200x125 cm. ebatlarında

olunca, sarayda bulunan silahların tasnifi

1924

yılında

Topkapı

Sarayı

üç adet lahit ve bir adet 120 cm çapında

yapılmış ve 1928 yılında ilk defa bu binada

vaftiz

Silah seksiyonu ziyarete açılmıştır (R-3, R-4).

yapılmış hazne ortaya çıkarılmıştır (R-5).

teknesine

benzer

dairesel

taştan

Mekanın zeminleri neden cam?
Yazılı kaynaklarda Dış Hazine binasının
zemininde

bulunduğu

belirtilen

para

küplerini ortaya çıkarmak amacıyla, binanın
restorasyonu sırasında zemindeki döşe-

(R-4) Müze olduktan sonra ilk teşhirden görünüm

(R-5)
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Bunların yanı sıra biri 72x72 cm diğeri

mindeki bozulan ve tuğla olmayan yerler ise

64x64 cm boyutlarında iki adet devşirme

küfeki tozu ile doldurularak düzgün bir zemin

sütun

oluşturulmuştur.

başlığı

da

ters

çevrili

olarak

bulunmuştur. Binanın batı ucunda ise içinde 4
metre su olan 19 metre derinliğinde Bizans
yapımı bir su kuyusu ortaya çıkarılmıştır.

Bazilika Planlı Kilise
1937

yılında,

Türk

Tarih

Kurumu

Ayrıca boyutları 31x31cm. ile 39x39 cm.

tarafından modern zamanlardan prehistorik

arasında değişen yaprak tuğlaların zemin

döneme kadar uzanan kültür tabakalarını

döşemesinde kullanıldığı, ancak günümüze

araştırmak için Sarayburnu'nun en yüksek

kadar tuğla tabanın büyük bir bölümünün

noktası olan Topkapı Sarayı'nın II. avlusunda

tahrip

olduğu

zeminin

bir kazı çalışmaları yapılmış ve Dış Hazine

yapının

ilk

olmadığı

binasının önünde, toprağın 1-2 m. altında bir

anlaşılmamakla

görülmüştür.

Bu

zemini

olup

birlikte,

zemin

harcı

ve

Bizans kilisesine rastlanmıştır (R-7).

kullanılan tuğlalardan Osmanlı döneminde

Bazilika planlı olan bu kilise 35x21 m.

yapılmış olduğu anlaşılmaktadır. Bu tuğlaların

ölçülerinde, iki sıralı sütun dizisi ve üç nefe

bazılarının

ayrılmıştır.

üzerlerinde

damga

benzeri

5.

yüzyılın

ikinci

yarısına

işaretler vardır. Bunlar Bizans dönemine ait

tarihilendirilen Kilise, 10-11. yüzyılda onarım

olup zemindeki diğer unsurlar gibi devşirme

görmüştür. Kilisenin atrium kısmı Dış Hazine

malzeme olarak kullanılmıştır (R-6).

(Silah Seksiyonu) binasının içine girmektedir.
Seksiyon'un içerisinde bulunan

(R-6) Yapının orjinal zemin döşemesi

Zeminde

çıkan

bu

buluntuların

ziyaretçiler tarafından da görülebilmesi için
zemin cam ile kaplanmıştır. Üç adet lahit
(renkleri haki olduğu için) yeşil, vaftiz teknesi
benzeri mermer hazne (beyaz renkli olduğu
için) beyaz, su kuyusu ise mavi renkli led
ampuller ile aydınlatılmıştır. Ze

(R-7) Bazilika Planı
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lahitler bu kiliseye ait mezarlardır. Osmanlılar

İslâm maden sanatının ince işçiliğini ve

ise bu lahitlere dokunmamış, bu lahit- leri bir

süsleme zevkini yansıtacak çeşitliliğe sahip

iç kasa olarak kullanmıştır.

Memluk ve İran silahlarının yanı sıra, çeşitli

Topkapı Sarayı Silah Koleksiyonu

Avrupa devletlerine ait silahlar ganimet

Topkapı

Sarayı

Müzesi'ndeki

silah

koleksiyonu, 1300 yıllık geniş bir zaman
dilimini kapsayan örnekleriyle dünyanın sayılı
koleksiyonlarından biridir. Bu koleksiyonun
en önemli örneklerini, padişahlara hediye
edilmek

üzere

veya

bizzat

padişahların

siparişiyle özel olarak imal edilmiş silahlar
oluşturur. Fatih Sultan Mehmed, II. Bayezid,
Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman,
II. Selim, III. Mehmed, I. Ahmed, gibi birçok
Osmanlı padişahına ve sadrazam,

paşa,

silahdarağa gibi üst düzey devlet adamlarına
ait silahlar, ince işçilikleri ve bezemeleriyle
ayrı bir öneme sahiptir. Ayrıca ganimet
yoluyla ele gecen silahlardan önemli kişilere
ait

olanların

sanatsal

saraya

değeri

alınması
yüksek

geleneği,
örneklerin

çeşitlenmesine sebep olmuştur. Koleksiyonun
en erken örneklerini, 7. yüzyıldan 13. yüzyıla
kadar tarihlenen Emevi ve Abbasi halifelerine
ait kılıçlar ile 14. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar
tarihlenen kılıç, miğfer, zırh takımları, alem,
balta gibi Memluk silahları oluşturur. Yavuz
Sultan

Selim'in

Mısır'ı

fethinden

sonra

ganimet olarak saraya gelen bu örneklerin
içinde Kayıtbay, Kansuh el-Gavri gibi Memluk
sultanlarının
dönemlerinin

adını
silah

taşıyan
teknolojisini

silahlar,
yansıtan

sanatsal değeri yüksek eserlerdir. Ganimet ve

yoluyla, Kırım Tatar ve Japon silahları ise
hediye yoluyla saray koleksiyonuna girmiştir.
Koleksiyonun sayı ve çeşit acısından en
zengin bölümünü Osmanlı silahları oluşturur.
Koleksiyondaki
yönünden

zırh ve miğfer gibi örneklerden meydana
gelir.

de

sergilemektedir.

hemen

hepsi

zengin

örnekler

Süslemede

kullanılan

motifler, dönemin desen anlayışı ve süsleme
üsluplarıyla uyum içindedir. Çoğunlukla kılıç,
hançer, meç, kalkan, miğfer, zırh, tüfek,
tabanca gibi silahlarda madeni aksam üzerine
altın ve gümüş kakma, kabartma veya kazıma
tekniğinde işlenmiş bitkisel bezemelerin içine
ayetler, manzum kitabeler, usta ve sahip
isimleri, “sah” veya “sahh” şeklinde kontrol
damgaları yerleştirilmiştir. Silahlar üzerinde
çok sık rastlanan bir damga da Osmanlıların,
Oğuzların

Kayı

Boyu'ndan

geldiğini

simgeleyen Kayı Boyu damgasıdır. Ok ve
yaylarda ahşap zeminler kalem işi ve lake
tekniğinde; kılıç, tüfek ve tabanca gibi
silahların ahşap aksamı ise kemik, fildişi, altın
ve gümüş aplike veya kakmalarla bezenmiş,
kimi zaman bezeme değerli veya yarı değerli
taşlarla

zenginleştirilmiştir.

Silahlar

Sergi

Salonu yenilenen teşhiri üç ana başlıkta
düzenlenmiştir :

Saldırı Silahları

hediye yoluyla saray koleksiyonuna giren İran
silahları grubu yay, kılıç, balta, mızrak, alem,

silahların

yapımdaki ustalığın yanı sıra süsleme sanatı

a) Atıcı ve Delici Silahlar: Mızrak (Kargı),
Ok ve Yay, Okçulukta Kullanılan Yardımcı
Araçlar; Zihgir (Şast), Bilek Siperi, Ok ve Yay
Çantaları (Ok Kandili, Sadak), Cirid
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(R-8) Vurucu ve atıcı silahlar

%

berekli, Çakmaklı, Kapsüllü, İğneli)

b) Kesici Silahlar: Kılıç, Meç, Yatağan,
Pala, Kama, Hançer, Teber, Balta

Savunma Silahları

c) Vurucu Silahlar: Gürz (Topuz), Şeş-

Miğferler, Zırh Gömlekler, Kalkanlar, At

per (R-8)

Alın Zırhları

d) Ateşli Silahlar: Tüfekler (Fitilli,

Törensel Silahlar

Çakmaklı, Kapsüllü, İğneli), Tabancalar (Zem

Tuğlar, Alemler, Tören Kalkanları (Söğüt
Kalkanlar) (R-9).

Eserler orta vitrinlerde kronolojik bir sıra
takip edilerek teşhir edilmiş olup, orta
vitrinlerde sergilenen eserlerin en iyi örnekleri
ise II. Avlu'ya bakan nişlere gönderme
yapılarak teşhir edilmiştir.
Teşhir edilen eserlerin dışında, orta
vitrinlerin

üç

noktasında

LCD

ekranlar

konularak görsellerden faydalanılmıştır. Okyay ve aksamlarının teşhir edildiği vitrinin
(R-9) Tabancalar ve törensel silahlar
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yanındaki LCD ekranında ok ve yay ile ilgili

le resmedilmiş minyatürler (Viyana Ulusal

minyatürler (anime edilerek) ve bir okçunun

Kütüphanesi'nden

yay kurması ve ok atması görüntüleri, Kesici

tionalbibliothek Codex Vinhdobonensis 8626)

Silahların bulunduğu vitrinin yanındaki LCD

yansıtılmıştır. Buradaki görüntülerde Osmanlı

ekranında ise bir demirci ustasının kılıç

Ordusu'nun tüm askeri sınıfları, bu askeri

yapımının tüm evreleri bir senaryo dahilinde

sınıfların kendine özel kıyafetleri, taşıdıkları

gösterilmektedir. Bu demirci ustasına Osmanlı

silahlar birarada görülebilmektedir.

kıyafetleri giydirilmiş, usta ocağa kömür atıp,
körük

yardımıyla

ateşi

harlaması,

demir

parçalarını ateşe yatırması, sonra bunları
döverek şekil vermesi ve en sonunda da
çeliğe su vermesi gösterilmektedir. Ateşli
Silahların bulunduğu vitrinin yanındaki 3. LCD
ekranında

ise

kullanıldığı

savaş

tüfek

ve

tabancaların

“Österreichische

Na-

Salonun arka sol kubbesinde (padişah
silahlarının teşhir edildiği bölüm) ise Sarayın
el

yazması

kütüphanesinden

padişahlara

ait

bulunduğu

minyatürler

avlanma

alınan

sahnelerinin
yansıtılmaktadır

(R-10).

olduğu

Bunların yanında 'Hediye ve Ganimet

görüntüler (bazıları anime edilmiş olarak)

Silahları'nın sergilendiği vitrinin yanındaki boş

kullanılmıştır.

duvara Piri Reis'in Kitab-ı Bahriye'sin- den

minyatürlerinin

Bunların dışında girişin sağında yer alan
kubbeye projeksiyonla Avrupa gözüy

alınan bir harita yerleştirilmiştir. Bu harita
üzerinde Osmanlı İmparatorluğu

(R-10) Padişahların Avlanma Sahnelerinin Kubbede yansıtılması
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için önemli yedi nokta belirlenmiş (Koso-

bu

va-Niğbolu Savaşı, İstanbul'un Fethi, Çaldı-

içerisinde yer alan küçük atıl bir oda

ran-Ridaniye Savaşı, Mohaç-Zigetvar Seferi,

hologram teknolojisi ile kullanıma açılmıştır.

Bağdat Seferi, Preveze Savaşı, Tunus'un

Burada Osmanlı Askeri Sınıfı'ndan üç asker

Fethi), bu belirlenen 7 noktaya küçük LCD

seçilmiştir; Yeniçeri-Sipahi ve Levent. Üç

ekranlar monte edilmiştir. Bu haritadaki

amatör oyuncu bulunmuş, bunlara orjinal

ekranlar kronolojik sıra ile açılmakta, açılan

kıyafetlerinin birebir örnekleri (Faruk Saraç

ekranda hangi savaş başlığı var ise o savaşı

tarafından) dikilerek giydirilmiştir. Yeniçeri'yi

anlatan

minyatürler

canlandıran kişi, bir fitilli tüfek ateşe nasıl

gösterilmektedir. (Sadece İstanbul'un Fethi

hazırlanır ve nasıl ateş edilir, bunları aşama

ekranında gösterilen minyatürler İstanbul'un

aşama göstermektedir. Sipahi ok nasıl atılır,

Fethi'ne ait değildir. Bunun nedeni ise;

Levent ise yatağan ve çakmaklı tabancanın

İstanbul'un

nasıl kullanıldığını göstermektedir.

(bir

dakikalık)

Fethi'ni

resmeden

minyatür

bulunmamasıdır.) Bir ekran çalışırken diğer
altı ekran haritanın o bölgesinin şeklini

sistem

kullanılmıştır).

Seksiyonun

Seksiyonda Çalınan Müzikler
Ziyaretçiler Silah Seksiyonu'nu müzik

almaktadır. Ekranlar sıra ile tek tek açılırken
kırmızılık

eşliğinde gezmektedirler. Seksiyonda toplam

yayılmaktadır. Bu kırmızılık Osmanlı İmpa-

15 adet beste çalmaktadır. Bunların 14 tanesi

ratorluğu'nun yayılmasını temsil etmektedir.

Silah Seksiyonu için hazırlanmış yeni besteler,

En son (7.) ekran çalıştığında haritanın

1

tamamı kırmızı olmaktadır. Sonra ekran tekrar

seslendirmeler

eski haline geri dönmektedir.

müzisyenlerinden

haritanın

genelinde

bir

tanesi

eski

bestedir.

Besteler

Türkiye'nin
Cahit

ve

önde

gelen

Berkay,

Demir

%

Demirkan, Erkan Oğur, Fatih Ahıskalı, Gökhan

Hologram Odası

Kırdar,

Türk müzeciliğinde ilk olarak Hologram
teknolojisi Silah Seksiyonu'nda kullanılmıştır.

Hayko

Cepkin,

İskender

Paydaş,

Şebnem Ferah, Sibel Tüzün, Hakan Utangaç
tarafından gerçekleştirilmiştir.

(Daha sonraları Zeugma, Eti Müzesi ve Divan
Edebiyatı Müzesi'nde de
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TOPKAPI SARAYI MÜZESİ’NDE BULUNAN SAATLER

Feza ÇAKMUT*

Topkapı Sarayı Müzesi Saatler Bölü-

“el- Kevakibü’d Dürriye fi’l - bengamatü’d

mü'nde 380 eser vardır. Bu eserlerin çok

Devriye "adlı eserin Türkçe çevirisi “Mekanik

önemli bir grubunu, Saray'ın Hazine, Harem,

Saat Koleksiyonuna Dair En Parlak Yıldızlar"

Köşkler gibi çeşitli bölümlerinde ve diğer

adını taşır.

saraylarda kullanılmış saatler oluşturur. Bunun
yanı sıra Saray Saatleri, diplomatik armağan
olarak

ve

Avrupa'dan

İmparatorluğa

girmiştir.

satın
Vezir

alınarak
ve

saray

mensuplarının, Saray'a intikal eden t eşyası
arasında da saatler önemli bir yer tutar.
Topkapı Sarayı, 3 Nisan 1924 tarihinde
müzeye dönüştürüldükten sonra satın alma
ve

bağışlarla

gelişen

bugünkü

Saray

Koleksiyonu, 16. yüzyıldan 20. yüzyıl başlarına

Mekanik

saat

tanıtımına

geçmeden

önce, usturlab, rubu tahtası ve kıblenüma
güneş

saati

gibi

ilmî

aletleri

tanıtmak,

saatlerin teknolojik gelişimi açısından uygun
olur. Eski ölçüm araçlarından rub'u tahtası,
usturlab, kıblenüma gibi eserler, Osmanlı
ölçüm aletleri arasında dikkate değer bir
inceleme gerektirir.

Güneş Saati ve Kıblenümalar

kadar uzanan bir döneme ait Avrupa ve Türk

Osmanlıca kıblenümadan gelen sözcük,

saatlerinden oluşur. Saray saatlerini önce

“Kıble gösteren” anlamına gelmektedir. Bu

cinslerine

Kıble

göre,

Boy ve

Duvar Saatleri,

yönünü

gösteren

ilmî

alet,

aynı

Oturtma ve Masa saatleri, Gezi saatleri (yastık,

zamanda pusula olarak da kullanılır. Aynı

araba, minder saatleri), cep saatleri (koyun ve

zamanda camilerin inşasında temel açmak ve

kuşak saatleri), Astronomik saatler ve Değişik

duvarlarla mihrabın durumunu tayin etmek

formlar olmak üzere çeşitli gruplarda toplanır.

için

Ayrıca ülkelere göre de, Türk saatleri, Alman

durumdaki

ve Avusturya Saatleri, Fransız Saatleri, İngiliz

bulmalarına yardımcı olduğu gibi, namaz

Saatleri, İsviçre Saatleri olmak üzere değişik

vakitlerinin tespit edilmesine yarayan birleşik

gruplar altında da toplanabilir.

bir alet olan kıblenümalar, aynı zamanda

de

kullanılmaktadır.
Müslümanların

Özellikle
kıble

seferi
yönünü

Kaynaklara göre, en erken tarihli saatler,

pusula görevi gördüğü için, herhangi bir

16. yüzyıldan itibaren İstanbul' da yerli

yerde de işe yarıyorlardı. Genellikle pirinç,

ustalarca imal edilmiştir. Osmanlıların, ilk

gümüş ve ahşap malzemeden imal edilmiş

mekanik

olan

saat

Rasathanesi'nin

yapımcısı
Kurucusu

Astronom Takiyüddin’dir.

İstanbul

kıblenümaların,

cepte

taşınabilir

olan

boyutlarda olanları olduğu gibi, gemiciler ve

Mekanik saatler

muvakkithaneler için de daha büyük ebatta

(1575)

yapılanları vardı. Kıble-nümâ adı verilen bu

üzerine yazılmış döneminin ilk eseri olan,

ilmî aletlerin, Osmanlı İm-

* Topkapı

Sarayı Müzesi, Saatler Bölümü Uzmanı (E)
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paratorluğu'nda 19. yüzyıl sonuna kadar

dirirken, dıştaki geniş çember üzerinde ise,

kullanıldığı bilinmektedir. Saatler Bölümünde

çeşitli kent adları yazılıdır. Kent adları aynı

iki önemli Kıblenüma ve Güneş Saati vardır;

zamanda

İlki, Sultan III. Ahmed Dönemi'ne (1703-1730)

ortasında, kazıma tekniğinde yapılmış olan

ait , gümüş kapaklı bir eserdir. Saray'dan

Kâbe'ye yönelmiştir (R-1).

intikal etmiş olan bu ilmî alet, 1,5 cm., 10 cm.
ölçülerindedir.

Osmanlı'da

kullanılan

kıblenümâların en güzel örneklerinden biri
olan eser, kapağı menteşe ile tutturulmuş,
gümüşten yuvarlak kutu şeklindedir. Kutunun
altında

“Ahmed

Ahmed'in
dairesel

bin

Tuğrası
bir

Mehmed”olarak,

vardır.

plaka

III.

Kıblenümanın,

şeklindeki

kadranı

üzerindeki yuvada pusula yer alır. Plakanın
ortasında yer alan kelebek biçimli güneş
saatinin

tam

ortasında,

çok

küçük

bir

Gnomon yuvası vardır. İç içe iki çember
halindeki kadranın üzerinde zaman ve derece
taksimatı görülür. Gno- mon'dan ışın demeti
halinde

uzanan

dairelerdeki

saat

saat
ve

çizgileri,
derece

içiçe

çizgilerine

ulaşırlar. İç çember saatleri bil-

kıblenümâ

plakasının

tam

İkincisi ise, ahşap-lâkeden olan, H. 1151
( M.1738 ) tarihli olup, Baronyan tarafından
hazırlanmıştır. Hazineden gelen eserlerden
olan kıblenümâ; (kadran çapı: 30 cm. kal.5
cm' ölçülerinde) ahşap üstüne lâke boyalı,
yuvarlak kutu şeklindedir ve iki zincir ve
menteşe ile tutturulmuş olan kapağı açılınca,
içinde renkli rugâni Lâke Kâbe resmi görülür.
Tasvirin altında ise, Kıblenümâ'nın kullanılış
şeklini anlatan nesih yazılı bir metin yer alır.
Kutu içine üstte, yarım daire içinde üstü camlı
bir pusula, altta, Avrupa haritası vardır ve
ortasında bir ibre yer alır. Alt tarafta çeşitli
şehir ve yer adları yazılıdır. Kıblenümâ
kutunun dışı, kapağı ve alt kısmı yine lâke
(rugâni) natü-

(R-1) Kıblenümâ, gümüş, Sultan III. Ahmed Dönemi (1703-1730) TSM. 53/202
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ralist çiçekler, kapakta çiçekler ve peyzaj, altta

amaç için kullanılır. Saatler Bölümü'nde

ise,

bulunan en önemli ilmî aletlerden biri olan

yine

dilimlere

ayrılmış

bezemelerle

çevrilidir (R-2).

18. yüzyıla ait olan Usturlab, Türk ve İslâm

Usturlablar ise, güneş ve yıldızların ufuk
yüksekliğini ölçerek; zaman tayini eder,
güneşin meridyenden geçişini izlemek, yön
bulmak,

iki

yer

arasındaki

açıklığı

Eserleri

Müzesi'nden

gelmiştir.

mamûl,

(39x25,5cm

ölçülerinde)

ve

kg.

Usturlabın, Ana olarak adlandırılan ilk
bölümü; İnce yaprak şeklindeki diskler

' ‘ ' t:

: ' -ö -

■■ ■
v
.
L\•;
'..
0 \ --■■■' ..
.O--- ■ ■ t ; ; : : ■
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8

ağırlığında, daire şeklindedir.

yüksekliği ölçmek gibi çok yönlü

- ..

Pirinçten

%
■
.

..." .

-

■.
■■■

-y

(R-2) Kıblenüma, ahşap-lâke, Baronyan tarafından yapılmıştır, H.1151 (1738), TSM. 53/205
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#

C/?-3; Usturlab, pirinç, TSM. 53/291

#
(levhalar) dir. Sabit ve yerel koordinatlara ait

H.1103 veya 1203 (Miladi1788) tarihi yazılıdır

tanımların bulunduğu ikincisi; Ön yüzündeki

(R-3).

örümcek veya şebeke denilen, zodyak ve sabit
yıldızların yer aldığı bir gök haritasının
bulunduğu kısımdır ki, çıkarıldığı zaman
altında adet safihası olup, çeşitli ülkeler için
enlem ve boylamlar çizilmiş üçüncü bölüm;
Ön yüzde yer alan ibre uçları yardımı ile
kenar üzerindeki bölüntülerin takip edildiği
dördüncü bölümdür. Bir safihası boştur ve
arkasındaki

Beşinci

bölümü

Osmanlı

denizcileri,

haritacıları,

astronom ve muvakkitlerin kullandığı bir araç
olan

usturlab,

18.

yüzyıldan

itibaren

Avrupa’da kullanılmamış olmasına rağmen
Osmanlı’da ise, aynı yıllarda yapımı ve
kullanımı daha kolay olan Rubu tahtasının
yaygınlaşmasıyla önemini yitirmiştir.

oluşturur.

Usturlab üzerinde yer alan diğer bir cetvel
(regula) kısmıdır ve üstünde kuş vardır.
Ana’nın

dış

kenarında

çizilmiş

taksimat

üzerinden, gökcisimlerinin yüksekliği okunur.
Eski Türkçe yazılı kitabesinde; “Şerafettin
Hasan Celâlettin bin Mehmed Maksam bin İsâ
el Usturlâbî- ” ve
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Rubu Tahtası
Astronomik
gözlemlerde

amaçlarla

kullanılan,

duvar

yapılan
kadranının

taşınabilir şekli olan Rubu Tahtası, özellikle
muvakkitlerin kullandığı bir zaman ölçme
aracıdır. Ahşaptan imal edilen bu alet,
yıldızların yükseklik ve Zenith yüksekliklerini
ölçmeye yarayan bir çeyrek dairedir. Rubu
Tahtası üzerindeki zamaniyye yayları ile
gündüz zamanlarını bulmak mümkündür.
Yine

bu

alet

yardımıyla

trigonometrik

fonksiyonlar da belirlenebilmektedir. Saatler
bölümünde, toplam altı adet Rubu Tahtası

(R-5) Türk asma tabak duvar saati, Şahin

vardır (R-4).
rini

gözler

önüne

sererler.

Belgelerden

adlarını öğrendiğimiz Türk saatçilerinin pek
azının

eseri

günümüze

ulaşmış

olup,

koleksiyonda yer alır.
Yüzyılın ortalarına yani 1650 yılına ait,
geleneksel Usturlâp formunu devam ettiren
iki eşsiz eser, Bulugat ve Şahin adlı ustalar
tarafından yapılmış olan Asma Tabak Duvar
saatleridir. Her ikisi de tek ibrelidir ve
literatürde Akrep saat olarak geçer. Şahin
(Şahiz)

imzalı,

kuyumculuk

murassa

sanatının

saat,

döneminin

şaheseridir

(R-5).

Bulugat imzalı Asma Tabak Duvar saati de,
(R-4) Rubu Tahtası, ahşap, 19. yüzyıl, 15M. 53/349

maden

sanatının

oyma

ve

kazıma

teknikleriyle bitkisel bezemelerinin ince bir
işçiliği görülür (R-6).

Türk Saatleri
17. yüzyıldan 20. yüzyıl başlarına kadar
uzanan yerli saatler elliyi geçmez. Tabak
saatler, raflı duvar saatleri, masa ve iskelet
masa saatleri, cep-koyun saatleri gibi değişik
form ve çeşitlilik gösterirler. En erken tarihli
Türk saatleri 17. yüzyıla aittir. O devrin en
güzel el sanatı ve kuyumculuk örnekle-

17. yüzyılın diğer önemli eserlerinden
biri, Abdurrahman imzalı, raf üstünde ağırlıkla
çalışan fener duvar saatidir. Diğeri, kıvrak dal,
yaprak ve çiçek motifleri oymalı gümüş masa
saatidir. Saat kadranının üzerinde “Amel-i
Mustafa Aksarayî, H.1099” imzasıyla tarih yer
alır. Yüzyılın sonuna ta-

294

TSM_REHBER_YENI.indd 294

#

08/08/2018 14:34

rihlenen Şeyh Dede'nin 1702 tarihli Kuşak
(koyun) Saati ise, pirinçten bombeli, elips
formunda ve takvimli olması ile dikkati çeker.
Saatin üç madeni kadranı vardır; biri saatleri,
ikincisi ayın safhalarını, üçüncü- süyse aylık
takvimi gösterir. Ayrıca küçük göstergelerde,
haftanın günü, burç, hicri ve rumi aylar
belirtilmiştir. Kadran üzerinde “Amei-i Meşhur
Şeyh Dede H.1114” adı ve tarih kazılıdır.
Yalnız tipik Osmanlı kuşak saatleri için değil,
aynı zamanda Galata saatleri için de önemli
bir örnektir (R-7).
(R-6) Türk asma tabak duvar saati,
Bulugat imzalı, 1650, TSM. 53/86

%

(R-7) Türk cep-koyun saati, Şeyh Dede imzalı, H.1114 (1702), TSM. 53/56
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Türk Saatçiliğinin en verimli dönemi
olan 19. yüzyılda Türk İskelet Saatleri, çok
önemli bir grubu oluşturur ve yüzyıl boyunca
devam ettiği izlenir. 18. yüzyıl sonlarında,
önce Fransa'da ortaya çıkan bu tip saat,
adından da anlaşılacağı gibi zarf- sız saatlere
denilir. Saati çalıştıran çarklar, tomurcuklar,
eşapman, zemberek, sarkaç, balans veya tüm
ayrıntıları görülen bir cam fanus altında
korunur. Türk İskelet Saatlerinin özelliği,
kendilerine özgü formlarıdır. Mevlevi saatçi
ustalar

tarafından

saatlerin,

başlatılmış

olan

Destarlı Mevlevi Sikkesi

bu

biçimi

tipiktir. Türk İskelet Saatlerinin, yapan ustalar
tarafından

imzalanmış,

tarihilendirilmiş
alanındaki

olanları

çalışmalar

bazen
Türk

de

saatçiliği

bakımından

çok

önemlidir.

(R-8) Edirnekâri Türk masa saati,

Edirneli İbrahim imzalı, 18. yüzyıl, TSM.
53/233

Türk Saatçilik Sanatının devamında,

18. yüzyıldan günümüze gelen Türk

Avrupalı

saatçilerde

görüldüğü

gibi,

bu

saatleri, değişik formlarda ve genellikle İngiliz

sanatın babadan oğula ve ustadan öğrenciye

saatlerinin etkisinde kalınarak yapılmışlardır.

devredildiğini saatler üzerindeki yazıtlardan

Özellikle raf üzerinde konmak için hazırlanmış

öğrenilir.

ağırlıkla

çoğunluktadır.

Sultan II. Mahmud döneminden itibaren

Enderunlu Zihni, Osman, Vidinli Mustafa,

başlar. 19. yüzyıl başlarından günümüze

Zemberekçi Oğlu, Edirneli İbrahim eserleriyle

eserleriyle ulaşan saatçiler; Es- seydi El Hac

günümüze

saatçi

Dürri, Ahmet Gülşeni-ül Mevlevi, Ahmet Eflaki

Edirneli İbrahim’in, 1725 yılında Sultan III.

Dede ve oğlu Hüseyin Hâki’dir. Mevlevi

Ahmed için imal ettiği Edirnekâri masa

saatçiler içinde en ünlü olanı hiç kuşkusuz,

saatinin,

boy

hayatı hakkında bilgi sahibi olduğumuz

saatlerinin etkisi görülür. Süsleme sanatında

Ahmet Eflaki Dede'dir. II. Mahmud'un da

bir yandan geleneksel klasik motifler, diğer

muvakkati (saatleri kontrol eden ve vakti tayin

yandan Avrupa sanatının etkisiyle oluşan yeni

eden) tayin edilmiş ve saatçiliği fevkalâde ileri

motif

kendinde

götürüp kendi zekâsıyla on adet orijinal saat

toplamış, Edirnekâri teknikte ahşap lâke

yapmıştır. Bir adedi koleksiyonda yer alır

işçiliğinin en güzel örneklerindendir (R-8).

(R-9).

işleyen

saatler

gelmişlerdir.

pirinç

ve

Özellikle

kadranında

biçimlendirmeleri

İngiliz

Koleksiyonda

yer alan saatler,
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Kaidede üç adet su terazisi vardır. Saat
makinesinin altında Ta'lik hatla, “Esseyid
Süleyman Leziz imzası ve Asitane-i Aliye”
yazılıdır. Karşısında “ Cihadmaksud kıl dua
Padişahı âlemi her bir saat” yazılıdır. (R-10)
16. yüzyıldan
hükümdarlar,
diplomatik

itibaren
Osmanlı

hediye

Avrupalı
padişahlarına

olarak

birçok

saat

gönderilmiştir. Ayrıca, çok sayıda saat de,
Saray tarafından satın alınmıştır. Bunların
önemli

bir

kısmı

günümüze

ulaşamadı.

Saraydaki Avrupa saatlerinin en erken tarihli
olanları 16 ve
17. yüzyıllardan
Koleksiyonun

(R-9) İskelet masa saati,

Çoğunlukta olan 19. yüzyıl Türk saatleri
içinde, Sultan Abdülmecid, Abdülaziz ve II.
dönemlerinde

örnektir.
18

ve

19.

yüzyıllara ait Osmanlı sultanları ve genellikle

Ahmed Eflâki Dede, 19. yüzyıl başı, TSM.
53/52

Abdülhamid

birkaç

çoğunluğunu

yaşamış

aynı

Türk pazarı için yapılmış İngiliz, Alman,
Avusturya,

Fransız

ve

İsviçre

saatleri

oluşturmaktadır.

%

zamanda Ahmet Eflakî Dede’nin de öğrencisi
olan, MehmetŞükrü’nün eserleri yer alır. Yine,
Sultan Abdülmecid ve Abdülaziz dönemlerinin
tanınmış

ismi

Mustafa

Refik

ve

Sultan

Abdülaziz Döneminin Saray Saatçisi , Sultan II.
Abdülhamid

döneminde

de

görevini

sürdürmüş, 1880 tarihinde Saray'da - Hırka-i

1 - '
’f -

4 '

Saadet Dairesi Saatçi Başılığ'na atandığı
bilinen Süleyman Leziz gibi çok değerli
ustalarımızın eserleri koleksiyonda yer alır.
Süleyman Leziz ’in 1860 tarihli Bilyeli İskelet
Masa Saati ise, değişik ve önemli eserlerinden
biridir.

Üzerinde

Ta'lik

hatla

Sultan

Abdülaziz’e dua yazılıdır. Pirinçten bir tabla
üstünde zikzak bir oluk içinde dolaşan bir
bilyenin eşit aralıklarla salınım yapmasıyla
elde edilen hareketle, saat işler. Saatin
makinesi, dört sütunun üstündeki üçgen
çatıda yer alır.

(R-10) Türk iskelet masa saati,

bilyeliSüleyman Leziz imzalı,1860, TSM. 53/105
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ııuu;

Alman Saatleri

19. yüzyıla ait Alman saatleri çeşitlilik
gösterir. Bu yüzyıl saatleri arasında en

Avrupa'nın saatçilik merkezlerinin en

gösterişli ve önemli olanı, Dresden’de, A.

eskileri Almanya' da kurulmuştu. 16. yüzyıl-

Lange

da bu şehirlerde yapılmış birçok Rönesans

und

Söhne

Glashütte

tarafından

yapılmış olan murassa cep saatidir. Bu ünik

saati, elçilerle sultanlara gönderilmiştir. Al-

cep saati, Sultan II. Abdülhamid'e, Alman

manya' da özellikle 16. yüzyılda kuyumcu-

İmparatoru II. Wilhelm tarafından, 1889

luk ve saatçilik merkezi olan Nurenberg ile

yılında Türkiye'ye ilk gelişi sırasında verilmiş

birlikte Augusburg şehirlerinde ilk saatlerin

diplomatik bir armağandır (R-12).

imal edilmesi şaşırtıcı değildir. Güneş saatleri yanı sıra büyük sayıda masa saatleri, sık
kullanılan gezi saatleri orada yapılmıştır.
16. yüzyılın sonlarına (1580 yılına) tarihlenen, koleksiyonun en erken tarihli
kolye saati, özel deri kutu içine yerleştirilmiştir. Strasbourg’lu Baltazar Saurwien
imzalıdır. Kolye saat; altından oval formlu,
kısmen filigran kıvrım dal ve yapraklarla
bezeli olup tek ibrelidir (R-11).

(R-12) Alman murassa cep saati,

Dresden’de, A. Lange und Söhne Glashütte imzalı, TSM.
53/190

Avusturya Saatleri
Saray

koleksiyonunda

18.

yüzyıldan

önceye ait hiç bir Avusturya saati günümüze
ulaşmamıştır. 18. yüzyıldan günümüze gelmiş
Joseph Dershinger tarafından 1720 yıllarında
yapılmış olan altın zarflı, değerli taşlarla süslü
Avusturya masa saatidir (R-13).

(R-ll) Alman kolye saat,

Baltazar Saumien imzalı, TSM.
53/248
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19. yüzyıl

Avusturya

saatlerinden

Viyana işi seçkin örnekler bulunmaktadır.
Andreas Hochenadel imzalı bir Araba Saati de
yine Viyana işidir (R-14). Bir diğer örnek 19.
yüzyıl ikinci yarısına tarihlenen müzikli bir
Oturtma Masa Saatidir. Kadran altında dans
eden figürler, adeta balo salonunu andırır. 19.
yüzyıl sonuna tarihlenen Kurz imzalı ve
laterna müziği çalan bir duvar saati de,
önemlidir.

(R-13) Avusturya masa saati, 1720, TSM. 53/194

te mt

(R-14) Avusturya araba saati, Andreas Hochenadel imzalı, 19. yüzyıl, TSM. 53/186
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İngiliz Saatleri
Saray

sarkaçlı ve zemberekli saatlerin, Avrupa'da

saatlerinin

büyük

bir

kısmı

İngiltere'den gelmiştir. Günümüze ulaşmamış
olan,

1595

yılında

Thomas

Dallam’ın

elçiliğiyle getirilen figürlü ve Orglu saate,
gerek yabancı gerek yerli kaynaklarıda özel
bir yer verilir. 17. yüzyıldan kalma olan en
erken tarihli İngiliz Saati ve 1654 yılına aittir.
Lale

formunda

kolye

saatin,

makinesi

yapraklar açılınca görülür. Sarı maden kadranı
eski

Türkçe

rakamlıdır,

makinenin

arka

çatısında Bird imzası yer alır (R-15).
18. yüzyılda Osmanlı Pazarı için imâl
edilen batılı saatler dönemi, yerel saat sanayi
inin çöküş dönemine rastlar. Ber- nard Lewis’e
göre, bu çöküşün iki nedeni bulunmaktadır;
İlki, gerekli malzemeleri bulmakta çektikleri
güçlüklerdi. İkincisi ise,

sürekli gelişimine İstanbul'daki saatçilerin
ayak

uyduramamasıdır.

Özellikle

İngiliz

saatçilerinin Türkiye ile ticari ilişkiler kurarak
özel Türk saatleri imal etmeleri bu döneme
rastlar. Saray Koleksiyonu'nun önemli ve
büyük

bir

grubunu

Oturtma

Saatleri

oluşturmaktadır. Bu görkemli saatlerin en
önemlileri, İngiliz oturtma saatleridir. Özellikle
müzik çalar tertibatlı olan bu tip saatlerin
markası, 18. yüzyılda Türkiye' ye en çok saat
yollayan Markwick-Mark- ham'dır. Yaklaşık
1730'da kayınpederi James Markwick’ in
yerine geçen Robert Mark- ham, Osmanlı
Pazarı

için

çok

sayıda

“Markwick-Markham”

saat

yapılmıştır.

şeklinde

imzalanmış

olanların yanı sıra, Markwi- ck-Markham,
Borrell London, Markwi- ck-Markham Perigal,
Markwick-Markham

%

(R-15) İngiliz kolye saat, Lâle formunda, Bird imzalı, 17yüzyıl, TSM. 53/199
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Recordon,

Markwick-Markham

Markwick-Markham

Devreanville

Storey,

madendir. Etrafını çeviren gümüş çember

-London

üstü eski Türkçe rakamlıdır. Etrafı lacivert ve

imzalı üçüncü bir adla birlikte imzalamış

beyaz mineli kadranın üstündeki alınlıkta,

İngilizsaatlerine de sık rastlanır.

yağlı boya manzara resmi yer alır (R- 16).

18. yüzyıla ait bir İngiliz, oturtma saati,
Markwick-Markham imzalıdır. Saatin zarfı içe
doğru kıvrık dört pirinç ayaklı ve dört
çerçevesiyle üstü bağa kaplı, köşeleri ve
yanları

da

pirinç

kabartma

çiçeklidir.

Köşelerde çam kozalağı şeklinde tepelikleri ve
tepesinde sarı maden kulpu vardır. Önden

Olasılıkla bu saatler, Markham'ın ölümünden
sonra varisleri ile adını kullanmak üzere
anlaşan başka saatçiler tarafından yapılmıştır.
Markwick-Markham’ın firmalarından başka,
Recordon-London, Geor- ge-Prior London,
Perigal-Royal Exchange imzalı markalar da
vardır.

camlı kapakla açılan saatin kadranı sarı

%

(R-16) İngiliz oturtma saati, Markwick-Markham imzalı,18. yüzyıl, TSM.

53/66

-------- 301 ------------
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Markwick-Markham imzalı Saatler içinde
en görkemlisi, sedef zarflı boy saatidir. “Salon
Saati” de denen eserin, kadranı beyaz mineli
ve eski Türkçe rakamlıdır. Ağırlıkla çalışan org
tertibatlı saatin, üzeri sedef kaplı ahşap zarfı
İstanbul'da yapılmıştır ve 350 cm. boyunda
uzun bir kule görünümündedir. Saat, ağırlık
gücüyle çalışır, rakkası bir yay üzerinde asılıdır
ve saatin önündeki pencereden görülür.
Sedef

zarflı,

İngiliz

boy

Fransız Saatleri
17. yüzyıldan

günümüze

ulaşan

De

Baufre, Paris imzalı tek ibreli ve yuvarlak
formlu şık ve zarif hanım saati, en erken
tarihli Fransız kolye saati olup, 1675-1680
yıllarına aittir. Romen rakamlı beyaz-lacivert
mineli camsız kadranı ile koleksiyonun en
seçkin eserlerinden biridir (R-18).

saat,

Markwick-Markham Perigal London imzalıdır.,
1750 'de İngiltere Kraliçesi Victoria tarafından,
Sultan

II.

Abdülhamid'in

25.

saltanat

yıldönümünde armağan edilmiştir.“3.4.1902
tarihli,

Aug-Mayer

Schreiner

Carpenter”

imzası, saat tabanında okunur (R-17).

(R-18) Fransız kolye saat,

De Baufre, Paris imzalı,1675-1680 tarihli, TSM.
53/183

18. yüzyılda Jullien Le Roy tarafından
gönderilmiş cep ve kuşak saatleri genellikle
mineli ve mücevherlidir. Yüzyılın ortalarından
itibaren Neuchatel ‘de, Türkiye için yapılmış
olan orglu ve çalarlı oturtma saatler, saraya
girmeye başlar. Bunlar Fransız masa

(R-17) Ingiliz boy saati,

Markwick-Markham Perigal, London imzalı, TSM.
53/65
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saatleridir ki; İngilizlerin masif ve daha ağır

olmayıp, bir tek cam plaka içine yerleştirilmiş

görünüşlü saatleri yerine, daha hafif, ince,

olmasıdır (R-19). Aynı döneme ait Fransız lir

zarif ve değişik formlarıyla göze çarparlar.

saat, Neo-Gotik zarflı masa saati ve bağış

Dikkat çeken bir eser, XVI. Louis Dönemine

olarak kazandırılmış olan, Japy Freres D’

ait, Fransız İskelet masa saatidir. İskelet

honner imzalı, Rus Mine tekniğiyle mimari bir

saatlerinin en eski örneklerindendir ve en

form içinde yer alan Fransız masa saati,

ilginç yönü, makinesinin çatılar arasında

bunlardan birkaçıdır.

(R-19) Fransız iskelet masa saati, 19. yüzyıl, TSM. 53/76
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18. yüzyıl sonlarında, yalnız yapmış

Saray koleksiyonunda Breguet'nin cep

olduğu sayısız buluşu ve yeniliklerle saatçilik

saatlerinin seçkin örnekleri bulunmaktadır.

tarihine geçmiştir. Dâhî-mucit bir saat yapım

Türk pazarı için gönderilen Breguet cep

ustası, Fransızların ünlü saatçisi Ab- raham

saatlerinin,

Louis Breguet (l747-1823), aynı zamanda

kovanları ile eski Türkçe rakamları tercih

yaşadığı dönemin ünlü kral ve kraliçelerinin,

edilmiş olan beyaz mineli kadranı, kırmızı

ileri

ün

mineli zarflarıyla ilk bakışta dikkati çekerler.

salmıştır. 1801 yılında Paris'e gönderilen

Pahalı parçalar Paris'te yapılırken ticari objeler

Elçimiz Ali Efendi, bu saatçiyle dostluk

de, Cenova’da Breguet tarafından yapılarak

kurarak, 1811 yılı sonunda İstanbul'da bir

tamamen,

acente kurmasını sağlar. Osmanlı Sarayı için

Breguet’nin öğrencisi anlamına gelen “Leroy,

saatler

pupil of Breguet" olarak imzalanıyordu.

gelenlerinin

saatçisi

yapmaya

olarak

başlayan

da

Breguet,

o

tarihlerde Osmanlı İmparatorluğu içinde Türk
Pazarı için satış mümessili olarak Le Roy adlı
bir

saatçiyi

görevlendirerek

İstanbul'a

göndermiştir. Breguet saatlerin İstanbul'da
mümessilliğini yapmış olan, Le Roy, Le Roy
imzalı da saatler satmıştır. Le Roy saatleri
üstünde, Paris'in Le Roy, eleve de Breguet,
Leroy et Cie imzaları görülür. Ayrıca eski
Türkçe harflerle Breguet’nin talebesi Lörua ve
Le

Oym

1800'lerden

imzalı

ve

sonra

mineli
görülür.

saatler

ise,

Breguet’nin

acentesi de 1818'e kadar devam eder.

özgün

Breguet

Breguet

imzası

akrep-yel-

altında

veya

Saray koleksiyonu'nda değerli bir grubu
oluşturan Breguet imzalı cep saatleri, 18.
yüzyılın

sonu

tarihlendirilir.

19.

Toplam

yüzyılın
on

iki

başlarına
adet

cep

saatinden beş adedi A.L. Breguet, yedi adedi
de Breguet et Fils (Breguet ve oğulları) olarak
imzalanmıştır. Breguet et Fils marka gizli
imzaya sahip bir cep saati ise, Esseyid Âli
Efendi’ye aittir. 16 Eylül 1808'de, 2,600 Fransız
Frank'ına Esseyid Ali Efendi’ye satılmıştır
(R-20).

(R-20) Fransız cep saati, Breguet et Fils gizli imzalı, TSM. 53/133
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Saatçilikte makineye estetik getirmiş bir
usta olan Breguet, saatlerine numara vermiş
ve kadran camlarına gizli imzasını atmıştır.
Gümüş kadranlar üzerindeki gizli imza, daha
sonraki

tarihlerde

incelendiğinde,

hiç

görünmez olur. Çok ilgi çeken mineli zarflar
ise, genellikle Almanya ve olasılıkla Fransa'da
yapılmıştır.
Kral ve kraliçelerin, imparatorların
saatçisi olarak tanınan Breguet’nin Osmanlı
Sarayı ve özellikle Sultan II. Mahmud için
yaptığı cep saatleri eşsizdir. Breguet’nin yalnız
saraylar için yaptığı yedi adet Pandüle
Sympathique

saatten

biri

de

saray

koleksiyonunda yer alır. Fransız Hükümeti,
yeni Sultan II. Mahmud'a bir hediye olarak
saat takdim etmek istediğinde, bu saat
35.000 Frank'a Fransız Dışişleri'ne satılmış ve
Napolyon tarafından II. Mahmud'a armağan

%

edilmiştir. Saat, bir cep saatiyle senkronize bir
sistemle çalışır. Kronometre eşapmanlı olan
cep saati ise, gece yarısı tam yirmi dörtde ana
saat tarafından ayar edilir. Sabah sahibi
tarafından taşınmak üzere alındığı zaman
doğru olarak çalışır. Bu önemli ve değerli
masa saatinin, camlı alt kaidesinin, dört
tarafında İstanbul Boğaz manzarası yer alır
(R-21).

(R-21) Fransız masa saati “Pandüle Sympothique",

TSM. 53/106

ulaşmış olan Perpetuelle Watch, gerek teknik-gerek

estetik

açıdan,

olağanüstü

yaratıcı

dehasının

Breguet’nin
en

güçlü

sembolleri olarak tanımlanan, dönemin ünik

Ünlü Fransız Abraham Louis Bregu- et’in,

eserleridir. Aşınmaya karşı yakut taşlı dolap ve

1782 yılında Kraliçe Marie Antoinette için

yataklar, şoka ve fazla kurulmaya karşı

kendiliğinden kurulan bir saat yaptığı da

paraşüt, saatin çeşitli pozisyonda durması ile

bilinir. Breguetnin saatçiliğe getirdiği önemli

meydana

yenilikler; “Perpetuelle” olarak adlandırdığı

tourbillon tertibatı (tourbillon eşapmanı), saat

otomatik kurulan saatleridir. Bu sistemin

başlarında atlayan akrepleri, takvim tertibatlı

kusursuzluğu

büyük

saatleri, kronometrik veya Lever eşapmanları

krallarının,

ile teknik ve estetik ayrıcalıklar dâhi mucit

başarısıdır.

ise,

kariyerinin

Dönemin

ilk

ekselanslarının cep saati olarak günümüze

gelen

hataları

gidermek

için

Breguet'nin özellikleridir.
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İsviçre Saatleri

ati

19. yüzyılın başlarında İngiliz saatlerinin,
artık yerlerini İsviçre saatlerine bırakır. Adını
Jean Antoine Lepine’den (1720-1814) alan,
ince saatlerin yapılmasını mümkün kılan
“Lepine Calibre” yani bir eksen etrafında
dönen metalik kısımlar ve köprüler sistemi

bu

imzayı

Courvoisier"

gibi

taşırken,

“Robert

and

diğer

imzalar

ise,

“Courvoisier Freres” imzasını taşırlar. İsviçre ve
Fransız ortak yapımı Auguste Courvoisier et
Cie imzalı, Abdülmecid portreli, cep saati de
görülmeye değer eserlerdendir. Mineli zarfları
ise Cenevre’ de yapılmıştır (R-22).

sayesinde, Cenevre ve La Chaux - de -

Yine

Fonds’dan saat ustaları en ince saatleri

kardeşler

yapmayı gerçekleştirdiler. 1840'larda “The

yaptıkları saatlerden pistol ve gözlük gibi

Vacheron &ReversedCalibres” olmak üzere iki

form-sa-

ana kalibreyi kullanarak zirveye ulaşmışlardır.

Koleksiyonda Rochat kardeşlerin yaptığı mor

Chaux de Fonds’da, “Courvoisier Freres” ve

mineli, gözlük formundaki saatin sapı altın

“Courvoisier et Cie“ tarafından saray için cep

olup üzerinde ufak bir saat vardır. Pistol

saatleri yapılmıştır;

“Courvoisier a Paris”

formundaki saatin ise etrafı ufak inci kakmalı,

imzasını 1780'lerde güzel süslemeli duvar

11 cm. uzunluğundaki sapı kırmızı minelidir.

saatleri ve pek çok cep sa

Ayrıca üzerindeki İsviçre yapımı dört adet

19.

yüzyıl

başlarında

(1810-1825)
atleri

saraya

de,

Rochat

Cenevre'de
yollamışlardır.

%

(R-22) Cep saati, İsviçre- Fransız ortak yapım, Auguste Courvoisier et Cie, Abdülmecid portreli, 19. yüzyıl, TSM. 53/184
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cep saatinden dolayı, İsviçre saatleri içinde

tırılmıştır. Som gümüşten olan kulenin üç

yer alan önemli bir eserimiz, İzmir Saat Kulesi

basamaklı merdivenlerinin düşey yüzünde

Maketi' dir. 19. yüzyıla ait olan İzmir Saat

bulunan Fransızca el yazısıyla; “İzmirli Mimar

Kulesi'nin

S. Raymond’un plan ve çizgilerine uygun

Yıldönümü

Maketi,

25.

nedeniyle,

Cülûs
Sultan

(Saltanat)
II.

Ab-

olarak, İstanbul Beyoğlu (Pera) Caddesindeki

dülhamid'e armağan edilmek üzere, İzmir

kuyumcu atölyelerinde “ hazırlandığı yazılıdır

Belediyesi tarafından 1318 tarihinde yap

(R-23).

(R-23) İzmir Saat Kulesi Maketi, 19. yüzyıl, TSM. 53/64
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Rus Saati

olup, oyma akrep ve yelkovanı altındandır.

Grifon masa saati, açık yeşil yeşimden
veya diğer bir ifadeyle Balgamî taşından
yapılmış olan sembolik, yarı kuş - yarı aslan
olan grifon' un, saat pençelerinde bir kılıç ve
kalkan

vardır.

yerleştirilmiştir.

Kalkanın
Ön

içine

yüzünde

bir

saat

kadranın

etrafında bir sıra yakut ve elmaslardan bir
çember bulunan saatin, kalkan formundaki
zarfı altındandır. Gözleri yakuttan olan Grifon
saatin kadranı beyaz mineli ve yeni rakamlı

Önden açılan saatin yuvarlak kaidesinde;
pırlantalarla “ N. II. XXV. Abd. II” ÇarII. Nikolai’n Monogramı ve Sultan II. Abdülhamid’in
tuğrası

vardır.

Saat,

Faberge

tarafından

yapılmıştır. Kalkan üzerinde ise, eseri yapan
“J. H. MOSER Co. Paris” imzalıdır. Moser-Co
1825'den beri bilinen bir firmadır. Makinesi
İsviçre işidir. 1901 yılında Rus Çarı II. Niko- lai
tarafından,
Saltanat

Sultan

II.

Yıldönümü

Abdülhamid’e,
Armağanı

25.

olarak

gönderilmiştir (R-24).

(R-24) Rus masa saati, Grifon formunda, Faberge imzalı, 19. yüzyıl, TSM. 53/258
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TOPKAPI SARAYI HAREM DAİRESİ

Dr. H.Canan Cimilli*

Doğu ülkelerinde “perde”, “zenane” ve
“enderun”

denilen

Harem'in,

Osmanlı

sarayındaki resmi adı Dar'üs-Saade'dir. Harem-i Has, Saray-ı Duhteran, Sultana (Sultana
kadınlar için kullanılan bir saltanat deyimidir.)
Sarayı- Harem, İffet-i Saray-ı Şahane, Harem-i
İsmet-i Makrun deyimlerine de kaynaklarda
rastlanmaktadır. Hindistan Saraylarının Harem
dairelerine verilen “perde” adı Topkapı Sarayı
Haremi'ndeki bazı kapılar için kullanılmıştır.
Harem-i

Hümayun

deyimi

ile

Osmanlı

Padişahlarının ve ailesinin yaşadığı yer olan
Harem

Dairesi

dördüncü

ile

birlikte

avludaki

Enderun

Köşkler

de

ve

ifade

ediliyordu. Ancak Harem-i Hümayun'un iki
önemli örgütü ve bölümü olan Harem Dairesi
ile Enderun, yüksek duvarlar ve tunç kapılarla
birbirinden tamamen soyutlanmıştır.

Harem Dairesi'ndeki mimariden söz
edilirken yüzyıllar boyunca değişiklik ve
eklemeler ile genişleyen yapısı dört dönem
halinde incelenebilir. Fatih Sultan Mehmed

İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan

zamanında çok kalabalık ve mükemmel bir

Mehmed tarafından “Saray-ı Cedid-i Amire”

Harem teşkilâtı olmadığından Haremden

ismi ile inşa edilen ve devam eden yüzyıllarda

fazla

Osmanlı

ilavelerle

Topkapı Sarayı'ndan önce Beyazıt'a yapılan,

genişletilen ve büyük bir imparatorluğun

İstanbul'daki ilk Osmanlı sarayı olan Eski

yönetim

merkezi

Sarayı,

Saray (Saray-ı Atik)'da bir harem oluşumu

yüzyıllar

boyunca

korumuştur.

mevcuttu. Bu sarayın hemen arkasından 1478

Sarayın Harem dairesi de sultanların ailesinin

yılında tamamlanan Topkapı Sarayı (Yeni

yaşadığı bir yer olması sebebiyle zaman

Saray-Saray-ı Atik) içinde küçük bir bölüm

içinde gelişen teşkilatı ile hanedanın evi

kadınlar için yapılmıştı. Harem'in ilk oluşumu

konumunda değer kazanmıştır (R-1).

diyebileceğimiz bu bölüm, Kadınlar Sarayı

Padişahları

tarafından

olan

Topkapı

önemini

bahsedilmemektedir.

ilk

dönemde

(Saray-ı Duhteran) denilen bir daireden
oluşmaktaydı. Baş Haseki Dairesi adıyla
bilinen bu yapılar Harem
* Topkapı

Sarayı Müzesi, Harem Bölümü Uzmanı

3
1
0
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(R-2) Harem, Adalet Kulesinden, Kubbeli ve yüksek bacalı üst çatısından görünümü

dairesinin ilk yapılarının olduğu yerler olarak

sultanın yaşadığı yerdir. Akağa da denilen

düşünülse de, günümüzde bu daireler çok

Babü's-sa'âde ağasına bağlı olan dairenin en

fazla

itibarlısı ise her zaman valide sultan olmuştur.

değişmiş,

sonrasında

çevresindeki

yapılaşma nedeniyle bağımsızlığını tümüyle
kaybetmiştir.

Adalet

Kulesi'nden

itibaren

Harem Cümle Kapısı, Başhaseki Dairesi, I.
Selim Kulesi, Bağdat Köşkü ve Hekimbaşı
Kuleleri gibi çıkmalar hisarpeçe üzerinden
kule köşkleri halinde orta zaman kale-sarayları tarzında düzenli bir yapılaşma ortaya
koymaktadır. Bu dönem Harem yapıları dış
sofalı

konut

mimarisiyle

uyum

içinde

görünmektedir. İlk dönem alanı, 16. yüzyıl
sonlarında üzerine padişah ve valide sultan
daireleri ile cariye koğuşlarının yapılacağı
bahçe duvarlarıyla sınırlanmıştı (R-2).1

Geniş

bir

cariye

ve

hadımağası

kadrolaşmasına gerek duyulmayan bu ilk
dönemde, Harem'in Arabalar Kapısı ve Adalet
Kulesi yönünün Harem dışında serbest bir
alan olduğu anlaşılmaktadır. Kuleyi Çinili
Köşk'e bağlayan ve Büyük Biniş denilen at
rampasının

aksı

ile

kulenin

serbest

yükseldiğini kanıtlayan altyapısı da bu fikri
desteklemektedir. İlk dönemin diğer bir
önemli yapı grubu da Harem'in Has oda
yanındaki çıkışta yer alan Selamlık Dairesi
olmalıdır. Hamam olan ve I. Selim Kulesi
olarak adlandırılan kule-köşkün, şehzadelerin

Topkapı Sarayı'nın en fazla konuşulan

gözetimi için en baştan beri eğitim için

yeri olan Harem Dairesi, Sarayın ve bütün

ayrıldığı bilinmektedir. Bu alan 16. yüzyıl

devlet protokolünün en başta gelen bölümü

sonundan itibaren Şimşirlik Kafesi denilen ve

olmuştur. Padişah ve valide

bahçe-

1 Yenal - vd.; 1990, s. 27.
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leri de kapsayan Şehzadegân dairelerinin de

kadınlardan ilk olarak söz eden kişi, 15801590

çekirdeğini

yüzyıldan

yıllarında Sultan III. Murad'ın doktoru olan

sonra Sultan I. Ahmed ile başlayan Ekberiyet

oluşturmuştur.

İtalyan Dominico Hieroso Limiano olmuştur.

usülü

yani

yaşlı

Kendisi Harem'in bir plânını yapmış ve

şehzadenin geçmesi ile şehzadeler eyaletlere

Kadınlar Dairesi, Şehzadeler Mektebi ile

gönderilmeyip,

kafes

Harem gelenekleri hakkında bilgiler vermiştir.

başlamışlar,

1599 yılında da İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in

denilen

tahta

17.

Saltanattaki

harem

yerde

en

dairesindeki

yaşamaya

eğitimlerini burada tamamlamışlardır (R-3).

Sultan

Valide

çevresindeki

gönderdiği orgu İstanbul'a getiren ve burada

yapılardan oluşan bu ilk dönem yapılarının

kuran Dallam ise orgu kurmak için bir ay

ilginç bir sürekli revak düzeniyle kuşatıldıkları

sarayda çalışmış ve sonrasında Harem Dairesi

anlaşılmaktadır. Sonrasında gelişen harem

ve

kadrosu ve teşkilatı ile Harem'deki yapılar da

1606-1609

genişlemiş,

eklenerek

Venedik Elçiliği yapan Ottavia- no Bonn

büyümüştür. Harem'in yaklaşık 300 odası, 9

(1603-1607 yıllarında İstanbul'da yaşamıştır)

hamamı, 2 camii, 1 hastanesi çok sayıda kiler

yazdığı risalesinde hükümdarın olmadığı bir

ve koğuşlardan oluşan mimarisi yüzyıllar

zamanda saraya girdiğini iddia etmiştir. Diğer

esnasında

yandan uzun bir müddet İstanbul'da yaşayan

ve

Gözdeler

yeni

gelişmiş,

Taşlığı

birimler

büyümüş,

bir

çok

değişikliklere uğramıştır.

III.

yaşantısı

Rycaut,

Gizliliği ile önem kazanan, padişahların
ailesi ile birlikte yaşadıkları Harem hakkındaki bazı bilgileri, hem yerli kaynaklar

Mehmed'e

hakkında
yılları

hipokaust

olarak

bilgiler

arasında

Harem

bahsetmektedir.

hediye

İstanbul'da

ve
Hünkâr

sistemi

vermiştir.

kadınlardan
So-

ile

fası'nın

ısıtıldığından

bahsetmektedir ki; 2013 yılındaki onarımlarda

bu

oluşumların

edilebilmiştir.

1699'da

tamamı
İngiliz

tespit

Reverend

Edmund Chishull, bir İngiliz arkadaşı ve bir
Rum doktorun yardımıyla Harem dairesini,
sarayın dış bahçesini, Has Bahçe'yi, Selamlık,
Revan ve Bağdat Kasırlarını, havuzu ve Harem'e

giren

kapıyı

görebildiğini

söylemektedir. Bunlar gibi birçok doktor ve
sanatçı

kısıtlı

mekânları

imkânlarla

hakkında

Harem'in

bilgiler

bazı

edinmeye

çalışmıştır.
(R-3) Şehzade Daireleri üstündeki kafesli oda

Avrupa'ya ve yeniliklere açık olan Sultan
III. Selim döneminde Harem'in kapıları ilk

hem de döneminde çok ilgi uyandıran ve
merak edilen bir konu olarak görülen batılı
kaynaklardan öğrenebiliyoruz. Harem'deki

olarak 1800'lere doğru yabancılara açılmış,
mimar ve ressam Melling, Daniel Clarke ve
başka

birçok

sanatçı

Harem

hakkında

gözlemlerde bulunmuştur. II. Abdül312
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(R-4) Harem gravür; Suttan İli. Selim'in mimarı ve kız kardeşi Hatice Sultan’m ressamı olan Alman sanatkarı
Metling’in gözüyle Harem Dairesi

hamid'den daha önce yabancı mimarlar,

binalar,

Jacop Ensle gibi Avusturya imparatorluk

şehzadeler

ve

Sarayı başbahçıvanının kardeşi olan bir kişi

makalelerini

1910-1911

Topkapı Sarayı'nın bahçelerini düzenlemiştir.

Tarih-î Encü- men-i Osmanî Mecmuası'nda

Bu anlamda ilk olarak III. Selim döneminde
harem

hakkında,

harem

kadınları

saray

dışındayken harem dairesinin onarımı, III.
Selim Meşk odası ve dairesi ile annesi
Mihrişah

Sultan'ın

süslemeleri
ressamlar

için

dairelerinin
yabancı

saraya

gelmiştir.

inşası

ve

mimarlar

ve

Padişah

III.

Selim'in mimarı ve kız kardeşi Hatice sultanın
ressamı olan Alman sanatkarı Melling de

daireler,

yayınlamıştır (R-5).

kadınlar,
sultanlar
yılları

cariyeler,
hakkındaki
arasındaki

%

2

19. yüzyıla kadar kapalı, çok korunan ve
gizemli bir yer olan Topkapı Sarayı'nı ve
Harem'i incelemek için, 1936 yılında seçkin
bir oryantalist olan Norman Mosley Penzer'e
(1892-1960)

ender

bulunacak

bir

fırsat

verilmiştir. Penzer iki yıl boyunca çok sayıda
ziyaret sırasında sarayı bütünüyle

bunlardan biridir. Ancak çizdiği gravürden
haremdeki kadınların nasıl yaşadıklarını tam
olarak bilmediği, namaz kılan kadınlardan
anlaşılır (R-4).
Bütün bunlara rağmen Harem, ancak
1909 tarihinde II. Abdülhamid'in tahttan
indirilmesinden

sonra

kapılarını

dünyaya

açmıştır. Bu tarihten sonra ilk defa Harem'i
gören Abdurrahman Şeref Bey Harem'deki
(R-5) Sultan I. Abdülhamid Odası
2 Abdurrahman Şeref Bey, S. 521-527
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incelemiş ve Topkapı'nın yapısının kapsamlı

harem bulunması, birçok Batılı sanatçının ve

bir görünümünü sağlayan fotoğraf ve zemin

İstanbul'a gelen gezginlerin ve düşünürlerin

planları

ilgisini çekmiş, sarayla ilgisi olan kişilerden

hazırlayıp,

sunmuştur.

Pen-

zer

zengin bahçeler, odalar ve köşk resimlerini,

elde

Harem'deki Cariyeler Hastanesi'ni özellikle de

düşlerinde canlandırarak birçok sanat eserini

harem

yapmalarını sağlamıştır. Ancak bu batılı

arasında,

kadınları
günlük

ve

hadım

saray

muhafızları

hayatıyla

ilgili

ettikleri

bilgilere

göre

Harem'i

kaynaklar Harem'i ve yaşantıyı göremedikleri

keşiflerini Harem Dairesi'ni detaylıca anlatan

için

bir kitaba dönüştürmüştür.3

fantazilere dayalı kalmıştır. Bu sebepten arşiv

Harem'in yabancılara kapalı bir mekân olması
ve Osmanlı hayatında her evde bir

yapmış

oldukları

resimlerde

çeşitli

kaynaklarına dayanılarak Harem ile ilgili
kaynak sayılan kitabı ilk hazırlayan kişi
Çağatay Uluçay'dır. 4

S.. -

%

ITÜ'
' |_

İ

■

m.

(R-6) Harem Dairesi, Nöbet yeri önünde Karaağalar, Basile Kargopoulo fotoğrafı, 1865
3 Penzer, N. M. 1936, s. 89
4 M. Uluçay, 1971, 1972
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Haremde

padişah,

valide

sultan,

süslemeli

pencereleri,

çinileri

üst düzey yöneticiler ile yüzlerce cariye ve

muhteşem yapı fonksiyonları ile yüzyıllar

harem dairesini sıkı sıkıya koruyan, sürekli

boyunca güzelliğini bozmamıştır. Harem'in ilk

kontrol eden kara hadım ağalardan oluşan

yapıları olan, erken dönemin izlerini taşıyan

kalabalık bir kadro yaşamıştır. Tarih boyunca

bölümleri, yapılan araştırmalar sonucunda

süregelen

Altınyol, Kuşhane Mutfağı, Eski Haseki

ve

taht

mücadeleleri

döneminin

en

ocakları,

padişahın eşi olan kadın efendiler, şehzadeler,

iktidar

ile

kapıları,

zengin,

en

nedeniyle zaman zaman dramatik olayların
yaşandığı Harem Dairesi, çeşitli dönemlerdeki
yapılaşmalarla sarayın harem teşkilatında
bulunan cariyeler, kara- ağalar ile padişah,
kadın efendiler, valide sultan, şehzadelerin
yaşadığı mekânlardan kurulan sarayın en
büyük

yapı

Harem

kompleksini

dairesindeki

oluşturmuştur.

teşkilatlanma

ve

protokollerin gereği olan mimari de bu
şartlarda

gelişmiştir.

Topka-

pı

Sarayı

hareminin, dış ile ilgisi araba kapısı ile
kuşhane kapısından olurdu. Her iki kapıdan
gelenler,

kapıda nöbet

bekleyen

harem

ağaları ile karşılaşırlardı. Topkapı Sarayı'nın
üçüncü kapısı olan Babü's-sa'â- de'yi ak
hadım ağaları korurlardı. Kuşhane kapısından
sonra

ise

haremin

idaresi

kara

hadım

ağalarına aitti. Kuşhane kapısından girilince
harem

ağalarının

nöbet

tuttukları

yere

gelinirdi (R-6). Haremle ilgisi olanlar bu
kapıdan

girip

çıkarlardı.

Buranın

sağ

(R-7) Harem, Altınyol

tarafından uzun bir koridor vardı. Bu koridora
Altun Sokak (Altun Yol) denirdi. Burası Has

Odaları (Altınyol'un bir kapı ile açıldığı

Oda Hırka-i Saadet Dairesi'ne kadar devam

Hasekiler Daireleri) olarak belirlenmiştir (R-7).

ederdi. Ortadaki kapı valide sultan taşlığına

Haremde yaşamanın getirdiği protokol ve

açılırdı. Solda üçüncü bir kapı daha vardı ki,

disiplin ilkelerine bağlı kalınarak yerleşim de

bu da cariyeler dairesine aitti.

bu plânda gelişmiştir. Harem ağaları ile

Harem Dairesi bütün
rağmen,

Mimar

Sinan'ın

karmaşıklığına
ve

sonraki

mimarların yapılarından oluşan köşkleri, has
odaları ve odalarında çeşmeler bulunan

cariyelerin yaşadıkları bölümler, mutfak, kiler,
hamam, çamaşırlık, hasta odası, yatakhane
gibi birimleri kapsayan bir koğuş düzeni
yapılmıştır.

Padişah

ve

ailesine

ayrılan

daireler, özenli ve zengin dekoras315
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yonlu tasarımlar olarak hazırlanmışlardır. 16.

re uzanan bir alanın üzerine inşa edilen ve

yüzyıl sonlarından başlayarak artan yerleşim

Kadın efendiler -Cariyeler Taşlığından Kırk

ihtiyacını karşılamak için, sofa oda-şirvan

Merdiven tabir edilen basamaklarla inilen

(asma kat), yatak odası, cariye odası, kadın

Cariyeler Hastanesi ise hamam, çamaşırlık,

efendi dairesi gibi küçük birer konak işlevinde

koğuşlar,

yapılar plânlanmıştır. (R-8, R-9) 17. yüzyılda

kompleks olarak inşa edilmiş, günümüze

Bizans ve antik dönemle-

kadar

tuvaletler

gibi

ulaşabilmiş

tamamen

Harem

bir

Kadınlar

hastanesinin iki örneğinden biridir (R-10).
Harem'i

Bayezıd'taki

Eski

Saray'dan

Topkapı Sarayı'na taşıyan, Başhasekisi Hürrem ve hasekileri Mahidevran ve Gülfem
Sultan olan Kanuni Sultan Süleyman'dır
(R-11). 1551'de Nicolas Nicholay bu konudaki
ilk güvenilir bilgiyi verir: “Kanuni’nin eşi Kadın
Sultan’ın
muhteşem

da

burada

hamamlarla

sarayı

vardır

çevrilidir.

ve

Sonra

şehzadelerinin de daireleri yer almaktadır.”
(R-8) Veliahd Dairesinin üstündeki bir oda, TSM Arşivi

%

(R-9) Hasekiler ve Valideler Taşlığı, TSM Arşivi

316
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(R-10) Harem Hastanesi

Evliya Çelebi de; Bayezıd'taki Eski Saray'ın

sultanların

1541'de yandığını ve Harem'in bundan sonra

geçirdiklerini, arada da Eski Saray'daki eşlerini

tümüyle

Saray'a

ve çocuklarını görmeye gittiklerini yazar.

taşındığını, bu döneme kadar padişahların

Venedik elçileri de Hürrem'in 1530'larda Yeni

günlük

Saray'da Kanuni ile yaşadığını raporlarında

Sarayburnu'ndaki
çalışmalarını

Saray-ı

Yeni
Ami-

re'de

sürdürmekte olduğunu, kimi zaman

çoğunun

gecelerini

burada

%

belirtmişlerdir. Elçi Bassanovo,

OTJADA
QVIIİEM
MOKESOJOIZl
)
CKV.OV.V
.
SC-ruKAVIKV* |-'.P,V

J

2 ır i

J

S

(’R-ll) Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan, 1SM, Y.B. 2273,25-26
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Hürrem Sultan Sarayı'nın, Kanuni Sultan

rı'nı, Kanunî Sultan Süleyman 1555 yılında

Süleyman sarayı içinde olduğunu ve bu

Üsküdar Sarayı'nı, I. Ahmed Beylerbeyindeki

muhteşem dairede gizli odalardan geçildiğini,

İstavruz Sarayı'nı yaptırdı.

hamam ve bahçeler bulunduğunu ve onun
yüzlerce nedimesine de konfor ve rahatlık
sağlandığını belirtmiştir.

Nurbanu

Sultan'dan

(öl.1583),

II.

Mah-

mud'un validesi Nakşıdil Sultan'a (öl.1817)

Haremin odaları baştan başa murassa
mücevherli

II. Selim'in eşi ve III. Murad'ın annesi

eşyalarla

kadar geçen 234 yılda 14 valide sultan

Valide

Topkapı Sarayı Haremi'nde yaşamıştır. Bu

Sultan, kadın efendiler, ikballer, sultanlar,

dönemler zarfında Topkapı Sarayı Harem'i

şehzadeler,

daireleri,

önemini yitirmemiştir. Ancak 24 Temmuz

devirlerinin en değerli yerli ve yabancı

1665'de Sultan IV. Mehmed, Harem ve

kumaşlarıyla

Enderun'daki

kalfalar
tefriş

döşenmişti.
ve

ustalar

edilmişti.

Dairelerin

saray

erkânı

ile

Edirne'de

tabanını mevsimine göre Mısır hasırları,

olduğu sırada, büyük saray yangını olarak

nihalîler, İran halı ve seccadeleri örterdi. Her

bilinen Topkapı Sarayı Adalet Kasrı, Kubbealtı,

odanın tavanında billur fenerler, duvarlarında

Hazine ve Defterhane, Araba Kapısı'ndan

altın ve gümüş kandiller bulunurdu. Odalarda

Valide Sultan Dairesi'ne kadar olan Harem

sedirler, üzerlerinde kadife ve başka değerli

bölümü ve İç Matbah (Mutfak) tamamen

kumaşlardan kaplanmış minder ve yastıklar

yanmıştır. Katib Çelebi (Hicrî 1076) senesi

vardı. Pencereler ve kapıları renk renk kadife

olayları arasında “Harik-Harem-Hümayun der

perdelerle örtülüydü. Odalarda dünyanın dört

Saray-ı

bucağından getirilmiş billur altın veya gümüş

varih’de verdiği bu yangını, yüzük çalan bir

kaplar

cariyenin

bulunurdu.

Bu

dekora

raflarda,

Cedid”

kaydıyla

Takvimü’t-

çıkarttığından

Te-

bahsetmiştir.

kapılarda ve kitaplıklarda yapılan oyma veya

Sonrasında annesi ile İstanbul'a gelen IV.

kakma

verirdi.

Mehmed baştanbaşa çinilerle kaplanan yeni

Pencerelerde çiçeklikler, koridor ve odalarda

süsler

bir Harem Dairesi yapılmasını emretmiş,

içlerinde türlü renkli çiçekler bulunan saksılar

hemen ardından 1668'da yapım çalışmaları

dururdu. Altın, gümüş, inci ve lâl eşyalar,

tamamlanmıştır.

çiniden kitabeler, odaların en güzel süsleri

etmeyen, IV. Mehmed, II. Süleyman, II. Ah-

olurdu. İşte o devrin haremlileri böyle bir

med ve II. Mustafa'nın daha çok Edirne Sa-

dekor

rayı'nda oturmaları yüzünden bu dönemlerde

içinde

ayrı

bir

yaşarlardı

güzellik

(R-12).

Bütün

dairelerin pencereleri Marmara ve Haliç'e

Harem

bakmaktaydı.

döneminde

Fatih'ten

sonra

gelen

Topkapı

önemini
ise

Sarayı'nı

yitirmiştir.
Lale

tercih

III.

Ahmed

Devri'nin

zevkleri,

padişahlar, Has Bahçe'ye ve Sarayburnu

tercihleri ve eğlenceleri bu mekânı yeniden

kıyılarına

köşkler

renklendirmiştir. III. Mustafa tahta geçince 30

oturma

yıllık bir aradan sonra padişahın kızı Hi-

da

yaptırmışlardır,

birçok

kasırlar

buralarını

ve

yazlık

yerleri veya mabeyn olarak kullanmışlardır.

betullah

Sultan'ın

doğması

sebebi

ile

Topkapı Sarayı dışında, Yavuz Sultan Selim,

Haremde günlerce süren şenlikler yapılmıştır.

Bebek sırtlarında Bebek Kas

318
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•

s
Ji

it

(R-12) Hünkar Sofası

%

17. yüzyıl sonlarından itibaren OsmanlI
mimarisinde ve süslemesinde Batı sanatındaki
Barok ve Rokoko üslupların etkisi ile ortaya
çıkan Osmanlı Türk Rokokosu renkli, ince
zengin süslemeleri ile Ha- rem'deki yapılara
da canlılık ve zenginlik kazandırmıştır. Hünkâr
Sofası'nın önünde yüksek bir teras üzerindeki
III. Osman Köşkü, III. Selim Daireleri ile
Mabeyn

taşlığına

bakan

ve

Altınyol'un

(R-13) Gözdeler Dairesi

devamında bulunan Gözdeler Daireleri 19.
yüzyılın zarif ahşap işçiliği hakkında bilgi

yan yana sıralanan çiçek dolu vazolar ve

verirler (R-13). Lale Devri olarak isimlendirilen

meyve dolu tabaklarla donatılmış, yer yer

III. Ahmed dönemi, Osmanlı sanatında yeni

ahşap nişler, çekmeceler ve aynalarla süslü

bir üslup anlayışla yapılan süslemelerde çiçek

natürmort panolar arasında ise tüm odayı

dolu vazolar, meyve dolu tabaklar, natüralist

dolanan yazı frizinde sülüs hatla yazılmış

sayılabilecek görünümde kalem işi alçı veya

Arapça şiirler de yer almaktadır (R-14).

mermer kabartma olarak dönemin bütün
mimari eserlerine yansımıştır. III. Ahmed
Yemiş

Odası'nda;

odanın

duvarları

baştanbaşa

Günümüzde Harem'in mekânları, bir
bahçeyi andıran bahar açmış ağaçlar, çeşitli
çiçekler, hatayi motifleri ve Osmanlı bahçe-

319
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(R-14) III. Ahmed Has Odası (Yemiş Odası)

lerinin en önemli özelliği olan şadırvanlar ve

dönemlerde

renk renk, karanfil, sümbül, gül, nergis gibi

adalarındaki, Balkan dağlarındaki fakir kızların

dönemin karakteristik çiçeklerinden oluşan

saraya gönderildiği olmuştur. 19. yüzyılda

çini ve kalemişleri süslenmiştir. Cariyelerin

daha çok hanedana ve halifeye bağlılık

Laligül, Ebrunigar, Nazgül gibi Farsça çiçek

duygusu ile Çerkes veya Dağıstan aileleri,

isimleri ile çağrılmaları, giydikleri elbiselerden,

hem de soylular hanedana gelin verircesine

kullandıkları eşyalara, yaşadıkları mekândaki

kızlarını

süslemelere kadar çiçeğin kullanımı, çiçek

Abdülhamid Han'ın dördüncü kadını ve Ayşe

sevgisini açıklar.

Sultan'ın annesi Müşfika Kadınefendi, Ab- haz

Saraydaki cariyelerin saraya getirilmeleri,
saraydaki

eğitimleri

hakkında

yazılanlar

Kafkasya

saraya

veya

Akdeniz

gönderiyorlardı.

II.

beylerinden Ağır Mustafa Bey'in kızıydı.
Harem'e kızların verilmesi ile ilgili 1881 tarihli

çoktur. Saraya giren cariyelerin özellikle ilk

bir

zamanlarda Kırım Hanlığı atlılarının Ukrayna

çekmecenin içinden çıkmıştır. Rengi arân

ve Polonya ovalarından toplayıp getirdiği esir

isimli bir cariyenin saraya alınması hakkında

kızlar olduğu veya Azak ve Kefe Sancak Beyi

yazılmış bir mektuptur (R-15, R16).

mektup,

Harem

Dairesi'nde

bir

gibi görevlilerin satın alıp, hediye ettikleri ya

Harem, düşünülenlerin aksine Osmanlı

da Akdeniz'deki Cezayir korsanlarının ele

toplumundaki aile yapısının gereği olan

geçirdikleri

güzel

kızlar

olduğu

bilinir.5

%

saklılık ve

kapalılık

Venedik soylusu olan Bafo ailesinin kızı Safiye

prensibi

yaşantının

mimariye

Sultan da bu kızlar arasında saraya girmiştir.

Enderun yapısının benzeri olan bir yapıda

Genellikle son

gelişmiş olup, içinde yaşayan cariyelerin

yansıdığı,

ile günlük
saraydaki

5 Ortaylı, 2007 s. 196-197
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çalma, dikiş dikme, saray görgüsü ve nezaket
kurallarını öğrenirlerdi. Tanbur, santur, çeng,
kemençe, daire hatta nefir gibi dönemin
müzik

aletlerini

çalan

cariyelere

son

dönemlerde keman ve kanun da öğretilmiştir
(R-17). Hizmetlerine karşılık bu cariyelere
gündelik adı altında 5-30 akçe harçlık
verilirdi. Bunların içinde çok azı padişahın
zevcesi olma sıfatını kazanırdı. Cariyeler
saraydaki 9 yıllık hizmetlerinin sonunda,
“ıtıkname” denilen özgürlük belgeleri ile
(R-15) 1881 tarihli Reng-i Aran isimli cariyenin Harem’e
alınmasına dair mektup

eğitim birimi olarak karşımıza çıkar. Saraya
giren

cariyeler

burada,

valide

Harem'i

yöneten baş hazinedar kadının (usta), kâhya
kadının denetiminde okuma, yazma, çalgı

elmas ve altın küpe, yüzük de içeren bir çeyiz
takımı

verilerek

saraydan

çırağ

çıkartılır,

edilmek

durumlarına

suretiyle
uygun

kişilerle evlendirilirlerdi. Bu kızlar kibarlıkları
kadar ağzı sıkı olmaları, saray ve Harem
hayatına

ilişkin

hiçbir

bilgiyi

dışarıya

anlatmamaları ile ün kazanmışlardır.

%

(R-16) 1881 tarihli Reng-i Arân isimli cariyenin Harem’e
alınmasına dair mektup
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bodrum kısmında suç işleyen cariyelerin
hapsedildiği bir odanın duvarlarında yer alan
yazılar cariyelerin okuma yazma bildiklerini
gösterir.
Fatih devrinde ortalama 750 kişi olan
saray halkı gittikçe artmış ve 19. yüzyılda
normal günlerde 5000, bayram günleri gibi
fevkalade zamanlarda ise 10.000'i bulmuştur.
Bu sebeple bu saraya zamanla yeni yeni
ilaveler yapılmıştır. En parlak zamanında
Topkapı Sarayı'nda 15 bine yakın kişi vardı.
Harem'in nüfusu III. Murad döneminde 300'e
kadar çıkmıştı ancak daha önceki dönemlerde
daha mütevazi olmuştur. 19. yüzyıl başlarında
harem halkı 474 kişi idi. Her padişah
döneminde değişen cariye mevcudu saray
defterlerine göre II. Selim zamanında 49,

(R-17) Santur çalan Cariye, Ralâmb Albümü

1580'lerde 104, III. Murad'ın ölümü sırasında
Günlük hayatın getirdiği çekişmeler, bazen

275,

1630'larda

yaklaşık

400

olarak

haksızlığa uğramış olmanın çilesi içinde

geçmektedir. I. Mahmud zamanına ait bir liste

Harem'in duvarlarında şikâyet içeren yazılar

18. yüzyıl ortalarında Harem'de 456 cariye

ile zaman zaman şiirler karşımıza çıkar (R-18).

bulunduğunu göstermektedir. Ancak sarayın

Harem'in bazı odalarında, Haseki Dairelerinin

bugünkü Harem-i Has için ayrılan ve yüksek

üst katlarındaki odaların duvarlarında ve

duvarlarla çevrili alanı, buradaki yapılanmalar,

Valide daireleri altındaki

farklı dö-

%

(R-18) Hasekiler Odalarından, kadınların yazdığı duvardaki şiirleri
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nemleri içerseler de, birkaç yüzden fazla

metine kalfalar ve cariyeler verilirdi. Bunlara

cariyeyi barındıracak genişlikte değildir.

dadıları ve anneleri aracılığıyla dini ve ahlaki
bilgiler verilirdi. Sarayda önemli bir rol

Valide Sultan
Harem'de

oynaması ve böylelikle kabul görmesi ancak

Valide

Sultan

Dairesi'nde

yüksek

mevkide

bir

devlet

görevlisiyle

yaşayan ve haremin en güçlü kadın olan

evlenmeleriyle

valide sultan Osmanlı Devleti'nin en yüksek

sultanlar günlük 100 akçe, evlendikten sonra

maaşlı kişisiydi. Bu konuda Nurbanu Sultan'ın

günde 300- 400 akçe alırlardı.

yani III. Murad'ın validesinin maaşının günlük
2000 akçe olduğu, hatta III. Mehmed'in
Nurbanu sultanın gelini ve halefi Safiye

olurdu.

Evleninceye

Şehzadeler
Şehzadelerin I. Ahmed dönemine kadar

Sultan için bunu günlük 3000 akçeye çıkardığı

sancakta bulunması vesilesiyle

görülmektedir.6

anneleri

Aynı

dönemde

bir

kadar

de

onlarla

eşleri ve

birlikte

sancakta

şeyhülislâmın günlüğünün 750 akçe olduğu

bulunurlardı. Ancak 17. yüzyıldan sonra

göz önüne alınırsa valide sultanın önemi

şehzadelerin

anlaşılmaktadır (R-19, R-20).

yaşamaya

sancaklara
başlamaları

gönderilmeyip,

sebebiyle

Harem

nüfusu artmıştır. Bunlar da kız kardeşleri

Padişah Kızları (Sultanlar)

sultanlar gibi günlük 100 akçe alırlardı ve

Padişah kızlarının doğumları özel bir

emirleri altında cariyeler vardı.

törenle olur ve bu vesileyle 3-5 tane hayvan
kurban edilirdi. Kendilerine bir daire, hiz

(R-19) Valide Sultan Dairesi
6 Peirce, 1993, s. 73
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(R-20) Sultan III. Selim’in annesi Mihrişah
Sultan Dairesi’ndeki manzara resimleri

Hasekiler
Hasekiler yani kadın efendiler, OsmanlI
padişahlarının nikâh akdi olmadan yaşadıkları
cariyeleriydi.

Padişahların

birden

fazla

hasekisi olabilirdi. Bu hasekilerden en gözdesi
genellikle en büyük erkek çocuğun yani
veliahtın annesi olurdu. Bu kişiye Baş Haseki
denirdi.

%

lınırdı. Zira standart günlük 1000 akçe olan

Yeni

kadın

padişahın ölümünden sonra geçen 18 yıl
boyunca almaya devam etmiştir. 17. yüzyıl
ortasına

doğru

ise

hasekilerin

önemini

yitirdiği, aldıkları maaşlardan belli olmaktadır.
Tanzimat döneminden sonra hasekilere

olduğunda

kadın efendi denilmiş, baş kadın, birinci

kendisine ayrı bir oda tahsis edilir, elbiseler

kadın... yedinci kadına kadar isimler almıştır.

ısmarlanır,

Sonuç

hazinedar

efendi

haseki maaşını II. Osman'ın hasekisi Ayşe,

usta

ve

kalfaları

olarak

harem,

gizlenmişliğin

asırlarca
getirdiği

önemini

tarafından saray âdetleri öğretilirdi. Verilen

korumuş,

merak

maaş ölçütleri de dikkate alındığında haseki,

sebebiyle hemen her toplumun ilgisini çeken

harem-i hümayunda valide sultandan sonra

bir yer olarak günümüze kadar ulaşmıştır.

en büyük statüye sahipti. Ancak aldığı maaş
bakımından

sarayda

padişahın

kız

kardeşlerinden, halalarından ve kızlarından
daha yüksek bir mevkideydi. Sebebi bu
hasekilerin valide sultan adayı olmalarıydı. Bir
kere haseki olunca hep haseki ka

324
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TOPKAPI SARAYI’NDA ÇİNİ

Dr. Selda Kalfazade*

Çini, Osmanlı mimari süslemesinin en

Mahmud

döneminde

görmüştür.

temel ve belirleyici malzemesidir. Yalnız, bir

Yapının

yüzey kaplama malzemesi olmayan, görsel

dekorasyonu bu onarımlara aittir. Cumhuriyet

zenginlikle birlikte mekânlara anlam, ruh,

döneminde yapılan onarımlar sırasında duvar

bütünlük ve aynı zamanda ayırt edici bir

yüzeyindeki 16. yüzyıl çinileri gün ışığına

değer katan çini, Osmanlı Mimari- si'nde

çıkarılmıştır. Bugün yapıya girişte, solda kalan

güçlü bir gelenek içinde uzun zaman önemini

mekânın tam karşı yöndeki duvarı belli bir

koruyan ve kullanılan bir malzeme olmuştur.

yüksekliğe kadar çini kaplamalıdır. Ulama

1460-1478 yılları arasında inşa edilen ve 19.

karolar ve onları sınırlayan bordürler 16.

yüzyıl ortalarına kadar yaklaşık 375 yıl

yüzyıl çinileridir. Kaplamada orijinal çinilerin

boyunca imparatorluğun sarayı olma işlevini

arasında yer yer görülen 20. yüzyıl Kütahya

sürdüren

imalatı çiniler eksikliği tamamlamak için

Topkapı

Sarayı,

Osmanlı

Çini

Rokoko

onarım
tarzındaki

Sanatı'nın çok zengin örneklerini barındırması

sonraki

açısından da imtiyazlı bir yere sahiptir.

Beyaz üzerine kırmızı bulut ve mavi-kırmızı

Saray'daki çini süslemenin görüldüğü belli

hatâyi desenli 16. yüzyıl çini karoları Harem

başlı yerler; Kubbealtı, Harem Dairesi, Zülüflü

III. Murad Has Odası'ndaki karoların eşidir.

Baltacılar Dairesi, Arz Odası, Hırka-i Saadet
Dairesi, III. Ahmed Kütüphanesi, Ağalar Camii,

onarımlarda

konmuş

varaklı

örneklerdir.

Harem Dairesi
Çeşitli

Revan Köşkü, Bağdat Köşkü ve Sünnet

odaları,

sofaları,

koridorları,

Odası'dır. Sarayda ilk dönemlere ait çini

daireleri ve taşlıklarıyla geniş bir alana yayılan

süslemenin

Harem, 15. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar inşai

önemli

bir

bölümü

yangın,

deprem gibi afetlerin yanı sıra tahribat ve

faaliyetler

yenilemeler sonucu mimaride meydana gelen

görünümünü

değişiklikler sonucunda yok olmuştur. Bugün

yangından sonra büyük ölçüde zarar görmüş

Sarayda 16. yüzyıla ait çini süsleme özgün

ve

haliyle

kalmıştır.

onarımdan

geçmiştir.

Sarayın çini dekorasyonu ağırlıklı olarak

Karaağalar

Mescidi,

17-19. yüzyıllar arasına tarihlenmektedir.

Darüssaade

Ağası

ancak

birkaç

mekânda

IV.

ve

onarımlarla
almıştır.

Mehmed

bugünkü

1665

zamanında

yılındaki
esaslı

Karaağalar
Şehzadeler

Dairesi,

bir

Taşlığı,
Mektebi,

Ocaklı

Sofa,

Çeşmeli Sofa, Valide Taşlığı, Valide Sultan

Kubbealtı

Dairesi, Çifte Kasırlar (Veliahd Dairesi) bu

Kubbealtı, Divan-ı Hümayûn'un toplantı

onarımda yenilenmiş ve çinilerle kaplanmıştır.
Harem'i belli başlı çinili mekânlarıyla gözden

yeri olan bir mekândır. III. Selim ve II.

geçirecek
* Topkapı
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olursak, bugün ziyaretçi girişinin yapıldığı

panoları ile ilginç hat istifleri kaplar. Harem

Arabalar

ulaşılan

Karaağaları'nın üç katlı oda düzenindeki

Şadırvanlı Sofa Bölümü, bu bölümde yer alan

koğuşlarında yalnızca taşlığa bakan yönetici

Karaağalar Mescidi ve Şadırvanlı So- fa'nın

ağalara ait alt kat odalarında çini kaplama

devamındaki

(Karaağalar)

görülür. Bu da bize çininin her mekânda

Taşlığı 1665 yangınından sonra tamamen

değil, ancak belli statüye sahip kişilerin

yenilenmiş mekânlardır (R-1).

mekânlarında kullanıldığını, kullanımda bir

Kapısından

girildiğinde

Haremağaları

Her üç bölümde de 17. yüzyıl Kütahya
çinileri

kullanılmıştır.

Aynı

dönemde

yenilenmiş olmalarının bir sonucu olarak,
özenli ve belli bir program dâhilinde karşılıklı
olarak

duvarlara

yerleştirilmiş

çinilerle

Şadırvanlı Sofa'dan Harem Dairesi'nin giriş
noktasındaki Nöbet Mahalline kadar uzanan
hat boyunca mimari açıdan bütünlük fikri ile
görsel açıdan çok etkileyici bir görünüm elde
edilmiştir. Bu kısımlarda duvarları 17. yüzyılın
mavi, yeşil ağırlıklı renklerindeki ulama karo
çinileri ve dönemin uzun, ince hatlarla
karakterize olan selvili, şemseli, bahar dallı ve
vazolu çini

ölçüt olduğunu göstermektedir. Şadırvanlı
Sofa'da duvarları orta noktada çepeçevre
kuşatan

çiniden

geniş

kitabe

frizi,

IV.

Mehmed'in yangının ardından Ha- rem'de
yaptığı onarımla ilgilidir. Burada üst sırada yer
alan daire biçimli çini panolarda Allah'ın ve
Sahabelerin adları yazılıdır. Şadırvanlı Sofa'ya
bir

kapı

ile

açılan

küçük

boyutlu

bir

mekândan ibaret Karaağalar Mescidi, 17.
yüzyıl Kütahya çinileriyle kaplıdır. İç mekânda
karşılıklı olarak yan duvarlarda Medine tasviri,
Arafat tasviri, mihrap üzerinde ise Kâbe
tasvirli birer çini pano ile Türk Çini Sanatı'nın
özel örnekleri yer almaktadır (R-2).

(R-1) - Harem Karaağalar Taşlığı
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(R-2) Harem, Karaağalar Mescidi, Mihrap

Mihrap üzerindeki panoda sol köşede “

kısımları da 1665 yangınını izleyen süreçte,

Teberdâr-ı Hâssa Ali İskenderiye “ olarak çini

1666-68

ustasının ismi, sağ köşede ise 1077 H/

Nöbet mahalline açılan ana kapıdan içeri

1666-67 M. tarihi okunmaktadır. Dar'üs-sa-

girildiğinde

ade Odası'nın iç kısmına girildiğinde, klasik

Cariyeler Taşlığı'nda yalnızca alt katta yer alan

desenli örneklerle desen açısından yoğun

Kadınefendilere ait üç odada çini kaplama

biçimde Avrupa çinilerinin etkisini taşıyan

vardır.

17. ve 18. yüzyıl Kütahya- Tekfur çinileri ve

çinileriyle kaplı, ocaklı nöbet odasından

18. yüzyıl İtalyan çinileri ile bu dairenin üst

geçilerek ulaşılan Valide Sultan Sofası'nda

katında yer alan Şehzâdeler Mektebi'nde ise

duvarlar ve ocak yüzeyi çini ile kaplıdır. Vazo

iki bölümlü ana mekân, arka odada ocak,

kompozisyonlu bir panonun dikkat çektiği

tuvalet ve Kızlar Ağası Dairesi ise 17. yüzyıl

mekânda

duvar

Kütahya imalatı çinilerle kaplıdır. Burada

çinilerinin

arasında

zengin bitkisel süslemeli panoların arasında

Kütahya çinileri de seçilir. Buradan girilen

dikkat

çeken,

Karaağalar

Mesci-

yılları

arasında

soldaki

Cariyeler

yenilenmişlerdir.

koridordan

Taşlığı'ndan

yüzeyinde

ulaşılan

17.

yüzyıl

17.

Cumhuriyet

yüzyıl
dönemi

di'nin

Valide Sultan'ın özel dairesi, çini süsleme

mihrabındaki panonun çok yakın bir benzeri

açısından Harem'in en ilginç ve ayrıcalıklı

olan Kâbe tasvirli panoda," Teber- dâr-ı Hâssa

yerlerinden birini oluşturmaktadır. Duvarları

Ali İskenderiye “ ismi ile 1077 / 1666-67 tarihi

kaplayan vazodan çıkan zengin çiçekli, bahar

ile aynı usta ve tarihi veren bir kitabe bulunur.

dallı

Harem'in bundan sonraki

döneminin karakterini tam olarak yansı-

girift

desenli

panolar

17.

yüzyıl
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tan çok başarılı örneklerdir (R-3). Dairenin

Burada revaklı avlunun etrafını saran

ibadet odası niteliğindeki ikinci mekânında

mekânların

buranın

Yalnızca taşlığın Valide Sultan Odaları ile

işlevine

uygun

olarak

karşılıklı

cepheleri

Ocaklı

pano yerleştirilmiştir. Kıble tarafındaki Kâbe

kısımlar gibi çini kaplı olduğu anlaşılan)

tasvirli panoda yine “Teberdâr-ı Hâssa Ali

yüzeylerinde bugün onarım sonucu yapılan

İskenderiye" ismi ile 1077/1666-67 tarihine

kalem işi bezemeler vardır. Taşlığın revak

ulaşılması aynı ustanın Haremde bir dizi

arkasındaki duvarlarını 17. ve 18. yüzyıla ait

çalışmaya

göstermektedir.

çok çeşitli desen ve kalitedeki karo çiniler ve

Valide Sultan Sofası'nın arkasındaki kapıdan

panolar kaplar. Harem'in büyük çaplı bir

çıkılan

Valide

attığını

yenilemeden

geçtiği

yerleştirilmiş

olan

yüzyıl İtalyan çinileriyle birlikte homojen

Karaağalar Taşlığındaki çinilerle çağdaş olup,

olmayan, geçirilen onarımların izlerini taşıyan

aynı üsluptaki örneklerdir. Duvarları kaplayan

bir kaplamayla karşılaşılır. Harem'de 2011

panolarda yer yer görülen düzensizlikler

yılından

restorasyon

süreç içinde geçirilen değişimlerin eseridir.

çalışmalarında bu mekânlar gibi tüm çinili

18. yüzyıl çinilerinin varlığı bu dönemde

yüzeylerde

farklı

geçirilen bir onarımla ilgilidir. Valide Taşlığına

desendeki, sonraki tamirlerde yerleştirilmiş

açılan Haseki Dairesi'nin birinci ve ikinci

çinilerin ayıklanarak yüzeyden çıkarılması ve

katındaki tüm odaları çinilidir, 17. ve 18.

bunların yerlerine depolardan seçilen orijinal

yüzyıl Osmanlı sır altı çinilerinin görüldüğü

desendeki çinilerin yerleştirilmesi ile özgün

mekânların

görünüme kavuşturma yolunda önemli bir

Dairesi'nin de içinde olduğu dekorasyonu

çalışma

rokoko tarzda yenilenmiş odalarda farklı

eden

uyumsuzluk

üst

oluşturan

yürütülmektedir.

Valide

Sultan

18.

dönemde

diğer

kat

devam

bakan

(önceden

odalarında, 17.-18. yüzyıl Kütahya ve 18.

beri

Taşlığı'na

tarafındaki

çinilidir.

duvarlara Kâbe ve Medine tasvirli birer çini

imza

Sofa

tamamıyla

17.

dışında

yüzyıl

buraya

yüzyıl

kalan,

Hollanda

çinileri,

Başhaseki

Sofası'ndan sarı ve mavi renklerin hâkim

desende

olduğu 18. yüzyıl İtalyan çinileriyle kaplı bir

çinilerine yer verilmiştir. Valide Taşlığı'na

ve

İtalya

koridordan Valide Sultan Taşlı- ğı'na ulaşılır.

açılan Saltanat Kapısı'ndan geçilen Ocaklı
Sofa'da tüm duvarlar, pencere içleri de dâhil
çinilidir. Ağırlıklı olarak 17. yüzyıl sır altı
çinilerinin yanında 18. yüzyıl Kütahya çinileri
de kullanılmıştır. Buranın devamında yer alan
Çeşmeli Sofa'da ise duvarları 17. yüzyıl sır altı
çinileriyle, 18. yüzyıl Tekfur çinileri kaplar.
Mavi yeşil ve kiremit kırmızısı tonlarının
hâkim olduğu 17. yüzyıl çinilerinin yanında,
kobalt mavisi, mercan kırmızısı ve parlak yeşil
renkleri, Çintemâni, bulut, lale ve penç
desenleriyle Tekfur çinileri fark edilmektedir.

(R-2) Harem, Valide Sultan Dairesi

Duvar

kaplamasında

20.

yüzyıl

Kütahya

imalatı çiniler de bulunur.
329
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(R-4) Harem, Hünkar Sofrası

Çeşmeli Sofa'dan sola dönüldüğünde

yenileme döneminden kalmış örneklerdir.

ulaşılan Hünkâr Sofası'nda, 16. yüzyıl sonları

Hünkâr Sofası'ndan ulaşılan III. Murad Odası

olarak düşünülen inşa dönemine ait çini

giriş sofası, iç hacmin bir kısmını alacak

süslemeden iz kalmamıştır, bugün duvarları

şekilde 17. yüzyıl'da inşa edilen Çifte Kasırlar

üç taraftan kuşatan Bakara sûresinden bir

yüzünden bugün daralmış durumdadır.

ayet içeren çini kitabe frizi 1665 yangınından
sonra yapılan onarım dönemine aittir ve
1077/1666-67 tarihini taşımaktadır (R-4).

Sofanın duvarlarını bugün 16. yüzyıl'ın
çok kaliteli örnekleriyle, 20. yüzyıl imalatı
örneklerin iç içe olduğu karma bir malzeme

18. ve 19. yüzyıllarda dönemin anlayışına

kaplar. Buradan karşılıklı olarak duvarlarında

uygun olarak dekore edilen ve tef- rişatı

16. yüzyıl'ın parlak renkleriyle göz alıcı bahar

yapılan mekânın duvarlarına ahşap çıtalardan

dalı desenli panolarının yer aldığı bir girişten

yapılan bölümlemeler içine gelecek şekilde

III. Murad Odası'na girildiğinde; mekânda

Hollanda çinileri yerleştirilmiş, aynı dönemde

duvar yüzeyleri,

yenilendiği bilinen Hünkâr ve Valide Sultan

içlerinde

Hamamları'nın

renkleri ve iri hatayî çiçekleri, saz yaprakları

da

çini

%

kaplamaları

Çin

kabarık

pencere, niş ve dolap
mercan

bulutlarının

öne

kırmızılı
çıktığı

canlı

değiştirilmiştir. Bugün Hünkâr Hamamı'nda

ve

zengin

niş içinde görülen 18. yüzyıl Kütahya karoları

desenleriyle Osmanlı Çiniciliği'nin en parlak

ile Valide Sultan Hamamı'nda duvar yüzeyi ve

dönemini yansıtan, 16. yüzyıl İznik çinileriyle

niş içlerindeki İtalyan, Hollanda ve Kütahya

karşılaşılır. Ocak yüzeyinin üzeri bahar dallı

çinileri bu

bir kompozisyonla kaplanmış-
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Kubbeli Kasır, soldaki mekânın ise IV. Mehmed Kasrı olarak adlandırıldığı yapıda katlı ve
ayaklı vazolardan çıkan uzun ve girift çiçek
dallarıyla selvi desenlerinin seçildiği panoların
kalabalık kompozisyonlarında, özellikle Valide
Sultan Dairesi, Şehzade Mektebi, Şadırvanlı
Sofa ve Kadınefendi Daireleri'nde görülen
örneklerle üslup ortaklığı söz konusudur.
Bugün, IV. Mehmed Kasrı'nın zemininde
taban seviyesinin altında görülen 16. yüzyıl
çinileri, restorasyon sırasında ortaya çıkarılmış
olup, kasır yapılırken III. Murad Odası'nın
yıkılan giriş sofasından döşeme ile birlikte
ulaşan parçalardır. Çifte Kasırlar'ın dış cephe
kaplamasının

büyük

ölçüde

yenilenmiş

olduğu 17-18. yüzyıl örneklerinin arasında
yoğun biçimde görülen Cumhuriyet dönemi
Kütahya çinilerinden anlaşılmaktadır. Kubbeli
Kasırdan sonra yapılan IV. Mehmed Kasrı'nın,

%

III. Murad Odası giriş sofasını kesen, bombeli

(R-5) Harem, III. Murad Has Odası

şekildeki kavisli duvarında ise 16-

tır (R-5). III. Murad Odası'nın Haliç'e bakan
cephesine, üç pencereden ortadaki kapıya
dönüştürülmek suretiyle 17. yüzyıl başında
eklenmiş

olan

I.

Ahmed

Odası

küçük

ölçülerde kubbeli bir mekândır. Mekânda
duvarlar, pencere ve niş içleri ile kubbe
geçişleri de dâhil olmak üzere 17. yüzyıl
başlarına

ait

zengin

çiçek

motiflerinin

görüldüğü çinilerle kaplıdır (R-6). 17. yüzyılda
III. Murad Odası'nın önüne giriş sofasının
kuzey duvarı yıkılmak suretiyle yaptırılan, iki
ayrı odadan oluşan, 18. yüzyıldan itibaren de
Veliahd

Dairesi

olarak

kullanılan

Çifte

Kasırlar'da, iç mekânda dönemin başarılı
kompozisyon özelliklerini taşıyan panolar ve
ulama

çinilerle

etkileyici

bir

atmosfer

yaratılmıştır. Girişten sonraki ilk mekânın

(R-6) Harem, I. Ahmed Has Odası
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17. yüzyıldan farklı desenlerdeki devşirme

sı, hamam, mescit gibi kısımlardan oluşur.

çinilerle oluşturulan ilginç kaplamada ortadan

Yapıda; cephe kısmı, iç mekân ve mescit

mermer bir sütunun böldüğü renkli taş

içindeki mihrap çini bezemelidir. Koğuş

geçmeli kemerlerle bir mimari betimleme

cephesinde değişik desen özellikleri gösteren

içinde verilen şemseli, bahar dallı 16. yüzyıl

çiniler 17. yüzyılın karakteristik örnekleridir.

panoları dikkat çeker.

Burada

Başhaseki

Dairesi'nin

Mabeyn

Taşlı-

ğı'na bakan, “Cinlerin Meşveret Yeri” olarak
adlandırılan uzun cephede yüzeyin tamamı
çini kaplıdır. Çiniler süreç içinde geçirilen
değişimlerin

sonucu

olarak

farklı

dönemlerdendir. Çifte Kasırlar'ın dış cephesi
gibi

orijinal

çinilerinin

çinilerle

birlikte

kullanıldığı

20.

görülür.

yüzyıl

Cephede

köşede yer alan, üzerinde “Arafat Dağı”
yazısının

okunduğu,

Arafat'ı

betimleyen

tarihsiz çini pano dikkat çekicidir. Panonun
Harem

Karaağalar

Mescidi'ndeki

“Arafat”

temalı panonun yakın bir benzeri olması, aynı
ustanın (Teberdâr-ı Hâssa Ali İskenderiye'nin)
eseri olduğunu düşündürmektedir.

kısmen,

iç

kısımda

ise

duvar

yüzeylerinde daha yoğun biçimde görülen
20. yüzyıl Kütahya çinileri Cumhuriyet dönemi
onarımlarında

konmuş

olan

örneklerdir.

Mescidin bütün yüzeyi çini kaplı mihrabında
16

ve

17.

yüzyıl

kullanılmasıyla

örneklerinin

ilginç

bir

birarada

kompozisyon

yaratılmıştır.

Arz Odası
Aslı

Fatih

dönemine

inen,

Kanuni

döneminde aynı temel üzerine inşa edilen
yapı, 1856 yılında bir yangın sonucunda
büyük

ölçüde

Abdülmecid

tahrip

olmuş

tarafından

ve

Ampir

Sultan
üslupta

yenilettirilmiştir. Arz Odası'nın cephesinde,
giriş kapısının iki yanında ve Pişkeş Kapısı'nın

Mabeyn Taşlığı'na açılan bir diğer yapı,

tek tarafında pano ve zeminde süpürgelik

ahşap konak tarzı mimarisiyle dikkat çeken,

kısmında ise karo çiniler vardır. Çinilerin

iki katlı, ön kısmı revaklı olan Gözdeler

tamamı 16. yüzyıla tarihlenen renkli sır

Dairesi'dir. 18. yüzyılda yapılan yapının iç

tekniğinden örnekler olup, 19. yüzyıldaki

mekânında dönem örneklerinden Hollanda

onarım sırasında buraya konmuştur. Renkli sır

ve Kütahya çinileri bir arada kullanılmıştır.

tekniği Timurlu çini sanatından Osmanlı
Sanatına girmiş bir tekniktir. Tebrizli ustalar

Zülüflü Baltacılar Dairesi

ve bu tekniği onlardan öğrenen Osmanlı

Sarayda farklı işleri üstlenen bir hizmetli

ustalarınca üretildikleri bilinen bu çinileri, 15

sınıfı olan Zülüflü Baltacılar Ocağı için tahsis

ve 16. yüzyılda Bursa, Edirne ve İstanbul'daki

edilen yapı, ikinci avluda Harem giriş kapısına

(Bursa

bitişik

Baltacıların

Muradiye Camii, İstanbul Çinili Köşk, Yavuz

ikametleri için inşa edilmiş olan, bir avluya

Sultan Selim Camii ve Türbesi, İstanbul

açılan iki katlı koğuş düzenindeki küçük

Şehzade Mehmed Türbesi, İstanbul Kara

kompleks yapı, çubuk oda

Ahmed Paşa Camii gibi) bazı Osmanlı

konumdadır.

Zülüflü

Yeşil

Camii

ve

Türbesi,

Edirne

yapılarında görürüz.
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(R-7) Hırka-i Saadet Dairesi, Şadııvanlı Sofa

Hırka-i Saadet Dairesi

mavi tavuş kuşunun tasvir edildiği panolar,

Aslı Fatih Sultan Mehmed dönemine
inen yapı birçok yenilemeden geçmiştir.
“Şadırvanlı Sofa”, “Destimal Odası”, “Arzhane” ve “Has Oda” olarak adlandırılan dört
mekândan ibaret olan yapının iç ve dışında
16. 17. ve 18. yüzyılın değişik desendeki
ulama

karo,

bordür

çinilerinin

birarada

kullanılmasıyla görsel açıdan çok zengin bir
görünüm yaratılmıştır (R-7). Padişahın özel
dairesi

konumundaki

Has

Oda'nın

içini

kaplayan çinilerin tamamı 16. yüzyıldan olup,
III. Mehmed zamanında 1597'deki yenileme
sırasında konmuş İznik imalatı, dönemin çok
kaliteli ürünleridir. Mekânda özgün bitkisel
kompozisyonlarıyla

dikkat

çeken

panolar

devrinin en başarılı örneklerindendir. Özellikle
madalyon içindeki beyaz çiçekli bahar ağacı
üzerinde ölümsüzlük ve cennetin simgesi
karşılıklı iki

%

figürlü oluşlarıyla istisnai örneklerdir. Has
Oda'da günümüze iyi durumda ulaşmış
çiniler,

Topkapı

Sarayı'nın

16.

yüzyıla

tarihilenen az sayıdaki in situ çinileri arasında
en önemli grubu oluştururlar. Yapının dış
cephe düzenlemesinde de çini belirleyici,
hâkim bir unsurdur. Giriş cephesinde ulama
Tekfur çinisi karo ve bordürlerle oluşturulan
klasik

normlardaki

kaplamanın

aksine

Mermer Sofa'ya açılan yan ve Altın- yol
tarafındaki arka cephede Mısır'dan getirilmiş
renkli mermer ve porfir levhalarla birlikte
çininin

kullanılması

ile

çok

farklı

bir

kompozisyona gidilmiştir. Bu cephelerde iki
renkli yüzey malzemesinin birbirini ezmeden,
çok dengeli biçimde kullanımına tanık olunur.
Aynı zamanda bu cephelerde altta yazılı
kartuşlardan oluşan ince kitabe kuşağı, üstte
geniş dini içerikli kitabe ku-
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şakları ve aralarda da değişik istifteki yazılı

mimari oranlarında rol oynadığı, duvar ve

panolarla hat sanatının çini üzerinde çok

pencere taksimatı ile pencere ölçüleri ve

ilginç örnekleri verilmiştir.

formlarının düzenlenişinde belirleyici olduğu

III. Ahmed Kütüphanesi

kaynaklarda ifade edilmektedir.

Kütüphane,
Sultan

II.

Enderun

Selim

Avlusu'nda-

Ağalar Camii

Havuzlu

Enderun'da (III. Avluda) yer alan Ağalar

Köşk'ün yerine Sultan III. Ahmed tarafından

Camii, Fatih Dönemi'nde inşa edilmiştir. 18.

1131/1719 tarihinde yaptırılmıştır. Kütüphane

yüzyıl'da onarımdan geçmiştir. Bugün Yazma

için İstavroz Bahçesi, Mustafa Paşa Yalısı,

Eserler Kütüphanesi olarak kullanılan yapının

Kandilli Bahçesi ve Emirgüne Yusuf Paşa

içi 17. yüzyıl sır altı çinileri ile kaplıdır.

Saraylarından

çini

belgelerinden

öğrenilmektedir.

kütüphanenin

Dönemi'nden

ki

içinde

getirildiği
beden

arşiv

Duvarlarda zengin bitkisel desenli panolar ve

Bugün

çini yazı kuşakları yer alır. Bir panonun

duvarlarının

üzerine oturtulmuş Kâbe tasvirli küçük çini

tamamı ile pencere içlerini kaplayan çinilerin
inşa döneminden hayli erken bir döneme 16
ve 17. yüzyıla tarihleniyor olması, bu bilgiyi

pano önemlidir.

Revan Köşkü

doğrular. İç mekâna görsel açıdan büyük

IV. Avlu'da Mermer Sofa'da yer alan,

zenginlik katan çiniler döneminin gayet

1635 tarihinde Erivan'ın fethi üzerine IV.

kaliteli

Murad tarafından yaptırılan Revan Köşkü

örneklerindendir

(R-8).

Çinilerin

sekizgen planlı, kubbeli bir yapıdır. Dıştan

doğrudan tasarımı etkilediği, yapının iç

(R-8) III. Ahmed Kütüphanesi, iç mekan
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mermer ve porfir kaplamalı olan yapının

rak Revan Köşkü'nü tekrarlayan yapı farklı

beden duvarlarının üst yarısı çini kaplamalıdır.

olarak

İçte ise kubbe eteğine kadar duvar yüzeyleri

duvarların alt yarısı mermer ve porfir ile, üst

ile pencere içleri çinilidir. Hem dışta, hem de

yarısı Revan Köşkü'ndeki çinileri desen olarak

içte kullanılan çiniler 17. yüzyılın ortalarına

tekrarlayan

doğru Osmanlı Sanatında ortaya çıkan sır

duvarları, kemer yüzeylerini, pencere içlerini

altına mavi-beyaz, turkuaz, yeşil dekorlu

ve niş yüzeylerini kaplayan çinilerle zengin bir

çinilerdir. Çiniler 17. yüzyıl için karakteristik

süslemeye

hatâyi, stilize çiçek, yaprak, kıvrık dal ve bulut

örneklerini veren karo çiniler arasında “Saz

motiflerinden oluşan merkezi bir desene

Üslubunda”

sahiptirler. Aynı renklerde çiniden dilimli

mavi-turkuaz renk panolar son derece dikkat

kemerlerin

yüzey

çekicidir. (R-9). Bu panolardan bazılarında

duvarlarla kontrast oluşturacak şekilde sarı,

vazodan çıkan iri saz yaprakları ve çiçek

yeşil, kobalt mavisi, turkuaz, kiremit kırmızısı

dalları

ve siyah renklerinde renkli sır tekniğinde 16.

duvarlarda yer alan diğer iki panoda ise

yüzyıl çinileri ile kaplanmıştır.

hançer yaprak ve hatayili kıvrık dalların

örttüğü

nişlerde

iç

daha

büyük

çinilerle

sahiptir.

boyutludur.

kaplıdır.

17.

hançer

arasında

İç

kısım;

yüzyılın

yapraklı,

kuşlar

Dıştan

vardır,

kaliteli
hatayili

karşılıklı

altında bir çift kilin (ejder atı) gibi fantastik bir

Bağdat Köşkü

hayvan figürüne yer verilmiştir. Kuş ve ejder

IV. Avluda Mermer Sofa'da yer alan yapı

atı

figürlü

bu

panolar

Sünnet

Odası

Bağdat'ın fethi üzerine 1639'da IV. Murad

cephesindeki 16. yüzyıl panolarının başarılı

tarafından yaptırılmıştır. Plan ola

birer kopyasıdır. Duvarların orta noktasını
çiniden çepeçevre geniş bir yazı kuşağı

(R-9) Bağdat Köşkü,
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çevirir. Sedef kakmalı ahşap ve mermerden

lacivert üçgen çinilerle ve sır altına ma-

dilimli kemerli örttüğü nişlerde Revan Köşkü

vi-beyaz

gibi sarı, kobalt mavisi, yeşil turkuaz ve beyaz

çerçevesindeki dilimli madalyon formundaki

renkleriyle dikkat çeken renkli sır tekniğinde

örnekler dikkat çekicidir. Yine Hırka-i Saadet

16. yüzyıl çinileri kullanılmıştır.

Dairesi'nin cephesinde yer alan turkuaz

dekorlu

altıgen

karolarla,

kapı

üzerine kobalt mavi renk dekorlu sır altı çini

Sünnet Odası

bordürler burada da kullanılmıştır. Ayrıca 16.

IV. Avluda yer alan yapı 1641 tarihinde

yüzyıldan beş adet “saz üslubunda” kıvrık

Sultan İbrahim tarafından inşa ettirilmiştir.

hançer yapraklı, vazolu, kuş ve kilin motifli

Yapının Mermer Sofa'ya açılan giriş cephesi

mavi-beyaz yekpare pano yer alır. “Saz

çini kaplamasıyla çok ilginç bir görünüm

Üslubu”nun ana motifleri, kıvrık, sivri uçlu,

sunar. Ortada eksenden sağa kayık kapı ile bir

hançer

pencerenin yer aldığı cephede 16. ve 17.

çeşitlemeleridir. “Saz üslubunu” başlatan kişi,

yüzyılın çok kaliteli çinileri bir arada, ilginç bir

Yavuz Sultan Selim zamanında Tebriz'den

kompozisyon

(R-10).

gelerek, 1520 yılında girdiği Saray'da Ehli

Cephede kullanılan yüksek kalitedeki 16.

Hiref teşkilatında nakkaşbaşı- lığa kadar

yüzyıl çinileri özel üretim örnekler olup,

yükselmiş olan Şahkulu'dur. Bu panolar

Saray'ın çeşitli mekânlarından sökülmüş ya da

Kanuni

stoktaki mevcut çinilerden seçilmiş olmalıdır.

Şahkulu'ya atfedilmektedir. Kapının sağında

Çiniler arasında Timurlu üslubunu gösteren

ve solunda bu mavi-beyaz renkli panoların

altın yaldızlı

arasına yerleştirilen birer pano

içinde

sunulmuştur

formundaki

döneminde

yapraklarla,

eserler

vermiş

hatayî

olan

(R-10) Sünnet Odası, giriş cephesi
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ile simetrik bir düzenleme yapılmıştır. Solda

yıl sır altı çinileri de görülür. Farklı teknik ve

16. yüzyıldan renkli sır tekniğinde ulama karo

farklı yüzyıl çinileri bir arada kullanılmıştır. İç

çinilerle oluşturulmuş bir panoya, sağda da

mekânda duvarlar, pencere içlerinin tabanları

sır altına çok renkli, bahar dalı kompozisyonlu

ve niş içleri çinilidir. Pencere alınlıkları 16.

bir 16. yüzyıl panosuna yer verilmiştir. Bahar

yüzyıldan

dallı pano, III.Murad Oda- sı'nın giriş yan

kaplıdır. İç mekânda 16. ve 17. yüzyıl ulama

duvarlarında yer alan panoların bir benzeridir

karo ve bordür çinilerinin yanında görülen 18.

ve

yüzyıl Kütahya çinileri ise, bu dönemde

aynı

dönemdendir.

Bunun

dışında

cephede mavi, yeşil tonlarıyla, az olarak

renkli

sır

tekniğinde

çinilerle

geçirilen bir onarımla ilgilidir.

kırmızının seçildiği 17. yüz

%
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PADİŞAH PORTRELERİ SEKSİYONU

Dr. Selin İPEK*

Topkapı

Sarayı

koleksiyonu,

Müzesi

Osmanlı

Resim

1924-1952

yılları

arasında

Topkapı

Devleti'nin

Sarayı Müzesi Müdürü olarak görev yapan

kuruluşundan itibaren hüküm süren otuz altı

Tahsin Öz, “Hayatım” adlı kitabında, Resim

padişahın

farklı

Galerisi Bölümü'nün oluşumu ile ilgili bilgiler

dönemlerde yapılmış portrelerini içermekte

çeşitli

vermiştir. Bu eser sayesinde, 1938 yılının

ve “padişah portreciliği” açısından zengin bir

Kasım

koleksiyon

Koleksiyon,

katındaki büyük salon ve iki odada resimlerin

sultanların kendilerine veya atalarına ait

sergilendiğini, 1974 yılında resimlerin ikinci

portreleri Saray hazinesinde korumaları ve

kez

biriktirmeleriyle oluşmuştur. Sarayın 1924

gerçekleştiğini ve sergilemenin uzun yıllar

yılında

Atatürk'ün

sürdüğünü ve bununla birlikte harap olan

emriyle müze haline getirilmesinden sonra,

bazı tabloların tamir ettirildiğini öğrenmiş

bağış ve satın alma yoluyla koleksiyon

bulunmaktayız.

Gazi

tekniklerle

oluşturmaktadır.

Mustafa

Kemal

ve

büyümüş, zamanla Dolmabahçe ve Yıldız gibi
geç dönem saraylarından gelen resimlerin de
eklenmesiyle

daha

da

zenginleşmiştir.

Koleksiyona en son katılan eser ise 2016
yılında Bakanlığımız tarafından Sotheby's
müzayede evinden satın alınan Sultan II.
Osman'ın tahta çıkışını gösteren yağlıboya
tablodur.

ayında

Hazine

sergilenmesinin

Günümüzde
portrelerinden
Sarayı'nın

Koğuşu'nun

yine

ise;

seçilmiş

Enderûn

adı

aynı

üst

yerde

Osmanlı

padişah

tablolar,

Topkapı

verilen

üçüncü

avlusundaki Has Oda Koğuşu'nda “Padişah
Portreleri Seksiyonu” adı altında padişahların
tahta çıkış sırasına göre sergilenmektedir.
Koğuş, 2000 yılında “Padişahın Portresi,
Tesavir-i Âl-i Osman” sergisi sebebiyle orijinal

suluboya,

mimarî unsurlar korunarak restore edilmiştir.

pastel, karakalem ile fildişi ve gravür gibi

Koleksiyondaki

Günümüzde müzemizi gezen ziyaretçiler bu

çeşitli

mekânda padişah portrelerini görme imkânı

tekniklerle

padişahların,
şehzadelerin,

yağlıboya,
yapılmış

olan

hanedan
önemli

devlet

eserler;

kadınlarının,
adamlarının,

Cumhuriyet dönemi sanatçı ve aydınlarının
portreleri ile peyzaj, tören, günlük yaşam

bulmaktadırlar.

Osmanlı Padişah Portreciliği
Yaşadığı

dönemde

üslup çeşitliliğinin yanı sıra, farklı kültür ve

padişahı Fatih Sultan Mehmed'dir. Padişah

disiplinlerden

portreciliğinde, Fatih'ten önceki sultanların

sanatçı

çeşitliliği

açısından da zengindir ve portre alanındaki

yaptıran

ilk

poz

konulu resimlerden oluşmaktadır. Konu ve
gelen

portresini

sanatçılara

vererek

Osmanlı

dış görünüşleri tarihî metinlerde anlatıl-

en eski ve önemli koleksiyonlardandır.
* Topkapı

Sarayı Müzesi, Resim Böiümü Uzmanı
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dığı biçimde veya tamamen hayalî olarak

içine alınmıştır. Portrenin yer aldığı kaideden,

betimlenmiştir. Fatih'ten sonra tahta çıkan

hükümdarlık

padişahların birçoğu portresini yaptırmıştır.

mücevherlerle süslü işlemeli bir kumaş sarkar.

Bizzat padişahın siparişi üzerine Ehl-i Hiref

Kaidenin

teşkilatının

nakkaşhanesinde

iki

alameti
yanındaki

olarak
yazılar

üzeri
çok

iyi

çalışan

okunamamaktadır. Ancak sağ taraftaki yazıda

sanatçıların kitap resmi geleneğinde yaptığı

yer alan ve dünyanın fatihi anlamına gelen

portreler; nakkaşlar padişahı yakından görme

sıfat,

olanağına sahip olduklarından, padişahların

koymaktadır. Kemerdeki motifler ve kumaş

fiziksel özelliklerini gerçekçi bir biçimde

İtalyan Rönesans portrelerinde sık rastlanan

yansıtır.

öğelerdir. Resmin sağında ve solunda üçer

Osmanlı

padişahlarının

portreleri

Avrupalı ressamlar tarafından da çok sayıda
üretilmiştir. Batılı ressamlar, bazen kitap
resimlerindeki

portrelerden,

bazen

erken

tarihli gravürlerden esinlenerek, bazen de
hayalî olarak Avrupa'daki Osmanlı imajına

resmin

politik

ifadesini

ortaya

üçer yerleştirilmiş altı taç motifi Fatih'ten
önceki padişahları, işlemeli örtü üzerindeki
yedinci

taç

ise

Fatih'i

simgeler

(R-1).

Günümüzde bu tablonun Feyhaman Duran
tarafından

yapılmış

olan

kopyası

sergilenmektedir (17/791).

uygun padişah portreleri betimlemişlerdir.
Ressamların bir kısmı, Osmanlı topraklarına
seyyahların veya elçilerin maiyetinde gelerek,
Ulufe, Cuma selamlığı, Bayram vb. törenlerde
padişahları yakından görme olanağına sahip
olduklarından

daha

gerçekçi

portreler

yapabilmişlerdir.
Padişah Portreleri Koleksiyonu'nun öne
çıkan

örnekleri

arasında

Fatih

Sultan

Mehmed'in portresi yer alır. Bu portre, Fatih
Sultan Mehmed'in orijinali bugün Londra'da
National Gallery'de sergilenen ve Gentile
Bellini'ye atfedilen portresinden, Sultan II.
Abdülhamid'in ressamı Fa- usto Zonaro
tarafından

büyütülerek

kopya

edilmiştir.

Sultan II. Abdülhamid tarafından sanatçıya
sipariş edilen portrede Fatih dörtte üç

(R-1) Fatih Sultan Mehmed, Fausto Zonaro,
1907, TSM. 17/65

profilden büst şeklinde, üzerinde kürklü
kaftanı ve başında kırmızı serpuşlu şişkin
ulema sarığı ile resmedilmiş ve Venedik tarzı
kemer biçiminde bir çerçeve
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16. ve 17. yüzyıllarda Padişah
Portreciliği

dişah

kullanılmıştır.

Müze koleksiyonunda Osmanlı padişah
portreciliğinin

gelişiminde

portrelerinde

önemli

rol

oynayan bir grup portre, Venedikli ressam
Paolo Veronese'e (1528-88) veya atölyesine

model

Günümüzde

koleksiyonunda

bulunan

ve

olarak
Saray
Veronese

atölyesine atfedilen padişah portrelerinin
Donado kalyonuyla İstanbul'a gelen portreler
olduğu düşünülmektedir.

portrelerinin

Bu seriyle örtüşen ikinci bir padişah

önemi, Osmanlı Sarayı'nın isteği üzerine

portreleri serisi günümüzde Münih'te Alte

yaptırılmış olmalarıdır. Bu istek, 16. yüzyılda

Pinokothek koleksiyonunda bulunmaktadır.

padişah

1885'e

atfedilmektedir.

Veronese

portreciliğine

verilen

önemi

ve

tutumu yansıtır.
İçinde Osman Gazi'den Sultan III. Murad'a kadar olan on iki padişahın hayatı ve
saltanat

kadar

portrelerin

Paolo

(Caliari)

Veronese tarafından yapıldığı kabul edilmiş,

dönemlerine

ilişkin

bilgilerin,

görünüşlerine ait tariflerle birlikte verildiği ilk
tarihi metin, Sultan III. Murad döneminde,
şehnameci Seyyid Lokman Aşurî tarafından
Osmanlı Türkçesi ile yazılan ve Nakkaş
Osman tarafından

resimlenen

Şemâ’ilnâ-

ancak resimlerdeki nitelik farkları tek bir
sanatçıdan

çok

bir

atölye

üretimini

çağrıştırdığından, bu tarihten sonra resimler
Veronese Atölyesi'ne atfedilmiştir. Bu seri,
Osman Gazi'den Sultan III. Murad'a kadar
olan on iki padişahın portresi, İsa ve Musa
Çelebilerin portreleri ile toplam on dört
portreden oluşmaktadır.

eklenmesiyle

Topkapı Sarayı serisi ise, bir kısmı

padişahlar albümü niteliği kazanan bu eser,

Veronese atölyesine atfedilen, bir kısmı da

Osmanlı resim sanatında ilktir ve hazırlanma

Veronese

aşamasında önceden hazırlanmış kaynaklar

nitelendirilebilecek on beş adet padişah

model oluşturmuştur. Nakkaş Osman ve ekibi

portresini içermektedir. Fakat Münih serisi

geçmişteki sultanların

giyim

gibi Osman Gazi'den III. Murad'a kadar

tarzlarına dair bilgiye ihtiyaç duymuş ve yeni

kesintisiz bir seri oluşturmamaktadır. Topkapı

bir serinin hazırlatılması gerekli görülerek

Sarayı serisinde Musa Çelebi, II. Bayezid,

Sadrazam

Paşadan

Yavuz Sultan Selim ve III. Murad portreleri

portrelerinin

yoktur. Buna karşın Yıldırım Bayezid, II. Murad

me'dir.

Sultan

portrelerinin

Sokul-

lu

portrelerine,

Mehmed

Avrupa'da

yapılan

sultan

getirilmesi

istenmiştir.

Sokullu

üzerine

Venedik

Balyosu

atölyesi

kopyası

olarak

talep

ve Fatih Sultan Mehmed'in ikişer, Çelebi

Niccolo

Sultan Mehmed'in ise üç portresi vardır.

sultan

Serideki portreler, yarım figür portre olarak,

sağlamıştır.

her biri değişik ve anlık pozlarda çalışılmıştır,

Hazırlanan portreler, 5 Eylül 1579'da Donado

yüzler ifadelidir, giysi ve başlıklar gerçekçi

kalyonuna yüklenmiştir. Nakkaş Osman'ın

değildir. Her portrede figürün genellikle

resimlediği kitaptaki padişah portreleri bu

başının yan tarafında ismi ve Romen rak-

tarihten sonra Osmanlı pa

kamıyla saltanat sırası yazılıdır. Bu seriden

Barbarigo'dan

Venedik'te

portrelerinin

getirtilmesini

bu

mevcut

340

TSM_REHBER_YENI.indd 340

#

08/08/2018 14:35

II. Bayezid'in portresi padişah portreleri

18. yüzyılın ikinci yarısında padişah

salonunda sergilenmektedir (17/ 5).

portreciliğinin yeni bir türü olarak büyük

17. yüzyıl, Osmanlı padişah portreciliğinde resimli silsilenâmelerin ortaya çıktığı
dönemdir. İlk kez III. Mehmed döneminde
hazırlanan ve oturur biçimde betimlenmiş
peygamberler
madalyon

ile

padişah

çerçeveler

portrelerinin

içine

alındığı

silsi-

lenâmeler, şemâ'ilnâmelerin farklı bir biçimle
sürdürüldüğü el yazmalarıdır ve 19. yüzyılın
ortalarına kadar yapılmaya devam etmiştir.

boyutlu soyağacı tabloları görülür. Avrupa'da
kraliyet ailelerinde ve soylu çevrelerde yaygın
olan soyağaçları ilk kez Sultan I. Abdülhamid
(1774-89) döneminde ortaya çıkmış; bundan
sonra III. Selim (1789-1807) döneminde
yaygınlaşarak 19. yüzyılın ortalarına kadar çok
sayıda yaptırılmıştır. Soyağacı resimlerinde,
padişah portreleri tüm tabloyu kaplayan bir
ağacın dallarına asılı madalyon şeklindeki
çerçeveler içine yerleştirilmiştir. Madalyonlar

18. yüzyıl ve 19. yüzyılın ilk
çeyreğinde Padişah Portreciliği

birbirine dallar veya kurdelelerle bağlanmıştır.
Padişah portreleri seksiyonundaki ilk

Geleneksel Osmanlı kitap resminde, 18.

eser, soyağacı tablolarının son örneklerinden,

yüzyıl başlarında Levnî, Abdullah Buhârî, Ali

1867'de

Üsküdarî gibi sanatçıların eserlerinde Batı

yapılmış olan büyük boyutlu, tuval üzerine

resmi

yağlıboya tablodur (R-2). Tabloda, Osman

etkileri

denemeleri)

(ışık-gölge,

görülmeye

perspektif

başlamış;

kitap

resminden tuval resmine geçiş ise 18. yüzyıl
ikinci

yarısında

Rafael'e

olmuştur.

atfedilen

ilk

Saray

Sultan

Abdülaziz

döneminde

Gaziden Sultan Abdülmecid'e kadar olan
padişahlar resmedilmiş en üstte Sultan

ressamı

örnekler

Saray

koleksiyonunda bulunan Sultan I. Mahmud,
Sultan III. Mustafa ve Sultan I. Abdülhamid'in
büyük

boy

Seksiyonda

yağlıboya

portreleridir.

sergilenen

Sultan

I.

Abdülhamid'in tablosunda (17/22), padişah
elleri dizlerinin üzerinde altın tören tahtında
oturur

vaziyette

koleksiyonunda

ve

bulunan

halen

Hazine

Kaşıkçı

Elması

sorgucu ile betimlenmiştir. Özellikle Sultan III.
Mustafa'nın biri tuval diğeri kâğıt üzerine
yapılmış birbirinin eşi olan iki portresi,
Osmanlı sanatında kitap resminden tuval
resmine geçişin ilk örnekleridir.

(R-2) Osmanlı Sultanlarının Soyağacı, Anonim,
1866-67,
TSM. 17/135
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Abdülaziz’in nişanı yapılmıştır. Resmin alt
kısmında görülen Boğaziçi ve Kahire tasvirleri
imparatorluğun sahip olduğu geniş toprakları
simgeler.

Yaygın

kompozisyonlarında

soyağacı

portreler

birbirine

kurdela veya ağaç dalları ile bağlı iken bu
tabloda

yanyana

yerleştirilmiştir.

madalyonlar

Alttaki

Osman

içinde
Gazi’nin

portresi kare çerçeve içine alınarak, Fatih’in
portresinin

yer

aldığı

madalyon

ise

taçlandırılarak Osmanlı Devleti’nin kurucusu
ve İstanbul’un fatihi ayrıca vurgulanmıştır.
18.
Osmanlı

yüzyıl
resmini

ikinci

yarısından

şekillendiren

bir

sonra
diğer

ressam Kostantin Kapıdağlı’dır. Daha çok
portre ressamı olarak tanınan sanatçının
Saray koleksiyonundaki Sultan III. Selim
portreleri

dönemin

portre

geleneğini

(R-3) Sultan II. Osman, Kapıdağlı dizisi, 1804-6,
TSM. 17/ 86

yansıtan en önemli örneklerdir. Sultan’ın
siparişi üzerine 1804-6 yıllarında yaptığı yirmi

boy veya dörtte üç profilden gösterilmiştir.

sekiz

portresinden

Oval madalyon ve alt kısımda dikdörtgen

oluşan “Kapıdağlı Serisi”, 19. yüzyıl boyunca

çerçevenin içinde her padişahla ilgili bir

gerek Osmanlı’da gerekse Avrupa’da yapılan

betimlemenin yer alışı da diğer bir yeniliktir.

Osmanlı

padişahının

padişah portrelerinde ve soyağaçlarındaki
büst portrelerde bir kalıp olarak izlenmiştir.

Bu yeni ikonografi, daha sonra yapılan
Osmanlı padişah portreleri ve özellikle de

Bugün padişah portreleri seksiyonunda

soyağacı tabloları için örnek olmuştur.

sergilenen Kapıdağlı serisi, Osman Ga- zi’den
itibaren hüküm sürmüş yirmi sekiz padişahın
Kostantin Kapıdağlı tarafından kâğıt üzerine
guvaş boya ile 1804-6 yıllarında yaptığı
portrelerinden oluşmaktadır (R-3). Portreler,
III. Selim döneminde gra- vürlenmek üzere
Londra’ya gönderilmiş; ancak gravürler Sultan
II.

Mahmud

(180839)

döneminde

tamamlanarak 1815 yılında John Young
tarafından yayımlanmıştır. Bu seride önemli
bir değişiklik olarak padişahlar daha batılı bir
biçimde ayakta, yarım

Seksiyonda, III. Selim’in Kostantin Kapıdağlı tarafından yapılmış iki önemli portresi
daha

sergilenmektedir.

Tuval

üzerine

yağlıboya ile yapılmış olan resmin sol alt
köşesinde “resm-i Kostantiniyye Kapıdağı”
yazısı, sol üst köşedeki tuğrada ise “1218”
tarihi (M. 1803) vardır. Padişah, bir oda içinde,
sedirde oturmuş vaziyette elinde tespihi ile
bir dinlenme anında resmedilmiştir. Padişahın
fizyonomisi

oldukça

gerçekçidir.

Batılı

anlamda bir tuval resmi üslubunu yansıtan
portre, Kapıdağlı Kostantin’in en
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başarılı resimlerindendir. Padişahın, olasılıkla

Diğer tabloda ise, Sultan III. Selim'in

Harem'deki has odasında, özel eşyalarıyla

Topkapı Sarayı II. Avlusunda, Bâbü's-Saa- de

dinlenirken betimlenmiş olması ikonografik

(Akağalar) kapısı önünde yapılan bayram

açıdan bir yeniliktir (R-4).

töreni resmedilmiştir. Sultan, kapı

%

(R-4) Sultan III. Selim odasında, Kostantin Kapıdağlı, 1803, TSM. 17/30
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önüne

yerleştirilen

tahtında

lere göndermiş; devlet dairelerine astırmış-

oturmaktadır. Çevresinde saray erkânı ve

tır. Bu dönemden itibaren yerli ve yabancı

diğer önemli kişiler protokol düzeni içinde

ressamlarca yapılan büyük boyutlu anıtsal

dizilmişlerdir. Solda Sadrazam Nakibü'l eşraf,

padişah portrelerinde, Avrupalı kral portreleri

Şeyhülislâm, Kaptan-ı Derya, Da- rü's-saade

ikonografisi örnek alınmıştır. II. Mah- mud'un

Ağası sağ tarafta, Silahdar Ağa, Çuhadar Ağa

yeni kıyafetleriyle ceket, pantolon ve fesli

ve diğer ağalar görünmektedir. Revakların

olarak Avrupa tarzındaki koltukta oturur

altına Zülüflü Baltacılar ve Enderun ağaları

vaziyette, elinde tuttuğu fermanı sergileyerek

sıralanmıştır. Avluda peykler, solaklar ve

ileri doğru işaret eder şekilde betimlendiği

devlet erkânı tören sırasına göre yerlerini

yağlıboya

almışlardır. Sultanın hemen yanında duran

seksiyonunda

Sadrazam

portre

gerçekleştirdiği

özellikleriyle

Koca

altın

Yusuf

tören

Paşa

tanınmaktadır.

tablo

da

padişah

sergilenmektedir.
reformların

portreleri
Ferman
simgesidir.

Üslup

Arkada Sarayburnu'na doğru uzanan İstanbul

özellikleriyle Kapıdağlı Kostantin'e atfedilen

panoraması dikkat çeker. Bu portre ressam

resim sanatsal değerinin yanı sıra sarayda

Sebuh Manas'a (öl. 1889) atfedilmektedir

yapılan bayram merasimlerindeki teşrifatın

(R-5).

görselleştirilmesi açısından da son derece
önemlidir.

Topkapı Sarayı'ndaki Yavuz Sultan Selim
portresi Dolmabahçe Sarayı koleksiyonundan

Resim ve gravürlü albümlerin oldukça

gelmiştir. Sultan Abdülmecid veya Sultan II.

yaygın olduğu 18. yüzyıl ikinci yarısından

Abdülhamid

döneminde

itibaren başta Avrupalı elçilerin maiyetinde,

portrelerden biridir. Büyük bir olasılıkla da

%

yapılmış

Osmanlı sarayının davetiyle veya gezgin
olarak İstanbul'a gelen Batılı ressamlar, çok
sayıda padişah portresi betimlemişlerdir.

19. yüzyıl ve 20. yüzyılın ilk
çeyreğinde Padişah Portreciliği
Sultan II. Mahmud, Batı tarzı tasvir
sanatının yaygınlaşmasında ve halk tarafından
benimsenmesinde önemli bir rol oynamıştır.
III. Selim döneminde hemen her alanda
başlayan reformların
dönemde

kurumsallaşması bu

gerçekleşmiştir.

II.

Mahmud,

1828'de kıyafet değişikliği sonrasında, yeni
Osmanlı imgesini yaygınlaştırmak amacıyla
ceket, pantolon ve festen oluşan kıyafetle
portrelerini yaptırmıştır. Bu portreleri devlet
erkânına, yabancı temsilcilik
(R-5) Sultan II. Mahmud, Anonim, 1828 sonrası, TSM17/115
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Sultan II. Abdülhamid'in Yıldız Sarayı'nda

atın yularından tutan seyis görülmektedir.

açacağı

üzere

Solda ve arka planda ağaçlıklı bir manzara yer

yaptırılmıştır. Günümüzde New York'ta özel

müzede

sergilenmek

alır. Sultan Abdülaziz'in saltanat yıllarında

koleksiyonda

civarına

İstanbul'a gelen Chelebowsky, Padi- şah'ın

tarihilenen, Kahire'nin fethi anısına bastırılmış

yanında dokuz yıl çalışmıştır. Resme son

bronz madalyada olduğu gibi Yavuz Sultan

derece ilgi duyan ve kendisi de resim yapan

Selim

bulunan,

profilden

betimlenmiştir.

1517

ve

kulağında

küpesiyle

Sultan Abdülaziz, yurt dışına geziler yapan ilk

1535

civarına

tarihlenen

Osmanlı padişahıdır. 1867'de Paris, Viyana ve

Erhard Schoen'e atfedilen ve günümüzde

Londra,

Gotha, Forschungs und Landesbibliothek

padişah,

koleksiyonunda olan ağaç baskı portresinde

yapıtlarından büyük ölçüde etkilenmiş ve bir

de başında tacı ve kulağında küpesi ile

resim koleksiyonu oluşturmak üzere Avrupalı

betimlenmiştir. Sanatçı bu portreyi yapmadan

birçok sanatçıyı sarayına davet etmiştir.

önce, muhtemelen 16. yüzyıla tarihlenen ve

Abdülaziz'in

büyük

yukarıda sözü edilen örnekleri incelemiş

portrelerinde,

II.

olmalıdır. Portrede, Yavuz Sultan Selim'in

görülen atlı veya ayakta duran padişah

kulağında bir küpenin olması bazı tarihçiler

portreleri ikonografisi devam etmiştir. Kendi

tarafından

ve

heykelini sipariş eden ilk padişah olan Sultan

portrenin aslında Şah İsmail'e ait olduğu öne

Abdülaziz'in İngiliz heykeltıraş Charles Fuller

sürülmektedir.

Şah

tarafından yapılmış mermer büst heykeli

İsmail'in

şüpheyle
Ancak

bir

karşılanmakta
19.

yüzyılda

Kahire'yi

buralarda

ziyaret

gördüğü

boyutlu

Mahmud

eden
sanat

anıtsal

döneminde

yaptırılarak

saray koleksiyonunda bulunmaktadır. Osman

Dolmabahçe Sarayı'nda korunması inandırıcı

Gazi ile başlayıp Sultan Abdülaziz ile son

değildir. Ayrıca Osmanlı hanedanına yabancı

bulan yeşil kadife üzerine monte edilmiş,

bir unsur olarak itiraz konusu olan küpe

fildişi kabartma portreler ise, yontu sanatının

kullanımının bazı örnekleri tarihi metinlerde

padişah portreciliğin- deki ilk örnekleridir ve

yer almaktadır.

seksiyonda vitrin içinde sergilenmektedir (17/

Padişah

portresinin

1873'de

portreleri

seksiyonunda

98).

sergilenen tablolardan bir diğeri Sultan Ab-

Koleksiyonda 19. yüzyılın ikinci yarısına

dülaziz'in, Lehli ressam Stanislav von Che-

tarihlenen seri halinde padişah portreleri

lebowsky (1835-1913) tarafından 1867 yılında

bulunmaktadır. Serideki son portrenin Sultan

yapılmış

Sultan

Abdülmecid'e ait olması sebebiyle portrelerin

tutar

bu dönemde yaptırıldığı kabul edilir. Osman

vaziyette, sol ayağı bir adım önde olmak

Gazi'den Sultan Abdülmecid'e kadar 20

üzere bir havuz kenarında resmedilmiştir.

padişahın portresini içeren seride padişahlar

Yakası sırma işlemeli askerî lacivert üniforma

yarım portre olarak cepheden veya profilden

ve palto giyimlidir ve başında Aziziye fesi

betimlenmiştir; resimlerin üst kısımlarında

vardır. Göğsünde hamaili ve solda nişanı

isimleri yazılıdır. Bu seriden Sultan I Ahmed

vardır. Resmin sağında beyaz bir

(17/41), Sul-

portresidir

Abdülaziz ayakta,

(17/104).

sol elinde

kılıç
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tan II. Osman (17/42), Sultan IV. Mehmed

genellikle bir zincirle kolye şeklinde boyna

(17/44) ve Sultan III. Ahmed tablosu (17/45)

asılarak

seksiyonda sergilenmektedir.

portreciliği

Sultan II. Mahmud döneminde küçük
boyutlu, fildişi üzerine madalyonlar halinde
yapılan yeni bir padişah portresi türü ortaya
çıkmış,

1922'ye kadar yerli ve yabancı

ressamlar tarafından çok sayıda üretilmiştir.
Tasvir-i Hümâyun denilen bu portreler,

kullanılmıştır.
saltanatın

Osmanlı

padişah

1922

yılında

kaldırılmasına kadar aralıksız devam etmiştir.
Ancak anıtsal portrelerden çok madalyon
portreler

ve

küçük

boyutlu

portreler

yapılmıştır. Sergi salonundaki vitrinlerde Antranik imzalı Sultan II. Abdülhamid, Sultan
Mehmed Reşad, Sultan Vahdeddin portre-

%

(R-6) Sultan II. Osman’ın Cülusu, 17. yüzyıl ikinci yarısı, TSM. 17/1082
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leri; Marras imzalı II. Mahmud, Rus ressam

tir. Sanatçı, Osmanlı cülûs töreni sahnesine

İvan Ayvazovski imzalı Sultan V. Murad; Jo-

Mevlevî

sef Manas imzalı Sultan Abdülaziz; Viçhen

ekleyerek yeniden yorumlamıştır. Bu tablo,

Abdullah imzalı Sultan Abdülaziz'in fildişi

Osmanlı saltanat törenlerinin tuvale yansıyan

üzerine portreleri sergilenmektedir.

bilinen en eski tasvirlerinden biridir.

Koleksiyona

en

son

katılan

dervişleri,

hanedan

kadınlarını

eser,

Sonuç olarak; Osmanlı padişahlarının

Londra'daki müzayede evi Sotheby's'de 20

portrelerinin yapımı, Fatih Sultan Mehmed

Nisan 2016 tarihinde satışa çıkarılan ve Kültür

döneminde başlamış, geleneğe dönüşmesi

ve Turizm Bakanlığı tarafından satın alınan

yüz yıl kadar sonra gerçekleşmiş ve 1922

tablodur. Bu tabloda, Sultan II. Osman'ın 26

yılında saltanatın sona ermesine kadar, 350

Şubat 1618'de tahta çıkışı betimlenmiştir

yıl boyunca devam etmiştir. Padişahların

(R-6).

tablolarını

09 Haziran 2017 tarihinden itibaren
sergilenen

tablo,

Avusturya

İmparatorluğumun İstanbul'da görevli ve
cülûs törenini izlemesine izin verilen elçisi
Baron

Hans

Mollard

von

Reinek'in

Saray

hazinesinde

saklamaları

sonucu padişah portreleri günümüze kadar
korunarak gelmiştir. Bu nedenle Topkapı
Sarayı

Müzesi

Resim

koleksiyonundaki

padişah portreleri alanındaki en eski ve
önemli koleksiyondur.

maiyetinde olan ama ismi bilinmeyen bir

%

ressama ait

Kaynakça
Anafarta, Nigar,

Topkapı Sarayı Padişah Portreleri, İstanbul 1966.

Çağman, Filiz - Nurhan Atasoy,

Turkish Miniature Painting, İstanbul 1974.

Çağman, Filiz - Zeren Tanındı- Ernst J. Grube, Islamic
Çağman, Filiz -Zeren Tanındı, Topkapı
Çağman, Filiz-Zeren Tanındı, Islamic

Miniature in Topkapı Saray Museum, Tokyo 1980.

Çağman, Filiz-Zeren Tanındı, Padişah
Çağman, Filiz-Zeren Tanındı, The

Painting, The Topkapı Saray Collection, Tokyo 1978.

Sarayı Müzesi İslâm Minyatürleri, İstanbul 1979.
Portreleri, İstanbul: 1984.

Topkapı Saray Museum. The Albums and Illustrated Manuscripts, J. M. Rogers (ed.), London and New York 1986.

Çağman, Filiz- Serpil Bağcı-Zeren Tanındı-Günsel Renda,

Osmanlı Resim Sanatı, İstanbul, 2006.

Çötelioğlu, Aysel, “Geleneksel Osmanlı Resim Sanatından Batılı Anlamda Tuval Resmine Geçiş Evresinde Askeri Okullar ve Asker Ressamlar”,

Osmanlı Ansiklopedisi, c. 11, Ankara

1999, s. 473-480.
Çötelioğlu, Aysel, “Padişah Portreleri ve Resim Koleksiyonu”, Topkapı
Çötelioğlu, Aysel, “Sultan III. Selim Dönemi Resim Etkinliği”,

Sarayı, Akbank Kültür ve Sanat Kitapları: 68, İstanbul 2000, s.366-377.

Bir Reformcu, Şair ve Müzisyen: Sultan III. Selim Han sergisi kitabı, Topkapı Sarayı Müzesi, 24 Aralık

2008-24 Mart 2009, s. 43-53.
Çötelioğlu, Aysel, Topkapı
Mahir, Banu, Osmanlı

Sarayı Müzesi Resim Koleksiyonu ve Padişah Portreleri, Bilkent Kültür Girişimi Yayınları, İstanbul 2012.

Minyatür Sanatı, İstanbul 2005.

Naci, Elif, “İstanbul Sarayında Adım Adım: Topkapı Sarayı Resim Galerisi”,

Hayat Tarih Mecmuası, S.8, Eylül 1965, s.40-47. Padişahın Portresi, Tesavir-iAli Osman,

Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul 2000.

The Sultan’s Portrait, Picturing the House of Osman, Publications İşbank, İstanbul 2000.

347

TSM_REHBER_YENI.indd 347

#

08/08/2018 14:35

TOPKAPI SARAYI’NDA KUMAŞLAR VE ELBİSELER

Prof. Dr. Hülya Tezcan*

Ben size biraz kendimden bahsederek

yafetle iş bitmiyor. Tabii bunun öncesinde

konuşmama başlamak istiyorum. Topkapı

kostüm kumaşlarının dokunması var, önce

Sarayı'nda

Padişah

biraz kumaşlarından bahsedeyim. Padişah

Elbiseleri bölümünün başındaydım ve saray

elbiselerinde bu görselleri geçtikten sonra

kostümleri ve kumaşlarla epey uzun yıllar

kadınlar için de bir sunumum var. Bir de

haşır neşir oldum. Bu görevdeyken akademik

çocuk elbiseleri için var. Ama onlara sıra kalır

kariyerimi yaptım. Emekli olduktan sonra da

mı kalmaz mı bilmem. Onun için fazla lafı

önce

uzatmadan söze başlayayım.

uzun

yıllar

Haliç

daha

çalıştım,

sonra

Nişantaşı

Üniversitesi'nde Moda ve Tasarım Bölümü'nde

öğretim

üyesi

olarak

çalışmaya

başladım ve buradaki birikimimi oradaki genç
öğrenci arkadaşlara aktarıyorum.

ile

Önce

kumaşlar,

çünkü

Osmanlı

kumaşları 16. yüzyılda çok değerli, zirveye
ulaşmış ve uluslararası üne kavuşmuş. Avrupa
ve Asya ülkelerine de çok tanınan ve bilinen,

Topkapı Sarayı'na geldiğimizde daktilo

ticarî mal, diplomatik hediye olarak ulaşmış.

yazıyorduk,

göstermek

Peki bu seviyeyi nasıl tutturmuşuz biz? Fatih

üzere hazırladığımız konuşmaların görsellerini

projeksiyonda

Sultan Mehmed'in İstanbul'u alması çok

banyo

dışına

önemli bir olay 1453'te. Bundan evvel

geri

başkent Bursa, daha sonra Edirne ve daha

geliyordu, hata yapma şansımız yoktu. Çok

sonra da İstanbul. Bizim bilgi kırıntılarına,

zor

hakikaten

belgelerden yakaladığımız ipuçlarına göre

değermiş. Emekli olduktan sonra bunun

Bursa Sarayı'ndan itibaren bir saray nak-

değerini anladım, Topkapı Sarayı Müzesi'nin

kaşhanesi ve sarayda çalışan sanatkârlar

eserleriyle ne kadar övünsek azdır diye

topluluğu

düşünüyorum.

sanatkârlar desen üretiyorlar, bunların adı

edilmek

gönderiyorduk

üzere

ve

zamanlar

yurt

onbeş

geçirdik

günde

ama

Çünkü

biraz

sonra

olduğunu

nakkaş.

benim elimden geçti. Otuz sene ben bu

dokumacılara veriliyor, hassa dokumacıları,

kıyafetlerle yoğruldum durdum. Onun için de

padişah için, hanedan üyeleri için kumaş

çok seviyorum, burası sanki benim bir parçam

üretiyorlar. Sonra terzihaneye geçiyor ve

gibi.

terzihaneden dikilmiş kaftan olarak sultanın
size

padişah

kıyafetlerinin

bazılarından bahsedeceğim. Gardırobunda
neler vardı padişahın bunu anlatacağım.

eline

ulaşıyor.

Nakkaşhane'nin

desenler

Nakkaşhane
bir

daha

Bu

göstereceğim eserlerin hepsi teker teker

Bugün

Üretilen

öğreniyoruz.

çok

repertuarı

sonra

önemli.
var.

Bu

repertuarın oluşumu Osmanlı Devleti'nin

Aslında konu çok geniş. Çünkü sadece kı
* Nişantaşı

Üniversitesi Moda ve Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi
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siyasi ilişkileriyle de çok yakından ilgili.

Osmanlı

Sarayı

nakkaşhanesinin

Başlangıçta Timur dönemi sanatı etkili olmuş.

gelişmesinde, Yavuz Sultan Selim'in, 1514'te

Timur, biliyorsunuz 1402'de Ankara Savaşı'yla

İran'a düzenlediği seferin rolü büyük. Bu

Osmanlıları mağlup etmiş. Sonra Osmanlıların

seferde Tebriz' i alıyor. Tebriz'i almak siyasi

yaşadığı bunalımlı dönem geliyor; Fetret

bakımdan tabii çok önemli ama sanat için de

Devri. Diğer taraftan Timur Tebriz'de çok

çok önemli sonucu olmuş. Yavuz, savaşı

önemli

olan

nakkaşhane

sanatkârlara

devralmış.

Kendi

sahip

bir

kazanınca

şehri

bütün

sanatkârları

İstanbul'a

Se-

getirmiş, bu sanatkârlar saray nakkaşha-

merkant'ı kurduktan sonra da Tebriz Nak-

nesinde çalışarak, özellikle 'Şahkulu' adıyla

kaşhanesi'ndeki nakkaşlar oraya gidiyor. Yani

tanınan usta 'Sazyolu' denilen bir üslûp

padişahların, hükümdarların çok ünlü tüm

geliştiriyor. Şahkulu'nun ürettiği desenler

sanatçıların toplandığı bir nakkaşha- nesi

sadece kumaşta değil, bütün sanat kollarında

olması fevkalade önemli.

bir

kullanılıyor. Bugün sarayı gezerken Sünnet

hükümdarlar

Odası'nın cephesinde gördüğümüz büyük

arasında bir moda. Her hükümdar birbirinin

pano halindeki çinilerin Şakulu'nun eseri

sarayındaki sanatkâra göz koymuş durumda.

olduğunu, yani desenlerinin O'nun tarafından

Bu sanatkârlar patron olarak padişahtan,

çizildiğini biliyoruz. Bunun gibi, bu desenlerin

hükümdardan besleniyorlar ve en özenli

elbiselere uygulanmış şeklini de biz Topkapı

eserlerini

nakkaşhaneye

sahip

onlar

Ve böyle

olmak

Timur

Sarayı koleksiyonunda buluyoruz. Burada

nakkaşhanesini geliştirmeyi sürdürmüş. Her

için

parantez açıp söylemek istiyorum, 'Sazyolu'

gittiği seferden sanatkâr getirmiş, İran'dakileri

uslûbu

getirmiş ayrıca Hindistan'a sefere gidiyor,

1520'den, 1540'a kadar nakkaşbaşı olarak

oranın

eser veriyor.

sanatkârını

üretiyorlar.

getiriyor.

Osmanlılarla

1514'ten

sonra

geliyor,

%

Şahkulu

savaşıyor, Bursa'dan giderken Nakkaş Ali'yi
götürüyor. Orada o nakkaşlar topluluğu
özgün desenler üretiyor. Bu sebeple Timur
çok üst düzeyde bir nakkaşhaneye ve sanat
eserlerine sahip olmuş. İşte onun oluşturduğu
bu

repertuar

bir

Türk

Devleti

olan

Osmanlıların sarayına da yansımış. Müşterek
olarak kullanılan desenler daha ziyade düz
zemin üzerine küçük küçük yapraklı ince
dallar

arasında

altınlı

telle

dokunmuş,

çiçekler, rozetler, düğüm motifleriyle bütün
yüzeyi doldurur. Fatih'in kesimi gayet sade,
kolları oyuntu olmadan doğrudan bedene
dikilmiş, içi samur kürkle kaplı kaftanının
kumaşında

Timur

devri

sanatının

yansımalarını görüyoruz (R-1).

(R-1) Kemha kaftan, -

M

-;

.
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Şahkulu'ndan sonra saray nakkaşha-

Türkler göçebe bir toplum olduğundan

nesinde onun öğrencisi olan bir Türk usta

hayvanlarının yününden dokuma, derisinden,

Kara Memi yetişir ve 1560'lara doğru 'Çiçek'

deri işleri yapmıştır. Orta Asya'dan gelirken

uslûbu' denilen kendi tarzını yaratır. İşte

de en iyi bildiği kilim, halı dokumacılığı ile

klâsik dönemde Çiçek uslûbu bütün Osmanlı

derciliği

sanatına damgasını vuruyor. Hasbahçenin

geldiğinde burada pamuk ile beraber, mavi

çiçekleri,

rengin

zerrin

çiçekleri,

laleler,

güller,

getirmiştir.
elde

Türkler

edildiği

indigo

Anadolu'ya
bitkisiyle

karanfiller, baharda açmış çiçek dalları bütün

karşılaşıyor. Kullanımına çok uygun pamuk

eserleri baştanbaşa süslüyor. Bu duruma göre

ipliğini indigo ile boyayarak mavi- beyaz

biz eğer Fatih dönemine ait bir bir filmde bu

renkli pamuklu dokumacılığı geliştiriyor. Bu

dönemde

ucuz malzemeden yapılmış kaftanlar hem

bezenmiş

olmayan
bir

Çiçek

kumaştan

uslûbunda

dikilmiş

kaftan

ucuz,

hem

kullanışlı

olduğundan

halk

görürsek doğru bulmuyoruz. Çiçek uslûbu da

tarafından giyiliyor. Ancak Anadolu Sel-

iki yüz yıl kadar devam ediyor. Sonra

çuklu'nun kuruluşu, orada yerleşik düzene

İmparatorluğa Batı etkileri girmeye başlıyor.

geçiş, büyük binaların yapılması ve büyük

Batı etkileriyle sağlam zemin şeması dağılıyor

binalar

ve

Osmanlılara rehberlik ve önderlik ediyor.

yüzeyi

fiyonklarla

bağlanmış

çiçek

buketleri, yollu desenler dolduruyor. Hiçbir
zaman bu kötü, niye böyle olmuş demiyoruz,
bu da güzel fakat daha farklı bir dönem.
Bundan sonra da artık Batılılaşma etkileri
devam etmiş, mimaride, resim sanatında, el
sanatlarında Batı Sanatı'nın izlerini görüyoruz.
Burada şunu da söylemek istiyorum;

için

büyük

halılar

dokunması

Osmanlılar bir yandan bu mirasa sahip
olurken, diğer yandan Fatih Sultan Mehmed
''Bu milletin bildiği en iyi şey dokumacılık ve
dericilik '' diyerek Osmanlı ekonomisinin
yönünü

belirliyor.

Belediye

kanunları

çıkartarak 1480'lere doğru kumaş ve deri
sektörünün

uyulması

gereken

kurallarını

Fatih Sultan Mehmed İstanbul'u aldıktan

koyup, ipekli kumaşların ağırlığı, çözgüsü

sonra hep yüzünü batıya dönmüş ve Bizans'ın

atkısı, ipeklerin bükümü boyanması ile ilgili

Venedik ile olan tüm ticari ilişkilerini Osmanlı

standartları belirler. Kumaş renginin kalitesi

İmparatorluğuna bağlamıştır. Venedik'te çok

kırmızı renk özellikle çok önemlidir ve “lak''

güzel kadife dokunur, aslında kadifenin

dediğimiz boyar maddeden elde edilen

doğduğu yer doğudur. Kadife, Doğu'dan

kırmızı,

gelmiş Batı'ya geçmiş ama Batıda dokuması o

vermektedir.

kadar güzel rafine edilmiş, yeni teknikler ile o

söyledikten sonra, boyaya katılacak çivitin ve

kadar güzel dokunmuş ki; ince, dökümlü ipek

suyun ölçülerini belirterek herhangi birinin

kadifeler olarak geri dönmüştür. Osmanlı

yeterince konulmadığı takdirde meydana

kadifeleri de çok güzel ama saray her zaman

gelecek hataları kaydeder. Sonra diyor ki

ince ve dökümlü olan Batı kadifelerini tercih

''eğer bunlara uymazsanız siz dokuyucular

etmiş ve hatta onların bu kalitesini taklit

cezalandırılacaksınız''.

etmiştir.

denilen bir görevli,

Türk

kırmızısının

Kullanılacak

lâk'ın

Saraydan

karakterini
miktarını

muhtesip
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lonca teşkilatı temsilcileriyle beraber gidip

Çatma

kadife,

desenleri

zeminden

belli zamanlarda piyasayı kontrol edecektir.

kabarık altınlı tel dediğimiz ipliğe sarılmış

Kumaşlar kontrol ediliyor, eksiği, hatası varsa

kılaptanla dokunmuş bir kadife çeşididir.

bakılıyor. Eğer hatalı iş yapılmışsa dokuyucu

Dokumada

piyasadan men ediliyor. Bu gibi sıkı kontroller

kılaptan ve diğer yerlerde de kontur havları

altında Osmanlı dokumacılığı güzel kalitesini

kesilmiş ve kontur oluşturulmuş kadifeler

muhafaza ederek devam edebilmiştir. Şimdi

görülüyor. Bunlar Osmanlı Dönemi'nin rû-

göreceğimiz kumaşları hep bu alt yapıyı göz

mili

önünde

değerlendirmenizi

görüyorsunuz burada yüzey şemaları da çok

istiyorum. Burada Fatih'in kadife kaftanını

önemli, birbirine paralel olarak dikey inen

görüyoruz (R-2). Sade düz kadifeden dikilmiş

dallar görüyorsunuz. Dalın geniş kıvrımları

olup; bu desen Osmanlı'da 15. yüzyıldan beri

arasında

kullanı-

kozalaklar var. Bu Osmanlı kadifesi ve hemen

bulundurarak

parlak

kadifeleri.

Bir

boşlukları

gördüğümüz

çatma

yerler

kadife

dolduran

daha

laleler

ve

hemen Fatih'in kadifesinden sonra aidiyeti
bilinen en eski kadifelerden biridir. Bu parça
nerede

bulunmuş

biliyor

musunuz?

Kanunî'nin sevgili eşi, hasekisi Hürrem'in
sandukasının

üzerine

düzgün

parçası

bir

kaplanmıştır.
var

ama

ben

Bizde
çivi

deliklerini göstermek için özellikle bu parçayı
seçtim. Dikkatli bakarsanız çakılı olduğunu
gösteren çivi delikleri var, sonradan bu
kumaş eskidiği için sandukadan sökülmüş bir
kısmı Topkapı Sarayı'na getirilmiştir. Dağılan
bir kısım parçalar ise yurt dışına gitmiş, bu
(R-2) Bursa kadifesinden kaftan Fatih Sultan Mehmed’in

sebeple Avrupa müzelerinde aynı kumaştan

(1451-1481), çintemani desenli, TSM. 13/6

bazı parçalar bulunmaktadır.

lan ve çok sevilen ''Çintemani'' desenidir. Üç
benek ve altında ister pars çizgisi deyin ister
Çin'den gelmiş ejder motiflerinin yumuşayıp
da bulut haline gelmiş şekli deyin, bu
kombinasyona biz ''çintemani'' diyoruz. Bu
Fatih'in günlük kaftanı ve Bursa kadifesidir.
Yanda bu törenlerde kullanılan bir kalkanın
içini görüyorsunuz. Aynı şekilde çintemani
desenli kadife astar olarak kullanılmıştır. Bu
deseni başta çini olmak üzere her sanat
dalında görmek mümkündür.

Yine

Osmanlı

kadifelerinden

birini

görüyoruz. Yan kenar bitimleriyle birlikte tam
kumaş enini vermesi bakımından önemli bir
örnektir. Yan bitimler kumaşın direncini
sağlar. Her atölyenin farklı bir bitirme şekli
vardır,

bu

sayede

kumaşın

dokunduğu

atölyeyi tespit etmek mümkün olur. Osmanlı
kadifelerinin

eni

dar,

58-60

cm

genişliğindedir, bir kaftanın di- kimine uygun
olacak şekilde kumaş boy uzunluğunda ikiye
katlanır, iki parça arka,
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iki parça ön ve yanlardan kollar çıkarılır.

Osmanlı hiçbir zaman çiçek göbeklerinde

Böylece hiç kumaş ziyan olmaz. Burada

ilmek

birinden diğerine geçit veren madalyon

göbeklerini

şeması görüyorsunuz. Tipik 16 -17. yüzyıl

bırakmıştır. Bu çatma kadife kaftan kumaşının

kumaşı, bunda bize yabancı olan bir motif

16.

var, o da madalyonları bağlayan taç motifidir.

düşünüyoruz, kumaş deseninin de saraydan

Osmanlı'da

hiçbir

kullanmamışlar.

zaman
bilgiye

Ama

altınlı

yüzyılda

telle

Osmanlı

İtalyanlar

çiçek

ilmek,

ilmek

sarayına

geldiğini

sultanlar

taç

Venedik atölyelerine gönderildiğini tahmin

rağmen

biz

ediyoruz. Çünkü Venedik arşivinde çalışan

belgesel yapmıyoruz düşüncesiyle Muhteşem

arkadaşlarımızdan, Osmanlı sarayından giden

Yüzyıl dizisinde sultanların başlarına koca

bu tür desenlerin bulunduğunu ve dokuma

koca taçlar giydirdiler. Bu görüntü işi bilenler

ustasına renklerin yazılarak talimat verildiğini

için çok rahatsız edici bir durum. Padişahların

öğreniyoruz.

resimlerine,

Bu

bırakmamış.

minyatürlerine

baktığımızda

Osmanlı padişahlarının taçları aratmayacak
değerde çok iri zümrütler, yakutlar, elmaslarla
bezeli sorguçlar kullandıklarını görürüz. Fakat
Osmanlı sarayı tacı hanedana yakıştırmış, çok
beğenmiş,
istemiş.

bir
Burada

şekilde

üstünde

gördüğünüz

taşımak
kadifenin

deseninde bütün bağlantı yerlerinde taç
motifi görülür ki; Batıyla Doğu arasındaki
desen alışverişini göstermesi bakımından
önemlidir.

Saray soğuk bir yer, taş bir bina, burada
yaşayanların başlarından ayaklarına kadar
soğuktan

korunacak

şekilde

giyinmeleri

lâzım. Örneğin, burada bir ayak giyimi olan
bir iç edik görüyorsunuz. Dışarı çıkarken
pabuçla giyiliyor, üstü çuhayla kaplı dize
kadar geliyor ve dizden kasıklara kadar
uzanan kemhayla kaplı pantolon benzeri bir
giyim. Kasığa kadar uzanan kumaşın desenini
görüyorsunuz, açık mavi renkli, düz atlas
zemin üzerine altınlı telle dokunmuş, Timurlu

Kayıtlarımıza Fatih'e ait olarak geçmiş bir

dönemi

uslubunda

bir

kumaş,

Fatih

kaftan görüyoruz ancak o dönemde bu

döneminde de kullanımı sürmüştür. Kışın

kompozisyon şeması yok. Gördüğünüz gibi

bacağın üst kısmına giyilen ve dizden kasığa

lâleler var, lâleler ve çiçekler Kara Memi'nin

kadar uzanan içi kürkle kaplı bir giyimde de

üslubunun

1540'tan

Timurlu dönemi üslubunu görürüz. Giysinin

sonraya ait bir kaftanla karşı kar- şıyayız,

yansımasıdır,

yani

yakut kırmızısı renkli da- mask dokumasının

dolayısıyla bu Fatih'in kaftanı olamaz. İşte biz

deseni; spiral kıvrımlar arasında yer alan

eserlerin ilk kayıtlarında bu hataları gördükçe,

hatâyiler ve hacimli bulut motifleridir.

kaftanların aidiyetlerini şerh düşerek yanına
belirtmiştik. Burada gördüğümüz bu pars
çizgileri baklava teşkil ediyorlar ve tam
ortalarında da lâleli bir kompozisyon var.
Fakat bu kaftan Osmanlı desenine sahip
olmakla beraber kumaşı teknik özellikleriyle
Osmanlı değil. Çünkü

Uluğ Bey çekmecesi; içi kırmızı ve
beyazla

iki

renkli

damask

tekniğinde

dokunmuş bir kumaşla kaplıdır. Damask
tekniğinin
üzerine

özelliği;
beyaz

yüzü,

olan

kırmızı

çiçeklerin

zemin
arkaya

çevirdiğimiz-
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de, kırmızıların beyaz, beyazların kırmızı

açıklık,

olarak görünmesidir. Damask bu örnekte

Padişahlar içi kürk kaplı olan bu kaftanın içine

olduğu gibi atlas zemin üzerine dokunduğu

iç entarisi giyiyorlar. İç entarisinin kollarının

gibi, düz zemine de dokunabilir. Çekmece

bilekle dirsek arasındaki kısmı uzun bırakılır,

Timur’un torunu Uluğ Bey’e ait olduğuna

burası dirseğe doğru çekilerek boğumlu

göre kaplama kumaşı da 15. yüzyıla aittir.

olması sağlanır. Bu bir zenginlik ve şıklık

Timurlu

geleneğinde

dokunmuş

kumaşların bir kısmı da uzun silindirik
tepeliklerde görülür. Baş giyiminin bir parçası
olan bu tepelikler, etrafına sarık sarılarak
kullanılıyor. Kırmızı ve beyaz renkle atlas
damask tekniğinde dokunmuş kumaş; bir
noktadan

çıkıp

kıvrılan

spiral

kıvrımlar,

aralarında küçük hatâyi başları ve küçük

kolların

dışarıya

çıkması

içindir.

ifadesi olup, aynı zamanda saray modasının
bir

göstergesidir.

İç

entarisi

bir

tören

kaftanının içine giyildiği gibi, günlük giyilen
yarım kollu bir kaftanın içine de giyilebilir.
Buna

bugünkü

söyleyişle

entari

denir.

Padişahın aksesuarları hakkında söylememiz
gereken

diğer

eşyaları,

yanından

hiç

ayırmadığı kılıcı ve elinde tuttuğu mendilidir.

yapraklarla desenlidir.
Bu üslûbu anlatabilmek için bolca tepelik
örneği koyduk. Bunlardan biri krem rengi
atlas zemin üzerine altınlı telle dokunmuş
küçük rozetler ve aralarında sanki fırçayla
çizilmiş gibi incecik bulut motifleriyle desenli
bir tepeliktir.
Kemha tütün kesesi, 15.-16. yüzyıla ait
bir İran kemha kumaşından dikilmiştir. O
dönemin

çok

belirgin

desenleri

olan

hatayilerle dokunmuştur. Tütün kesesinin içi
astarlı olup; kumaşı açık mavi zemin üzerine
lâcivert renkli kıvrım dallar, ortada dönerek
birbirinin içinden geçen hatâyiler- den ve
yapraklardan oluşuyor.
Tahtta

T3M. 13/37

padişahın

tasvir

padişah

tören

Burada Sazyolu uslûbu’nu görüyorsunuz

kıyafetiyle betimlenmiştir. Arkaya sarkan uzun

(R-3). Tarihi zaten belli, daha erkene veya

kollar, arkadan kaftanın bedenine dikilmiş,

daha

önden kolun birleştiği dikey kısım açık

savaşından sonra

bırakılmıştır. Bu yırtmaç şeklindeki uzun

Tebriz’den

edildiği

bir

oturan

(R-3) Kemha kaftan, saz üslûbunda, 16.yüzyılın ilkyarısı,

bir

minyatürde;

sonraya

koyamayız.

1514

Yavuz Sultan

getirdiği

Şahkulu’nun

İran

Selim’in
eseri.

Gerçekten bu üzerinize giymeye kıyamayacağınız tablo gibi bir eser. Sekiz bin çözgü
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(R-4) Kemha kaftan, çiçek üslûbunda, 16.yüzyıl, 75M. 13/967

teliyle dokunmuş ve bir eser ortaya çıkmış.

yilmeden kalmış bu kolluk uslubun çok güzel

Şimdiye kadar hiç rastlanmayan şekilde,

bir örneğidir.

hançerî yapraklar hatâyileri delip geçiyorlar.
Böyle

bir

yarım

kalmış

çiçek

Osmanlı

üslûbunda hiç görülmez. Zaten halka da
yayılamamış bu, ancak büyük sanatçıların
büyük emek ve zaman harcayarak meydana
getirdiği bir eser. Saray koleksiyonunda
bunun koyu mor renkli bir zemin ve bir de
krem rengi üzerine olmak üzere, iki tane

Padişahlar bazen yarım kollu kaftan
giyer, gereğinde takma kolluk takarak kaftanı
uzun

kollu

hale

getirebilirdi.

Topkapı

Sarayı'ında bir grup 40-50 çift kadar takma
kolluk bulunur. Ancak çoğunun ait olduğu
kaftanlar mevcut değildir.
Timurlu

uslûbu,

Saz

uslûbu
sonra

ile

örneğimiz var. Bu kaftanın Kanunî'nin sevgili

dokunmuş

kumaşlardan

oğlu Şehzade Mehmed'in kaftanı olduğu ileri

uslûbuna

geçiyoruz.

sürülür. Bakın yine gülkurusu zemin üzerine

desenlerinde bir yerden başlayıp yüzeyi

gümüşlü telle Sazyolu deseninde dokunmuş

dolduran, sağlam zemin şeması bu dönemde

bir çift kolluk. Kanuni'ye ait gi

devam eder, altta zemin örgüsü olarak verilen

Erken

Çiçek
dönem

bu beze354
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menin üzerine ikinci kat olarak madalyon

olarak

şeması veya dolaşma nakış şeması gelmiştir.

görüyorsunuz. Bir diğer aplike ile bezenmiş

Madalyonların içinde çiçek motifleriyle dolu

kaftan 17. yüzyıla ait Sultan İbrahim'in

görünüşleri

kaftanıdır. Üç beneklerin üç ay şeklini aldığı

ise

çiçek

uslûbunun

bir

sıralandığı

bir

kompozisyon

bu aplikeli kaftanın kolları düğmeli olup, bir iç

uygulamasıdır (R-4).

entarisi olarak hazırlanmıştır.
Bir kısa kaftan da dolaşma nakışla
dokunmuş bir kemhadan dikilmiştir. Yollar
birbirine paralel, üzerindeki nar deseni sanki
boşlukta duruyormuş gibi algılanır. Ancak
narlar

zemin

dokusuna

işlenmiş

paralel

yollara tespit edilmiş ve altınlı telle iyice
belirginleştirilmiş.
Osmanlıların üç beneği çok sevdiğini
biliyoruz ve her dönemin desenidir bu. Atlas
damask

denilen

teknikte

dokunmuş

bir

kaftan âselî denilen bal rengi ipekliden
dikilmiştir. Osmanlı hakikaten çok zevkli bu
(R-5) Kemha kaftan, çiçek üslûbunda, dolaşma nakış

kaftanın

şemasında, 16.yüzyıl, TSM. 13/584

Çiçek

uslûbu,

madalyonlu

şemadan

başka dolaşma nakış dediğimiz bir şemada
da kendini gösterir. Bir kaftanda; dikey olarak
konumlanmış, birbirine paralel giden dallar
ve

boşluklarda

kozalak

ve

narların

doldurduğu bir desen görülür (R-5).
Kaftanlarımızdan birinde de dolaşma
nakış

deseni

kullanılmış

içi

çok

parlak

bir

kırmızıyla

astarlanmış. Aynı kumaştan dikilmiş bir de

ama çift

sıralı

dolaşma nakış. Zemin örgüsünde erken
dönem bezemesi var, üstüne Çiçek uslûbundaki dolaşma nakış gelmiştir.

şalvar bulunuyor ki; beline nohut renkli bir
uçkur geçirilmiştir.
Üç beneklerin çeşitlemesi çok boldur.
Yavuz Sultan Selim'in serenk cinsi kumaştan
dikilmiş kaftanı, yakut rengi kırmızı zemin
üzerine,

başka kumaşla aplike edilerek desenlendirilmiştir. Bir örnekte atlas zemin üzerine
seraser dediğimiz çok pahalı bir kumaşla
aplike edilmiş, ay ve lâlelerin dönüşümlü

sarı

renkli

ipekle

kumaştır. Çünkü bir dönem saray altın israfı
oluyor

diye

kemhayı

yasaklamış,

dokumacılara içinde altın tel olmayan serenk
dokunmasını önermişler. Onlar da içinde altın
sarısı

Kaftanların süslemesi çok fazla, bazıları

parlak

dokunmuştur. Serenk içinde altın olmayan bir

renginde

ipek

bulunan

serenk

dokumuşlardır.
Biz müzeciler eserlerimize karşı çok titiz
davranırız, bir teline zarar gelsin istemeyiz.
Fakat bazen bir araştırmacı gelir, ne
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olursunuz biz bunun bir teline bakalım da

Memi'nin yaptığı desenler fevkalade ilgi

malzemeyi öğrenelim der. Bunu da yapmak

çekici, sanki döneminin bir desen kataloğu

görevimiz. Bakınız bu seraser kaftanın bir

gibi örneklerle doludur. Bakın Divan'ın koltuk

yerinde

tezhibindeki

yıpranma

var.

Şuradan

bir

tel

bahar

dalı

biraz

evvel

kopmuştu. Bu teli İstanbul Teknik Üniversitesi

gördüğümüz kaftanın deseniyle ne kadar çok

Maden fakültesinden Ali Fuat hocaya elektron

beziyor. Veyahut bugün gördüğünüz Harem

mikroskobunda

teslim

Dairesi'ndeki bahar dalı ile bezenmiş büyük

ettik. Çıkardığı sonuç şu halis gümüş üzerine

çini pano bu özellikleri gösteriyor. Bunun

2 mikron kalınlığında altın kaplanmış. Bütün

daha başka örnekleri de var. Mesela bu bir

bu kumaş şu iplikle dokunmuş. Bunu bilmek

seraser kaftan ve kolunun kenarı bant

de tabi çok önemli, her zaman yapılacak bir

şeklinde işlenmiş. İşte böyle dönerek giden

işlem değil. İşte seraser kumaşımız bu. Tel

üç benek veya ay diyelim veyahut hercai

olduğu için fazla esnek olamıyor. Pamuk gibi,

menekşe her ne derseniz ve yanında da lâle,

ipek gibi esnek değil daha sert bir kumaş.

dönüşümlü olarak devam ediyor. Kitaba

Şurada da aynı kumaştan dokunmuş bir

döndüğümüzde de Kara Memi'nin koltuk

şalvar görüyorsunuz. Hançerî yapraklar içinde

tezhibi desenleriyle hemen

bir hatâ- yi başı yer alıyor. Bu ipekli seraser

olduğunu

kumaş ancak çok büyük desenler yapılmasına

dediğimiz bu kemha kumaş çinide de birebir

imkan

neredeyse aynı. Bu bir takma yakadır ve yine

veriyor,

incelenmek

daha

üzere

detaylı

bir

desen

görüyoruz.

Dolaşma

iplik telini incelediğimiz kumaş. Çok büyük

deseniyle Muhibbî Dîvanı'ndaki koltuk deseni

kozalaklı. Pırıl pırıl parlayan bir kumaş bu,

aynıdır.

yeşil ve nohut rengi ipek iplik sadece desenin

kollukta, bir kökten çıkan goncalarla bezeli

konturlarında kullanılmış. Parlak bir zemin

dallar karşılığını Muhibbi Divanı'nda bulur.

kullanmaktan kaçınmamış ve onu giymiş
Osmanlı padişahları.

Örneğin

deseni

giyilmeden

veya

nakış

stilize

birbirine uygun düşmez gibi görünen renkleri

ejder

aynı

göremiyoruz. İşte bu biraz evvel söylediğim,

üzerine nohut rengi ve çimen yeşili gibi

edilmiş

hemen

bulut

kalmış

bir

Bu gördüğünüz kutnu kumaşın, diğer
kumaşlara göre biraz daha kalitesi düşüktür.
Kutnular halk tarafından giyiliyor. Bazen içine
pamuk da karıştırılınca biraz daha ucuzluyor.

Şahkulu'ndan sonra gelen Kara Me-

Sarayda

da

kutnu

giyilmiş,

fakat

daha

mi'nin yarattığı desenler en çok çinide ama

kalitelisi kullanılmış. Örneğin düz kutnu değil,

kumaşta da kullanılmış. Madalyonlar içinde

sedefli kutnu, ikat deseni tezâhta veriliyor.

bahar dalları. Neden Kara Memi üslubû diye

Ayrıca altınlı telle belli aralıklarla dokuma ile

ısrarla söylüyoruz? Bunun şöyle bir sebebi

bezeme yapılmış. Bu da padişahların içlerine

var. Kanunî Sultan Süleyman şiir yazar, dîvanı

giydikleri beyaz bez yerine sarı ipek iplikle

vardır

işlenmiş iç entarisi.

ve

Muhibbi

mahlasıyla

yazmıştır

şiirlerini. Dönemin nakkaşı Kara Memi'den
kitabı süslemesini ister. Kara
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ğişik ve içi tamamen kırmızı atlasla kaplı.
Boğazı açık ama iki yanı da açık; çapraz
geçirilen kordonlarla bağlanıyor ve o şekilde
giyilip çıkarılıyor.
Padişahlar cülûsa çıktığı zaman seraser
kumaşa kaplanmış çok değerli, siyah tilki
kürkü kaftan giyerlerdi. Giysinin uzun kolları
arkaya atılıyor, omuz hizasından aşağıya
doğru bırakılan dikey açıklıklardan kollar
dışarı çıkıyordu. Kaftanın yuvarlak kesimli
kürk yakasının altına muhtemel ki padişaha
cülûs sırasında nazar değmesin diye yuvarlak
(R-6)

Tılsımlı

Martl477'de

Gömlek, Cem

yakasının

Sultan’a ait, 30

başlanmış

29

padişahların

özel

Zırh

gün

giymiş

üzere

bunlar

görülüyor,

çok

güncel

oldu.

yaka

Topkapı

bir

padişah

portresi

görülüyor. Padişah çıkacağı bir sefere gitmek

kıyafetlerinden bahsetmek istiyorum. Çünkü
da

tılsımlı

tılsımlı yaka olmalıdır.

Padişahların Özel Gün Kıyafetleri
size

bir

konuyordu. Bu nazara karşı koruyan bir

Martl480’de

tamamlanmıştır, TSM.13/1404

Burada

biçiminde

hazırlanmış.
hiç

taç

Başında
görmedik.

sorguçları

Sarayı'nda 80 parçalık tılsımlı gömlek veya
yazılı gömlek mevcut. Bunlar padişahların,

zırh sarayda mevcut zırhlardan bir tanesidir.

hastalığa karşı, nazara karşı, savaşa giderken
zırh altına giydikleri gömlekler. En eskisi
Sultan

Cem'e

ait

(R-6).

Üç

senede

tamamlandığı kitabesinden anlaşılıyor. Ne
yazık ki bu gömleklerden sadece 6 tanesi
kitabeli,

diğerlerinin

kime

ait

olduğunu

bilemiyoruz. Örnek olmak üzere Cem'inkini
size gösterdim. Bu da II. Selim'inki. Kareler ve
dikdörtgenler

küçültülmüş,

içinde

çeşitli

rakamlar var. Besmele var, Amentu var. Yatay
ve

dikey

yazılmış.

Karşılaştırıyorsunuz,

bakıyorsunuz pek bizim anlayacağımız bir şey
değil. Ben bunun kataloğunu hazırlamıştım,
yayınlandı ama işin bu kısmına hiç girmedim,
çünkü benim alanım değil. Bu gömlekteki

%

Yanında

silahtarları var, görevliler var. Sultanın giydiği

Zırh gömlek doğrudan doğruya bir Hint
ipeklisinden, Batı literaratüründe doub- le
cloth olarak isimlendirilen çift zeminli/ beledi
tekniğinde dokunmuş kumaştan dikilmiş, açık
pembe zemin üzerine altınlı telle dokunmuş
bir kumaş. İçi tamamiyle zırh kaplı, göğüs
kısmı levha halindeki metal zırh parçalarıyla
kaplanmış. Arkasına sökülmüş olan omuz
açıklığından baktığımızda hem levha şeklinde
hem

de

zincir

örme

şeklinde

zırhlarla

güçlendirilmiş olduğunu gördük.
Padişahların traş olurken giydiği traş
gömlekleri

de

özel

giysilerdendir.

Bu

gömlekler halk arasında da çok yaygın olup,

tasarım müthiş, model çok de
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genç kızların çeyizlerinin olmazsa olmazıdır.

tılı tarzda kundura giymeleri gerektiğinde

Günümüzde halâ antikacılara uğradığınızda

Osmanlılar

genellikle

çıkar

uyarlamışlardır. Evin içinde çizme giyiliyor

karşınıza. İncecik kumaşı keten veya ipekli

ama çıkarken geleneksel pabuç yerine, altı

olabilir. Üzerinde 18. yüzyılın çok sevilen

köseleli,

zincir işi

ökçesinin gireceği yuvaya sahip bir terlik

böyle

de

bir

traş

denilen

önlüğü

suzeni

tekniğinde

işlenmiş bir işleme vardır. Buraya kadar
geleneksel Osmanlı padişahının giyim kuşamı
hakkında aşağı yukarı bir fikir vermeye
çalıştık.

topuk

geleneksel

kısmı

tarzlarına

çizmenin

yüksek

giyiliyordu.
Benim kumaşlar ve padişah elbiseleriyle
ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Çok acele
toparladık. Kadın kıyafetlerine sıra kalmadı.

Giyim-Kuşamda Batılılaşma

Rehber

1826'de II. Mahmud'un Yeniçeri Askeri
ocağını kaldırıp yerine Asakir-i Mansure-i
Muhammediye

isimli

yeni

bir

ordu

kurduğunu biliyoruz. Bu ordunun özelliği,
teçhizatından kıyafetine kadar batılı tarzda
olmasıdır. Kıyafet devriminin başlangıcı askeri
kıyafetin Batılılaşmasıyla başlar. Tabii asker
batılılar gibi pantolon, ceket yelek giyince
padişahların

da

batılı

komutanlar

gibi

giyinmesi gerekmiştir. Daha sonra sivil halka
yayılan batılılaşma modası erkek giyiminde
böyle

bunu

başlarken,

kadınlarda

1875'lerden

sonra ve bir geçiş dönemi yaşanarak olur.

Saten nedir ?

H. Tezcan
Saten veyahut batılıların satin dedikleri,
bizim saten veya atlas dediğimiz ipekli bir
kumaş cinsidir. Atkısı da çözgüsü de ipek
oluyor,

atlas

kumaşın

özellikle

ipeğin

parlaklığını en iyi belirten kumaş. Bütün
çözgü iplikleri üstte oluyor, birbirinin içinden
geçmiş gibi. Düz dokuma yapıldığı zaman
ipeğin parlaklığı o kadar çok belli olmuyor
ama atlas ipeğin özelliğini en çok belli eden
kumaş. Bu bakımdan çok tercih edilmiş.

Bu tabloda Sultan Abdülmecid ve onun

Dokumasının özelliğini ben size burdan

batılı tarzdaki giyimini görüyoruz. Bu bir

anlatamam, tezgâhın başında olmamız lazım.

başka üst giyimi ile padişahların dört yüz yıl

Çünkü

gibi uzun bir süre başlarında sarık taşıdıktan

bakımdan düz dokumadan farklı.

sonra gelen değişiklik olarak giydikleri festir.
Sarık

yerine

fes

giyilmesinden

başka

ayakkabılarda da değişim olmuştur. Eskiden
meşinden

yapılmış

yumuşak

mes-pabuç

hep

yüzeye

çıkıyor

ipekler.

O

Biraz daha vaktimiz olduğu için istek
üzerine kadın kıyafetleri üzerinden hızla
geçeceğim.

giyiliyordu. Evin içinde mes, sokağa çıkarken

“Modanın Tarihi Dökümanları” başlıklı

üzerine altı sert köseleli pabuç giyilirdi.

kadınlara ait bir yayınım var. Bunu sizinle

Ayaklarına sert kalıplı ba

paylaşacağım. Bir yabancı ressam tarafın-
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dan yapılmış Hürrem'in tasvirini görüyoruz,

kalitesi. Üzerine de gümüşle üç benek

bu gerçek bir resim ve Haseki Hürrem'i çok

deseninde baskı yapılmış, aynı kaftandan bir

güzel

tane de, mavi renkli olanı var. Her ikisi de

yansıtıyor.

Resim,

Oxford'da

bir

kütüphanede bulunuyor. Baktığınız zaman
baş süslemesinden aksesuarına kadar herşeyiyle o dönemi yansıtıyor. Görüldüğü gibi
Hürrem çok da güzel bir kadın değil ama çok
akıllı ve zeki olduğu söyleniyor. Kadın erkek
kıyafetinde

hiç

fark

yok.

Üst

kaftanı

görüyorsunuz kolları bilekten dirseğe kadar
boğum boğum gidiyor, bu bir moda. Cevheri
denilen bir kemer takıyor ve o kemerin içine
sokulmuş hançerini taşıyor Haseki Hürrem
kadın. Baş süslemesi tam tas gibi başına
geçiyor üstünde de sorguç var.

16. yüzyılın özelliklerini taşıyor.
Kadınların

sokak

kıyafetini

görüyorsunuz. Bu çok erken bir dış giyimi
olan feracedir. “V” yakalı, iki yanda yırtmaç
cepli, hafifçe bedene oturan, uzun etekli bir
kıyafettir. Başında neskep denilen bir baş
giyimi

görülüyor.

Yüksek

bir

başlığın

üzerinden dolaşarak arkaya sarkan örtüyü
alın üzerinde gereğinde aşağı yukarı hareket
edebilen ve yüzü örten bir güneşlik tamamlar.
Kaynaklar hareketli, inip kalkan bu siperliği
müteharrik olarak tarif eder.

Kadınlar da kemha ve kadifelerden
dikilmiş kaftanlar giyiyorlar. Bunlar hep 16.
yüzyılın kumaşlarıdır. Sarayda kadın kıyafetini
saklamak gibi bir gelenek yok. Sadece
padişah kaftanlarını hatıra olarak saklamışlar.
Aslında padişahlar için kullanılan kumaşlar
kadınlar ve çocuklar için de kullanılıyor.

17. yüzyılda kadın başlarında yüksek
konik şekilde terpuş giyilir. Sarayda da böyle
seraserden yapılmış başlıklar bulunuyor. Bu
dönemdeki bir minyatürde sokak kıyafeti
içindeki kadının başında benzer bir başlık
görülüyor.

Bunlar kadınların mendili, kenarlarındaki işler

İçedik-pabuç; ev içinde giyilen edik, sarı

fevkalade ince hesap işi gibi filtre yapılmış.

meşinden, altı köselesiz, yumuşak bot gibidir,

Kadınların kullandığı bugün bandana olarak

dışarı çıkarken üzerine terlik formunda pabuç

tarif edebileceğimiz kaşbastıdır. Kaşbastı da

giyilir. Burada gördüğünüz pabuç kadife

Orta Asya'dan gelen bir gelenek ve 16.

üzerine işlemelidir. Desen sayanın yüz şekline

yüzyıldan sonra çok görülmüyor. Kadınlara ait

göre tasarlanmıştır.

bürümcükten
kenarlarında

dikilmiş,
zarif

iğne

iç

şalvarı
işi

paça

süslemeleri

Şimdi de yapıyorlar hotoz başı gibi.

görüyorsunuz.
Nadir

Rehber

olarak

görülen

kadın

H.Tezcan

kaftanlarından biri; yakasının derin, yuvarlak,

Yapıyorlar değil mi? Şurada görüyor

dekoltesiyle bize kadın kaftanlarının kesimi

musunuz? Hakikaten şu iki kadının başı

hakkında bir fikir verir. Nohut renkli, canfes

kocaman. Onun üstünden de örtü bağlayınca

denilen bir kumaş, taftanın biraz daha ince

baş çok büyük oluyor. Tabii bütün mesele
kadın giyiminin erkeklerin dikkatini çekmiş
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olması. Çünkü erkekler gidip sarayın kapısına

Kendisine Osmanlı tarzında iki takım elbise

dayanıyorlarmış kadınları böyle giydirmeyin

diktiriyor ve oğluyla beraber poz vererek bir

diye. Ama padişah baş edemiyor kadınlarla

portresini yaptırıyor. İçi kürklü, bakın erminin

maalesef. Bir de böyle bir gerçek var.

kuyrukları bile üstünde görünüyor.

Bunlar Levnî'nin minyatürleri ve Levnî
sarayda yetişmiş bir nakkaş. Görüyorsunuz
kadınlar ne kadar açık, dekolte giyiniyor.
Kadınlar haremde yaşıyor, hepsi kadın. Eğer
iki tane erkek hizmetli varsa onlar da zaten
hadım edilmiş haremağası. Yani kim, kimden
saklanıyor anlaşılmıyor ama halk huzuruna
çıktığı zaman veya erkeğe elbette bu şekilde
görünmeyecek.

Bu kıyafetin Londra'da Victoria and Albert
Müzesi'ne hediye edildiği söyleniyordu.
Ancak müzeyi bir ziyaretimde sordum, böyle
bir şey söyleniyor ama bizde yok dediler. Bu
kürkün

işlenmiş

olduğunu

başına ait bir dış kıyafet görüyorsunuz yine
bu Levnî'nin minyatürüdür. Baş giyimi artık
çok şeffaf. Zaten kaynaklar da söylüyor,
eskiden

Osmanlı dünyasına Avrupa modasının

nasıl

görüyorsunuz. 18. yüzyılın sonu 19. yüzyılın

dışarı

çıkarken

atlas

kumaştan

yapıyorlar içini göstermeyen ama bunlar

girmesiyle kadınların kıyafetlerinde biraz hareketlilik başlıyor. Kol

artık

ağzındaki kısa yırtmaçlar dirseğe kadar uzamış ve par- ^

zamanda ortaya çıkıyor. Eskiden neskep

çalar

halinde dirsekten aşağıya dökülerek

şeffaf

bürümcük.

Yaşmak

da

bu

denilen tek parçalı baş giyimi giyiyorlar,

hareketlenmiş. İç gömlekleri de incelmiş.

şimdi yaşmak giyiyorlar iki parçalı. Yaşmağın

Başlarındaki

bir parçasını göz altından arkada bağlıyor,

süs

ona

göre.

Yemeniyi,

yuvarlayıp uzun rulolar haline getiriyorlar ve

diğeriyle göz-

başlarına doluyorlar ev içinde. Bütün bunlar

leri açıkta bırakarak tepesini örtüp arkadan

kadına

bağlıyor.

bir

canlanma

bir

hareketlenme

getiriyor.

%

18. yüzyıldan itibaren sultanların kızları

Doğulu kadının giysileri, yaşam tarzı,

değer kazanmaya başlıyor. Çünkü erkek

Batılıların çok ilgisini çekmiş ve Avrupalı

çocukları tahta varis diye onları Topkapı

ressamlar doğulu kadınlar gibi giyinip poz

Sarayında

veren

portrelerini

binaya kapatıyorlar. Padişahlar artık kız

yapmışlar. Batıda “Turqeri” denilen bu moda

çocuklarıyla güçlerini göstermek istiyorlar,

ikiyüz yıl kadar sürmüştür. Bu arada batıda

padişah kızları ise kendilerine gösterilen hoş

Oryantalist denilen bir ressam grubunun bu

görünün farkındalığı ile aşırı harcamalar

işten hayli para kazandığı söylenir.

içindeler. Boğazda yalılar yaptırıp saraydan

Avrupalı

kadınların

Burada Leydi Montago'nun betimlendiği
bir tabloyu görüyorsunuz. 1717'de büyükelçi
olan eşiyle İstanbul'a geliyor.

“şimşirlik”

denilen

bahçedeki

ayrılmalar o döneme denk geliyor.
Artık sarayın terzilerine dikiş diktirmiyorlar.
Dışarıdan terzilerle anlaşıyorlar. Bakın burada
da

Topkapı

Sarayı'nda

bulunan

terzi

defterlerinden bir tanesi var, 1789-1796
tarihlidir. Burada bütün siparişler var. Bu
siparişlerden gerek kumaşlardaki gerek
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elbise modellerindeki değişiklikleri izlemek

etek ve kol yırtmaçları yükselmiş, derinliği

mümkün

artmış, kenar açıklıkları oyalarla süslenmiş,

oluyor.

Kumaşların

da

şekli

değişiyor batılılaşma döneminde. Zaten artık
eski kemhalara falan para yetecek gibi değil,
onlar çok pahalı. Kaynaklara “nevzuhur”
olarak geçen yeni kumaşlar çıkıyor ortaya.
Örneğin Selimiye genel adıyla tanımlanan
kumaşlardan dikiliyor elbiseler. Selimiye' de
dokunan ve savai denilen kumaş cinslerinden
dikilmiş kadın kaftanları burada görülüyor. Bu
da yine bir kadın kaftanı, savai. Bu kumaşlara
bakıldığında

zemin

örgüsü

dağılmış

ve

buketler yüzeyi süslüyor.
18.-19.

yüzyılın

kumaşlarında

desen

tamamen değişmiş, tabii teknik bakımdan da
farklılıklar olmuş. Kadınların eskiden üzerine
giydikleri elbiseleri bedenlerine oturtmak için
iki yandan kaba dikişlerle içe alınıyordu,
üstüne

bedenine

uyduruyorlardı.

Bu

dönemde bedene göğüs ve bel hizasından iki
tane

ayar

düğmesi

konarak

bedene

oturutuluyor. Hangisine uyarsa kadın onu
ilikliyor. İşlenmiş kumaştan kıyafet dikme çok
moda olmuş. Yünlü, şal, çuha, ipekli gibi her
cins kumaşın üstünü işliyorlar. Şu pullarla
işlenmiş bir hayat ağacı motifi sanki bir
kökten çıkıp bütün yüzeyi doldurmuş. Burada
kadın omuzlarının üzerine bir şal atmış 19.
yüzyılda bir kadının kıyafeti minyatürlere bu

İşte bu hepinizin bildiği meşhur Osman
‘Vazo'yu

Saray

koleksiyonunda

bulunan

ve

bindallı denilen kıyafetler. Anadolu halkı
bindallıdan hiçbir zaman vazgeçmemiş, hep
düğünlerinde

kullanmış.

Şimdi

de

kına

gecelerinde giyiyorlar ama kına gecelerinde
giyilen kıyafetleri sosyetede de görüyorum,
çok fena yapmışlar. Kapalı Çarşı'da gerçek
bindallılar

çok

ucuza

satılıyor

keşke

buralardan alsalar.
Ayakkabıların

da

değiştiğini

görüyorsunuz. Hafif topuklu ve kılabtanla
işlemeli

özel

tamamlayacak

üretim
şekilde

bunlar.

Kıyafeti

yapılmış.

İçlerine

giyilen bürümcük gömlekler, üzerlerine çok
ağır işler konmuş. Bu kıyafeti kadınlar da iç
entarisi olarak giyiyor. Bir geçiş dönemi
kıyafeti görüyorsunuz. Altta şalvar tamam
ama şalvarın üstündeki kısa ceketin hiç
Osmanlı'yla
büzmeler,

alakası
nervür-

yok.
ler,

Karpuz
içinde

kollar,
balenler,

tamamiyle Batı modasını yansıtır. Şalvar ve
kısa ceketten oluşan takımın, üstüne giyilen
üç etekli kaftan, yarı Batı, yarı Osmanlı olarak
tanımlanabilen bir geçiş dönemi kıyafetidir.
Sokak

kıyafetiyle

bir

kadın

görüyorsunuz. Feracenin yere kadar inen

şekilde yansımış.

Hamdi'nin

giysi hareketlenmiş.

Düzenleyen

Kadın'

tablosudur. Kadının kıyafeti Sadberk Hanım
Müzesi'nde bulunuyor, onlar satın almış.
Elbise tablodakinin aynı, bu sebeple size
gösteriyorum. Görüyorsunuz artık yan

uzun yakası, sarayla kadınların arasını açan
yegâne unsurdur. Yakanın boyu eskiden bir
karışmış. Padişahların emirlerinde arka arkaya
dört kere yer alıyor. Biz size bir karış dedik siz
ne yapıyorsunuz. Kadınlar önce yakanın
boyunu bele kadar indirmişler, sonra kalçaya
kadar, sonra etek ucuna kadar inmiş. Ben orta
dönemden gösteriyorum
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size. Dönemin şairleri de bu feracelerin uzun

rihli bir terzi defteri vardır. İşte bu modelleri

yakalarına

de bu terzilere diktiriyorlar.

vurgu

yaparak

hayranlıkla

bahsediyor.

Rehber

Son devir sultan hanımlarında görüyoruz
Avrupa'dan gelen taçları. Ama Avrupa'dan
gelmesine rağmen Osmanlı zevkine göre

Kokona'nın giyinmekle bir ilgisi yok
değil mi?

H. Tezcan

yapılmış. Tacın üstünde görülen bir tane ay
var, taç Avrupa ürünü ama muhtemelen

Yok hayır. Kokona kadın demekmiş

tasarımı sarayda yapılmış özel sipariş olduğu

zaten, belki saraylıların aralarında taktığı bir

anlaşılıyor.

isimdir. Terzinin zaten uzun bir adı var. Bizim

Kadınlara ait Topkapı Sarayı Müzesi
Arşivi'nde üzerinde de 1873-74 tarihleri

bir

arkadaşımız

yayınladı

Kokona'nın

defterini. Şimdi terzinin adı aklıma gelmedi.

bulunan yedi kıyafet modeli var. Avrupa'dan

O dönemin kumaşları bunlar. Bir tacir

gelmiş model sayfaları Pera'da Hazzapulo

buradan aldığı örnek kumaşları defter haline

Han'da satılırdı. Saraylı kadınlar kalfaları

getirmiş. Ona göre buradan siparişleri alıyor

aracılığıyla

temin

ve bu defter bugün Victoria and Al- bert

ederlerdi. Bizim için enteresan olan bu

Müzesi'nde. Bizim elimizde bu kadar çeşit

modellerin hepsinin üzerine saraylı kadının

yok iyi ki yapmışlar bunu. Ne kadar bol ve

etiket koyarak terziye talimat vermesi. Ve tarif

çeşitli olduğunu görüyoruz. Bu da saray

ediyor: Böyle önü kısa olsun, arkası uzun

arşivinde bulundu. Arkadaşlarımız bir sergi

olsun, aynı bu modeldeki gibi yapacaksın, bu

yaptılar. O sergide bunlar teşhir edildi. Saraylı

kumaştan olsun. Bakın kumaş örnekleri de

kadınların terzilere gönderdiği, işlemelerin ne

var. Eflatun, mavi, sarı renk ipek atlas kumaş

şekilde olmasını istediklerini tarif ettikleri

parçaları.

defterler. Bunlar hep terzi defterleri.

bu

Bir

figurenin(figürün)

model

de,

sayfalarını

aman

ha

diyor,

modeline

çok

dikkat

edeceksin, aynısı tıpkısı olacak.

Bohçacı kadınlar mal satmak için gelmiş
saraya,

Batılı

ressamların

tablolarında

Rehber

görmüşsünüzdür, kadınlara satış yapmaya

Bu mendili nereden ödünç almışlar? Yani

başlamışlar. Bunlara Kira kadın deniyor,

çok değişik.

saraya rahatlıkla gelip gidebiliyorlar. Bu bir
pazardaki kumaş dükkanının betimlendiği

H. Tezcan

tablo. Bu da son resmimiz kahverengi kadife

Avrupa'dan geliyor Hazzo Pulo Han'da

bir kıyafet ve tamamen batılı tarzda sarayın

satılıyor, üstünde de Hazzo Pulo'nun soğuk

koleksiyonunda bulunan son kıyafetlerden

damgası var. O terzi hanımlardan bir tanesi

biri.

'Paşa Mahallesinde meskûn dikişçi Matmazel

desenlendirilmiş. Dantel, kurdele, boncuk

Kokona'dır.

Saray Arşivinde onun

%

İşlemeleri

Art

Nouvo

tarzında

adına

açılmış 1288 Şaban Gurre(?)' 1871-1875 ta
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H. Tezcan

işi, ne varsa hepsi batılı özelliklerle işlenmiş
vaziyette, iyice batılı tarz kazanmış.

Çok dar, onlar zaten hiç kapatmıyorlar, iç
Herşeyi

entarileriyle birlikte görünsün istiyorlar, bu

özetlemeye çalıştım artık ne kadar başarılı

tarz geleneksel bir duruş, bu sebeple sıkılma

olduysa.

şansları da yok. Herkes sorar bu soruyu.

Çok

teşekkür

ederim

size.

Rehber
Padişah kıyafetlerinin önü çok dar,
neden?
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SARAY İŞLEMELERİ

Dr. Hande Günyol*

keten,

üzere üretilmiştir. Bunlar genellikle, iç mekân

pamuk, metal ve benzeri iplikler kullanarak,

mefruşatına ait işlemeli yastıklar, yer yaygıları,

çeşitli

biçimleri

ocak yaşmakları, sedir örtüleri, taht örtüleri,

aracılığıyla; çoğunlukla dokuma, deri ve keçe

kavuk örtüleri, kapı perdeleri gibi farklı

yüzeyine yapılan bezeme tekniğidir.

işlevlerdeki işlemeli örtülerdir.

İşleme

Bu

genellikle

iğneler

ve

teknikle

ipek,

yün,

uygulama

üretilmiş

eserler

Diğer bir eser grubu ise sultan, şehzade

gerek

sarayın günlük yaşamında, gerekse doğum,

ve

sünnet, evlilik, ölüm gibi sarayda törensel

getirilmiştir.

çerçevede gerçekleştirilen önemli olaylarda,

sandukalarının üzerine şahsi eşyalarının, ya da

giysiden

malzemeden

ithaf olunmuş işlemeli örtülerin konulması bir

çadırlara ve iç mekânda kullanılan mefruşat

gelenekti. 16. ve 17. yüzyıllara ait erken

ürünlerine kadar geniş bir uygulama alanı

dönem saray işlemelerinin en özgün örnekleri

bulmuştur. Bu yaygın kullanım alanı, sanat

koleksiyona

niteliği taşıyan nadide işlemeli eserlerin

Koleksiyonda ayrıca satın alma ve bağış

ortaya

eserler de yer almaktadır.

aksesuara,

çıkmasını

askeri

sağlamış,

yaratıcılık

ile

ustalığı bir araya getirmiştir.

valide

sultanların

türbelerinden

Hanedan

mensuplarının

bu

şekilde

katılmıştır.

Saray İşlemeleri koleksiyonuna ait erken

16. yüzyıldan 19. yüzyılın sonuna kadar

devir

işlemelerinin

en

zarif

örneklerini

bu tekniğin uygulandığı farklı işlevlere sahip

oluşturan mendiller/çevreler hem kadınların

eserlerden oluşan 'Saray İşlemeleri' Osmanlı

hem de erkeklerin kullandığı bir aksesuardır

işleme sanatının en seçkin örneklerini kapsar.

(R-1). Ortalama 55x55 cm. öl-

Koleksiyonda
işlemelerinin

bir

yer

alan

bölümü

Saray
Enderun

Hazinesinden gelmiştir. Bu tür işlemeli eserler
hanedan halkına ait eşyalar olup özellikle
hanedan kadınlarının çeyizleri olarak da
değerlendirdiğimiz bohça, havlu, makrama,
peşkir, başörtüleri, seccadeler, mendiller ve
benzeri eser grubudur.
Bir grup eser de sarayın koğuşlarında,
köşklerinde ve harem dairesi gibi özgün
mekânlarda kullanılmış ya da kullanılmak
(R-1) Çevre, Şehzade Mehmed Türbesi’nden gelmiştir, 16.
yüzyıl sonu, TSM. 31/54
* Topkapı Sarayı Müzesi, İşlemeler Bölümü Uzmanı
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Saray kadınlarının, iç mekânlarda günlük

gülerinde, renkli ipek iplikler ve altın - gümüş
tel kullanılarak işleme yapılmış kare biçimli,

giyimde

kullandıkları

çok ince pamuklu ve keten dokumalardır.

üzerine

serbestçe

Osmanlı padişah portreleri ikonografisinde

mücevher veya başka bir örtüyle tutturulurdu.

elinde mendil tutan padişah betimlemeleri

İşlemeli bu örtüler çevre, mendil, yazma, gibi

oldukça yaygındır. Bunun en erken örneği

farklı isimlerle de anılırdı. Çevreler, baş

Nakkaş Sinan Bey'in öğrencisi Şiblizâde

aksesuarı olarak kullanılmalarının yanı sıra bel

Ahmed'e atfedilen Sultan II. Mehmed'i oturur

bağı, namaz başörtüsü veya Kur'an gibi kutsal

pozda tasvir eden minyatür portrede sultan

ve

bir elinde mendil, diğer elinde de koklamak
üzere burnuna götürdüğü bir gül tutar (R-2).

kıymetli

başörtüleri,
konulduktan

kitapları

sararak

başın
sonra,

korumak

amacıyla da kullanılmışlardır.
İşlemeli

kemerler

ve

kuşaklar

da

mendiller gibi hem kadınların hem de
erkeklerin kullandığı aksesuarlardan biridir
(R-3). Kuşaklar aynı zamanda kıymetli bir
hediye

ve

seremonilerin

de

parçasıdır.

Örneğin dini bayramlarda, Has Oda'da saray
halkı ile yapılan bayramlaşma sırasında Enderunlu ağaların işlemeli kuşak kuşanmaları bir
gelenekti.

%

(R-3) İşlemeli Kemer, 19. yüzyıl, 1SM. 31/89

Kadın giyiminde de işlemenin ayrı bir
yeri vardır. Giysilerin genellikle yaka, kol ve

(R-2) Gül Koklayan Fatih Sultan Mehmed,

Şiblizâde Ahmed, 1480 civarı, TSMK, H. 2153,
y. 10a

etek kenarları işleme yapılarak süslenmiştir.
18. yüzyıl sonunda ipekliler üzerine altın -

Bant şeklinde alnın ya da başlığın
üzerinden

bağlanarak

kadınların

saç

gümüş alaşımlı tel, pul ve boncuklarla entari
yapımı

için

hazırlanan

işlemeli

metraj

tuvaletini tamamlayan işlemeli kaşbastılar ise

kumaşlar moda olmuştur. Özellikle Galata ve

özellikle 15. ve 16. yüzyıllarda yine kadın

Tepebaşı'ndaki evlerde/atölyelerde kurulan

giyiminin önemli bir aksesuarıdır.

tezgâhlarda yapılan bu işlemeler, bu-
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lundukları semtin ismine atfen “Tepebaşı” ve

mecid'in (1839-1861) kızı Behice Sultan'ın

“Galata işi” olarak adlandırılmıştır.

1868 tarihli çeyiz defterinde kayıtlı çeyiz

Hanedan
padişah

kadınlarının

kızlarına

evliliklerinde,

hazırlanan

çeyizlerde

işlemeli tekstiller önemli bir yer tutardı.
Dönemin modasına uygun olarak hazırlanan
her türlü işlemeli eşyanın en özeli bu

eşyaları arasında ipek iplik, inci, sırma, pul ve
tırtıl tel kullanılarak işlenmiş bohça, seccade,
sofra altı, kahve örtüsü, makrama ve peşkir
gibi

farklı

kullanımlara

yönelik

çeyiz

eşyalarının yer aldığı görülür.1

çeyizlerde yer alırdı. Saray arşivinde bulunan

Bunların arasında en yaygın kullanımı

padişah kızlarına ait çeyiz defterleri, evlilik

olan bohçalardır (R-4). İçine çok çeşitli

öncesi hazırlıklarda oldukça ayrıntılı bilgiler

eşyaların konularak saklandığı ya da taşındığı

içerir. Örneğin Sultan Abdül-

bu kare örtüler, işlevlerine göre çamaşır

%

(R-4) İşlemeli Bohça, 17. yüzyıl, TSM. 31/7
1 Selma Delibaş, “Behice Sultan'ın Çeyizi ve Muhallefatı”, Topkapı

Sarayı Müzesi Yıllığı - 3, İstanbul, 1988.
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bohçası, elbise bohçası, kürk bohçası, hamam
bohçası, mendil bohçası, berber bohçası gibi
isimler alırdı. Saray yaşamında da bohçanın
çok özel bir yeri vardı. Topkapı Sarayında pek
çok

eşyanın

saklanması

bir

gelenek

olduğundan Sultanlar öldüğünde giysileri
işlemeli bir bohça içine konulur, üzerine kime
ait olduğu ile ilgili bir not yazılır ve hazinede
saklanırdı. Ayrıca, verilen her hediye büyük ya

(R-5) Peşkir, 19 yüzyıl TSM. 31/1912

da küçük olmasına bakılmadan mutlaka bir
işlemeli bir örtü, mendil veya bir bohça içinde
takdim edilirdi. Zengin işlemelerle bezenmiş
bu örtüler hediye verilen kişiye gösterilen
değerin de göstergesiydi.

oluşturan

(sofra altı) işlemeli deri ya da atlas, kadife,
saten gibi ipekli kumaşlardan yapılmış olup
genellikle daire şeklindeydi. Üzerine sinilerin

Osmanlı yemek kültüründe temel sofra
düzenini

alırdı. Sofralarda kullanılan yemek nihalisi

yemek

kapları

ve

kaşıkların yanı sıra, işlemeli sofra nihalileri,

konulduğu ahşap sofra altlıklarının altına
serildiği gibi doğrudan yere serilerek de
kullanılırdı (R-6).

peşkirler ve makramalardan oluşan örtüler bu
düzenin önemli aksesuarlarıdır. (R-5) Sofra
görgü kuralları arasında yer alan el yıkamak
ve peşkir kullanmak Osmanlıların temizliğe
verdikleri önemin göstergesiydi. Genellikle
dikdörtgen formlu, uç kısımları saçaklı el
havluları olan peşkirler sayesinde eller, yemek
süresince temiz tutulurdu. Ayrıca su emmeye
elverişli pamuklu ya da keten dokumalardan
yapıldığı

için

elleri

yıkadıktan

sonra

kurulamak amacıyla da kullanılırdı. Yemek
havlusu olarak da adlandırılan makrama,
keten veya pamuklu dokumalardan yapılmış
bir tür peçete olan örtülerdi. Dolama ise
yemek

esnasında,

sofra

(R-6) Sofra Altı, 19 yüzyıl TSM. 31/580

çevresinde

oturanların boydan boya tek parça halinde
dizlerine örttükleri, dikdörtgen biçimli bir tür
uzun peçetelerdi.
Genel olarak örtü anlamına gelen ni- hali
(nihale) kullanımı işlevine göre isim

Günlük

yaşamın

önemli

kullanım

eşyalarından biri olan havlular, abdest ve
hamam

havlusu

olarak

farklı

ölçülerde

hazırlanır ve uç kısımları dönemin beğenisine
uygun

işlemelerle

süslenirdi.

Kurulanma

örtüleri olan havlular dikdörtgen biçimin
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de olup orta kısımları suyu emebilmesi için
havlı

dokumadan

ağır

Harem, köşkler ve diğer mekânlarda, padişah,

sosyal

valide sultan, şehzadeler ve padişah kadınları;

hayatlarında önemli bir yer tutan, haftada bir

kendilerine ait dairelerde otururlardı. Bu

veya

dairelerin sedir örtüleri, minderleri, ocak

işlemeli
özel

olurdu.

havlular,
olayların

Özellikle

Saray'da günlük yaşamın sürdürüldüğü

kadınların
kutlandığı

günlerde

gidilen hamam günlerinde (gelin hamamı,

yaşmakları,

loğusa hamamı), çevresine varlık derecesini

elemanlarından oluşan genel mefruşatında,

ve maharetini göstermede önemli bir araçtı.

seraser, kadife, atlas gibi gösterişli ipekli

Bu nedenle hamam bohçasının içine konulan

dokumalar kullanılırdı. Bunun yanı sıra, yine

havlu ve çevrelere ayrı bir itina gösterilirdi.

bu cins kumaşların üzerine ipek, altın, gümüş

Saray'daki

yaşam

alanları,

dönemin

değişen beğenileri ve Saray halkının kişisel
tercihleri doğrultusunda tefriş edilirdi. Bu iç
mekânlar, bezemeli ahşap yapı elemanları ve

perdeler

ve

yer

kaplama

ve değerli taşlar kullanılarak yapılan göz
kamaştırıcı

işlemeli

oda

takımları,

aynı

zamanda hanedanın gücünün görsel bir
yansımasıydı.

renkli duvar çinilerinin yanı sıra, estetik
kaygılarla

tasarlanmış,

farklı

işlevlerdeki

tekstil ürünleriyle de bambaşka bir boyut
kazanırdı.

Saray mefruşatında işlemeli tekstillerin
değer kazanmasında, ev eşyalarının oldukça
sade oluşu dekorasyonda dokumalara

%

&e«w*ı»s®9sew!«îE

1

(R-7) Mercan İşlemeli Yastık, 18. yüzyıl sonu TSM. 31/112
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ve yüksek kalitede işlemelere daha çok yer

çekleştirilirdi.

verme

gerekliliğini

ortaya

Kanuni

Sultan

Süleyman

koymuştur.

döneminde (1520-1566 ) bu örgütte bulunan

Osmanlı sarayında başlıca eşyalar, genellikle

yaklaşık 40 bölüğün içinde altın ve gümüş

odaları üç taraftan çeviren oturma yerleri olan

iplikle işleme yapan zerduzlar da yer alırdı.

sedirlerdi. Odayı çeviren bu sedirler, işlemeli

Tekstillerin bezemesinde işleme malzemesi

örtüler, minderler ve yastıklarla döşenirdi

olarak kullanılan, zümrüt ve yakutlarla bezeli

(R-7).

farklı

Genel olarak, bu mefruşat ürünleri,
oda/daire planına göre tasarlanırdı. Bunlar;
sedir (makat) örtüsü, yastık (duvar, köşe, sedir
vb.), minder, pencere perdesi, duvar örtüsü
(zar perde), halı, hasır, yer ni- halisi, yolluk,

formlardaki

altın

paftaları

ise

kuyumcular hazırlardı. Bu işlemeler aynı
zamanda

saray

kuyumculuğu

işlemeciliğinin

sanatlarını

ile

saray

buluşturduğu

özgün örneklerdir.
Bu

bölüklere

cibinlik iç mekânlarda yaygın olarak kullanılan

tarafından uygulanırdı. Bu desenlerin büyük

temel döşemelikleri oluştururdu.

bir çoğunluğunun kaynağı saray nakkaşha-

durumlarda,

ihtiyaçlar

doğrultusunda

kullanılan diğer tekstiller arasında yatak
takımları (şilte, yorgan, yorgan yüzü), ayna
örtüsü, kavuk örtüsü, seccade, beşikörtüsü ve
yorganı, tandır örtüsü, sofra nihalisi ve
benzerlerini sayabiliriz.

gibi

özel

bu

sanatçılar

nesiydi. Nakkaşhanenin hazırladığı desenlerin
farklı sanat ortamlarına aktarılması, saraya
bağlı nakkaşlar tarafından yapılıyordu. Onlar
vasıtasıyla

çarşıdaki

ulaştırılıyordu.

Bu

desen

çizicilerine

nedenle

%

Osmanlı

çarşılarında farklı atölyelerde, saray nakkaşhanesi merkezli benzer motiflerin işlendiği
üretimler yapılıyordu.

Ayrıca bayramlar, cüluslar, düğünler ve
doğumlar

yine

nakkaşların

hazırladığı

Yine bu mekânlarda, günlük ya da özel

desenler

mensup

ocak yaşmağı, kapı perdesi, dolap örtüsü ve

günlerde

duvarlar,

pencere, kapı, dolap ve ocaklara, sırmayla
işlemeli zengin perdeler ve örtüler asılarak
göz kamaştırıcı bir şekilde donatılırdı.

Sarayda kullanılan işlemelerin tümünün
saray sanatçıları tarafından işlenmediği, saray
dışındaki atölyelerde çalışan konusunda usta
kadın ya da erkek işlemecilere, çarşı esnafına
sipariş

Bu gösterişli işlemeleri oluşturan iğne

olarak

da

verildiğini

yine

arşiv

belgelerinden izlemekteyiz. Saray arşivinde

tekniklerinin kullanımındaki ustalık ve yüksek

bulunan

kalitedeki işçilik dikkate değerdir. Saray için

defterinde3 Sultan II. Mahmud'un Darüssaade

hazırlanan

yapılan

Ağası Hafız İsa Ağa için at takımı, bir çift köşe

işlemeler, saray bünyesinde yer alan ve çeşitli

ve koltuk yastığı, canfes üzerine işleme

bölüklerden oluşan ve 'ehl-i hiref'2 adı altında

sırmakâri

toplanan, ulûfeli yani aylıklı

pencere örtüsü gibi mefruşatın işleme ustası

kumaşların

üzerine

sanatçı ve

zanaatçılar tarafından ger-

H.1234

oda

/M.1818

döşemesi,

tarihli

kapı

masraf

perdesi,

Sima Ka- dın'a sipariş edildiği, tırtıl, pul gibi
işleme-

2

Filiz Çağman, “ Kanuni Dönemi Osmanlı Saray Sanatçıları Örgütü Ehl-i Hiref”,

Türkiyemiz, Sayı 54, 1988, s.11-14.

3 TSMA E.43/63,64.

-------- 369 ------------

TSM_REHBER_YENI.indd 369

#

08/08/2018 14:36

de kullanılan malzemeyle, resim çıkarması

çintemani

(desen çizimi) ve yazı parası için ödenen

tekstillerde ve saray halılarında görülmeye

ücretin de dökümü verilmektedir.

başlar. 16. yüzyılın ortalarına doğru gözlemci

İşleme sanatı Osmanlı kadını ile o kadar
özdeşleşmiştir ki Osmanlı harem hayatını
canlandıran birçok gravür ve tabloda kadınlar
gergefte işleme yaparken tasvir edilmiştir.
Saray'a giren cariyelerin ilgi ve yeteneklerine
göre aldıkları eğitimler4 arasında nakış da
vardı.17. yüzyılda eski bir içoğlanı olan
Bobovius'a (Ali Ufkî) göre; Harem'de yaşayan
cariyeler, pamuklu kumaşların üzerine altın ve
sim iplikle nakış işlerlerdi.5
Ayrıca,

değerli

motifleri

işlemeli

bir uslûpla biçimlendirilen lale, karanfil, gül,
sümbül gibi çiçek motifleriyle döşemelikler,
örtüler, halılar iç mekânları adeta çiçek
bahçesine

çevirdiler.

motiflerin

yer

aldığı

Kumaşlarda,
belli

bu

kompozisyon

şemalarından biri madalyonların içinde yer
alan çiçeklerdir. Diğer bir uygulama ise dikey
kıvrımlı

dal

motifleridir.

üzerinde
Bu

sıralanan

kompozisyon

çiçek
sadece

dokumalarda değil işleme perdelerde de
kullanılmıştır.

Bütün

sanat

eserlerinin

işlemeler

kompozisyon şemalarında uygulanan ana

yapmak hanedan mensubu kadınların da

prensip sonsuzluktur. Bu uygulama kumaş,

günlük

biriydi.

işleme ve halılar için de geçerlidir. 17.

Özellikle padişah kızlarının çeyiz ve tereke

yüzyıldan itibaren bezeme öğelerinde Batı

listelerinde bu tip eşyalar sıklıkla yer alır.

etkileri kendini göstermeye başlar. Örneğin

yaşamdaki

kumaşlara

kumaşlarda,

uğraşlarından

Sarayda padişah kadınları ve kızlarının
arasında, IV. Murad'ın (1623-1640) kızı Kaya
Sultan'ın

yaptığı

işlemelerin

ün

saldığı

bilinmektedir. 17. yüzyılın ünlü seyyahı Evliya
Çelebi

de

seyahatnamesinde

6

yağlıkçılar

esnafını anlatırken, bu esnafa ait dükkânlarda
üretilen bir grup işlemenin ‘Kaya Sultan’
yağlıkları adı altında satıldığından bahseder.
Bu işlemelerde kullanılan bezeme ögeleri
ve

bunların

oluşturduğu

kompozisyonlar

yüzyıllar içinde farklılıklar gösterir. Erken
dönemlerde hatayi adı altında toplanan stilize
çiçekler, rumîler, üç benek/

%

dokuma kumaşlar ve işlemeler serpme çiçek
buketleriyle bezenir ve aynı rengin farklı
tonlarıyla motiflere derinlik verilerek hacim
kazandırılır. 18. yüzyılın sonlarına doğru Batı
sanatına

duyulan

ilginin

de

artmasıyla

bezeme üslubu değişir. Türk rokokosu adı
verilen üslupta iri kıvrımlı yapraklar, çiçek
sepetleri, kurdeleler, fiyonkların yer aldığı
süslemeler, özellikle işlemenin yoğun olarak
uygulandığı yastıklar, minderler ve sedir
örtülerinde

geniş

bir

kullanım

alanı

bulmuştur. 19. yüzyıla gelindiğinde sedir
örtüsü, minder, yastık, duvar panoları gibi iç
mekân

döşemeliklerinde

bezemelerle,

mimari

bitkisel

kökenli

betimlemeler,

manzaralar, güneş ışınları, armalar süsleme
4

II. Bayezid ve I. Selim'in sarayında içoğlan olan Menavino yeni alınan genç kızları eğitmek üzere Eski Saray'a her sabah on nakış hocası geldiğini anlatır.

Bkz. Leslie P. Peirce,

Harem-iHümâyun, Tarih Vakfı Yurt yay., Ocak 2011, s.197
5 Leslie P. Peirce, a.g.e, s.197
6

Evliya Çelebi Seyahatnamesi: İstanbul. Haz: Seyit Ali Kahraman-Yücel Dağlı, 1. Kitap, 2. Cilt. YKY yay.

İstanbul 2011, s.594

3
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ögesi olarak kullanılmıştır. Genelde seraser,
atlas, kadife gibi ipeklilerle çuha, keçe gibi
yünlülerin

tercih

edildiği

tüm

mefruşat

ürünlerinde, değişik renklerle birlikte güve- zi
denilen koyu kırmızı renk yaygın olarak
hemen hemen her dönemde tercih edilmiştir.

%

Kaynakça
Çağman, Filiz, “ Kanuni Dönemi Osmanlı Saray Sanatçıları Örgütü Ehl-i Hiref”,
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TOPKAPI SARAYI MÜZESİ’NDEKİ SALTANAT ARABALARI

Kıymet İşeri*

3 Nisan 1924 tarihinde Bakanlar Kurulu

mu olan alanda büyük bir Hasahır binası

Kararı ile Müze haline getirilen Topkapı Sarayı

mevcuttu. Yine II. Abdülhamid'in tercih ettiği

Müzesi'nin

de

Yıldız Sarayının da Ferhan adıyla bilinen

Arabalar-Eyerler koleksiyonudur. Bölümde;

Hasahır Binası haricinde diğer ahırlar, Manej

çeşitli

sıra

ve Arabalık bölümleri vardı. 19. yüzyılın ikinci

tahtırevanlar, at, deve, katır gibi binek

yarısında saray arabalarının artmasıyla yeni

hayvanlarına

araba

ihtiyaçlar gereği, Yıldız Saray kompleksi

koşumları, tek eyerler, at örtüleri, bellemeler,

içinde bir Arabalık bölümü inşa edilmesine

başlık, yular, üzengi, gem, kamçı, kırbaç gibi

gerek duyulmuştu.

bölümlerinden

modelde

binit

atlı

ait

takımı

biri

arabalar,

eyer

yanı

takımları,

objelerinden

örnekler

bulunmaktadır.

Dönemin Reis-i Cumhuru Gazi Mustafa
Kemal'in imzasını taşıyan, 03.07.1929 tarihli

Osmanlı sarayında padişah ve mahiyeti

Kararnamede;

dönemin

ifadeleri

ile

tarafından kullanılan at takımları murassa

Dolmabahçe Sarayının Beşiktaş cihetindeki

yani değerli taşlarla süslü olurdu. Bu takımlar,

müştemilatından

saltanat ve gücün göstergesiydi. Tüm bu

arabalarıyla, arabacı ve seyis elbiseleri ve eyer

malzemenin bir düzen dâhilinde korunduğu

takımlarının Topkapı Müzesi dairelerinden

bölüme Raht Hazinesi denirdi. Hasahırlar

birinde teşhiri için Maarif Vekaletine devri

içinde yer alan bir birimdi. Raht, Farsça bir

onaylanmıştır. Topkapı Sarayı Hasahırından

sözcük olup binek hayvanlarına vurulan takım

kalan eserler de birleştirilerek bir koleksiyon

anlamındadır.

oluşturulmuştur. Eserler, büyük ölçüde 19.

Topkapı Sarayı Has Ahırı'nın varlığı
sarayın

ilk

kuruluşundan

itibaren

bilinmektedir. Topkapı Sarayı, Fatih Sultan
Mehmed'le birlikte yaklaşık 400 yıl Osmanlı
devletinin

yönetim

ve

yaşam

merkezi

olmuştur. Sultan Abdülmecid ile birlikte, 1856
yılından

itibaren

geçilmiştir.

Saltanat

saraylarında
saraylara

Dolmabahçe

yaşamaya
ait

Sarayına

mensupları

sahil

başlayınca,

Hasahırlar

bu

kullanılmaya

başlamıştır. Dolmabahçe Sarayına ait, bugün

toplanılan

Saltanat

yüzyıla tarihlenirler. Eserlerin sergilenebilmesi
için de Topkapı Sarayı Has Ahır binası, 1939'
larda çok harap bir haldeyken büyük bir
restorasyonla sergi salonu haline getirilmiştir.
1943 yılından 1983 yılı başlarına kadar
koleksiyonun önemli bir kısmı açık teşhir
olarak burada sergilenmiştir. On dört adet
Saltanat arabası, üzerlerinde arabacı elbisesi
olan balmumu arabacı mankenleri ile eyerler
ve koşumlar ise ahşap sıpalar üzerinde veya
duvarlarda asılı sergilenmişlerdir (R-1).

İnönü stadyu
* Topkapı

Sarayı Müzesi, Saltanat Arabaları Bölümü Uzmanı
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i

_ k==3

(R-1) Has Ahırlar, Eski Sergi

Arşiv

kayıtları

ve

minyatürlere

çok

erken yüzyıllardan itibaren varlığını biliyoruz.

kanıtlamaktadır. Arabalı minyatürler çok az

Seferler veya Göç-ü Hümayunlarda devlet

sayıdadır. İstisnai duruma bir örnek olarak;

eşyasının

arabalar

Kanuni Sultan Süleyman (Saltanat 1520-1566)

araba

Zigetvar'a yaptığı son seferine rahatsızlığı

genellikle kadın ve çocukların kullandığı veya

nedeniyle arabayla çıkmış sefer sırasında

yük taşınan bir araç olmuştur. Erkekler ve

ölümü

özellikle de Padişahlar, güçsüzlük göstergesi

payitahta getirilmiştir. Bu araba; tahtırevan

saydığından bu kültürden 19. yüzyıl'a kadar

kabinleri

uzak durmuştur. En azından halk içinde araba

görünümünde, tekerlekli, üzeri kumaş kaplı,

içinde görülmekten kaçınmışlardır.

kafes pencereli, iki at tarafından çekilen,

taşınması

kullanılmıştır.

Osmanlı

amacıyla
Sarayında

Arabanın Avrupa Sarayları'ndaki törensel
kullanımının

Osmanlı

Sarayı'nda

tam

anlamıyla karşılığı yoktur. Bu durum batı
etkisiyle ancak son yüzyılda bir miktar
değişmiştir. İstisna veya zorunlu durumlar
dışında özellikle şehir içinde padişahlar

%

ata binmiştir. Padişahları at üstünde gösteren

dayanılarak sarayda araba kullanımının daha

sayıdaki

minyatür

üzerine

de

cenazesi

benzeri,

bu

aynı

dikdörtgen

durumu

arabayla
bir

oda

yaysız bir araçtır. 16. yüzyılın araba teknolojisi
hakkında fikir verir. Bu tür araçlara koçu
denirdi. 18. yüzyılda, Harem arabaları sayıca
çoğalmış, değerli kumaş ve malzemeler
kullanılarak daha gösterişli yapılmıştır. Bir
Arşiv belgesine dayanılarak verilen bilgilere
göre, Lale Devrinde hükümdar ve haremi için
yaptırılan bir arabanın yaklaşık
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iki yüz kırk bin akçeye mal olduğu ve bunun

Bugün Saray koleksiyonundaki batılı

da döneminde takriben sekiz yüz altına denk

arabaları modellerine göre gruplandırır- sak;

düştüğü

önemli

altı adet Berlin, onbir adet Landon, beş adet

olaylarından biri III. Ahmed'in şehzadelerinin

Landolet, sekiz adet Kupa, onse- kiz adet

sünnet törenidir. Şehzadelerin bindiği araba,

Fayton, bunlardan yedi adeti Vis-a- vis tipte

tam

belirtilmektedir.

Yüzyılın

saray

fayton, dokuz adeti Viktorya tipte fayton, iki

zevkini yansıtmaktadır. Aynı yüzyılın örf ve

anlamıyla dönemin

adet de daha küçük boyutlu Park fayton

adetleri üzerine bilgi veren İsveç Elçisi

(Bahçe

D'ohsson'un aktardığına göre; Türkler arabayı

modellerde arabalardır. 19. yüzyıl ve 20.

küçük düşürücü ve rehavet sembolü sayardı.

yüzyıl başlarına aittirler. Birçoğunda imal

Bu

yüzden

padişah,

gösterişli

en

büyük

Faytonu)

olmak

üzere

çeşitli

devlet

eden firma ismi belirtildiği halde sadece

törenlerinde dahi halk içine atıyla çıkardı. Elçi,

birkaçında tarih vardır. İçlerinde aidiyetleri

III. Mustafa'nın (Saltanat 1757-1774), iki defa,

bilinenler de vardır. Özellikle Sultan Abdülaziz

I. Abdülhamid'in (Saltanat 1774-1789) bir

ve II. Abdülhamid dönemlerine ait arabalar

defa ve o da İstanbul dışında arabaya

çoğunluktadır. Bizzat padişahın kendisi ve

bindiğini belirtmektedir. Sultan II. Mahmud

ailesi

(Saltanat 1808-1839) Padişah ve Saraya ait

“Saltanat Arabası” denilmektedir.

olan atlı arabaya binme ayrıcalığını ortadan
kaldıran

padişahtır.

Bu

konuda

bir

Nizamname yayınlatarak kimlerin ne tip
arabalara

binebilecekleri

düzenleme
Sultan

getirmiştir.

Abdülmecid

konusuna

Sonrasında
Dönemi

gelen

(Saltanat

1839-1861) ve Tanzimatla birlikte araba
kullanımı saraylılar ve halk arasında gittikçe
yaygınlaşmıştır. 19. yüzyılda araba kullanımı
giderek artmış, ithal arabalar Lale Devrinden
itibaren İstanbul'da görülmeye başlamıştır.
Lale Devri batılı objelere ilk kez yoğun ve
sistemli bir şekilde ilgi duyulan dönemdir.
Avrupa'dan

getirtilen

araba

örnekleri

İstanbul'da da Talika, Katip Odası gibi yerli
yeni araba modelleri üretilmesini sağlamıştır.
Çok

sayıdaki

Batı

kaynaklı

gravür

ve

resimlerden bu arabalar izlenebilmektedir.
Arabaya varlıklı İstanbul halkı yanı sıra kira
arabaları sayesinde halk da binebilmeye

tarafından

kullanılan

arabalara,

Sultan Abdülaziz, II. Abdülhamid ve V.
Mehmed

Reşad'ı

arabada

gösteren

fotoğraflar bulunmakla birlikte Sultan Abdülmecid'i

arabalı

rastlamaktayız.
Landon,

gösteren

Arabaların

Landolet

ve

gravürlere

büyük
Berline

kısmı
(Berlin)

tipindedir. Her üç model de, ağır, oturaklı ve
gösterişli oluşlarıyla Avrupa Sarayları'nda
olduğu gibi Osmanlı Sarayı'nda da tercih
edilmiştir. Berline model arabalar, diğer iki
modelden farklı olarak; açılır- kapanır özelliği
olmayan, bütün bir kabin özelliğinde ayrı bir
grup

olarak,

koleksiyonun

en

gösterişli

arabalarıdır. Bu araçlar envanter bilgilerinde
“Saltanat

Arabası”

Arabaların

tümü

olarak

yer

padişahlar

almıştır.
tarafından

kullanılmamıştır. Aidiyetleri belli olmayan
büyük kısmı saray maiyetine ait arabalar
olarak değerlendirilir.

başlamıştır.
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aidiyeti bilinenler ve en gösterişli olanların,
bölümden

seçilen

binit

takımları,

araba

koşumları ve parçaları ile birlikte Osmanlı Has
Ahır olgusunu yansıtacak bir düzenleme ile
sergilenmesi planlanmaktadır.
36/1072 no'lu araba, II. Mahmud'a
atfedilir.
(R-2) Sultan II. Mahmud’a atfedilen Berlin model araba,

(Aynalı Saltanat Arabası), TSM. 36/1072

bulunmaktadır. 1983'te Has Ahırlar binasının
geçici sergiler için kullanılmaya başlaması ile
sadece 6 adet saltanat arabası Ba- bü's-selâm
(müze

giriş

turnikeleri)

sağ

revaklardaki muhdes camekan içinde uzun
yıllar ziyaretçiyle buluşmuştur. Fakat 2012
sonbaharında restorasyon ve konser- vasyon
amacıyla bu arabalar da depoya kaldırılmıştır.
Halen

devam

eden

restorasyon

Saltanat

Arabası

olarak

Saray-Müzesinde görülen heykelli, abartılı

Koleksiyonun tamamı bugün depoda

girişte

Aynalı

envantere geçmiştir (R-2). Birçok Avrupa

ve

örneklerin yanında Osmanlı sarayına uyan bir
tarzı vardır. Rokoko ve ampir üslupta ahşap
ve metal oymalarla süslüdür. Kabin alt kısmı
ve

tavanında

çeşitli

şekilde

geometrik

bölmeler içine yerleştirilmiş renkli cam ve
aynalar bulunmaktadır. Herhangi bir yerinde
tuğra veya arma yoktur. İç döşemesi ilk
sergileme

yıllarında

yenilenmiştir.

Paris

Lelorıoux firması tarafından imal edilmiştir. Bu
firmaya ait koleksiyondaki tek örnektir.

%

konservasyon çalışmaları sonrası

(R-3) Sultan Abdülaziz’e ait Berlin model saltanat arabası, TSM. 36/1068
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36/1068 no'lu Sultan Abdülaziz'e ait olan

tamamlanmıştır.

Bahsi

geçen

gösterişli

Saltanat arabası, Berline tipindedir (R-3). Paris

törensel arabaların tümünde kabin arkasında

Henry Binder araba fabrikası imalatıdır. Zırhlı

korumaların (muhafız) ayakta duracağı ahşap

oluşu

bir

ile

dikkat

çekicidir.

Gerektiğinde

platform

bulunmaktadır.

Sultan

camların içinden çıkan siyah metal levhalarla

Abdülaziz'e ait gösterişli saltanat arabalarının

kapatılarak korumalı bir hale getirilmiştir.

fazlalığı dikkat çekicidir. Bu durum siyasi
nedenler

36/1067 no' lu araba Sultan Abdülaziz'in

açıklanır.

Koleksiyonun en gösterişli ve zarif örneğidir.

amaçlı

Bugün

Versailles

Sara-

yı'nın

Paris seyahatinde kendisine tahsis edilen

saltanat armaları, iki yanda defne dalının

Berlin

ortada bir fiyonkla birleştiği Ampir üslupta bir

model

bir

saltanat

arabası

bulunmaktadır.

kompozisyon içinde yer almıştır. Her ikisinin
olup,

gezi

arabalar koleksiyonunda Sultan Abdülaziz'in

Her iki arabada da, kabin üzerine renkli

atlas

kez

saltanat arabası kültüründen etkilenmesiyle

Berline tipinde, Paris Henry Binder imalatıdır.

ipek

ilk

Avrupa'ya giden Osmanlı padişahı olması ve

annesi Pertevniyal Valide Sultan'a aittir (R-4).

döşemeleri

yanısıra

kapitone

Koleksiyondaki

onbir

adet

Landon

model arabadan, sadece birinde tarih vardır.

tekniğinde özenli bir işçilikle yapılmıştır.

Hicri 1317 (M. 1899-1900) tarihlidir ve Istabl-ı
Amire imalatıdır. Diğer büyük kısmı Paris'ten
alınmıştır.

Landonların

özellikleri;

çift

%

körüklerinin açılıp-kapatılarak mevsime göre
işlevlendirilmesidir. Koleksiyonda beş adet
Landolet modelde arabadan ön plana çıkan
36/1064 no'lu arabadır (R-5). Üzerinde tuğra
bulunmamakta, sadece son dönem Osmanlı
Saltanat Arması vardır. Has ahırlarda ve
sonrasında

Babü's-sa'âde

sergilenmiş

arabalardan

revaklarında
biridir.

II.

Abdülhamid döneminde maiyet
(R-4) Sultan Abdülaziz’in annesi Pertevniyal Valide Sultan’a ait Berlin model saltanat arabası, TSM. 36/1067

36/1070 no' lu araba Sultan Abdülaziz
tuğralıdır.

Berline

tipinde,

Viyana Brand

Mayer imalatıdır. Kapılar üzerinde tuğraların
altındaki renkli saltanat armaları, ortada
ay-yıldız-güneş üçlüsü, iki yana açılan Barok
kıvrımlı perde kompozisyonuyla

(R-5) Landolet model saray arabası, II. Abdülhamid
döneminin maiyet arabalarından biri olduğu ve Yıldız
Sarayı Istabl-ı Amire’de yapıldığı sanılmaktadır, TSM.

36/1064
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(R-6) Vis-â-vis tipte bir fayton, aidiyeti belli olmayan saray arabalarından, TSM. 36/1114

arabası olarak kullanıldığı ve Yıldız Sarayı
Istabl-ı

Amire'de

yapıldığı

Diğer bir grup ise faytonlardır. Çeşitli

sanılmaktadır.

tipte olanları mevcuttur. Faytonlar genel

Diğer Landoletlerin tümü Paris'ten alınmıştır.

anlamda tek körüklü yazlık açık arabalardır.

Sadece arka kısımları deri körüklü olup, ön

Bunlar da Vis-a-vis ve Viktorya tipte olmak

kısımları ahşap çerçeveli ve pencerelidir. Arka

üzere iki farklı modelde faytonlardır (R-6,

körük açılır, ön kısımdaki ahşap pencere

R-7). Daha önce envanterimize kayıtlı iken

çerçeveleri katlanıp birbiri içine geçerek

1993

araba açık hale getirilebilir. Mevsime göre bu

devredilen fayton, II. Abdülhamid'in Cuma

arabalar da işlevlendirilir.

selamlıklarından dönüşte bizzat kendisinin

yılında,

kullandığı

Yıldız

sade

bir

Sarayı

Müzesi'ne

faytondur.

II.

Ab-

dülhamid'in ok bırakan arabası olarak da
tanınır.

Bugün

Yıldız

Sarayı

Müzesi'nde

sergilenmektedir. Araba, devrilme tehlikesine
karşı sürücü tarafından arabayı atlardan
ayırabilen sisteme sahiptir. Paris yapımıdır.
Viktorya tipi küçük bir faytondur.
Koleksiyonda

sekiz

adet

de

Kupa

modelinde araba bulunmaktadır. İçlerinde
36/1112 nolu araba, Sultan Mehmed Re- şad'
(R-7) Viktorya tipte saray faytonu (envanter
kayıtlarında tebdil faytonu olarak geçer), TSM.
36/1110

a ait olmasıyla ön plana çıkar (R-8). Kupalar
üç tarafı pencereli kapalı arabalar-
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(R-8) Sultan V. Mehmed Reşad’a ait Kupa model araba, TSM.36/1112

dır. Bazıları ön kısım tasarımı açısından düz ve

letler gibi dört kişilik değil, İki kişiliktir. Sultan

kesik bir görünüme bazıları ise dışbükey

Abdülaziz'in saltanat arabalarından biridir.

camlı yarım daire formunda bir görünüme

Kapılarında Saltanat armaları vardır. Bu model

sahiptir. Bunlardan biri Viyana, diğerleri Paris

arabadan Viyana Sanat Tarihi Müzesinde de

imalatıdır.

birçok örnek bulunmaktadır. 19. yüzyılın

36/1069

no'lu

araba

modeli

koleksiyondaki tek örnektir (R-9). Viyana
Brand

Mayer

çok rağbet görmüş bir modeldir.
36/1073 no'lu araba, saray kadınlarının

Chariot

kullandığı sanılan Koçu tipinde bir arabadır

ismiyle karşılığını bulduğumuz bir modeldir.

(R-10). Fakat geç bir örnek olarak yay sistemi

Berline, landon ve lando-

bulunmaktadır. Es biçimli yaprak yaylara asılı

Kaynaklarda

tarafından

sonlarında asilzade arabası olarak Avrupa'da

imal

edilmiştir.

firması

Modern

%

olan kösele kayışlar kabini taşır. 18. yüzyıl
son- ları-19. yüzyıl başlarına tarihilendirmek
mümkündür.

Kabin

tamamen

dönemin

Osmanlı sanat zevkini yansıtan ahşap kafesli,
üzeri renkli kalemişi süslemelidir. Dönemin
süsleme üslubuna uygun olarak, altta fiyonkla
son bulan kartuşlar içine naturalist tarzda
buketler

(R-9) Sultan Abdülaziz’e ait saltanat arabalası, Modern
Chariot (Gala Kupa), TSM. 36/1069

yerleştirilmiştir.

Altın

yaldızlı

demirden yay sistemi üzerinde Torino G.
Demonte yazılıdır.
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Padişahlara araba ve atların da hediye
edildiği olmuştur.
Osmanlı Sarayı'ndan farklı olarak Avrupa
saraylarında, Saltanat Arabası kültürü, daha
erken

yüzyıllardan

görkemli

itibaren

son

yaşandığından

derece

arabaların

korunmasına da önem verilmiştir. Oldukça
bakımlı olarak günümüze ulaştırılan arabalar;
bugün Versailles, Schönbrunn, Buckin- gham,
Vatikan,
(R-10) Saray Kadınlarına ait Koçu olarak isimlendirilen
araba, TSM. 36/1073

Kremlin,

St.

Petersburg

gibi

sarayların değer verilen koleksiyonlarıdır.
Topkapı

Sarayı

Müzesi'ndeki

Saltanat

Arabaların satın alındığı firmalardan;

Arabaları koleksiyonu çok büyük ölçüde ithal

Paris “Henry Binder”, Paris “Kellner ses Fils”,

örneklerden oluşsa da son dönem Osmanlı

Paris “Sellerie - Parısıenne” sayıca fazlalık

padişahları ve maiyetinin ulaşım, gezi ve

olarak ön plana çıkar. Arşiv belgelerine göre

alaylar aracılığı ile dış dünyayla bağını

satın alınan arabalar yanı sıra İtalya, İngiltere,

sağlayan araçlar olup, son dönem saray

Fransa gibi ülkelerin Kralları tarafından

kültürünü

yansıtmaları

açısından

değer

taşırlar.
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