TOPKAPI SARAYI HAREM'~: 1665 YANGINI SONRASI
YEN~LEME PROJESI
MURAT KOCAASLAN*
~stanbul Yar~madas~'mn Marmara, Bo~aziçi ve Haliç'in bulu~tuklar~~yere uzanan ilk platosu üzerinde kurulmu~~olan Topkap~~ Saray~, Osmanl~~
hanedan~mn ve imparatorluk tarihinin simgesel ve fiziksel en büyük verisini
olu~turur (Levha 1; Resim 1). Saray'~n ana kurgusu ve ba~l~ca binalar~n~n
yap~m~~ 15. yüzy~l ortas~nda II. Mehmed (sa1.1444-1445/1451-1481)
taraf~ndan gerçekle~tirildi. Son haline ise 16. yüzy~lda Osmanl~~
~mparatorlu~u'nun gücünün doru~unda oldu~u I. Süleyman (sa1.15201566) ve onun ard~llar~~ döneminde ula~t~. Tarihsel süreç içerisindeki
onar~mlara ve tümüyle yeni yap~lm~~~binalara ra~men dört yüz y~l boyunca
temel yap~s~n~~ 19. yüzy~l sonuna kadar korumu§ olan Saray, 1853'te terk
edildi ve Bo~az k~y~s~ndaki Dolmabahçe Saray~~ yeni yönetim merkezi oldu.
Topkap~~Saray~~ s~n~rlar~~ içinde yer alan Harem, günümüzde ortalama
150 m. uzunlu~unda ve 75 ile 85 m. aras~nda bir geni~liktedir. Dört taraf~nda duvarlarla çevrili olan bu alan~n s~n~rlar~n~~ kuzey taraf~nda fil bahçesi ve
~im~irlike dayanan duvarlar, kuzeydo~uda Enderun duvarlar~~ ve silahhane ile
divan yeri, güneyde ise baltac~lar ko~u~u taraf~nda me~khane ve büyük bini olu~turur (Levha 1).
Harem'in kuruldu~u bu alan meyilli bir yap~ya sahip oldu~undan Sedat Hakk~~ Eldem'in de belirtti~i gibi mekân ihtiyac~~ artt~kça ileriye do~ru
setler, sonra ayaklar ve son olarak da asma bahçe ve teraslar ilave edilerek
günümüze kadar gelmi~tir.' Osmanl~~hanedan üyelerinin ya~ad~~~~Harem'in
Topkap~~ Saray~'na ne zaman ta~~nd~~~~kesin olarak bilinmedi~inden, kimi
ara~t~rmac~lar Evliya Çelebi'nin aktar~m~ ndan yola ç~karak II. Mehmed'in
Yeni Saray'~nda bir harem bulunmad~~~n~~ dü~ünürler.2 Evliya Çelebi anlaDr., Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Beytepe, AnkarafTÜRK~YE, muratkocaaslan@)gmail.com
S. Hakk~~ Eldem - Feridun Akozan, Topkap~~Saray~~(Bir Mimari Ara~t~rma), ~stanbul 1982,
s. 67.
2"Ammâ bu sarâyda harem biinyadolmam~~d~ r. BaaehuSiileymân Flön asr~nda harem bina' olunup
bir oda tava~i a~alar ve bir oda teberdâ~löln-~~ hâssa ve bir adalet kö~kü bir divânhânebanyâd olunup yedi
vezir-i siihib-tedbir haftada dörd gün (Uyan olmak kânün-~~ odi~âhi oldu". Evliya Çelebi, Evliya Çelebi
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t~m~nda, II. Mehmed döneminde Saray'da harem bulunmad~~~n~, bu bölümün I. Süleyman devrinde in~a edildi~ini söylüyor. B. Miller bu anlat~mdan
yola ç~karak II. Mehmed'in Yeni Saray'~~yapt~rd~ktan sonra buray~~resmi bir
yönetim merkezi olarak kulland~~~n~, aynca Eski Saray'da yakla~~k üç yüz
kad~n ile yetmi~~had~m b~rakt~~~n~~ve kendisi için her iki sarayda birer daire
ay~rtt~~~n~~ ileri sürer.' T. Öz de benzer bir yakla~~mla Yeni Saray'da devlet
yönetiminin ihtiyaçlar~n~~ kar~~layacak binalar~n yap~ld~~~n~~belirtir.4 Kimi
modern ara~t~rmac~lar ise yine Evliya Çelebi'nin anlat~m~ndan yola ç~karak,
III. Murad (sal. 1574-1595) devrine kadar Harem'in Yeni Saray'a ta~~nmad~~~n~~dâhi ileri sürmektedirler.5 Tüm bu tart~~malara kar~~n Gülru
Necipo~lu modern ara~t~rmac~lar~n bu yakla~~m~n~n tutarl~~ olmad~~~~görü~ündedir. Yazara göre ar~iv belgeleri aç~kça göstermektedir ki; I. Süleyman
döneminin ba~mimar~~Alâeddin'in gözetiminde yap~lan yenileme esnas~nda,
ba~ka binalarla birlikte Topkap~~Saray~'nda eskiden var olan bir Harem de
yeniden yapt~r~lm~~t~r.6 Dolay~s~yla Necipo~lu, Evliya Çelebi'nin söyledikle-

Seyal~atnâmesi, c. I, haz. Orhan ~aik Gökyay, yay. haz. Yücel Da~l~, Yap~~Kredi Yay~nlar~, ~stanbul 1995, s. 46.
Barnette Miller, Beyond The Sublime Porte: The Gra~~d Seraglio of Stambul, Oxford
University Press, London 1931, s. 25.
4 Tahsin Öz, Topkap~~Saray~'nda Fatih Sultan Mehmet I l'ye Ait Eserler, Türk Tarih Kurumu
Yay~nlar~, Ankara 1953, s. 3; Godfrey Goodwin, Topkap~~Palace: An Illustrated Guide toits Lift and
Personalities, Saqi Books, London 1999, s. 132; Ayr~ca bu konu hakk~nda bkz. ~ffet Akda~,
Topkap~~Saray~~Manzumesinin ~lk Nüvesinin Geçirdi~i ~nki~afin Kurulu~~Prensiplerinin incelenmesi ve
Tespiti Hakk~nda Bir Deneme, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yaymlanmam~~~Doktora Tezi,
~stanbul 1959, s. 23; Fanny Davis, The Palace of Topkap~~in ~stanbul, New York 1970, s.7; M.
Anhegger-Eyübo~lu, "Fatih Devrinde Yeni Saray'da da Harem Dairesi (Padi~ah Evi) Var m~yd~?", Sanat Tarihi Y~ll~~~, sy. 8, 1981, s. 23; Sezer Tansu~, "Topkap~~Saray Bütününün Niteli~i
Üzerine Bir Deneme", Kar~~t: Aramak, Sanat Tarihi Yaz~lar~, ~stanbul 1983, s. 149; Leslie Peirce,
Harem-i Hümayun, Osmanl~~~mparatorlu~u'rula Hükümranhk ve Kad~nlar, çev. Ay~e Berktay, Tarih
Vakf~~Yurt Yay~nlar~, ~ stanbul 2002, s. 160-161; Bununla birlikte Ahmed Tayyarzade 'Ata, II.
Mehmed'in Yeni Saray'~~ yazl~k bir saray olarak kulland~~~n~~söyler Ahmed Tayyârzâcle 'Atâ,
rdrg-i 'Atâ, Târg-i Enderun, c. I, ~stanbul 1292-93, s. 56; Babinger de ayn~~say~~ ileri sürer F.
Babinger, Fatih Sultan Mehmed ve Zaman:, çev. Dost Körpe, O~lak Yay~nlar~, ~stanbul 2002, s.
218.
Harem'in I. Süleyman döneminde Yeni Saray'a ta~~nd~~~~görü~leri için bkz. Evliya Çelebi, a.g.e., s. 46; 'Ata*, a.g.e., s. 57; Miller, a.g.e., s. 86-90; R. E. Koçu, ~çinde Geçen Vak'alar, Eski
Saray Hayat~~ve Te~kilat~~ile Beraber Ad~m Ad~m, Kö~e Kö~e Topkap~~ Saray,~stanbul 1960, s. 236; N.
M. Penzer, Harem, çev. M. Do~an ~ahiner, Say Yay~nlar~, ~stanbul 2000, s. 166, 214, 226;
Peirce, a.g.e., s. 161; Do~an Kuban, Osmanl~~Mimarüi, Yap~~Endüstri Merkezi Yay~nlar~, ~stanbul
2007, s. 411; III. Murad döneminde Harem'in ta~~nmas~~hakk~ndaki görü~ler için bkz. Davis,
a.g.e., s. 207; Anhegger- Eyüpo~lu, Fatih Devrinde
s. 23-27; Tahsu~, a.g.m., s. 149; Ziya
Ergins, "Osmanl~~Haremi Ne Zaman Kuruldu?" Tarih Dünyas~. sy. 9, (1950), s. 365; Kemal Ç~~,
"Fatih Topkap~~Saray~'n~~ Niçin Yapt~rd~?", Kemal Ç~~a Arma~an, ~stanbul 1984, s. 26-27.
Necipo~lu'nun bahsetti~i bu defter baz~~ binalar~n onar~lmas~n~~içeriyor, BOA, MAD,
17884, y. 53-54, 69, 71; 1526-27 tarihli bu defter ise Saray masraflar~n~~içeriyor; BOA, KK,
7097, y. 22, 24, 58.
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rinin Sultan'~n, zülüflü baltac~lar ve kara agalar~n kogu~lanyla birlikte harem ve
hizmetlerinin kapsaml~~olarak geni~letilmesiyle ilgili oldu~unu belirtir.7
Harem'in Büyütülmesi: III. Murad'~n Tercihi
Topkap~~Saray~~Harem'i önceleri küçük bir alana yay~lan ve hünkâr ailesinin de~il seçkin cariyelerin ya~ad~~~~bir yerdi.' Daha sonra geni~lemeye
ba~layan Harem'in, mimarisinde ve kurumsal örgütlenmesinde önemli de~i~iklikler III. Murad'~n saltanat~~y~llar~nda oldu. Peçevi ~brahim Efendi'nin
anlat~s~na göre, Sultan Murad, babas~~öldükten sonra yerine geçmek için
1574 y~l~nda Manisa'dan saraya geldi~inde yeni saltanat~mn tebriklerini has
odadaki taht~nda kabul etti. Ard~ ndan annesi Nurbanu Sultan ile görü~mek
üzere Harem'e geçti ve o gece be~~erkek karde~ini bo~durtarak ertesi günkü
cülüs öncesi onlar~~ortadan kald~rd~.'
Tahtta oturan yeni Sultan, saltanat~ n~n üzerinden henüz k~sa bir süre
geçmeden, atalar~n~n yapt~rm~~~oldu~u Harem'i yeterli büyüklükte bulmam~~~olmal~~ki kapsaml~~bir imar faaliyeti ba~latt~ .' III. Murad'~n ba~latm~~~
oldu~u bu in~a projesi sonras~ nda Harem eskisinin üç kat~~büyüklü~e getirildi."Nitekim dönemin ~ehnamecisi Lokman ba~lat~lan yenileme projesini
Gülru Necipo~lu, 15. ve 16. Yüzy~lda Topkap~~Saray~~- Mimari, Tören ve iktidar, çev. Ru~en
Sezer, Yap~~Kredi Yay~nlar~, ~stanbul 2007, s. 209; 15 ve 16. yüzy~l Harem'i hakk~nda özellikle
bkz. Necipo~lu, a.g.e., s. 209-213; bununla birlikte Tahsin Öz de Harem'in Fatih döneminde
kuruldu~u görü~ündedir; Tahsin Öz, "Topkap~~Saray~~ Müzesi Onar~mlar~", Güzel Sanatlar, sy.
6, (1949), s. 62, 63.
Necipo~lu, a.g.e., s. 210; S. Emler de, bu kadar sistemli bir planda in~a edilmi~~bir sarayda II. Mehmed devrinde bir haremin bulunmamas~n~~olas~~ görmemektedir; S. Emler, "Topkap~~ Saray~~Restorasyon Çal~~malar~", Türk Sanat~~Tarihi ve ~nzelemeleri,c. I, ~stanbul 1963, s.
212-213.
Peçevi ~brahim Efendi, Peçevi Tarihi, c.I, haz. Bekir S~tk~~ Baykal, Kültür Bakanl~~~~Yay~nlar~, Ankara 1992, s. 100.
I° Bugün ~kinci Avludan Harem'e geçilen kap~~"Araba Kap~s~" olarak adland~r~l~r. Kap~~
üzerinde yer alan kitabede aç~ kça ifade edildi~i üzere III. Murad Harem'de kapsaml~~ bir imar
faaliyeti ba~latm~~t~ r. Kitabe için bkz. Ahmet ~im~irgil, Ta~a Yaz~lan Tarih Topkap~~Saray~, ~stanbul 2005,179; Ayr. bkz. Abdurrahman ~eref Bey, "Topkap~~Saray~-~~ Hümayunu", TOEM., Cüz
8, ~stanbul 1329, s. 458; N. Sakao~lu, Tarihi, Mekdnlara, Kitabeleri ve An~lar~~ile Saray-~~Hümuyun
—Topkap~~Saray~—, Denizbank Yay~nlar~, ~stanbul 2002,s. 318; Murat Kocaaslan, Topkap~~Saray~~
Haremi: IV. Mehmed Dönemi (1648-1687), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat
Tarihi Anabilim Dal~~Yay~nlanmam~~~Doktora Tezi, Ankara 2010, s. 187-188.
Necipo~lu, a.g.e., s. 216; Harem'de ba~lat~lan bu kapsaml~~ projede Sultan Murad kendisi için Sinan'a bir oda yapt~rd~. Nitekim odan~n kap~s~~üzerinde yer alan kitabede geçen "~âh-~~
devrânamübârek ola bu oda miklâm" ifadesi bitim tarihi olarak 986'y~~ (1578-79) vermektedir.
Kitabe için bkz. ~im~irgil a.g.e., s.207; Ayr. Bkz. ~eref, a.g.m., 11. Cüz, s. 652; Sakao~lu, a.g.e., s.
377;Odadaki di~er kitabeler için bkz.; ~eref, a.g.m., 11. Cüz, s.651-652; Sakao~lu, a.g.e., s. 377;
~im~irgil, a.g.e., s. 207; Necipo~lu, a.g.e., s. 217; Bu proje kapsam~nda Harem'de Sultan
Murad'~n kendisi için yapt~rd~~~~odan~n yan~nda ayr~ca, iki hamam, annesi ve kara a~alar ile
cariyelere meka'nlar yap~ld~ ; Hamamlar için bkz. Necipo~lu, a.g.e., s. 221-222; Kara agalar~n
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~ehin~âhnâme'sindel2 ayr~nt~l~~ olarak anlatmaktayd~ . 1581-82 tarihli
~ehin~âhnâme' deki bir tasvir, birkaç y~l önce bitmi~~olan Harem'i tüm ihti~am~yla betimliyordu (Resim 2). Resmin tam ortas~nda kemerli tonozlar üzerinde yükselen III. Murad'~ n kendisi için yapt~rm~~~oldu~u kubbeli ve ihti~aml~~oda" (Levha 1/92), tam da Lokman'~n anlat~s~nda geçti~i gibi bir s~ra
ta~~bir s~ra da tu~layla yap~lm~~~olarak betimlenmi~tir. Arkas~nda adalet kö~kü
ve yan~ nda ise Harem'in yeni melânlar~~ bulunmaktayd~. Yine Lokman'~n
yazd~~~~ve sultanlar~ n hünerlerinin anlat~ld~~~~Hünernâmem adl~~eserin 1584'
te tamamlanan birinci cildinde yer alan ve saray~n tamt~m~n~~ görselle~tiren
tasvirde, eskisinin üç kat~~büyüklü~e getirilen yeni Harem, çok katl~~binalar~~
ve Sultan Murad'~n ihti~aml~~kubbeli odas~yla yans~ t~llyordu (Resim 3).
Sultan Murad'~n atalar~ ndan hiçbiri Harem'de kendisi için bu ölçekte
bir oda yapt~rmad~. Sultan'~n tercihinin alt~ nda yatan neden, asl~nda bu
dönemde Harem'in etkisinin artmaslycl~ . Daha da önemlisi ise III. Murad'~ n
hareme olan yak~nl~~lyd~ ." III. Murad'~n emriyle ba~lat~ lan imar faaliyeti
sonras~~ daha geni~~bir alana yay~ lan Harem, ayn~~ zamanda neredeyse günümüze kadar gelen s~n~rlar~na da ula~t~.' Hiç ku~ku yok ki III. Murad'tan

mekânlar~~ için bkz. Eldem-Akozan, a.g.e., s. 67-68; Kocaaslan, a.g.e., s. 131-153, Murat
Kocaaslan, "iktidar~n Ortaklar~: Dârüssaâde A~alar~", Anadolu Kültürlerinde Süreklilik ve De~i~im,
Dr. Mine Kadiro~lu'na Arma~an, Ankara (2011), s. 375-398; Annesi ve cariyeler için bkz. BOA,
MAD, 48, 1582-83 tarihli hesap defteri; Yay. Necipo~lu, a.g.e., s. 213; Bu defterin bir k~sm~~
saray binalar~~ile bahçe ve çiftliklerin tamirini içeriyor.
12
~ÜK, F. 1404; Serpil Ba~c~, Filiz Ça~man, Günsel Renda ve Zeren Tan~nd~, Osmanl~~
Resim Sanat~, Kültür Bakanl~~~~Yay~nlar~, ~stanbul 2006, s. 116; Ayr~ ca Bkz. Nurhan Atasoy- Filiz
Ça~man. TurkishMiniaturePainting, (~stanbul, 1974): 36-38; Aksu Hüsamettin, "Sultan III.
Murad ~ehin~ahnamesi", Sanat Tarihi Y~ll~~~. c. IX-X. 1979-80, (1981), s. 6-22.
'3 III. Murad odas~~ hakk~nda daha ayr~nt~l~~bilgi için bkz. Miller, a.g.e., s. 109-110;
Eldem S. H., Kö~kler ve Kas~rlar, c. I.,~stanbul 1969, 125-142; Necipo~lu, a.g.e., s. 214-221,
Kocaaslan, a.g.e., s. 179-183.
TSMK. H. 1523; Ba~c~, Ça~man, Renda ve Tan~nd~, a.g.e., s. 141; Ayr. Bkz. Bekir
Kütüko~lu, "~ehnameci Lokman", Prof Dr. Bekir Kütüko~iu'na Arma~an, ~stanbul 1991, s. 39-48.
III. Murad'~ n hasekisi Safiye Sultan, Valide Nurbanu Sultan 990 (1583) y~l~nda öldükten sonra siyasi olarak güçlendi ve Sultan Murad'~n alm~~~oldu~u kararlarda etkin bir rol oynad~. Safiye Sultan'~ n Harem'de en önemli müttefiki ise dârüssaâde a~as~~ Gazanfer A~a'yd~;
Pierce, a.g.e., s. 125-129; Sultan Murad'tan birkaç ku~ak sonra tahtta ç~kan II. Osman da III.
Murad devrinden itibaren benimsenen bir politikay~~ uygulad~~ ve kendine yanda§ olarak
dârüssaâde a~alar~n~~ seçti; Nitekim Osman'~n tahtta ç~ kmas~n~~ sa~layan da Sultan Mustafa'y~~
odaya kapatan dârüssaâde a~as~~Mustafa A~a'yd~; Kâtip Çelebi, Fezleke, Tahlil ve Metin, haz.
Zeynep Aycibin, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Tarih Anabilim Dal~, Ortaça~~Tarihi
Program~~Yay~nlanmam~~~Doktora Tezi, I-III, ~stanbul 2007, 433; PeçevilBaykal, a.g.e., s. 338339; Ahmed Resmi Efendi, Handletül Küberâ, haz. Ahmet Nezihi Turan, Kitabevi Yay~nlar~,
~stanbul 2000, s. 48.
Eldem, Sultan Murad döneminde Harem'in Valide Sultan Ta~l~~~mn kuzeybat~~s~n~r~ na
kadar uzand~~~n~~söyler. Eldem, a.g.e., s. 125, Eldem-Akozan, a.g.e., lev. 98-99; Bununla birlikte
Eldem ve Akozan, Harem'in yap~~ strüktürlerinin incelenmesinden, valide ta~l~~~n~n etraf~ndaki

TOPKAPI SARAYI HAREM'~: 1665 YANGINI SONRASI

49

sonra gelen ard~llar~~da Harem'e baz~~eklemeler yapt~rd~.' Ancak onun
ba~latt~~~~bu yeniden yap~lanma Harem'in s~n~rlar~n~~belirlemekle kalmad~,
ayn~~zamanda ileride elde edece~i güçlü konumun da temellerini atm~~~
oldu. III. Murad dönemindeki imâr faaliyeti o zamana kadar görülmeyen
bir durumdu. Nitekim Yahudi bir doktor olan Haham Rabbi Salomon,
Murad'~n Harem'e kendinden önce gelen tüm sultanlardan daha fazla katk~s~~oldu~unu söylüyor."
Harem'deki de~i~im Necipo~lu'nun da belirtti~i gibi kara agalar~n ve
kad~nlar~n yeni politik gücünün aç~k bir göstergesiydi." Peirce, harc-~~hassa
defterlerinin, Murad'~n saltanat~mn ba~lad~~~~1574 tarihinden itibaren Yeni
Saray'da bulunan kad~n say~s~nda önemli bir art~~~~gösterdi~ini belirtir. Buna
göre III. Murad'~n yirmi bir y~ll~k saltanat~~süresinde Yeni Saray'~n nüfusu
II. Selim'in (sal. 1566-1574) hareminin birkaç kat~~büyüklü~üne ula~m~~t~.'
IV. Mehmed Dönemi: Zorunlu imar
III. Murad'~n saltanat~n~n son buldu~u 1595 y~l~ndan IV. Mehmed'in
(sal. 1648-1687) tahtta ç~kt~~~~1648 y~l~na kadar geçen elli üç y~ll~k sürede
Harem'deki de~i~im Murad'~n ba~latt~~~~mimari etkinlik kadar kapsaml~~
olmad~. Hiç ku~ku yok ki Harem'deki yeniden yap~lanma, genel olarak
binalar~n Harem'in en eski yap~s~~ oldu~u ve alt~n yolun da ilk binalar aras~nda yer alabilece~i
görü~ündedir. Eldem-Akozan, a.g.e., s. 67.
12 III. Murad'tan sonra tahtta ç~kan o~lu III. Mehmed (sa1.1595-1603) babas~~kadar Harem'e katk~da bulunamad~~ ve olas~l~kla Harem'in temel düzenini de~i~tirmedi. Ancak
Selânikrnin söyledi~inden anla~~laca~~~üzere tahtta ç~kt~ktan hemen sonra Harem'de bulunan
hamam~n onar~m~~ için 1595 tarihinde Üsküdar Bahçesi'ne geçmek zorunda kalacakt~; Selânikl
Mustafa Efendi, Tarih-i Selâniki (1003-1008/1595-1600), c. II., haz. Mehmet ~p~irli, Türk Tarih
Kurumu Yay~nlar~, Ankara 1999, s.490, 497; III. Mehmed'den sonra tahtta ç~kan ard~llar~n~n
da —I. Ahmed (sal. 1603-1617), I. Mustafa (sal. 1617, 1622-1623), II. Osman (sal. 1618-1622) ve
I. ~brahim (sal. 1640-1648)— Harem'e katk~lar~~ III. Murad kadar olmad~. I. Ahmed'in 1608
y~l~nda kendisi için bir oda yapt~rma dü~üncesi III. Murad Odas~'n~n Haliç'e bakan cephesinin
manzaras~n~~da etkileyecekti.
18 Ah. Necipo~lu, a.g.e., s. 223; Bugün Harem'e ~kinci Avludan girilen Araba Kap~s~~üzerinde yer alan 1587-88 tarihli kitabe III. Murad döneminde ba~lat~lan in~aat etkinli~inin bitim
tarihini vermektedir. (Resim 29) Kitabe Sultan Murad'~~ adil bir sultan olarak tammlay~p,
Hakk'~n gölgesi olan sultan~n fetihlerini s~ralay~p övdükten sonra, Harem'in tüm kap~lar~n~~
yuceltti~i ve bu gönül açan kap~n~n daha önce pek tan~nmad~~~n~~ ama III. Murad'~n kap~n~n
~amn~~art~rd~~~n~~ve kap~n~n darüssaade a~as~~Mehmed A~a'n~n (1574-1590) önerisine uyarak
yapt~r~ld~~~n~~söyler; Kitabe için bkz. ~im~irgil, a.g.e., s. 179; Ayr~ca bkz. ~eref, a.g.m., 8. Cüz, s.
458; Sakao~lu, a.g.e., s. 318.
19 Necipo~lu, a.g.e., s. 224.
20 Peirce, a.g.e., s. 163; Nitekim Peirce'in harç-~~hassa defterlerinden yola ç~karak haz~rlad~~~~Harem'in büyümesini verdi~i tabloda görülece~i üzere Yeni Saray'da, Harem'in nüfusu özellikle 1575 y~l~nda 49 iken, ba~lat~lan in~aat seferberli~i sonras~nda nüfus iki kat~na ç~km~~~ve 104'e ula~m~~t~r. Nitekim bu tarihten sonra say~n~n ve buna paralel olarak da masraflar~n artt~~~~aç~kça görülür.
Belleten C.LXXV1, 4
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ki~ilerin tercihine ve be~enisine göre ~ekillendi. Ancak Harem'in bir ya~am
alan~~olmas~ ndan dolay~~ihtiyaç duyulan mekânlar~n da yap~m~~ sürdü. Yeniden yap~lanmay~~ zorunlu k~lan etkenler aras~nda yang~nlar~n ve depremlerin
verdi~i tahribattan dolay~~gerçekle~tirilen imar faaliyetleri say~labilir.'
1662 ve 1665 Yang~nlar~~
Harem'in tarihi süreci içindeki önemli yang~ nlardan biri 1665 y~l~nda
meydana gelen yang~nd~r. Bu çal~~man~n amac~~ da Harem'de büyük hasara
yol açan 1665 yang~n~~sonras~nda Harem'de ba~lat~lan yenileme projesinin
ele al~ nmas~~olacakt~r. Bununla birlikte yap~lan yenileme çal~~mas~~ s~ras~nda
dönemin önemli bir siyasi gücü olan Valide Turhan Sultan'~ n (1627-1682)
yenileme projesine katk~s~n~ n ne ölçüde oldu~u da tart~~~lacakt~r. Harem
hakk~nda bugüne kadar yap~lan çal~~malarda modern ara~t~rmac~lar, 1665
y~l~nda meydana gelen yang~n sonras~~ ba~lat~lan onar~mlar~~ mekânlardaki
kitabelerin ~~~~~nda tarihleme e~iliminde olmu~tur. Bunun yan~nda yap~lan
çal~~ malarda özellikle Harem'in mimari ve dekoratif tasar~m~nda kad~ nlar~n
rolü üzerinde fazlaca durulmam~~t~r. Ancak 16 yüzy~l~n ikinci yar~s~ndan
sonra siyasi bir güç elde etmeye ba~ layan valide sultanlar~n Harem'in tasar~m~nda önemli bir rol oynad~klar~~ kabul edilmesi gereken bir gerçektir.
Nitekim Harem'in hiyerar~ik yap~s~~ içinde en tepede bulunan valide sultanlar~ n böyle bir duruma ilgisiz kalmayacaklar~~ ve kad~nlar~n yeni roller üstlendikleri gerçe~i bu say~~ ileri sürmeyi mümkün k~lmaktad~r.
Harem'de büyük bir y~k~ma yol açan yang~nlardan ikisi IV. Mehmed
döneminde meydana geldi. 1662 y~l~nda ç~kan yang~n özellikle valide sultan
odas~na (Levha 1/54) büyük zarar verdi. Dönemin tan~~~~Eremya Çelebi,
yang~n~~ Osmanl~~ döneminde Saray'da o tarihe kadar görülmemi~~bir olay
olarak tan~ml~yor. Tarihçi anlat~s~nda yang~n~ n Harem'de en çok valide sultana ait mekânlara hasar verdi~ini, bununla birlikte yang~n~n ~iddetinden
hiçbir e~yan~ n kurtar~lmad~~~n~~ve büyük bir korkuya kap~ lan cariyelerin ve
harema~alar~n~n k~smen araba ile k~ smen de yaya olarak Eski Saray'a göç
etmek zorunda kald~klar~n~~ söylüyor.'
Ancak, Harem bu yang~ n~n~n verdi~i hasar~~atlatmadan üç y~l sonra bu
defa ba~ka bir yang~nla büyük bir y~k~ma u~rad~ . 24 Temmuz 1665" tarihinde meydana gelen yang~ n Harem'in o tarihe kadar ki kazammlarm~n
21 Nitekim B. Miller 1665 y~l~ nda meydana gelen yang~n~n 1574 y~l~nda ba~lanan ve 1665
y~l~na kadar olan tüm imar faaliyetinde yap~lan binalar~n birkaç~~ hariç ço~una zarar verdi~ini
söyler; Miller, a.g.e., s. 33.
22
H.D. Andreasyan., "Eremya Çelebi'nin Yang~nlar Tarihi", Istanbul üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Tarih Dergisi, sy. 27. (1973), s. 74.
23 11 Muharrem 1076 Cuma; Silahdar F~nd~kl~l~~ Mehmed A~a, Silahdar Tardu, c. II.,
Orhaniye Matbaas~, ~stanbul 1928, s. 384.
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büyük bir k~sm~n~~ geri ald~ .' Dönemin kaynaklar~nda yang~n~ n bir cariye taraf~ndan ba~lat~ld~~~ , sonra kontrolden ç~k~ p neredeyse tüm Harem'i yok etti~i
aktard~n' Olay~n tan~~~~Eremya Çelebi, yang~ n s~ras~ nda Harem halk~n~n
Edirne'de oldu~unu söyler.' Tarihçinin yang~n~~tasvir etti~i anlat~s~~olay~n
büyüklü~ünü gözler önüne serer. Buna göre gecenin alt~nc~~saatinde ba~layan yang~n, haremde valide sultan~n, haseki sultan~n odalar~n 171 , cariye ile hizmetçilere ait bölümlerin ve hamamlarin da (Levha 1) içinde bulundu~u bir bölümü yok etmi~tir.27
Eremya Çelebi, yang~n~ n nedeni hakk~ nda ipucu vermemektedir. Buna
kar~~n Silahdar F~nd~ kl~l~~ Mehmed A~a yang~n~~ bir cariyenin ba~latt~~~ n~~
ileri sürer: "Cum 'a gicesi dahi sarây-~~cedid-i yidi~âhinin harem-i hâss~ na bir câriye
mübâ~eretiyle âte~~isâbet eyledi"." Yang~ na sebep olan cariyenin sonu yine
Silahdar'~n aktar~m~ na göre Tunca Nehri'ne at~ lmak olmu~tur.' Ne var ki
birkaç gün sonra suçlunun sadece cariye olmad~~~, ikisi kad~ n üç ki~inin
daha olaya kar~~t~~~~anla~~lacakt~r."
Tüm bu bilgiler ~~~~~nda, yang~n~ n Harem'de ///. Murad odas~~ (Levha
1/92) d~~~ nda geri kalan k~s~ mlarda büyük hasara yol açt~~~~anla~~lmaktad~ r.
Silahdar yanan yerleri ~öyle s~ralar: "Umûmen Harem-i ~erif ve Adi Kö~k'i ve
divân olan k~bâb ve ta~ra hazine ve defterhönelerinbâlâs~~ve dârü's-sa?idekapus~~ve
kara-agalarotalar~~ ve vâlidesultân yeri ve iç matbah mülhakat~yla...".31 Bununla
birlikte Eremya Çelebi'nin Harem tamam~yla yand~ ktan sonra yang~n~n
söndürüldü~ünü söylemesi bunu destekler. Dahas~~ tarihçi 1662 y~l~ nda ç~kan yang~ n ile 1665 yang~n~n~~ kar~~la~t~r~ rken,1665 y~l~~ yang~ n~~ için Haba~lanan ve 1665
2 ' Nitekim B. Miller 1665 y~ l~nda meydana gelen yang~n~n 1574 y~l~nda
y~l~ na kadar olan tüm imar faaliyetinde yap~lan binalar~n birkaç~~ hariç ço~una zarar verdi~ini
söyler; Miller, a.g.e., s. 33.
Andreasyan, a.g.m., s. 75-76; Abdurrahman 'Abdi Pa~a. Vekâyi-nâme, haz. Fahri Çetin
Derin, Çaml~ca Yay~ nevi, ~stanbul 2008, s. 200; Hezarfen Hüseyin Efendi, Telhisül Beyân Fi
Osmân, haz. Sevim ~lgürel, Türk Tarih Kurumu Yay~ nlar~, Ankara 1998, s. 56;
Kavdnin-i
Silahdar, a.g.e., s. 384.
can kayb~n~n
2" Yang~n s~ras~nda Harem halk~n~ n büyük ço~unlu~unun Edirne'de olmas~~
önlemi~~olmal~d~ r; bununla birlikte Abdi Pa~a, Istanbul'dan yang~ n haberinin Edirne'ye ula~t~~~nda Sultan'~n olay~~ sükfmetle kar~~lad~~~n~~ ve "emir Allah'un"dur dedi~ini söyler; Abdi Pa~a/Derin, a.g.e., s. 200.
'Andreasyan, a.g.m., s. 75-76; Silahdar Harem halk~n~n önce Çay~r Kö~kü'ne sonra da
Eski Saray'a ta~~nd~~~n~~ söyler: "cümle harem halk~~ Çay~r Kö~ k'inekaçup, andan Eski Sarây'anakl
olunduklann" ; Silahdar, a.g.e., s. 384.
Silahdar, a.g.e., s. 384.
29 "Kasda mukürin ihrdka sebeb olan cdriye Edirne'ye götürüliip, bostânc~ba~~ya teslim ve n~ahnük
ktl~nup, bogaz~na bir ta~~baglayup, Tunca'ya ald~lar". Silahdar, a.g.e., s. 384.
"~stanbul kdimmakdm~~tarafindan bâis-i harik olan kundakc~lardan iki avrat ve bir nefer
girifidr ve ber-dâr olduklar~n~ n ani ge/di".Silahdar, a.g.e., s. 386.
Silahdar, a.g.e., s. 384.
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rem'de bir ayak bas~lacak yanmam~~~yer kalmad~~benzetmesinde bulunur."
Yang~n s~ras~ nda Edirne'de bulunan valide sultan, olaydan haberdar olunca
Istanbul'a dönerek hasar~n tespitinin yap~lmas~n~~sa~lam~~t~r."
Yang~n Sonras~~Yeni ~mar Faaliyeti
W. Mehmed yang~n sonras~ nda Harem'in hemen onar~lmas~n~~ istedi."
Ba~lat~ lan bu imar faaliyeti s~ ras~ nda Sultan Edirne'de kald~ . ~n~aat~n bitiminden sonra Istanbul'a gelen IV. Mehmed" yap~lan onar~m~~be~enmedi ve
Harem'in tekrar yenilenmesini emretti: "Edirne Kapus~ 'ndan Istanbul'a duhul... sal~~gün Dâvud Pa~a Saray~'na göç buyuruld~~ve sarây-~~cedid binâs~~vâfir
yap~lm~~~iken ekseri agaç olmakla emridüp cümlesi beraber yere y~k~lup,
kârgir ve agaç yerine demür konmak fermân olunch."'
Istanbul'a dönen Sultan, in~aattan dolay~~zorunlu olarak Saray'dan ayr~lm~~t~ r. 'Abdurrahman 'Abdi Pa~a, Sultan'~ n önce Yeni Saray'a geldi~ini
ancak daha sonra Davut Pa~a Saray'~na geçti~ini belirtmektedir." IV.
Mehmed 25 Nisan 1666 tarihine kadar Istanbul'da kalm~~~ve Yeni Saray'a
gidip gelmi~tir."
IV. Mehmed yap~ lan ilk in~aat~~be~enmeyerek Harem'in ah~ap yerine
demir kullan~ larak yeniden yap~ lmas~n~~istedi. Böylece Harem'de III.
Murad'dan yakla~~ k doksan iki y~ l sonra yeniden büyük ölçekte bir in~aat
faaliyeti ba~lanm~~~oluyordu. Bugün Harem'de ~ad~rvanh sofa (Levha 1/2)
olarak bilinen yerden kara a~alara ait mekanlar~n (Levha 1/A) bulundu~u
yere geçilen kap~n~ n üzerinde yer alan kitabe bu dönemde ba~lat~lan in~aat
faaliyetini anlat~ r" (Resim 4).

" Andreasyan, a.g.m., s. 76
"Menzil-i ta'yinme'küldt ve me~rabl~tz taraf-~~miriden emrolund~~ ve irtesibdziir gün W~lide
Sultan hazretleri Sultan Süleymân ve Sultan Ahmed ve Sultan Selimndm üç nefer ~ehza'de ile ~stanbura
azimetidüp"; Silahdar, a.g.e., s. 384; Ayr~ca Bkz. Abdi Pa~a/Derin, a.g.e., s.200. Eremya Çelebi
yang~ ndan haberdar olan valide sultan~ n, Edirne'den gelerek, k~zlara~as~, bostanc~ba~~, defterdar ve kuyumcuba~~~yan~nda durmu~~olduklar~~halde yanan yerlerin kar~~s~ nda oturdu~unu
söyler. Ancak geli~~tarihinin ne zaman oldu~unu belirtmez. Andreasyan,a.g.m., s. 976.
""Bi-emr-i hünulyün Adl Kö~k'iyle divânhâne ve bâb-~~ddrit's-sa'dde muzdfât~yla sarliy-~~sultâni
miiceddeden bind olunmas~na fermdn-~~slid~r". Silahdar a.g.e., 384.
" Mehmed yang~ndan yakla~~k üç ay sonra ~stanbul'a gelmi~tir; Abdi Pa~a/Derin, a.g.e., s.
211; Silahdar, a.g.e., s. 390
36 Silahdar, a.g.e., s. 390.
37 'Abdi Pa~a/Derin, a.g.e., s. 211.
" Sultan ~evval'~ n yedinci günü Edirne'ye hareket etmi~tir. 'Abdi Pa~a/Derin, a.g.e., s.
222.
Kitabe için Bkz. Kocaaslan, a.g.e., s.187-188; Sakao~lu, a.g.e., s. 324.
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III. Murad yapt~rm~~~oldu~u in~aat~~ anlatan kitabeyi nas~l araba kap~s~~
üzerine koydurduysa40, ondan seksen üç y~ l sonra bu defa IV. Mehmed kendi ba~latt~~~~yenileme projesini anlatan kitabeyi ~ad~rvanh sofaya (Levhal/13)
koydurmu~tur. Kitabede öncelikle Istanbul'un fethinden ba~layarak Saray'~n
ilk in~as~~anlat~l~r. Daha sonra ~brahim'in o~lu Mehmed'e s~ra geldi~i ve
mazlumlara iyi muamelede bulunman~n onun özelli~i oldu~una, padi~ahlar
içinde sava~~azmiyle tan~nd~~~na vurgu yap~l~r. Mehmed'in yönetimi zaman~nda din ve devlet dü~manlar~na kar~~~askeri zaferler kazan~ld~~~, saltanat
makam~n~n padi~ah~n zat~ndan bir süre bile ayr~~kalmaya tahammül edemeyip, ç~nar a~ac~~ gibi içten yanarak mahzun kald~~~~belirtilir. Daha sonra
Saray'~n onar~m~yla ilgili bilgi verilir. Buna göre Padi~ah, Saray'~~tekrar yapt~rmak istedi~inde mühendisler i~e kudret ve himmetlerini sarf etmi~lerdir.
Alt alta emsali olmayan nak~~ larla süslemi~lerdir. Ayr~ca ortaya ç~kan i~in çok
iyi oldu~u öyle ki Sinimmâr' in' bu i~i görseydi hayran kalaca~~~belirtilir. Daha
sonra Valide Sultan'~n hay~r i~leriyle tan~nd~~~~ve Sultan Mehmed'in Saray'~~
onard~~~~anlat~lmaktad~r.
Sultan'~n emriyle ba~lat~lan yeni in~a faaliyeti gibi projeler Harem'in
mimari de~i~iminin takibini önemli ölçüde güçle~tirir. Harem'de günümüze
kadar gelmi~~baz~~ odalar~n i~levini biliyor olsak da genel anlamda tüm odalar~n hangi amaçla kullamld~klar~ m belirlemek, dahas~~hanedan üyelerinin
ya~ad~~~~bu alanda meydana gelen de~i~ im sonucunda mekanlar~n ço~unun
in~a tarihinin tespit edilmesi de oldukça güçtür. Ayverdi'nin, Harem'in ilk
~ekillenmeye ba~lad~~~~yerin valide sultan ta~l~~~mn (Levha 1/C) etraf~nda
oldu~unu söylemesi'', Eldem ve Akozan'~ n" veya Anhegger'in" buna benzer ifadeleri ve aktar~mlar~, yine de mekanlarda yüzy~llar boyunca meydana
gelen de~i~imleri sa~l~kl~~ olarak aç~ klamaya yetmemektedir. Hiç ku~ku yok
ki Harem'deki mimari de~i~imin takibini güçle~tiren faktörler —deprem, yang~n veya yeni tercihler— göz önüne al~nd~~~ nda mevcut sorunun çözümünün o
kadar da kolay olmad~~~~aç~kt~r.

BItz. Dipnot 10.
~ran efsanelerinde ad~~ geçen bir mimard~r. Efsaneye göre ~ran ~ah' Numan
41
~bn-i Munzir, Havernak Kasr~ 'm mimar Sinimmtir'a yapt~rm~~t~r. Kö~k bittikten sonra bir benzerini daha yapmas~n diye ~ah, Sinimmitr'~~saray~n dam~ndan aturmak suretiyle öldürmü~tür.
42 Ekrem Hakk~~Ayverdi, Fatih Devri Mimarisi, Fethi Derne~i Ne~riyau, ~stanbul 1953, s.
301.
Eldem de Valide Sultan avlusu ve bunun etraf~ndaki binalarla Alt~n Yolu ilk binalar
aras~nda sayar. Eldem-Akozan, a.g.e., s. 67.
44 Anhegger, Harem'in Araba Kap~s~ 'ndan girildikten sonra en eski yap~lar olarak; Adalet Kasr~, Kara A~alar Dairesi, ~ehzadeler Mektebi'ni sayarken, Valide Sultan Avlusu çevresindeki; Hasekiler Dairesi, Saray Ustalar~~ Dairesi, ~ehzadegan Dairesi ve Alt~ n Yol üzerindeki
odalar~~ da bunlara dahil eder; M. Anhegger-Eyübo~lu, Topkap~~Saray~'nda Padi~ah Evi (Harem),
Sandoz Kültür Yay~nlar~, ~stanbul 1986, s. 60.
40
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Harem'deki mimari ~ekillenmenin takibini güçle~ tiren önemli nedenlerden biri olan 1665 yang~n~~ sonras~nda, IV. Mehmed'in ba~latt~~~~imar
faaliyetinin izleri bugün birkaç ~ekilde takip edilebilmektedir. Bunlardan
biri Harem'deki farkl~~mekanlarda bulunan ve 1668-69 in~aat~n bitti~i tarihten birkaç y~l sonras~n~~ veren birçok kitabedir" (Levha 1). Bir di~erini ise
dönem kaynaklar~~ olu~turur. Bunlardan ba~ka in~aat s~ras~nda i~çilere ve
ihtiyaç duyulan malzemelere ödenen ücretlerin tutuldu~u defter de önemli
bilgiler sunar. Eldem ve Akozan, ba~lat~lan yenileme projesinde Harem'in
büyük ölçüde kâgir olarak yeniden yap~ld~~~n~~ belirtir. Yap~lan bu yenilemenin yer yer tamir, bazen de temelden in~a ~eklinde olabilece~ini söyler."
Necipo~lu ise yang~n sonras~ nda özgün düzenin kaybedilmeden Harem'in
çabucak yapt~r~ld~~~n~~ve eski duvarlar~ n büyük bir bölümünün de korunmu~~
oldu~unu belirtir.'
1665 y~l~nda meydana gelen yang~n felaketi sonras~nda ba~lat~lan in~aat projesinin ba~~nda Mehmed Pa~a" "Saray-~~Amire binâs~na me'miir olan" ve
dönemin mimarba~~s~~ olan Ali A~a vard~. Nitekim yenileme çal~~mas~~ için
ihtiyaç duyulan bir k~s~ m mermerin ba~mimar Ali A~a'ya teslim edildi~i
görülür:"Be-cihet-i bah,d-i mermer an-cânib-i Marmara teslim be-Ali A~a sermi'mûr-~~râh [ser-mi'mârân?] ber-vech-i pe~in fi 5 Receb sene 1076 (11 Ocak
1666)".49
Ali A~a, harap olmu~~ve sonradan yeniden yapt~r~lm~~~ancak bu defa
Sultan taraf~ndan be~enilmeyen Harem'i daha sa~lam olarak in~a etti. Bu
durum kitabede', kubbelerin efsanevi mimar Sinimmar'~~bile hayrana b~rakacak tarzda yap~ld~~~~~eklinde ifade edilmi~tir.
Silahdar, 1665'de meydana gelen yang~ n sonras~nda yap~lan in~aat~n
Sultan taraf~ndan be~enilmemesini, yap~lar~n ah~ap olmas~na ve bunun
y~k~l~ p yerine demir konularak yap~lmas~n~n istenmesine ba~l~yordu.51 NiteKitabeler için bkz. ~eref, a.g.m., 8. Cüz, s. 461-465, 478, 481; 9. Cüz, s. 521, 524; 10.
Cüz, s. 593, 12. Cüz, s. 723; Sakao~lu, a.g.e., s. 321-324, 327-329, 333, 343, 346, 348,367, 392;
~im~irgil, a.g.e., s. 185-186,188, 209; Kocaaslan, a.g.e., s. 79-262.
Eldem-Akozan, a.g.e., s. 82.
" Necipo~lu, a.g.e., s. 231.
Saray-~~ Âmire binc~s~na me'mnr olan izzetlü Mehmed Pa~a hazretleri saray-~~âmire bin/in için
pe~in verdikleri akçelerdir ki zikr olunur. Fi 17 Cemazielevvel sene 1076 (25 Kas~m 1665); BOA, MAD,
908. y. 12, 24, 27, 32, 33, 64, 82.
BOA, MAD, 908. y. 50; Ayr. 2 Temmuz 1666 tarihli maa~~defterinde "ser-mi'mâr-~~hassa Ali A~a" diye geçmektedir: BOA, MAD, 5967. y. 62; Yine 2 Temmuz 1668 tarihli ba~ka bir
maa~~defterinde de yine "ser-mi'mâr-~~hassa Ali A~a" ad~~geçiyor: BOA, MAD, 3772, y. 61; Ayr.
Bkz. Fatma Afyoncu, /7. Yüzy~lda Hassa Mimarlar Oca~~, ~stanbul 2001.
"K~lnib~~ kubbe-i ejlJ~ e hemser dödTde-i bedr/Göreydi ger Sinimmâr olur idi tarza hayffin"
ril "Sarây-~~cediabinös~vâfir yap~lm~~~iken ekserk~gaç olmakla", "Emridiip ciimlesi beraber yere
y~kalup","Kör-gir ve agaç yerine demür konmak". Silahdar, a.g.e., s. 390.
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kim yeni imar faaliyeti için gerekli olan malzemeler aras~nda demir de bulunmaktayd~ . Toparlanan tüm malzeme farkl~~yerlerden getirildi.
24 Temmuz 1665 tarihinde meydana gelen yang~n sonras~nda ba~lat~lan yap~~ etkinli~i için al~ nan malzemeler ile in~aatta çal~~an i~çi ve ustalara
ödenen ücretleri içeren bir defter bugün Ba~bakanl~k Osmanl~~Ar~ivi'nde
bulunmaktad~r.' Yetmi~~yapraktan olu~an defter, siyakat ile yaz~lm~~t~r.
Büyük bir bölümü i~çi, usta ve ta~~ ma ücretlerini içeren defterde, ayr~ca
in~aatta kullan~lmak üzere al~ nan gec-i sengi (kireç ta~~), gec-i gubâr (kireç)",
mermer, kereste, seng-imoloz", seng-i kal~b, pehlü, âhen-i hâm (ham demir),
mesâm~r (kaz~k veya çivi)", çerçeve ve ceviz kanat, tutkal, yald~z, alç~, cam,
tu~la, kiremit, kilid, kazgan (kazan), künk, keten, resen (urgan halat) gibi
farkl~~malzemelere ödenen ücretler de yaz~l~d~r.
A~ustos 1665 ile Nisan 1666 tarihleri aras~nda yakla~~ k dokuz ayl~k bir
süre içinde Yeni Saray'daki in~aat faaliyeti s~ras~nda yap~ lan harcamalar~~
kapsayan hesap defteri, Sultan'~ n ilk in~aattan üç ay sonra Istanbul'a geldi~inde be~enmedi~i ve tekrar yap~lmas~ n~~istedi~i Harem'in ikinci in~aat
faaliyetini içerir. Hesap defterinin 38. yapra~~ndan sonra Harem'de devam
eden in~aat ile ilgili olarak 15 Ekim 1665 tarihinden itibaren her ay yap~lan
masraflar~~verilmektedir. Defterin ba~~nda öncelikle yenileme projesi için
hangi kaynaklardan ne kadar para geldi~i belirtilir. Buna göre Halep, Erzurum, ~am, Mardin, Tokat, Diyarbak~r, K~br~s, Trablus~am, Safed gibi farkl~~
yerlerden gelen paralar~n yan~ nda, hazineden de para aktar~ld~~~~görülür."
Anla~~ lan o ki yang~ndan yakla~~ k on sekiz gün sonra 11 A~ustos 1665 tari52
MAD, 908. Necipo~lu yapt~~~~çal~~mas~ nda sadece defterin varl~~~na de~inir ve
k~saca içeri~ini aktad~r; Necipo~lu, a.g.e., s. 231.
kireç, kum ve su kar~~~m~~
53 Gec (Kireç): en yayg~n olarak tu~la örgüsü için; söndürülmü~~
yap~lan harçta kullan~l~ r. Bu harç yap~da k~~llan~ld~ ktan sonra suyun fazlas~~buharla~~r ve ilk
kuruma meydana gelir. Daha sonra harç yine ~slat~l~r. Suyun buharla~masmdan sonra ise harç
kurur ve sertle~ir. Kum tanecikleri ve kâgir yap~~gereçleri, ta~~sertli~indeki kalsiyum karbonat
ile birbirine ba~lanarak tek bir ta~~kitlesi meydana getirirler. Tarihi kaynaklarda geldi~i yer
(gec-i Anadolu, gec-i Rumeli), türü (gec-i mermer, gec-i revgani) veya özelli~i (gec-i safi, gec-i süzrne)
belirtilerek kaydedilmekte; okk~~, kanlar, kelle gibi a~~rl~k ölçüleri ya da sand~k, çuval, keyl gibi
hacim ölçüleri ile sat~ lmakta; çuval ile naldedilmektedir. Neslihan Sönmez, Osmanl~~Dönemi Yap
ve Malzeme Terimleri Sözlii~ii, Yap~-Endüstri Merkezi Yay~ nlar~, ~stanbul 1997, s. 45.
" Seng-i moloz: duvar örgüsünde veya de~i~ik amaçlarla ocaktan ç~kt~~~~~ekliyle, düzeltilmeden kullan~ lan, çeki birimiyle sat~ lan, kaba ve de~i~ik büyüklükteki ta~ lar; Sönmez. a.g.e., s.

98.

Mismâr (çivi): tarihi kaynaldarda üretildi~i (veya sat~n al~nd~~~) kent, kullan~ld~~~~yer,
kaplamas~, boyutu veya birkaç özelli~i birlikte belirtilerek adland~nlmakta, 100 ya da 1000 adet
hesab~yla sat~lmaktayd~. Kantar, okka/k~ yye veya dirhem olarak ölçülendirilirdi. Sönmez, a.g.e.,
s. 78-79.
filem-pendh hullide hildfetuhü ve ubbide saltanc~tuhd hazretleri56"Sa`tidellü ve ~evketlü
~erife ile havâle olunan akçelerinden yine Saray-t Âmireleri için
hümâyünlan
için
evdmir-i
nin Enclerü n-~~
ihsân buyurulan akçelerin defteridir. Fi 29 Muharremül-harâm sene 1076";BOA, MAD, 908. y. 10.
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hinde in~aat masraflar~~ için para toplanmaya ba~lanm~~t~ r. Toplanan paralar~ n belirtilmesinden sonra in~aat~n ba~~ nda bulunan Mehmed Pa~a'n~n
vermi~~oldu~u para ile al~ nan kimi malzemelere yer verilir. Buna göre 5
A~ustos 1665 tarihinde özellikle Dar~ ca, Tuzla, Pendik, Kartal, Üsküdar,
Bo~azhisar~ , Marmara gibi farkl~~yerlerden getirilen gec-i toz (kireç tozu) için
ne kadar masraf yap~ld~~~~belirtilmi~tir.37
Defterden anla~~ laca~~~üzere, in~aata ba~ lamadan önce 14 Kas~m 1665
tarihinde Harem'de kullanmak üzere" Samako'dan Hac~~ Hasan'a ham demir (cilien-i Mm) almas~~buyrulmaktayd~ ." Buna göre al~nan demirin 1.000
Samako kantar~ na 4.500 kuru~~ödendi." in~aat için al~ nan demir sadece
bundan ibaret de~ildi. 14 Eylül 1665 tarihli ba~ ka bir fermanda yine in~aatta kullan~ lmak üzere ihtiyaç duyulan demirin Istanbul'a nakledilmesi emrediliyordu. istenen bu demirin 1.000 Samako kantar~n~n 6.000 kuru~a
Teltfurda~fndan al~nd~~~~görülmektedir." Defterde toplam 4.000 Samako
kantar~~ demir sat~n al~nd~~~~anla~~lmaktad~r."
~n~aatta kullan~ lmak üzere ihtiyaç duyulan kireç tozunun da farkl~~yerlerden getirildi~i görülmektedir. Özellikle Ekim ay~ndan ba~lamak üzere
yüklü miktarda gec-i gubâr (kireç tozu) al~nmaya ba~lan~ ld~~~~anla~~lmaktad~r.
Örne~in 12 Ekim 1665 tarihinde Mihaliç'ten 12.000 kantar kireç istenmi~~
ve bu kirecin 3.318 kantar~~Aral~ k 1665 ile 11 Mart 1666 tarihleri aras~nda
Harem'e teslim edilmi~ tir. Yine birkaç gün sonra 16 Ekim 1665'de Mudanya'dan istenen 6.000 kantar kireç tozunun yakla~~k 3.016 kantar~n~ n 25
Aral~k 1665 ile 25 ~ubat 1666 tarihleri aras~ nda Harem'e teslim edildi~i
görülmektedir. Ekim ve Kas~m aylar~ nda Yalakabad ile Gemlik'ten de kireç
tozu al~nd~~~~ve Aral~ k 1665 ile Mart 1666 tarihleri aras~nda bunlar~n bir
k~sm~n~ n Harem'e teslim edildi~i anla~~lmaktad~r."
Ekim ay~~ içinde getirilen bir ba~ ka malzeme ise kerestedir. Özellikle
~ znikmid'den (Izmit) getirilen bu keresteler sadece Harem'e de~il ayn~~zaBOA, MAD, 908. y. 12.
Demirin Harem'e al~nd~~~~aç~kça belirtiliyor: "i~tirâ-i mithimmâl-~~mezkurin ve ücret-i sofra-ke~ân ki ber-vech-i pe~in ciciden berây-~~ebniye-i harem-i hümâyû n der-Saray-~~Cedid", denildikten
sonra al~nan demir miktar~n~~ ve nereden geldi~ini aç~kl~ yor, BOA, MAD, 908. y. 14.
BOA, MAD, 908. y.14, .
"Beher kanlar fi 59 layye fi 4,5 guru~"; BOA, MAD, 908. y.14.
"Beher kanlar fi 59 layye fi 6 guru~"; BOA, MAD, 908. y.14; Ayr. Bkz. y. 22, 29, 38-40,
46, 60, 70, 78, 79, 87.
BOA, MAD, 908. y.87; Samako kanlar~: yakla~~ k 75-76 kilogram aras~~olarak kabul edilir. Buna göre al~ nan ham demir 304.000 kilogramd~ ; Bkz. ~dris Bostan, Osmanl~~Bahriye Te~kilat~: XVII. Yüzy~lda Tersane-i Amire, Ankara 1992, s. 122; Ünal Ta~k~ n, Osmanl~~Devleti'nde Kullan~lan Ölçü ve Tan ~~Birimleri, F~ rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dal
~~
Yay~nlanmam~~~Yüksek Lisans Tezi, Elaz~~~2005, s. 55.
BOA, MAD, 908. y.15.
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manda tersaneye ve Üsküdar Bahçesi'ne de teslim edilmi~tir. Kerestenin
büyük bir k~sm~n~n Harem'e verildi~i görülür. Örne~in 18 Ekim 1665 tarihinde ~znikmid'den al~nan 4.000 adet (k~ta'at) kerestenin (çûb-~~çifte çubuk)"
11 zirâ" boyunda ve 6 parmak" kal~nl~~~nda olmas~~istenmektedir.' istenen kerestelerin toplam 1.546 adedi Harem, Tersane-i Amire ve Üsküdar
Bahçesi aras~nda da~~t~lm~~~ve bunun 1.282 adedi ise Harem'e gitmi~tir."
Yine ayn~~tarihte getirilen 340 adet kerestenin (çûb-~~verdin& [viirdinar])"
199 adedi Harem'e teslim edilmi~tir.» Tüm bu keresteler yeni ba~layacak
in~aat~n iskelesinde kullan~lm~~~olmal~d~r»
18 Ekim 1665 ile 18 Mart 1666 tarihleri aras~ nda getirilen kerestenin
yine üç yere da~~t~ld~~~~görülmektedir.» Bu yerler aras~nda Davud Pa~a'ya
gönderilen toplam 2.801 adet kereste burada devam eden bir in~aat~n varl~~~na i~aret eder.» Nitekim 'Abdurrahman 'Abdi Pa~a bu tarihlerde Davut
Pa~a Saray~'nda yeni odalar~n yap~lmas~~için emir verildi~ini söyler» Davut
Pa~a Saray~ 'na verilen malzemenin Harem'e gönderilenden fazla oldu~u
dikkat çekicidir.» Malzemenin fazlal~~~~burada devam eden in~aat~n biran
önce bitirilmek istenmesinden olmal~ d~r.

" Cüblçüb: kelime anlam~~olarak 1- Sap, lif, 2- Çöp, de~nek, sopa, 3- (Çûb-~~ haul, cûb-~~
kullan~mlar~ndaki anlam~yla) Kereste, a~aç, dikdörtgen kesitli ah~ap, çubuk, küçük tahta parçalar~~vb, demektir; Sönmez, a.g.e., s. 36.
63
Zirâ: dirsekten orta parmak ucuna kadar olan ve uzunlu~u 75 cm. ile 90 cm. aras~nda
de~i~en uzunluk ölçüsü.
e'6 1 parmak yakla~~k 31 cm; M. Cerasi Maurice, Osmanl~~Kenti Osmanl~~ ~mparatorlu~anda
18. ve 19. Yüzy~llarda Kent Uygarl~~~~ve Mimarisi. çev. Asl~~Ataöv, ~stanbul 2001, 257; Ta~k~n,
a.g.e., s. 127.
6.7 istenilen kerestelerin her birinin ortalama uzunlu~u yakla~~k 8 m. ve geni~li~i de yakla~~k 18 cm. kal~nl~~~ndayd~.
68 1.546 luta`ât kerestenin: 1.282 k~ta'ât~Berây-~~harem-i hümöyünc~; 210 k~ta'ât~~Berây-~~
Tersâne-i Amire'ye; 54 k~ta'ât~~ise Berây-~~ba~çe-i Üsküdar'a teslim edildi; BOA, MAD, 908. y.16.
69
Verdinar/Vürdinar= Köknar: Çamgiller familyas~n~n Abies cinsini olu~turan ve yapraldar~m dökmeyen 40 kadar a~aç türünün ortak ad~. Tarihi kaynaldardaki kay~tlara göre, kargir
yap~lar~n iskelelerinde ya da ah~ap yap~larda dikine ve kiri~~olarak kullan~lm~~t~r; Sönmez,
a.g.e., s. 110.
70 340 k~ta`ât: 199 k~talt~~Berây-~~harem-i hümâyü' na; 141 luta`ân Berây-~~ Tersâne-i ~kmire'ye teslim edildi; BOA, MAD, 908. y.16.
71 Bu keresteler aras~nda ayr~ca "çûb-~~~znikmicl taban~", "çûb-~~maz~l~k-~~koprülük","çûb-~~maz~l~k-~~Ba~iskele" gibi farkl~~türden keresteler de bulunmaktayd~ . BOA, MAD, 908. y.16-17.
72
Berây-~~harem-i hümây(in; Berây-~~matbah-~~Davud Pa~a; Berây-iTersâne-i Amire.
" Gelen keresteler aras~nda bulunan "çüb-~~taban-: vergeh" ço~unlukla dilunelerin birbirine ba~lanmas~nda, çat~~ve dö~eme kiri~i, taban ya da hat~l olarak kullan~lmaktayd~. Sönmez,
a.g.e., s. 111.
"Dâvüd Pa~a Saray~'nda yeniden odalar yap~lma& ve Hâss-oda tecdid mübâ~eret ü ihtimdm
olunmu~idi";'Abdi Pa~a/Derin, a.g.e., s. 211.
BOA, MAD, 908. y. 18
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14 Ekim 1665 tarihinde bu defa Mihaliç'ten belirtilen çaplara göre ücreti hazineden kar~~ lanmak üzere yeterli miktarda direk ve ta~~n kesilerek
uygun olan iskeleye nakli ve oradan da ~stanbul'a gönderilmesi istenmektedir. Ayn~~ tarihte Edirne kad~s~~ ve Edirne bostanc~ba~~ndan saray-~~ âmire
binas~nda çal~~mak üzere mismar (kaz~k veya çivi) ve baz~~ demir aleti kesme
i~i için Edirne'de bu i~i yapan ustalar~n say~ lan= belirlenerek Istanbul'a
gönderilmesi buyrulmaktad~ r." Bu malzeme ve usta istekleri yeni ba~lan~lacak olan in~aat~n haz~rl~~~n~~gösterir. Yukar~da belirtildi~i gibi farkl~~yerlerden al~ nan kerestelerin iskele yap~m~ nda kullan~lacak olmas~, iskelenin kurulmas~~ s~ras~nda ihtiyaç duyulan kaz~ k veya çivinin haz~rlanmas~n~~gerekli
k~lmaktad~ r. Edirne'den gelecek olan ustalar bu amaç için istenmi~~olmal~d~r.
Temmuz 1665 tarihinde Hasköy'den sat~n al~nmas~~için emir verilen
tu~la ve kiremidin 26 Ekim 1665 ile 14 Mart 1666 tarihleri aras~nda bu defa
Saray'a teslim edildi~i anla~~lmaktad~ r. Bu tarihler aras~nda 772.660 adet
tu~la, 47.104 adet kiremit, 72.487 adet beylik çavu~'', 700.174 adet ise beylik hime ve topagn" teslim edildi~i görülür. Yine Ekim ay~~içinde Harem'e
farkl~~cinslerde mesâmir(çivi/er) al~nm~~t~r. Al~nan mesamir içinde 7.681,5
k~yye mesâmIr-i mütenevvi`a-i Frenk ve 1.098 kwye de mesâmir-i kur~un
bulunmaktad~r.'
Ekim 1665 ile 22 Aral~k 1665 tarihleri aras~nda neccârân, hammâmayön,
küfegeciyân, mermerciyân, la~~mayân, ~rga,dan ve meremmetciyâna ödenen ücretlerden anla~~laca~~~gibi bu tarihte in~aatta farkl~~ i~ler yap~lmaktad~r." Özellikle hammâmc~yân~n ve mermerciyân~n olmas~~ hamamda bir in~aat~n devam
etti~ini gösterir. Bunun yan~nda küfegeciyân~n varl~~~~ise yang~n s~ras~nda
kimi duvarlar~n —ne ölçüde hasar gördü~ü aç~k olmamakla birlikte— hasar gördü~üne ve bunlar~n onar~ld~~~na i~aret eder.
Defterde Trabzon'dan istenen 1.000 adet ceviz a~ac~n~n, 4 zira boyunda, 1,5 zira geni~li~inde ve 2 parmak kal~nl~~~ nda olmas~~ istenmektedir."

BOA, MAD, 908. y. 18.
Beylik: Büyük ve önemli devlet in~aatlar~~için kurulmu~~harmanlarda üretilen tu~la ve
kiremideri tan~mlamak için de kullan~l~rd~. Belgelerde geçen beylik çavu~ un özellikleri bilinmemektedir. Sönmez, a.g.e., s. 30.
78 Topaç: kaynaklarda tam olarak tan~mlanamamaktad~r. Ancak tu~lan~n biçimini ifade
etti~i tahmin edilmektedir; Sönmez, a.g.e., s. 30.
BOA, MAD, 908. y. 24.
80
BOA, MAD, 908. y. 39, 40.
8I "1.000 aded, tûlen 4 zird` arzan 1,5 zird` ve ... ve 2 parmak". Kerestelerin yakla~~k 3 m.
boyunda, 1,12 cm. geni~li~inde ve 62 cm. kal~nli~inda olmas~~ isteniyordu. Sipari~~verilen bu
ceviz tahta daha sonra dolaplar için kullan~lm~~~olmal~.
76
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Bu malzeme hasar görmü~~olan mekanlar~ n iç dekorasyonu için istenmi~~ve
dolaplarda kullan~lm~~~olmal~d~r.
17 Kas~m 1665 tarihinde ~znikmid'den istenen keresteler aras~nda yer
alan 5.000 adet çûb-i elvah-~~imâretin 1.500 adedi Istanbul'a getirilmi~~ve
bunun 1.450 adedi Harem'e teslim edilmi~tir. Bununla birlikte yine sipari~~
verilen 6.000 adet çûb-i elvah-~~ a~an~ n 2.857 adedi ile 8.000 adet çûb-i
elvah-~~ pellüd-i a~an~ n 4.364 adedinin Harem'e verildi~i görülmektedir."
Kas~ m 1665 tarihinde getirilen bir ba~ka malzeme ise ta~t~r. istenilen
ta~lar Büyük Çekmece'ye getirilmi~~ve oradan da arabalarla Saray'a ta~~nm~~t~r. Bu tarihlerde Harem'e teslim edilen ta~lar farkl~~özellik ve boyutlardad~r. Getirilen ta~lar~ n büyük boyutlarda olmas~~ bunlar~n tabanda kullan~lm~~~olabilece~ini akla getirir. Örne~in istenen bir adet seng-i taban 1.627
zirad~ r." Ekim 1665 ile10 Mart 1666 tarihleri aras~nda Harem'e de~i~ik
cinste ta~lar teslim edilmi~tir." 15 Kas~ m 1665 tarihinde Yalakabad,
Edincik, Kap~da~~, Marmara'dan kireç tozu al~ nm~~, bir gün sonra ise gemilere ödenen ücretlerden anla~~laca~~~üzere farkl~~yerlerden al~nan mermer
ve ta~~Istanbul'a getirilmi~ tir." 26 Kas~m ile 1 Aral~ k 1665 tarihinde bu defa
gemilerle Mihaliç ve Mudanya'dan kireç, ta~~ve mermer ta~~nm~~t~ r."
Ayn~~ tarihlerde seng-~~tra~an-~ , mermerciyan, küfegeciyân ve horasanc~yâna
ödenen ücretlerden anla~~laca~~~üzere in~aat devam etmekte, duvar i~ i yap~lmaktad~ r. Nitekim yine ayn~~ tarihte mermerciyân-~~bostaniygin ve
mermerciyan-~~birû ni olarak zikredilen iki s~n~ ftan ikincisi Saray'a ait bir s~n~ f
olmal~d~r."
Malzeme ta~~ma i~i Aral~k ay~nda da devam etmi~tir. Örne~in 5 Aral~k
1665 tarihinde Kavak, ~znikmid, Marmara'dan ta~, mermer ve kereste getirilmi~ tir. Bu ay içinde getirilen seng-i molozdevam eden in~aatta duvar aralar~nda kullan~lm~~~olmal~d~r." 29 Kas~m ile 19 Aral~k tarihleri aras~nda

BOA, MAD, 908. y. 22-23. Elvah: yass~ , düz yüzeyli levha anlam~ na gelir. Tarihi kaynaklarda dö~ eme ve cephe kaplama tahtalar~, di~er tahtalar ve kur~un levhalar~~tamamlamakta
a~a" malzemenin kullan~ld~~~~yere göre bir
kullan~l~r. "çhb-i elvâh-~~ a~a" ve "çhh-i elvâh-~~
tan~mlama olarak kabul edilirken, "çûh-i elvâh-~~ ini/ir-erin özelli~i ise tan~mlanamamaktad~r.
Sönmez, a.g.e., s. 42-43.
" Yakla~~k olarak 122 m.
" BOA, MAD, 908. y. 26.
BOA, MAD, 908. y. 40.
BOA, MAD, 908. y. 41-42.
BOA, MAD, 908. y. 43.
88 BOA, MAD, 908. y. 43. Seng-i moloz: duvar örgüsünde veya de~i~ ik amaçlarla ocaktan
ç~kt~~~~ ~ekliyle, düzeltilmeden kullan~ lan, çeki birimiyle sat~ lan, kaba ve de~i~ ik büyüklükteki
ta~lar. Sönmez, a.g.e., s. 98.
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ta~ayân-~~kiifegen,a" ücret ödenmi~~olmas~, bu tarihlerde duvar i~inin devam
etti~ini gösterir.
28 Aral~ k 1665 tarihindeki masraflar aras~nda camayana (camc~lara)
ödenen ücret kay~thd~ r. Bunun yan~nda yine ayn~~tarihte çilingirana pencere
ve kap~~ için ücret ödenmesi in~aatta duvar ve benzeri i~lerin yan~nda, kap~~
pencere gibi i~lere de ba~land~~~n~~göstermektedir. Yine ayn~~tarihlerde sar~~
ve siyah tutkal~n (tutkal-~~sar~~ve siyâh) sat~n al~nm~~~olmas~, Harem'de onar~lan mekanlar~n iç k~s~mlar~ na yönelik i~lere ba~lan~ld~~~n~ n aç~k
birgöstergesidir.' Ay~ n sonlar~ nda yine gemilerle Mudanya, Gemlik, Kavak,
Mihaliç, linikmid gibi farkl~~yerlerden kireç, ta~~ve kereste ta~~nm~~t~r.
Ocak ay~~masraflar~~ içinde s~vac~yan (s~vac~lar)için a~aç tekne sat~n
al~nd~~~~ve teslim edildi~i kayd~, s~va i~lerine ba~land~~~ n~~gösterir.' Bu ay
içinde ta~, kereste, mermer ve kireç tozu getirilmeye devam edilmi~tir. Ayr~ca Avanos'tan künk al~nmas~~ için de ücret ödendi~i görülür."Ay~n ortalar~ndan itibaren üç farkl~~ tarihte Üsküdar ve Galata'dan lökün malzemesi
revgan-~~bezir sat~n al~nm~~t~r." Al~ nan malzemeler hamamdaki in~aatla
ilgilidir. Nitekim 18-26 ve 8-29 Ocak 1666 tarihleri aras~nda hamamc~ya
ödenen ücret belirtilmektedir. 22 Ocak tarihinde rah-~~ âbyana ücret öden-

Küfeke/kiftke (Kitfiki ta~~): do~adan ç~kt~~~~andan itibaren her türlü i~ leme uygun olan
bu ta~, havayla temastan sonra sertle~ me özelli~ine sahiptir. Roma, Bizans ve Osmanl~~ dönemlerinde genellikle Bak~ rköy çevresindeki ocaklardan elde edildi~i için daha çok "Bak~rköy ta~~"
olarak da bilinir. Küfeki ta~~ , Sinan ve di~er Osmanl~~ mimarlar~n~ n eserlerinde ana yap~~ malzemesi olmu~; kaba i~lenmi~likten kesme ta~~ve yo~un bezemeli düzeye kadar de~i~ik, zengin
bir kullan~m alan~~bulmu~tur. Yaln~zca örgü ve d~~~cephe malzemesi olarak de~il, ayn~~zamanda
iç mekanlarda, dö~eme kaplamalar~ nda, kemerlerde, portal, mihrap ve minberlerde de kullan~lm~~t~r. Sönmez, a.g.e., s. 65-66.
BOA, MAD, 908. y. 47; Kaynaklarda tutkal-i siyah, tutkal-i sar~, tutkal-i zeytuni gibi
farkl~~tutkal çe~itleri görülür. Ancak bunlar~ n bile~imleri ve haz~rlan~~~~hakk~nda bir bilgi bulunmamaktad~ r. Tutkal muhtemelen kap~ , pencere kanatlar~, kürsü gibi çe~itli ah~ap elemanlar~n yap~~t~r~lmas~ nda kullan~lm~~t~r. Sönmez, a.g.e., s. 108.
9° 10 adet tekne al~nm~~t~r.
92
BOA, MAD, 908. y. 48.
BOA, MAD, 908. y. 51. L,ökün: Sönmemi~~kireç, çi~~bezir ve iyi cins at~lm~~~pamu~un
kar~~t~r~l~p kat~~bir harç haline gelinceye kadar tokmaklanmanyla ya da daha basit olarak kireç
ve zeytinya~~ mn, dövülmesiyle elde edilen; eskiden musluklar~n tak~lmas~~ve künlderin eklenmesi s~ras~nda aradaki delikleri kapatmak için kullan~lan bir tür macun. Künklerin ba~lant~~
yerleri ya do~rudan bu harçla s~van~r, ya da yedirme (lökünün, içine bezir ya~~~eklenerek üstüpü ya da keten lifleri üzerine sürülmesi i~lemine yedirme denir) uygulanarak aral~ k ve çatlaklardan su s~zmas~~önlenirdi. Sönmez, a.g.e., s. 74.
Revgan-~~bezir (Bezir ya~~):Keten tohumu ezilip s~k~ld~~~nda ç~kan yak~n oldukça yüksek,
belli bir s~cald~kta ~s~t~lmanyla elde edilen; boya, vernik yap~m~nda ve lökünctilükte kullan~lan,
çabuk kuruyan bir ya~. Kaynaklarda kantar, okka ve müdre gibi a~~rl~k ölçüleriyle sat~ld~~~~belirtilmektedir. Sönmez, a.g.e., s. 90.
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mi~~olmas~, yine hamamdaki çal~~maya i~aret eder." Ocak ay~~ içinde
demirciyâna kiri~, pencere, ceviz kanat ile kap~lar için ödenen ücretler bu
ayda onar~lan yerlerin iç k~s~mlar~ndaki çal~~man~n devam etti~ini gösterir.'

~ubat ay~~içinde in~aat~n devam etti~i ve yine kereste, ta~, mermer ve
kireç tozu getirildi~i görülmektedir. Râh-~~âbyana ücret ödenmesinin yan~nda lökün malzemesinin sat~n al~nmas~ndan anla~~laca~~~üzere suyolu i~i
devam etmektedir.' 15 ~ubat 1666 tu~la-i beylik, topaç ve çar~~~için ücret
ödenmi~tir.' Al~nan tu~lalar kubbe veya kemerlerde kullan~lm~~~olmal~d~r.
13 Ocak ile 20 ~ubat 1666 tarihlerinde ödenen ücretler içinde s~vac~yân-~~
Ermeniyân ve R~imiyân, horasanc~yân ile sakac~yân~n olmas~" in~aatta s~va i~lerinin devam etti~ini gösterir.
Mart ay~~içinde Kavak, Kirmast~~ve ~znikmid'den ta~, kireç ve kereste
getirilmeye devam edilmi~tir. Bunun yan~nda demirciye kiri~~ve köprülük
için ücret ödenmesinden in~aatta onar~m~n devam etti~i ve üst örtünün
çal~~malar~na ba~land~~~~anla~~lmaktad~r. Nitekim 2 Mart 1666 tarihinde
Harem'de çal~~an kur~uncuya ödenen ücret belirtilmi~tir." Yinell Ocak
1666 tarihinde Harem için tu~la ve kiremit al~nm~~t~r. Bu malzeme içinde
72.485 adet çar~~-i kebir, 700.673 adet beylik-i tetimme ve topaç ile 47.102
adet kiremit bulunmaktad~r.
Defterin 70. yapra~~ndan sonra 10 Ekim 1665 ile 20 Mart 1666 tarihleri aras~ndaki masraflar~n dökümü verilir. Buna göre toplam masraf
14.124.767 akçedir. Yap~lan harcaman~n 4.836.199 akçesi malzeme al~m~na
aittir." Geri kalan k~s~m ise i~çilik ile ta~~ma ücretlerine kullan~lm~~t~r. ~n' ân ve demirciyân,
~aatta çal~~anlar aras~nda demir i~leri için âhengerân, hadde~d
hamam ve su i~leri için hammâmczyân, küfegeciyân, mermerciyân, la~~mczyân ve
~rgadân, ta~~yontma için horasanc~yân, kap~~ve mente~eler için çffingirân, kur~un i~i için dökümcüyân, süsleme için nakkâ~ân bulunmaktad~r.

94 BOA, MAD, 908. y. 58. Râh-~~
Suyollar~~yap~m~nda çal~~an i~çiler grubuna verilen ad. Sönmez, a.g.e., s. 88.
BOA, MAD, 908. y. 49, 51, 52.
96
BOA, MAD, 908. y. 58-59.
BOA, MAD, 908. y. 59. Tu~la-i ?Fall (Beylik tu~la): Devletin kurup i~letti~i harmanlarda
üretilerek öncelikle resmi in~aatlarda kullan~lan ve miri için gerekenden fazlas~~serbest piyasada sat~lan adi tu~la; Tu~la-i harici (Tu~la-i çar~u): Özel harmanlarda üretilerek serbest piyasada
sat~lan; duvar ve kemer örgüsünde kullan~lan adi, yass~~tu~la. Sönmez, a.g.e., s. 107.
98
BOA, MAD, 908. y. 61.
BOA, MAD, 908. y. 61.
100 BOA, MAD, 908. y. 70.
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Yap~lan toplam masraf önemli bir tutar~~ olu~turur. Nitekim in~aat~~
1617 y~l~nda tamamlanan Sultan Ahmet Camii'nin 1.811 yük" 2.945 akçeye mal oldu~u102 dü~ünülürse, bundan 49 y~l sonra yap~lan Harem için harcanan 14.124.767 akçelik harcama oldukça cömert davran~ld~~~m göstermektedir."
Eremya Çelebi ve Silahdar gibi dönem kaynaklar~n~n yang~n hakk~ndaki aktar~mlar~na bakt~~~m~zda; Eremya Çelebi yanan yerleri s~ralarken
valide sultan, haseki sultan odalar~~ ile cariye ve hizmetçilere ait bölümlerin ve
hamam~n ad~n~~ belirtir. (Levha 1) Nitekim Silahdar da benzer yerleri saymaktad~r. Yanan yerlerin bir k~sm~n~n ah~ap oldu~u ve yang~nda h~zla yok
oldu~u anla~~lmaktad~r. Eremya Çelebi'nin anlat~s~nda "göklere alev ve duman
ç~k~yordu" benzetmesi de yanan malzemenin ah~ap oldu~u tezini güçlendirir.
Hesap defterinde s~kça kar~~m~za ç~kan hamam~n (veya hamamlann) bu
in~aat faaliyeti s~ras~nda yenileme projesine dahil edildi~i anla~~lmaktad~r.
Nitekim defterde hamam için al~nan kazan ve mermerler buna i~aret eder.
15 Ekim 1665 tarihinde kazganc~yâna (kazanc~) 200 kuru~~verildi~i ve ayr~ca
hamam için bir de kazgan (kazan) al~nd~~~~görülüyor." 25 Ekim 1665 tarihinde ustalara ödenen ücretlerin verildi~i listede hamamc~~ da say~l~r ve
neccaran ile birlikte kendisine 42.973 akçe ücret ödenmi~tir.1" Bir ay sonra
bu esnafa ödenen miktar ise 22.046 akçedir." Yine 20 Aral~k 1665 tarihinde hamam~n kazamndaki sorunu gidermesi için bak~rc~~ Mehmed'e ücret
ödendi~i görülüyor.' 21 ~ubat 1666 tarihinde ise bu defa hamamc~ya in~aatta kullanmas~~için lökün teslim edildi~i anla~~l~yor." Bu hamam bugün
hünkâr sofas~n~n (Levha 1/70) biti~i~inde olan hamam olmal~d~r (Levha
1/67).
Harem in~aat~n~n hangi bölümleri kapsad~~~~defterde ayr~nt~l~~ olarak
belirtilmemi~tir. Bununla birlikte hamamdan ba~ka yerlerin de projeye
dahil edildi~i anla~~lmaktad~r. Örne~in 23 Kas~m 1665 tarihinde oda-i
lo~~ 1 yük 100.000 bin akçe; 1811 yük = 181.100.000 akçe. Yusuf Halaço~lu, XIV-XVII.
Yüzy~llarda Osmanl~larda Devlet Te~kilat~~ve Sosyal Yap~, Türk Tarih Kurumu Yay~nlar~, Ankara
1998, 76.
I " TSMA. 42/1, belge için Ahmet Arslantürk'e te~ekkür ederim.
I " 1756-1760 y~llar~nda in~a edilen Ayazma Camisi için harcanan tutar 506.095 kuru~~49
akçeydi. Sadi Bayram—AdnanTüzen. "~stanbul-Üsküdar Ayazma Camii ve Ayazma Camii in~aat
Defteri (Üsküdar, Sultan III. Mustafa Camii)", Vak~flar Dergisi, sy. 22, (1991), s. 200; I. Süleyman döneminde 1 kuru~~80 akçe iken, 1720'ye gelindi~inde 1 kuru~~120 akçe olmu~tur.
506.095 kuru~~= 60.731.400 akçe.
104
BOA, MAD, 908. y. 30, 39.
~ o BOA, MAD, 908. y. 40.
" BOA, MAD, 908. y. 43.
107
BOA, MAD, 908. y. 45.
I" BOA, MAD, 908. y. 59.
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dârü's-saii~i~, için al~ nan malzemelerin listesi verilir. Al~ nan malzemeler aras~nda pencere kanad~, kap~~ ve dolaplar için ceviz tahta bulunmaktad~r.'
Yine ayn~~oda için 18 Kas~ m 1665 tarihinde farkl~~cinste camlar~n sat~n al~nd~~~~da görülmektedir. Bunlar aras~ nda 100 adet elvâh-~~cam-~~Edirne ve bir
adet de çerçeve-i cam bulunmaktad~r."' Bu oda ilk akla geldi~i gibi
dârüssaâde a~as~n~n odas~~ de~ildir ve Harem'deki bir ba~ ka oda olmal~d~r."
Nitekim harc-~~hassa defierlerinde Harem clârüssaâde olarak geçmektedir. Ayr~ca Selânikl, III. Mehmed'in 1593 tarihinde darüssa'ade 'de vâki olan yeni
hammâm binâs~na halel geldi~i için Üsküdar Bahçesi'ne geçmek zorunda kald~~~n~~ söylemektedir. Nitekim Silahdar da, 1665 yang~n~nda hasar görmü~~
yerler aras~nda darit's-sa'ade kap~s~n~~ saymaktad~r."2 Her iki tarihçinin bu
ifadeleri ile harc-~~hassa defierlerinde yer alan tan~ mlamalar hesap defterinde
geçen oda-i darit's-saWdenin Harem'deki bir oda oldu~unu aç~kça göstermektedir.
Harem'de meydana gelen yang~n sonras~ ndaki yenileme projesine dâhil edilen bu iki mekâmn d~~~nda ba~ka yerler de bulunmaktayd~. 28 Aral~k
1665 tarihinde Harem'deki bir odan~n toplar~mn yald~zlanmas~~için üç adet
sikke-i frengi al~nm~~t~r.'"
3 ~ubat 1666 tarihinde ise nakka~ba~~na boya için para verildi~i görülür. Sernakka~ân Veli'nin çal~~aca~~~oda odahâ-i hâss-~~hazret-i Hudâvendigar
olarak geçmektedir."4 Bu oda bugün hünkar sofas~~ olarak bilinen yer olmal~d~r. 6 ~ubat 1666 tarihinde Saray'daki bir ba~ka odan~ n kubbesi için yumurta al~nm~~t~r.' 25 ~ubat 1666 tarihli masraflar içinde Harem'deki oda-i hâss~n kubbe kanad~~için otuz adet alt~n yald~ za ödenen ücret verilir."' 25 Mart
BOA, MAD, 908. y. 43.
BOA, MAD, 908. y. 60.
Be-cihet-i miihimmdt-~~ta`mir-i oda-i Dârü's-saWde der-saray-t cedid el-vâki` fi 15 Ca. sene
1076 M-tezkire-i mi`~ndr a~a; BOA, MAD, 908. y. 47.
112 Silahdar, a.g.e., s. 384.
13 "Be-cihet-i yald~z-t top berhy-~~oda-i harem-i hümâyhn". BOA, MAD, 908. y. 47.
114 "Teslim be-nakluk ba~~~berhy-~~odahâ-i hiiss-thazret-i Huddvendigar berhy-~~ldz~me-i boya-i mütenevvi`a"; BOA, MAD, 908. y. 56, 83; Boyahâ-i Miitenevvi'a/Ldz~me-i Boyactyân/Ldz~n~e-i Nakka~ân:
Kaynaklara vakiyye/okka birimiyle sat~ld~~~~belirtilerek kaydedilmi~~çe~itli boyalar, cilalar ve
boyac~larm katk~~malzemesi olarak kulland~~~~organik ya da inorganik ürünler. Bunlardan boyaaltun sar~s~, sar~~top boya, sar~-i Ohri, boya-i sar~~miyane, boya-i ye~il, boya-i siyah, penbe, beyza, beyza-i
mürg-ü ~ütür, boya-i Obri-i sebz... gibi boyalarla revgan-t zib, revgan-~~ pih, tutkal-i siyah, tutkal-i sar~,
tutkal-i zeythni, cila topra~~... gibi baz~~malzemelerin ne olduklar~, bile~imleri, haz~rlanma ve
uygulanma yöntemleri haklunda incelenen kaynaklarda herhangi bir aç~klamaya rastlanmam~~.
Sönmez, a.g.e., s. 33.
~ ~ s "Be-cihet-i bahâ-i yumurta berhy-t kubbe-i odahâ-i saray-~~cedid fl gurre-i ~. sene 1076"; BOA,
MAD, 908. y. 56; Yumurtan~n kaynaklarda s~va için kullan~ld~~~~belirtilmektedir. Sönmez, a.g.e.,
s. 112.
harem-i hülndytin-~~saray-~~cedid"; BOA,
l ~ 6 "Be-cil~et-i yald~z-t kanad-~~ kubbe-i oda-i
MAD, 908. y. 59.
11°
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1666 tarihinde bu defa Saray'daki bir oda içinbalui-i raht-~~yald~z ve pencereye verilen ücretler görülür."'
Hesap defterinde geçen mekan isimleri Harem'deki onar~m~n izlerini
sürmeye yetmemektedir. Ancak Harem'deki kimi mekanlarda görülen kitabeler (Levha 1) bu konuda bir fikir verir. 1665 tarihinden ba~lan~lan in~aat~~
anlatan ~ad~rvanh sofadaki kitabe (Resim 4/Levha 1/13)in~aat~n bitim tarihi
olarak 1668/69 (1079) tarihini i~aret etmektedir."' Oysaki hesap defteri 26
Mart 1666 tarihine kadar olan masraflar~~ içermektedir."' Elbette ki 1665
in~aat~ n bitim tarihi olmayabilir. Olas~l~kla bu tarihten sonra Harem'de
ba~ka i~ler de yap~ld~ . Nitekim kimi mekanlarda bulunan 1666,1667, 1668
ve 1669 (1076, 1078, 1079) tarihli ba~ka kitabelerin varl~~~~bu görü~ü desteklemektedir. 120 Ancak, 'Abdurrahman 'Abdi Pa~a 30 Mart 1666 tarihinde
Sultan IV. Mehmed'in Davut Pa~a Saray~'ndan Istanbul'a geldi~ini ve bir
gece sarayda kald~~~ n~~söyler."' Tarihçinin verdi~i tarih hesap defterinde
verilen 26 Mart 1666 tarihinden dört gün sonras~d~r. Sultan bu tarihte Saray'da kald~~~na göre en az~ndan in~aat~ n büyük bir bölümünün bitti~i söylenebilir. Nitekim bir gün Saray'da kalan Sultan on dört gün sonra Edirne'ye geçmi~tir.'" ~yanl~~ sofan~n 1668/69 tarihi ayn~~zamanda Sultan ile
birlikte Edirne'de olan Valide Sultan ve Haseki Sultan'~n daha sonra ~stanbul'a döndükleri y~ld~ r.'" Valide Sultan'~ n bu tarihte Istanbul'a dönmesi o
s~rada Harem'deki in~aat~ n bitmi~~oldu~unu gösterir. Kitabeyle hesap defteri aras~ndaki farkl~l~k, geçen iki y~ll~ k süreçte mekânlardaki baz~~ i~lerin zaman~nda bitirilmemi~~olabilece~ini akla getirmektedir.
Bugün Harem mekanlar~ nda okunabilen 1666-67 ve 1668-69 tarihlerinin bir k~sm~~ mermer kitabelerde, bir k~sm~~ da çini frizlerinde kar~~m~za
ç~kar —~ad~ rvanh sofa, kara a~alara ait mekânlar, Harem'in giri~~kap~s~, valide
sultan ta~l~~~ , valide sultana ait meld~nlar, çe~meli sofa, hünkâr sofas~~ ve çifte kas~r117 "Be-cihel-i bahâ-i raht-~~yald~z ve pencere berây-~~odahâ-i saray-~~âmire";
BOA, MAD, 908. y .
62; Rah (Tak~m): 1. Mefru~at ve ev tak~mlar~, 2. At~~ haz~rlamada kullan~lan tak~m, 3. Kap~~ ve
pencere kanatlar~n~ , kafesleri pencereye ba~layan erkekli-di~ili mente~e tak~m~. Ancak bu
sözcük ile tan~mlanan mente~enin özelli~i ve reze türlerinde birine benzeyip benzemedi~i
bilinmemektedir. Sönmez, a.g.e., s. 88; Burada geçen raht-~~ yald~z olas~l~ kla dolap veya kap~larda
kullan~lan mente~elerin üzerlerinin kaplanmas~~ içindi.
1 " Kitabe için bkz. Kocaaslan, a.g.e., s. 205-206.
119 BOA, MAD, 908. y. 70.
1211 Tespiti yap~ lan bu kitabeler, bugün Harem'de girme imkan~~bulabildi~im
yerlerde
görülebilenlerdir. Bununla birlikte görülemeyen yerlerde de kitabe olma olas~l~~~~vard~r.
121 "Yirmi dördinci Çihâr-~enbih güninde Dâvût Pa~a Sariiy~ 'ndan Istanbul'a vardup bir gice
sarâyda yat~lup irte ki yigirmi be~inci Penc-~enbih günidür; azim alaylar ile otak-~~hümâyfinanüzül buyruldu"; 'Abdi Pa~a/Derin, a.g.e., s. 221.
122 "Mâh-~~mezbiirun yedinci Pazar-irtesinde Dâv ()d Pa~a sahrds~ndan ordu-y~hümâyfinla
hareket
ve Edirne'ye do~~
r) azmet olundu"; Abdi Pa~a/Derin, a.g.e., s. 222.
123 'Abdi Pa~a/Derin, a.g.e., s. 292.

TOPKAPI SARAYI HAREM'~: 1665 YANGINI SONRASI

65

lar~n IV. Mehmed'e atfedilen odas~~ gibi—I" (Levha 1). Harem'deki 1665 sonras~~
kitabelerden en erken tarihlisi 1666-67'dir. Bunlardan biri dolap kubbesinden ~ad~rvanh sofaya (Levhal/1) geçilen kap~~ üzerinde bulunur. Bununla
birlikte 1666-67 tarihinin okundu~u di~er kitabeler ise ku~hane kap~s~~ üzerinde (Levha 1/24), valide sultan namaz odas~nda çini pano üzerinde (Levha
1/51), hünkdr sofas~nda (Levhal/70) çini frizi üzerinde, çe~meli sofada çe~me
ve kap~~üzerinde (Levhal/77-79) ve çifte kas~rlarda IV. Mehmed'e atfedilen odan~n kap~s~~üzerindekilerdir (Levha 1/88). Daha sonra 1667-68 ve 1668-69
tarihini veren kitabeler gelir. 1666-67 tarihini ta~~yan iki kitabenin yeri dikkat çekicidir. Bu iki kitabe iki kap~~ üzerinde bulunur: ~a,cl~rvanl~~sofa ve ku~hane kap~s~. (Levha 1/1, 24) Kap~lardan biri ikinci avluya, di~eri ise üçüncü
avluya geçi~i sa~lamaktad~r. Anla~~lan o ki onar~ma ba~land~~~nda öncelikle
her iki kap~~yenilenmi~~ve Harem'in giri~~glu~lar~mn kontrol alt~na al~nmas~~
sa~lanm~~t~r. IV. Mehmed'in odas~ndaki (Levha 1/88) ve çe~meli sofadaki (Levha
1/76) mermer kitabeler ile valide sultan namaz odas~~ (Levha 1/51) ve hünkâr
sofas~nda (Levha 1/70) çini üzerinde bulunan 1666-67 tarihleri bu yerlerin
yenileme çal~~mas~nda ilk onar~lan yerler aras~nda oldu~una i~aret eder.
Dolap kubbesinden (Levha 1/1) ~ad~rvanl~~sofaya (Levha 1/2) geçilen kap~~
üzerindeki kitabede yer alan 1666-67 tarihiin~aat~ n bu dönemde bitmi~~
olabilece~ini gösterir. Yine valide sultan namaz odas~ndaki (Levha 1/51) çini
pano üzerindeki kitabede yer alan 1666-67 tarihi bunu desteklemektedir.
Anla~~lan o ki 1666-67 tarihine gelindi~inde art~k yang~n~n hasar verdi~i
bölümler tamamen onar~lm~~, ancak valide sultan ve harem halk~n~n Edirne'de olmas~ndan dolay~~kimi yerlerdeki onar~m devam etmi~tir. Onar~m~n
devam etti~i yerler 1667-68 tarihini veren mekânlar olmal~d~r: kara a~alar
ko~u~u (Levha 1/18) ve valide sultan odas~~ (Levha 1/54), valide sultan ta~l~~~na
(Levha 1/C) ba~layan bölümler gibi. 1668-69 tarihinde valide sultan da ~stanbul'a geldi~inde Harem'deki in~aat faaliyetinin tamamland~~~n~~ ilan
eden kitabe ~ad~rvanl~~sofadaki (Levha 1/2) yerine konulmu~~olmal~d~r.
Valide Turhan Sultan'~n Projedeki Etkisi
Harem'de ~acl~rvanh sofada yer alan1668-69 tarihli kitabede (Resim 4)
geçen bir ayr~nt~~ Harem'de ba~lat~ lan projede Valide Turhan Sultan'~n kat' 1666-67 tarihli bir kitabesi olan ve bugün IV. Mehmed Kasr~~ olarak adland~r~lan oda,
Sultan Mehmed'e atfedilir. Ne yaz~ k ki hesap defteri IV. Mehmed'in kendisi için bir oda yapt~rd~~~na dair bir bilgi içermiyor. Kimi modern ara~t~rmac~lar taraf~ndan 1665 yang~n~~ sonras~nda IV. Mehmed'in kendisi için bir oda yapt~rd~~~n~~ileri sürmektedir. Bkz. Anhegger Fatih
Devrintle..., s. 55, 58; Eldem-Akozan, a.g.e., s. 67; Anhegger Topkap~~Saray~'nda..., s. 65-66, 7579; Sakao~lu, a.g.e., s. 388-392; Kocaaslan, a.g.e., s. 222-228; III. Murad Odas~ na biti~ik ve III.
Murad Odas~'n~n giri~~sofas~n~n bir bölümü kullan~larak yap~lm~~~olan odan~n IV. Mehmed'e
atfedilmesinin en önemli nedeni odan~ n içindeki 1666-67 tarihli Farsça kitabedir. Kitabe için
bkz. ~eref,a.g.m.,10. Cüz,s. 593; Sakao~lu, a.g.e., s. 392; Kocaasla, a.g.e., s. 222.
Belleten C.LXXVI, 5
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k~s~n~n oldu~u olas~l~~~n~~ileri sürmeyi mümkün k~lar. Valide sultan~n ad~n~n
zikredildi~i kitabede, onun hay~r i~leriyle me~hur oldu~u belirtilmektedir.'25
Hiç ku~ku yok ki in~at s~ras~nda IV. Mehmed'in Edirne'de kal~p, ~stanbul'a
gelmemesi de bunu desteklemektedir. Daha önce belirtildi~i üzere III.
Murad'~n ba~latt~~~~projeyi anlatan kitabede" nas~ l ki dârüssaâde a~as~~
Mehmed A~a'n~n Harem'in yap~lmas~na öncülük etti~i belirtiliyorsa, bu
defa da IV. Mehmed'in annesi Turhan Sultan'~n Harem projesine katk~s~na
vurgu yap~lmaktad~r. Hiç ku~ku yok ki kitabede IV. Mehmed ile birlikte
valide sultan~n ad~n~n geçmesi, Turhan Sultan'~ n, döneminde önemli bir
siyasi güç oldu~unun da göstergesidir.
Osmanl~~kad~nlar~n~ n siyasi alandaki etkinlikleriyle birlikte kendilerini
mimari projelerde de gösterdikleri bilinmektedir. Özellikle Turhan Sultan'~n bânili~e olan ilgisi, kendinden önceki valide sultanlar~ n bu gelene~inin devam ettirmek kararl~l~~~yla ilgilidir. Valide sultan~ n mimariye olan
ilgisi, onun siyasi gücüyle aç~ klanabilir. Turhan Sultan'~n himayesinde
gerçekle~en projelere bak~ld~~~nda bu aç~kça görülür. Çanakkale Bo~az~'nda
yapt~rd~~~~iki kale'" ile o~lu IV. Mehmed'in saltanat~m desteklemek ve
yüceltmek istemi~~olsa dal" asl~ nda kendi siyasi gücünü ortaya koymay~,
dahas~~devletin koruyucusu oldu~u mesaj~n~~vermeyi amaçlam~~~olmal~d~r.
Nitekim belirtilen iki kale projesinden yakla~~k be~~y~l sonra bu defa Safiye
Sultan'~n ba~latt~~~~ve uzun y~llar bitirilemeyen Eminönü Yeni Cami Külliyesi'nin projesini finanse ederek 1663'te ibadete aç~lmas~n~~sa~layacakt~r.'
Ekonomik zorluklar yüzünden y~ llarca bitirilmeyen görkemli caminin tamamlanmas~n~~sa~layan Turhan Sultan, Lucienne Thys-~enocak'~n da belirtti~i gibi kendinden önceki valide sultanlar~ n miras~yla do~rudan bir ba~~
kurmay~~amaçl~yordu.'3° Külliyenin tamamlanmas~ ndan sonra valide sultan

"5"Hususa Valide-i Sultan ki oklur hayr ile me~hur (Valide Sultan ki hay~r ile me~hur olmu~tur)".
126 Bkz. Dipnot 11.
127 Çanakkale bo~az~nda ina edilen bu iki kale Seddülbahir ve Kumkale'dir. Her iki kale
için bkz: Thys-~enocak Hadice Turhan Sultan..., s. özellikle, 131-212; Lucienne Thys-~enocak,
"Bir Valide Sultan'~n Himayesinde Seddülbahir ve Kumkale", Osmanl~~Mimarl~~~n~n 7 Yüzy~l~~
"Uluslarüstü Bir Miras", Yap~~Endüstri Merkezi Yay~nlar~, ~stanbul 2000, s. 112-117; Lucienne
Thys-~enocak, "K~unkale ve Seddülbahir Osmanl~~Kaleleri", Cogito, sy. 28, Yap~~Kredi Yay~nlan, ~stanbul, s. 274-282.
128
~~nys_~enocak Hadice Turhan Sultan..., s.198.
129 Yeni Cami için bkz.Selâniki/~p~irli, a.g.e., c. 1., s. 763.-762;
Risale-i Kürd Hatip,
TSMK. EH 1400; Feridun Akozan, "Türk Külliyeleri", Vak~flar Dergisi, c. 8, (1969), s. 303-309;
~.Tekinda~, "Yenicâmi Külliyesi", Tarih Dergisi, sy. 28-28, (1974-75), s. 167-183;Lucierme
Thys- ~enocak, The Yeni Valide Mosque Complex in Eminönü, Istanbul, University of Pennsylvania
Yay~nlannaam~~~Doktora Tezi, 1994, Lucienne Thys- ~enocak, "The Yeni Valide Mosque
Complex at Eminönü", Muqarnas, c. 15, (1998), s. 58-70; Lucienne Thys-~enocak, Hadice Turhan Sultan..., s. 213-289.
130 Thys-~enocak Hadice Turhan Sultan..., s. 227.
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gerek Istanbul'da, gerek Edirne ve Kandiye gibi ba~ka yerlerde daha küçük
ölçekli birkaç proje daha gerçekle~tirdi."'
Yeni Valide Külliyesi'nin tamamlanmas~ ndan hemen sonra bu defa
Harem'de meydana gelen yang~n sonras~~ba~lat~ lan yenileme projesini de
valide sultan üstlendi. Valide iste~i, onun Turhan Sultan himeye etti~i
projelerde kendini temsil etme konusundaki kararlara etkin olarak
kat~lmas~na yol açm~~~olmal~d~r. Olas~l~ kla projelerde planlama ve
tasar~mlarda mimarlar~~yönlendirme yoluna da gitmi~tir.1" Kimi Osmanl~~
tarihçilerinin ifadelerinden valide sultan~ n Harem'de devlet yönetimindeki
ki~ilerle görü~tü~ü de bilinmektedir. Nitekim Naim, Turhan Sultan ile
Köprülü Mehmed Pa~a'n~ n Harem'de görü~tüklerini söyler.'" Buna göre
Mehmed Pa~a önce dârüssaâde a~as~n~ n odas~na götürülmü~~daha sonra da
birlikte valide sultan~ n huzuruna gk~lm~~t~r.1 " Hiç ku~ ku yok ki Mehmed
Pa~a Turhan Sultan'~n huzuruna ç~ kan tek devlet adam~~de~ildi. Valide sultan finansman~n~~ sa~lad~~~~projelerde görevli mimarlarla da görü~mü~~olmal~d~r.
Turhan Sultan'~ n Harem'deki projede aktif bir rol oynad~~~n~~ gösteren
bir ba~ka kan~t ise Harem'in 17. yüzy~l~ n ortalar~ na tarihlenen çini repertuar~n~n valide sultan~ n himayesinde tamamlanan Yeni Valide Camisi çini repertuanyla olan benzerli~idir. Harem'in süsleme program~~dikkatlice ince"' Thys-~enocak, Hadice Turhan Sultan..., s.198.
1" Thys-~enocak, Hadice Turhan Sultan..., s.289. Bilindi~i üzere Turhan Sultan 1651
y~lmda Mimar Kas~m A~a'y~~ kethudal~~a getirmi~tir. Mimar Kas~m A~a, 17. yüzy~l~n önemli
devlet adamlar~ ndan biriydi ve mimar olmas~n~n yan~nda siyasetteki etkinli~i ile de döneminde
önemli bir rol oynad~. Kas~m A~a'mn siyasi hayat~~Sultan ~brahim ve IV. Mehmed döneminin
hareketli tarihi içinde ini~-ç~ k~~~gösterdi. Nitekim mimarba~~~olarak dört defa bu göreve geldi.
Kas~m A~a için bkz.Nalmâ Mustafa Efendi, Târih-i Naimâ (Ravzatül-Hüseyn Fi Huldsati Ahbâril
Hâfikayn). I-IV, haz. Mehmet ~p~irli, Türk Tarih Kurumu Yay~nlar~, c.III, Ankara 2007, s. 998,
1025-1026,1060,1372; Ahmed Refik, Türk Min~arlan, ~stanbul 1933; ~zzet Kumbarac~lar, "Türk
Mimarlar~", Arkitekt, sy. 2,(1937), s. 59-60; Mehmet Sürreya, Skill-i Osmani, Yahud Tezkire-i
Me~âhir-i Osmâniyye, IV-I, yay. haz. M. Keskin, A. Öztürk, H. Sava~, H. Kurt, ~stanbul 1997; Zarif
Orgun, "Hassa Mimarlar~", Arkitekt, sy. 8/12, (1938), s. 333-342; ~erafettin Turan, "Osmanl~~
Te~kilât~nda Hassa Mimarlar~", Tarih Ara~t~rmalar~~Dergisi, sy. I /I, Ankara, (1963), s. 157-202;
Orhan ErdenenfOsmanl~~ Devri Mimarlar~, Yard~mc~lar~~ve Teskilâtlan", Mimarl~k, sy. 1(27),
(1966), s. 15-18; Orhan Erdenen,"Eski Mimarlar~m~z~n Yeti~meleri", Mimarl~k, sy. 6(32),
(1966), s. 19-22; ~smet Parmaks~zoglu,"KcIs~m Agha", Encyclop&lie de L'islam, c. IV, (1978), s.
748-749; ~smet Parmaks~zo~lu,"Kas~m A~a", IA, c. VI., s. 379-380; Semavi Eyice, "Mimar Kas~m
Hakk~nda", TTK Belleten, s. 172, Ekim 1979,(1979), s. 767-808; Cengiz Orhonlu, "~ehir Mimarlar~", Osmanl~~Ara~t~rmalar: II, ~stanbul (1981), s. 1-30; Afyoncu, a.g.e., s. 26-27.
I 33"Valide Sultan efendimizin huzüruna lisânen arz olunacak birkaç hus~ls vard~r... Yeniçeri a~as:
tebdil olundu~u gün ba`clel-asr teberdarlardan biri gelip Köpriilii Pa~a'y~~nihâni Saray-~~Amire'de K~zlar
A~as~~odas~na, andan a~a önüne dü~üp devletlü Mide Sultan hazretlerinin serâ-perde-i ulyâlart
huzü'runa getirip zemin-büsden sonra...". Naimâ/~psirli, a.g.e., c. IV, s. 1700.
134 Ziyaret s~ras~ nda Harem'de izlenen güzergâh için bkz. Kocaaslan, a.g.e., s. 117-119.
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lendi~inde, Yeni Valide Camisi ile Harem'de valide sultan~n be~enisinin
yans~mas~~aç~kça görülür. Özellikle Yeni Valide Camisi'nin hünkâr mahfili
(Resim 5-7) ve hünk~ir kasr~ndaki çini panolar (Resim 8) ile Harem'deki valide sultan yatak odas~~ (Resim 9-10 /Levha 1/50), IV. Mehmed odas~~ (Resim 1112/Levha 1/88), valide sultan ta~l~~~~ (Resim 12/Levha 1/C) gibi mekanlarda
kullan~lan ve ayn~~atölyeden ç~kt~~~~aç~kça görülen çini panolardaki kompozisyon ve üslup birlikteli~i dönemin ortak be~enisini göstermesinin yan~nda
valide sultanm be~enisine de i~aret eder.
Yeni Valide Camisi hünkâr mahfi/inde bulunan ve bir vazodan ç~kan
sarma~~ k desenli çini panonun (Resim 6) bir benzeri Harem'de valide sultan
ta~h~~~nda bulunur (Resim 13). Bununla birlikte yine Yeni Valide Camisi
hünkâr kasr~nda bulunan servi a~açl~~panonun (Resim 8) benzer örnekleri
IV. Mehmed odas~nda (Resim 11) görülmektedir. Bu benzerlik Yeni Valide
Camisi'nin 1663 y~l~ nda bitirildi~i göz önüne al~nd~~~nda 1665 yang~n~~sonras~nda Harem'deld çinilerin seçiminde Turhan Sultan'~n etkisini aç~kça
gösterir. Yine Yeni Valide Camisi'nde kullan~ lan Kâbe tasvirli çininin (Resim 15) benzerinin Harem'de valide sultan namaz odas~ nda (Resim 14/Levha
1 /51) bulunmas~~da bu say~~destekler.
Harem'de kullan~lan çinilerdeki desen, renk kullan~m~~ve üslup benzerli~i ayn~~döneme i~aret eder. Örne~in IV. Mehmed odas~n~n duvarlarmda
bulunan ve üçlü bir vazodan ç~kan yaprakl~~çini panonun (Resim 12) benzeri
valide sultan yatak odas~ nda görülür (Resim 9-10). Her iki panodaki bu benzerlik panolann ayn~~atölyede üretildilderini aç~ kça göstermektedir. Bununla birlikte yine IV. Mehmed odas~nda yer alan servi a~açh çini panonun desen
(Resim 11), renk ve üslup aç~s~ndan ayn~s~~~ad~rvanit sofada görülür (Resim
16). Çinilerde görülen benzerlikler mekanlar~n ayn~~dönemde yani 1665
yang~n~~sonras~nda çiniyle kapland~~~mn aç~k bir göstergesidir. 17. yüzy~l~n
ortalar~na üretilen çiniler yüzy~l~n tüm özelliklerini yans~t~r. Yüzy~l~n ortalar~nda önemli bir gerilemenin görüldü~ü çini üretiminde kalite dü~meye
ba~lam~~t~r.' Özellikle 17. yüzy~l~ n ortalar~nda üretilen çinilerde ~~~lt~s~n~~
kaybeden s~rlarm pürüzlü, çatlak oldu~u ve renklerin akt~~~ , donuk yüzeyler
elde edildi~i bilinmektedir. Hiç ku~ku yok ki üretilen çinilerdeki renklerdeki canl~l~~~n kaybolmas~n~ n en önemli nedenlerinden biri ustalar~n renklerde k~s~ tlamaya gitmesidir. Kaç~n~lmaz olarak da ustalar~n yapm~~~oldu~u bu
tercih renklerde bozulmalan beraberinde getirmi~tir. Örne~in 16. yüzy~l~n
canl~~lurm~z~s~~kiremit lurm~ns~ na dönü~mü~tür. Bunun yan~nda kompozis-

I"
linikteli üretimin dü~me nedeni olarak 17. yüzy~lda yeni ke~iflerle birlikte
deniz yollar~yla Avrupa'ya ula~~lmas~ , yani ticaret yollar~n~n de~i~mesi gösterilmektedir; F.
K~r~ml~, Iznik Çinileri ve Cenoval~~Çini Tüccarlan", Antika 1987,s. 50-54.
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yonda motiflerde büyüme ve bozulmalar ile konturlarda kahnla~ma görülmektedir.'"
Sonuç
Murad'~n Harem'e ta~~nmas~ndan doksan iki y~l sonra ba~lat~lan
yenileme projesi asl~nda bir zorunluluktan kaynaklanmaktayd~. W.
Mehmed'in zaman~n~n ço~unu ~stanbul yerine Edirne'de geçirmeyi tercih
etti~i göz önüne al~nd~~~nda, Sultan'~n böyle bir yang~n felaketinin
ya~anmamas~~durumunda Harem'in yenilenmesiyle ilgilenmeyece~i kabul
edilmesi gereken bir gerçektir. Nitekim Sultan Mehmed'in yang~ndan üç ay
sonra Istanbul'a gelmesi ve k~sa süre sonra Edirne'ye geri dönmesi onun
Topkap~~Saray~~ile ba~lant~s~= yeterince olmad~~~n~~gösterir.
Mehmed'in sultanl~k görevini ihmal etmesi kar~~s~nda Osmanl~~
saray~nda önemli bir rol oynayan Turhan Sultan devletin dire~i olarak
görülmü~tür.'" IV. Mehmed'in vaktinin büyük bir bölümünü Edirne'de
geçirmesi, valide sultan~n s~k s~k Edirne ile ~stanbul aras~nda gidip
gelmesine yol açm~~t~r. Turhan Sultan'~n Istanbul'u ihmal etmemeye
çal~~mas~, o~lunun saltanat~n~~korumak ve devletin i~leyi~inin yolunda
gitmesini sa~lamaya çal~~makla aç~klanabilir. Bunun yan~nda özellikle
mimari projelerde etkin rol oynamas~~kendisinden önceki valide sultanlar~n
miras~n~~ devam ettirmek istemesiyle ilgili olmal~d~r. Turhan Sultan'~n
üstlendi~i üç proje - Çanakkale Bo~az~'nda kaleler, Yeni Valide Cami ve Haremaskeri, dini ve sivil mimari örnekler olarak üç farkl~~alandaki projeleri temsil
etmekteydi. I"
1665 y~l~nda meydana gelen yang~n sonras~nda ba~lat~lan in~aat~n
Harem'in özgün düzenini de~i~tirmedi~i ve k~sa sürede bitirildi~i hesap
defterinden anl~~~lmaktad~r. IV. Mehmed'in Istanbul'dan uzak durma iste~i
ve Edirne'yi tercih etmesinin sonucunda payitahtta olu~an bo~luk valide
sultan taraf~ndan doldurulmu~tur. Sultan Mehmed'in yoklu~unda devam
eden in~aat ile ilgilenmek de valide sultana kalm~~t~r. Yang~n sonras~nda
tutulan hesap defteri ve Harem mekanlar~nda bulunan kitabeler birlikte
de~erlendirildi~inde Turhan Sultan'~n gözetimindeki onar~m~n kapsaml~~
oldu~u aç~kça görülür. Ancak bu imar faaliyeti Harem'deld mekanlar~n
temelden in~a edilmesi olarak alg~lanmamal~d~r. Daha önce de belirtildi~i
gibi hesap defteri yeni bir odan~n yap~ld~~~na dair bir bilgi içermemektedir.
196 Sitare Turan Bak~r, "Osmanl~~Sanat~nda Bir Zirve Iznik Çini ve Seramilderi", Anadolu'da Türk Devri Çini ve Seramik Sanatz,Kültür ve Turizm Bakanl~~~, ~stanbul 2007,s. 279-308.
'"Nitekim Silahdar, Turhan Sultan öldü~ünde hallun"devietin en güçlü dire~i gitti diye feryat figan etti"~~
ini söylemektedir; Silahdar, a.g.e., s. 117.
1" Bununla birlikte daha önce belirtildi~i üzere Turhan Sultan'~n ba~ka projeleri de bulunmaktad~r. Bkz. Thys-~enocak, Hadice Turhan Sultan..., s. 294-300.
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Bununla birlikte yang~n~n verdi~i hasar sonras~nda ba~lat~lan projede
Harem'in bir bölümünün kapsaml~~ olarak onar~ld~~~~aç~kt~r. Hesap defterinde yap~lan masraflar için ödenen ücret bunu aç~kça göstermektedir.
Bugün Harem'deki bir k~s~m kitabe de bunu desteklemektedir. Yang~n
sonras~nda neredeyse Harem'in tamam~~ elden geçmi~~olsa da, as~l onar~lan
mekânlar: ~ad~rvanl~~sofa (Levha 1/2), kara a~alar camisi (Levha 1/10), kara
a~alara, cariyelere ve valide sultana ait mekânlar(Levha 1/A, B, C), hamamlar,
ocakl~~ sofa(Levha 1/81), çe~meli sofa(Levha 1/76), hünkar sofas~(Levha 1/70) ve
çifte kas~rlard~r (Levha 1/87-88). Ancak mekânlardaki hasar ayn~~ olmad~~~~
gibi onar~m da ayn~~ olmam~~t~r. Defterden anla~~ld~~~~kadar~yla hamamda
(hamamlarda) kapsaml~~ bir onar~m yap~lm~~t~r. Dolay~s~yla buradaki hasar~n
büyük oldu~u anla~~lmaktad~r.
Kaynaklar
'Abdurrahman 'Abdi Pa~a. Vekayi-nâme, haz. Fahri Çetin Derin, Çaml~ca Yay~nevi, ~stanbul 2008.
Abdurrahman ~eref Bey, "Topkap~~Saray~-~~ Hümayunu", TOEM., ~stanbul
1329: cüz. 5: 265-269; cüz. 6: 329-364; cüz. 7: 393-421; cüz. 8: 457483; cüz. 9: 521-594; cüz. 10: 585-594; cüz. 11: 649-657; cüz. 12:
413-730.
Afyoncu Fatma, 17. Yüzy~lda Hassa Mimarlar Oca~~, ~stanbul 2001.
Ahmed Refik, Türk Mimarlar~, ~stanbul 1933.
Ahmed Resmi Efendi, Ahmed Resmi Efendi ve Hamiletül Küberâs~, haz. Zeynep
Aycibin, Mimar Sinan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yay~nlanmam~~~Lisans Tezi, ~stanbul 1997.
Ahmed Resmi Efendi, Hamiletül Küberâ, haz. Ahmet Nezihi Turan, Kitabevi
Yay~nlar~, ~stanbul 2000.
Ahmed Tayyârzâcle`Atâ. Târîlf-i Atâ,

Enderun, c. I, ~stanbul 1292-93.

Akda~~~ffet, Topkap~~Saray~~Manzumesinin ~lk Nüvesinin Geçirdi~i ~nki~afin
Kurulu~~Prensiplerinin incelenmesi ve Tespiti Hakk~nda Bir Deneme, Yay~ nlanmam~~~Doktora Tezi, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, ~stanbul
1959.
Akozan Feridun, "Türk Külliyeleri", Vak~flar Dergisi, c. 8, (1969), s. 303-309.
Aksu Hüsamettin, "Sultan III. Murad ~ehin~ahnamesi", Sanat Tarihi Y~ll~~~.
c. IX-X. 1979-80, (1981), s. 1-22.
Andreasyan H.D., "Eremya Çelebi'nin Yang~nlar Tarihi", ~stanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, sy. 27. (1973), s. 59-84.
Anhegger Robert, "Hezarfen Hüseyin Efendi'nin Osmanl~~Devlet Te~kilat~na Dair Mülahazalar~", Türkiyat Mecmuas~, c. IX, (1951), s. 365-393.

TOPKAPI SARAYI HAREM'~: 1665 YANGINI SONRASI

71

Anhegger-Eyübo~lu M., "Fatih Devrinde Yeni Saray'da da Harem Dairesi
(Padi~ah Evi) Var m~yd~?", Sanat Tarihi Y~ll~~~, sy. 8, (1981), s. 23-36.
Anhegger-Eyübo~lu, M., Topkap~~Saray~'nda Padi~ah Evi (Harem), Sandoz
Kültür Yay~nlar~, ~stanbul 1986.
Atasoy Nurhan - Filiz Ça~man, Turkish Miniature Painting, ~stanbul, 1974.
Ayverdi Ekrem Hakk~, Fatih Devri Mimarisi, Fethi Derne~i Ne~riyat~, ~stanbul 1953.
Babinger, Franz, Fatih Sultan Mehmed ve Zaman~, çev. Dost Körpe, O~lak
Yay~nlar~, ~stanbul 2002.
Ba~c~~Serpil, Filiz Ça~man, Günsel Renda ve Zeren Tan~nd~, Osmanl~~Resim
Sanat~, Kültür Bakanl~~~~Yay~nlar~, ~stanbul 2006.
Bak~r Sitare Turan, "Osmanl~~Sanat~nda Bir Zirve ~znik Çini ve Seramikleri", Anadolu'da Türk Devri Çini ve Seramik Sanat~, Kültür ve Turizm Bakanl~~~, ~stanbul 2007, s. 279-308.
Bayram Sadi -Adnan Tüzen, "~ stanbul-Üsküdar Ayazma Camii ve Ayazma
Camii in~aat Defteri (Üsküdar, Sultan III. Mustafa Camii)", Vak~flar
Dergisi,sy. 22, (1991), s. 199-288.
Bostan ~dris, Osmanl~~Bahriye Te~kilat~: XVII. Yüzy~lda Tersane-i Amire, Ankara
1992.
Kemal,
"Fatih Topkap~~Saray~'n~~Niçin Yapt~rd~?" Kemal Ç~~a Arma~an,
Ç~~~
~stanbul 1984, s. 17-35.
Davis Fanny, The Palace of Topkap~~in ~stanbul, New York 1970.
Eldem S. Hakk~~ - Feridun Akozan, Topkap~~Saray~~(Bir Mimari Ara~t~rma),
~stanbul 1982.
Eldem S. Hakk~, Kö~kler ve Kas~rlar, I-II.~stanbul 1969-1974.
Emler S., "Topkap~~Saray~~Restorasyon Çal~~malar~", Türk Sanat~~Tarihi ve
incelemeleri, c. I, ~stanbul 1963, s. 211-312.
Erdenen Orhan,"Eski Mimarlar~m~z~n Yeti~meleri", Mimarl~k, sy. 6(32),
(1966), s. 19-22.
Erdenen Orhan, "Osmanl~~Devri Mimarlan, Yard~mc~lar~~ ve Te~kilatlar~",
Mimarl~k,sy.. 1(27), (1966), s. 15-18.
Ergins Ziya, "Osmanl~~ Haremi Ne Zaman Kuruldu?" Tarih Dünyas~. sy. 9,
(1950), s. 362-365.
Evliya Çelebi, Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, c. I-X, haz. Orhan ~aik Gökyay,
yay. haz. Yücel Da~l~, Yap~~Kredi Yay~nlar~, ~stanbul 1995.
Eyice Semavi, "Mimar Kas~m Hakk~nda", TTK Belleten, s. 172, Ekim 1979,
(1979), s. 767-808.

72

MURAT KOCAASLAN

Goodwin Godfrey, Topkap~~ Palace: An Illustrated Guide toits Life and
Personalities, Saqi Books, London 1999.
Halaço~lu Yusuf, XIV-XVII. Yüzy~llarda Osmanl~larda Devlet Te~kilat~~ve Sosyal
Yap~, Türk Tarih Kurumu Yay~nlar~, Ankara 1998.
Hezarfen Hüseyin Efendi, Telhisü'l Beyân Fi Kavânin-i
Osmân, haz. Sevim
~lgürel, Türk Tarih Kurumu Yay~nlar~, Ankara 1998.
~stanbul Yeni Cami ve Hünkâr Kasr~, Vak~flar Genel Müdürlü~ü, ~stanbul
(t.y.).
Kâtip Çelebi, Fezleke, Tahlil ve Metin, haz. Zeynep Aycibin, Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi, Tarih Anabilim Dal~, Ortaça~~Tarihi
Program~~Yay~nlanmam~~~Doktora Tezi, I-III, ~stanbul 2007.
K~r~ml~~F., "Iznik Çinileri ve Cenoval~~Çini Tüccarlar~", Antika, (1987), s. 5054.
Kocaaslan Murat, Topkap~~Saray~~Haremi: IV. Mehmed Dönemi (1648-1687),
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dal~~Yay~nlanmam~~~Doktora Tezi, Ankara 2010.
Kocaaslan Murat, "iktidar~n Ortaklar~: Dârüssaâde A~alar~", Anadolu Kültürlerinde Süreklilik ve De~i~im, Dr. Mine Kadiro~lu'na Arma~an, Ankara
(2011), s. 375-398.
Koçu R. E., ~çinde Geçen Vak'alar, Eski Saray Hayat~~ve Te~kilat~~ile Beraber Ad~m
Ad~m, Kö~e Kö~e Topkap~~Saray~,~stanbul 1960.
Kuban Do~an, Osmanl~~Mimarisi, Yap~~Endüstri Merkezi Yay~nlar~ , ~stanbul
2007.
Kumbarac~lar ~zzet, "Türk Mimarlar~", Arkitekt,sy. 2,(1937), s. 59-60.
Kütüko~lu Bekir, "~ehnameci Lokman", Prof Dr. Bekir Kütüko~lu'na Arma~an, ~stanbul 1991, s. 39-48.
Maurice M. Cerasi, Osmanl~~Kenti Osmanl~~ ~mparatorlu~unda 18. Ve 19. Yüzy~llarda Kent Uygarl~~~~ve Mimarisi. çev. Asl~~Ataöv, ~stanbul 2001.
Mehmet Sürreya, Sicill-i Osman, Yahud Tezkire-i Me~âhir-i Osmâniyye, IV-I, yay.
haz. M. Keskin, A. Öztürk, H. Sava~, H. Kurt, ~stanbul 1997.
Miller Barnette, Beyond The Sublime Porte: The Grand Seraglio of Stambul.
Oxford University Press, London 1931.
Naimâ Mustafa Efendi, Târih-i Naimâ (Ravzatü'l-Hüseyn Fi Hulâsati Ahbâril
Hâfikayn). I-IV , haz. Mehmet ~p~irli, Türk Tarih Kurumu Yay~ nlar~,
c. III Ankara 2007.
Necipo~lu Gülru, 15. ve 16. Yüzy~lda Topkap~~Saray~~- Mimari, Tören ve iktidar,
çev. Ru~en Sezer, Yap~~Kredi Yay~nlar~, ~stanbul 2007.
Orgun Zarif, "Hassa Mimarlar~", Arkitekt, sy. 8/12, (1938), s. 333-342.

TOPKAPI SARAYI HAREM'~: 1665 YANGINI SONRASI

73

Orhonlu Cengiz, "~ehir Mimarlar~", Osmanl~~ Ara~t~rmalar~~ II, ~stanbul
(1981), s. 1-30.
Öz Mehmet, Osmanl~'da "Çözülme" ve Gelenekçi Yorumcular~, ~stanbul 1997.
Öz Tahsin, "Topkap~~ Saray~~ Müzesi Onar~mlar~", Güzel Sanatlar, sy. 6,
(1949), s. 6-74.
Öz Tahsin, Topkap~~Saray~'nda Fatih Sultan Mehmet I I'ye Ait Eserler, Türk Tarih Kurumu Yay~nlar~, Ankara 1953.
Parmaks~zo~lu ~smet, "Kas~m A~a", IA, c. VI., s. 379-380;
Parmaks~zo~lu ~smet, "Ms~m Agha", Encyclop&lie de L'islam, c. IV, (1978),
s. 748-749.
Peçevi ~brahim Efendi, Peçevi Tarihi, c.I, haz. Bekir S~tk~~ Baykal, Kültür
Bakanl~~~~Yay~nlar~, Ankara 1992.
Pierce Leslie, Harem-i Hümayun, Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nda Hükümranl~k ve
Kad~nlar, çev. Ay~e Berktay, Tarih Vakf~~Yurt Yay~nlar~, ~stanbul 2002.
Penzer N. M., Harem, çev. M. Do~an ~ahiner, Say Yay~nlar~, ~stanbul 2000.
Risale-i Kürd Hatip, TSMK. EH 1400.
Sakao~lu Necdet, Tarihi, Mekanlar~, Kitabeleri ve An~lar~~ile Saray-~~Hümayun —
Topkap~~Saray~—, Denizbank Yay~nlar~, ~stanbul 2002.
Selânild Mustafa Efendi, Tarih-i SeMniki (1003-1008/1595-1600), I-II., haz.
Mehmet ~p~irli, Türk Tarih Kurumu Yay~nlar~, Ankara 1999.
Silahdar F~nd~kl~l~~Mehmed A~a, Silahd~~r Tarihi, c. II., Orhaniye Matbaas~,
~stanbul 1928.
Sönmez Neslihan, Osmanl~~Dönemi Yap~~ve Malzeme Terimleri Sözlü~ü, Yap~Endüstri Merkezi Yay~nlar~, ~stanbul 1997.
~im~irgil Ahmet, Ta~a Yaz~lan Tarih Topkap~~Saray~, ~stanbul 2005.
Tansu~~Sezer, "Topkap~~ Saray Bütününün Niteli~i Üzerine Bir Deneme".
Kar~~t~~Aramak, Sanat Tarihi Yaz~lar~, ~stanbul 1983, s. 135-168.
Ta~k~n Ünal, Osmanl~~Devlednde Kullan~lan Ölçü ve Tart~~Birimleri, F~rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dal~~Yay~nlanmam~~~
Yüksek Lisans Tezi, Elaz~~~2005.
Tekinda~~~., "Yenicami Külliyesi", Tarih Dergisi, sy. 28-28, (1974-75) , s.
167-183.
Turan ~erafettin, "Osmanl~~ Te~kilât~nda Hassa Mimarlar~", Tarih Ara~t~rmalar~~Dergisi, sy. I /I, Ankara, (1963), s. 157-202.
Thys-~enocak Lucienne, "Kumkale ve Seddülbahir Osmanl~~ Kaleleri",
Cogito,sy. 28, Yap~~Kredi Yay~nlar~, ~stanbul, s. 274-282.

74

MURAT KOCAASLAN
, The Yeni Valide Mosque Complex in Eminönü, Istanbul, University
of Pennsylvania Yay~nlanmam~~~Doktora Tezi, 1994.
, Hadice Turhan Sultan, Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nda Kad~n ~der,
çev. Ayla Ortaç, Kitap Yay~nevi, ~stanbul 2009.
, "Bir Valide Sultan'~ n Himayesinde Seddülbahir ve Kumkale",
Osmanl~~ Min~arl~~~n~n 7 Yüzy~l~~ "Uluslarüstü Bir Miras", Yap~~ Endüstri
Merkezi Yay~nlar~, ~stanbul 2000, s. 112-117.
, "The Yeni Valide Mosque Complex at Eminönü", Muqarnas, c.
15, (1998), s. 58-70.

Murat Kocaaslan

C

. VALIDE SULTAN
TASLI~I
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Levha 2. Harem, Meld~nlar
Kara Agalar Ta~l~g~~
Cariyeler Ta~l~g~~
Valide Sultan Ta~l~g~~
I. Araba Kap~ s~~
$ad~rvanl~~ Sofa
Adalet Kulesi
Büyük Bini Kap~s~~
Büyük Bini
Me~khane Hamam~~
Me~khane
Kara Agalar Camisi Geçi~~Kap~s~~
Kara Agalar Camisi Geçi~~Kap~s~~
Kara Agalar Camisi
Il. Sultan~n At~ndan indigi Yer
12. Kara Agalar Camisi Kara Agalar Ta~l~ g~na Aç~lan
Kap~.
13. ~ad~rvanl~~ sofadan kara agalar ta~. Geçilen
kap~ .
14. Müsahipler ve Cüceler Odas~~
15. Kara Agalar Nöbet Yeri
16. Kara Agalar Kogu~~önü Revaklar~~
17. Kara Agalar Kogu~u Giri~~Kap~ s~~
18. a-n Kara Agalar Kogu~u.
19. Ortancalar Hapishanesi (?)
20. Darüssaade Agas~~Odas~~ Giri~i
21. a- Darüssaide Agas~~ Mekanlan Ikinci Giri~~Kap~s~~
Darüssaade Agas~~ özel Odas~~
Danissaade Agas~~ Hamam~~
22. ~ehzadeler Mektebine Ç~k~lan Merdiven
23. Harem Kad~nlar Bölümüne Giri~~Kap~ s~~
24. Ku~hane Avlusuna Geçi~~Kap~s~~
25. Harem Kad~nlar Bölümüne Ikinci Giri~~Kap~s~~
26. Harem, Nöbet Yeri
27. Alt~n Yol Geçi~~Kap~ s~~
28. Alt~n Yol
29. Ost Kata Ç~k~lan Merdivenler
30. Valide Sultan Ta~l~g~na Geçi~~Kap~ s~~
31. Cariyeler Ta~l~g~na Geçi~~Kap~s~~
32. Cariyeler Ta~l~g~na Geçi~~Koridoru
33. Valide Sultan Ta.~l~g~~ Çe~me
34. Cariyeler Hamam~~
35. Musluklar
36. Ost Kattaki Odalara Ç~k~lan Merdivenler
37. Ost Kat Odalan (Cariyeler Kullan~m~~ Için)
38. Cariyelere Ait Mekanlar (Kiler Vs.)
39. Helalar
40. Cariyeler Kogu~una Giri~~Kap~s~~
41. a- Cariyeler Kogu~u
b- Kogu~un Oca~~~
42. Cariyeler Hastanesine lnilen Merdivenler
43. (a-b-c) Ba~kad~nefendi Daireler
44. Valide Sultan Odalanna Geçilen Kap~~
45. Sultan havuzuna inilen Merdivenler
46. Kahve Odas~na Geçilen Kap~~
47. Kahve Odas~~
48. Valide Sultan Kubbeli Odas~na Geçilen Kap~~
49. Valide Sultan Kubbeli Odas~na Geçilen Kap~~

Valide Sultan Yatak Odas~~
Valide Sultan Namaz Odas~~
Valide Sultan Yatak Odas~na Geçilen Kap~~
Kubbeli Odadaki Ocak
Valide Sultan Kubbeli Oda
Valide Sultan Ta~l~g~na Geçilen Kap~~
Kap~~
Valide Sultan Hamam~na Geçilen Kap~~
Valide Sultan Ta~l~gma Geçilen Birinci Oda
Valide Sultan Ta~l~g~na Geçilen Birinci Odan~n
Kap~s~~
Valide Sultan Ta~l~g~na Geçilen Ikinci Oda
Valide Sultan Ta~l~g~na Aç~lan Kap~~
Valide Sultan Ta~l~g~ndan Alt~n Yola Aç~lan Kap~~
Valide Sultan Odas~n~n Hünkar Odas~na Ba~layan
Koridorun Kap~s~~
Valide Sultan Hamam~na Aç~lan Kap~~
Valide Sultan Odas~n~~ Hünkar Odas~na Ba~layan
Koridor
Valide Sultan Hamam~~
Hünkar Hamam~~
Valide Sultan Odas~n~n Hünkar Sofas~ 'na Aç~lan
Kap~s~~
Hünkar Hamam~n~n Hünkar Sofas~ 'na Aç~lan Kap~s~~
Hünkar Sofas~~
Hünkar Sofas~ 'ndaki Odan~n Kap~s~~
Hünkar Sofas~ 'ndaki Oda
Çe~meli Sofa'dan Hünkar Sofas~ 'na Aç~lan Kap~.
III. Murat Sofas~n~~ Hünkâr Sofas~ 'na Ba~layan Kap~~
Hünkar Sofas~~ ile Murad Odas~~ Aras~ndaki Kap~.
Çe~meli Sofa.
Çe~meli Sofa'da Çe~me
Çe~meli Sofa ile III. Murad Odas~~ Giri~~Sofas~n~~
Ba~layan Kap~~
Çe~meli Sofa ile Ocakl~~ Sofay~~ Ba~layan Kap~~
Valide Sultan Ta~l~ g~ndan Ocakl~~ Sofa'ya Girilen
Kap~~
Ocakl~~ Sofa.
Kad~nefendiler odalar~~ (Ba~haseki Odas~ ) Odalanna
Giri~~
~ehz.ade Odalar~na Geçilen Kap~.
Kad~nefendiler odalar~~ (Ba.~haseki Odas~)
Cinlerin Me~veret Yeri
Çifte Kas~rlara Girilen Kap~~
Çifte Kas~rlar Kubbeli Oda
Çifte Kas~rlar IV. Mehmed Odas~~
Cinlerin Me~veret Yeri ile III. Murad Odas~~
Giri~~Sofas~n~~ Ba~layan Kap~ .
III. Murad Odas~~ Giri~~Sofas~~
III. Murad Odas~~ Giri~~Kap~ s~~
111. Murad Odas~~
I. Ahmed Odas~~
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Resim I - Topkap~~Saray~ .

Resim 2 - Yenilenen Harem ve III. Murad Odas~,
Lokman, ~ehin~ehnâme 1581-82, ~Ü, F1404, y.18a.
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Resim 3 - Arz Divanhanesi, Bab-~~Ali, Sur-~~Sultam, deniz ve baz~~köskl< ~~
Hünernâme, TSMK, H. 1523, y. 232a

Resim 4 - ~ad~rvanl~~Sofa'daki IV. Mehmed ~n~aat~n~~ .\ ~~ latan Kitabe (Lev. 1/13)
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Resim 5 - Yeni Cami Hünkâr Mahf~linden Çini Pano.

Resim 6 - Yeni Cami Hünkâr Mahfilinden Çini Pano.
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Resim 7 - Yeni Cami Hünkar Mahfilinden Çini Pano.

Resim 8 - Yeni Camisi Hünkar Kasrmdan Çini Pano
(~stanbul Yeni Cami...(t.y.).
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Resim 9 - Valide Sultan'~n Yatak Odas~ ndaki ~irvan (Lev. 1/50).

Resim 10 - Valide Sultan'~n Yatak Odas~ndaki Çini Pano (Lev. 1/50).
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Resim 11 - IV. Mehmed Odas~, ~ç Mekan (Lev. 6/88).

Resim 12 - IV. Mehmed Odas~~Çini Pano. 17. Yüzy~l Ortalar~~(Lev. 1/88).
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Resim 13 - Harem Valide Sultan Ta~l~~~~Çini Pano (Lev. 1/C).
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Resim 14 - Valide Sultan Namaz Odas~~ Kâbe Tasvirli Çini Pano (Lev. 1/51).
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Resim 15 - Yeni Valide Camisi Kâbe Tasvirli Çini Pano.

Resim 16 - Sadirvanli Sofada Çini Pano (Lev. 1/2).
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