OSMANLI KLASİK DÖNEM SARAY KÜLTÜRÜNDE
MAHREMİYET VE HAREM
Privacy and Harem in Palace Culture of Ottoman Classical Period
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ÖZ
Osmanlı Devleti’nin klasik dönemi olan 16. ve 17. yüzyıllarda Osmanlı sarayında yaşam,
İslam dininin gerekleri ve saray gelenekleriyle dikkati çeker. Bu düzenin en çarpıcı örneklerinden biri Topkapı Sarayı’dır. Sarayın kamusal alanı olan dışı ile eve ait özel bölüm niteliğindeki
iç bölüm (harem), sosyal statü yanında İslami kültürün bir uzantısı olarak mahremiyetin gerektirdiği bir sistematiğin göstergesidir. Saray kültürünün yaşandığı iç çevre, dışarıdan kesin
bir şekilde ayrılmış, bu ayrım, yapının iç mekân düzenlemelerinde de kendini hissettirmiştir.
Topkapı Sarayı Haremi, imparatorluğun önemli bir yapısı olması ötesinde halkbilimine ışık tutacak bir dönemi anlatmakta ve Osmanlı saray kültürünün mahremiyetine ait oluşumları bize
yansıtmaktadır. Haremin bu son derece çarpıcı ve ilgi çekici yönü ne yazık ki, hep geri plana
itilmiş ve yeterince değerlendirilmemiştir. Buna karşılık harem hayatının gizliliği ve mahremiyeti özellikle batılı yazarlar tarafından basit ilişkiler üzerine kurulmuş, bazen de çarpıtılarak,
çok geniş bir teşkilata sahip bulunan haremin asıl fonksiyonu göz ardı edilmiştir. Bu çalışmada,
Osmanlı klasik dönemi saray kültüründeki mahremiyet olgusunun Topkapı Sarayı haremine
yansımaları incelenmektedir. Amaç, harem yapısındaki mekânların anlamını, gündelik yaşamda izler bırakmış ritüellerle (doğum, sünnet, törenler vb.) birlikte analizini yaparak, bu gizemli
dünyada hayat bulan Milli folklor değerlerinin işleyişini anlayabilmektir.
Anahtar Kelimeler
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ABSTRACT
The cultural life in the Islamic societies has developed under the Islamic culture environment. The Ottoman(the classical period) has taken the associations from the Islamic and Turkish
states and developed through the conditions of the era. The Ottoman Palace, which is represented with the power relations horizontally rather than vertical with the spatial dissociation, defined both the characteristics of the Emperor residence as an identification of central politics, and
the difficulty of attainability to the emperor in the area. The outer area that represents the public
sphere and the inner part-harem-that represents the privacy are the indicators of a systematic
that is organized related to the privacy nearby the social status as an extension of Islamic culture. In this study; the reflection of privacy of Ottoman culture to the Topkapi Palace Harem is
investigated. The aim of this paper is to aid the folklore by introducing some parts of the cultural
values that are lived in that structure
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GİRİŞ
Mahremiyet, özel nedenler dışında, görünmemek ve yabancı
gözlerden gizlenmenin, bir koşulu
olarak karşımıza çıkmaktadır. Mah-

remiyet kavramı, davranış biçimlerini, dolayısıyla mekânı etkileyerek,
farklı toplum ve kültürlerde değişim
göstermektedir. Mahremiyetin insan
davranışlarını ve mekânı etkilemesi
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daha çok geleneksel kültürlerde ve
yerleşmelerde kendini hissettirir.
Bu etkilenmenin en yoğun yaşandığı yerlerden biri Topkapı Sarayı
Haremi’dir. Osmanlı saray kültürünün yaşandığı bu iç çevre, dışarıdan
kesin bir şekilde ayrılmış, bu ayrım
yapının iç mekân düzenlemelerinde
de kendini hissettirmiştir.
Mahremiyet, kullanıcıya göre
kamusal, toplumsal ve kişisel olmak
üzere üç düzeyde ele alınabilir (Eruzun 1980:16). Araştırma konusu olan
harem ve mahremiyet ilişkisi bu üç
düzeye göre incelenmiş, bunun için
literatür ve yerinde gözlem metotları kullanılmıştır. Topkapı Sarayı
Haremi gibi mimari yapıların kültürel çevreye uyumunda mahremiyet
davranışını etkileyen dinî ve sosyokültürel etmenler vardır. Araştırma
alanı bir Osmanlı dönemi yapısı olduğundan mahremiyeti etkileyen etmenler özellikle Osmanlı klasik dönemi (16. ve 17.yüzyıl) çerçevesinde
ele alınmıştır. Mahremiyet olgusu,
dönemin kent ve kırsal toplumlarında çoğunlukla benzer özellikler taşımasına rağmen, özellikle İmparatorluğun merkezi durumundaki Saray
ve Harem çok daha zengin tarihsel
ve mekânsal öğeler içerdiğinden tercih edilmiştir.
Dinî Etmenler
Harem, sözlük anlamıyla bir
mabet ya da kutsal alan olup “Dokunulmaz”, “Gizlilik” ve “Mahremiyet”
anlamına gelen Arapça bir kelimedir. Pierce‘ye göre harem sadece İslam devletlerinde ve Osmanlı’da değil, Asur ve Bizans saraylarında da
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bulunurdu (Peirce 1993:36). Mahremiyet, genel girişin denetim altında
olduğu ve içinde belirli davranış biçimlerinin yasak olduğu bir mekânı
anlatır. Bir hanenin özel yaşamına
ilişkin bölümlerine ve uzantısı olarak burada yaşayan kadınlara da
harem deniyor olması, İslamiyet’in
bu bölümlere özellikle, hane kadınlarıyla belirli bir kan bağının dışında kalan erkeklerin (namahrem)
girişini kısıtlamasından kaynaklanır. Aileyi toplumun gözü önünden
çeken dinsel inançlar ve buna dayalı
gelenekler, böylelikle mimari tarzı
da etkilemiş olmaktadır. Özel yaşamı dışarıyla yalıtan (soyutlayan) bu
anlayışın Osmanlı’da da kabul gördüğü gözlenmektedir.
Sosyo-Kültürel Etmenler
Tüm kültürlerde mahremiyeti düzenleyici kurallar bulunmakla
birlikte, mahremiyetin düzenlenme
şekli ve mekanizmaları kültüre özgüdür, Hall’in deyişiyle ‘her kültürde farklı duyumsal dünyalar (görme,
koklama, duyma, dokunma, vb.)
yüceltilir ve farklı mekanizmalar
kullanılır’(Hall 1976). Hatta aynı
kültür içinde de rol ve statüye bağlı
olarak farklı kural ve mekanizmaların işlediği görülür.
Osmanlı sarayı, hem devletin
en yüksek idare organı hem de en
yüksek idarecilerini yetiştiren bir
kurumdu. Sarayın kendine özgü
kuralları vardı. Lewis’e göre gerileme dönemi hariç devletin ekonomik
gücü, sarayın mimari yapısını etkileyerek, padişahın ve devletin gücünün bir göstergesi olmuştur (Lewis
1973:49).
http://www.millifolklor.com
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Harem-i Hümayun hakkında
on yıllık yorucu bir mesai sonunda
arşiv belgelerine dayalı bir doktora
tezi hazırlayan Amerikalı uzman
Leslie Peirce “Biz batılılar İslam toplumunda cinselliği saplantı haline
getirmek gibi eski ama güçlü bir geleneğin mirasçılarıyız. Harem, Müslüman cinsel duyarlılığı üzerine kurulu batı efsanelerinin kuşkusuz en
yaygın simgesidir” dedikten sonra
haremin amaç ve teşkilatı hakkında
verdiği bilgiler aleyhteki iddialara
en güzel cevaptır. ”Genç kadınlar,
sadece padişaha uygun cariyeler ve
harem kadınlarına nedimler sağlamak amacıyla değil, aynı zamanda
askerî/idarî hiyerarşinin tepesine
yakın erkekler için uygun eş sağlama amacıyla eğitilirlerdi” (Peirce
1993:59). Enderun, saray içinde padişaha kişisel hizmet yoluyla erkekleri nasıl saray dışında hanedana
hizmete hazırlıyorsa, harem de kadınları padişah ve annesine kişisel
hizmet yoluyla dış dünyadaki rollerini almaya hazırlıyordu.
Bazı batılı seyyahlar ve oryantalistler haremi, sadece cinsellik ve
kadın olarak algılasa da, Türk tarihçiler haremi oldukça farklı yorumlamaktadır. Halil İnalcık, harem için
“kadınlar manastırı” tanımlamasını
getiriyor (İnalcık 2003:57). Bir başka tarihçi İlber Ortaylı ise, çok net
bir tanım ortaya koyuyor; “Harem’de
önemli olan, gelen kadının en iyi şekilde yetiştirilmesi, eğitilmesi ve izdivaç yapmasıdır”(Ortaylı 2000).
Mahremiyet ve Harem
Bu bölümde harem, mahremiyet
davranışı kurgusu içinde ele alınarak üç bölümde incelenmiştir.
http://www.millifolklor.com

Kamusal Mahremiyet: Osmanlı sarayı için harem; sadece dinî
ve sosyal bir kurum değil, merkeziyetçiliği sarayda sonuçlandıran,
Osmanlı saray ve hanedanını bütünleştirerek devleti yönetecek kadroyu
oluşturan siyasî bir kurumdu. Osmanlı Devleti çok uluslu ve geniş yüzeyli bir imparatorluk oldukça; devlet reisinin evi saray ve o evin özel
düzeni harem, kamu düzenine kadro
yetiştirmeyi üzerine almıştır. Fatih
Sultan Mehmet tarafından yapılan
ve daha sonra birçok padişahın değişiklikleriyle günümüze ulaşan Topkapı Sarayı, İstanbul’da Ayasofya ile
Sarayburnu arasındaki arazide yer
almaktadır. Padişahın kendi bulunduğu yeri en geçilmez engellerle çevrelemeye çalıştığı bu yapı topluluğu,
İslamiyet’teki tevazu anlayışıyla yatay gelişmiş, yalnızca etrafı yüksek
koruyucu dış duvarlarla çevrilerek
dış çevreden ayrılmıştır. Bu ayrım,
aynı zamanda İslamiyet’in dışarıdaki insanlar tarafından görülmeme
prensibine de uyum göstermektedir.
Toplumsal
Mahremiyet:
Topkapı Sarayı, bir eksen üstünde sıralanmış büyük avlular ve
bunların çevresine yerleştirilmiş
mekânlardan oluşmaktadır. Sarayın birinci avlusu halka açıktı. İkinci avlu elçilerin ihtişamlı törenlerle
kabul edildiği, Divan-ı Hümayun’un
(padişahın devlet işlerini görüştüğü
topluluk) sadrazam başkanlığında
toplandığı ve bazen padişah tarafından gizli bir bölmeden izlendiği, yarı
açık bir yönetim alanıydı.
Üçüncü ve en iç avlu, Enderun-u
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Hümayun olarak da bilinen Harem-i
Hümayun’du. Devlet işlerinin görüşüldüğü ve halka yarı açık olan
selamlık, padişahın ailesinin ve
hizmetkârlarının yaşadığı harem
bölümü, bu yapılaşma sistemiyle
İslamiyet’in gizlilik prensibini yansıtan bir yapılaşma oluşturmuştur.
Kişisel Mahremiyet: Günümüze gelen Osmanlı sarayları arasında gerek mimari, gerekse kültürel
tarihî önemiyle öne çıkan Topkapı
Sarayı’nın harem dairesi, selamlık
ve yönetim işlevlerinin gerçekleştiği
diğer avlulardan özenle gizlenmiştir. Harem öylesine gizli bir yer ki,
Fatih döneminin tarihçisi Tursun
Bey, “Farsça’da güneşin (Şems), dişil sıfatı ile kullanılmasaydı hareme giremeyeceğini” söyler (Skylife
2003:6).
Harem, politik hiyerarşilerin
ve saltanat politikasının idaresi Osmanlı sultanının gücünü göstermesinin ve korumasının belki de birinci
aracıydı. Sultan dışında sadece tam
erişkin sayılmayanların sarayın iç
dünyalarına rutin girişine izin verilirdi. Erkek harem hanesinde erkek
çocuklar, gençler, hadımlar, cüceler
ve dilsizleri; aile hareminde kadınlar ve çocuklar bulunurdu. İslam
hukukuna göre tam erişkin sayılan
saray erkeklerinin bile, yani eğitimin en son aşamasındaki iç oğlanla
bazı şehzadelerin, büyüme çağının
bağımlılık sembollerini taşıdıkları
için sakal bırakmaları, çocuk sahibi
olmaları yasaktı. İmparatorluğun
en üst görevlileri, yani sadrazam ve
şeyhülislam padişahla bizzat bulu-

172

şabilirdi. L. Peirce, bunun izinle ve
üçüncü avluyu yarı açık ikinci avludan ayıran kapının hemen içindeki
iyi korunan alanlarda sağlandığını,
belirtir. Sultanın “dış” idare (birun)
üyeleriyle ya da sıradan halkıyla
buluşmak istediği ender durumlarda kabul, bu kapının dışında yapılırdı (Peirce 1993:55). Dış dünya ile
iç sarayın iletişimini, iki haremin
muhafızlığını hem fiziksel hem de
ahlaki sınırlar içinde yapan hadım
ağaları yürütürdü. Ak Ağalar erkek
hareminde, Kara Ağalar kadın haremindeydi. Haremin bu görünümüyle, kamusal\erkek, özel\dişi alanları olarak katı bir biçimde ayrıldığı
söylenebilir. Görülüyor ki, kişinin
statüsünü, bir başkasının, en fazla
da sultanın hanesinin ne dereceye
kadar içine girilebildiği belirlerdi.
Dolayısıyla bu iç dünyada sultana
hizmeti mahremleştikçe, dış dünyadaki saygınlığı artardı.
İslam, kadın mahremiyetini yalnızca fiziksel veya sözlü iletişimle
değil, görme yoluyla dahi bozabilme
olasılığını en aza indirgeyen katı
ayrımcı kurallar getirir. Haremin
yapısı, kapı ve pencerelerin yerleri
ve şekilleri, mekânlar arasındaki
uzaklık, bütün bunlar belli ölçüde
ayrımcı kurallar ve normlardan kaynaklanırlar. Kalın duvarlarla çevrili harem binası, etrafındaki harem
ağalarına ait binalarla ulaşılması
imkânsız bir kale gibidir. İçinde değil, etrafındaki kendilerine ait binalarda yaşayan, zorunlu hâllerde haremin içine girmeleri gerektiğinde
salâvat-ı şerife getirerek dolaştıkları
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bir ortamdır. Her odanın kapısının
girişinde, duvarlarında o bölümdeki
yaşama uygun öğütler içeren ayetler, hadisler, dualar bulunur.
Saray mimarisinde çift sıra
pencereli odalar taşlıklara tek tek
açılmakta, yere hasır üzerine halı
serilmekte ve kenarları bir sedir çevrelemektedir. Yemek, oturma, yatak
odası işlevleri saray ve evde tek bir
odada karşılanmakta ve ihtiyaçların
giderileceği her türlü donanım insan
boyutu içinde kalmaktadır. Ancak
kitabe, çini, kubbe gibi elemanlar
saltanat sembolleri olarak varlığını
duyurmakta, odalara bir sekilikle
değil revaklı “methallerle” (girişler)
ulaşılmaktadır. İç mekân yaşayışına
yönelik bu mimari anlayışın cepheye
yansıması yine geniş saçak ve çıkmalarla sağlanmaktadır.
Harem dairesi fiziksel yerleşim
düzeni, haremin hiyerarşik ve işlevsel bölümlerinin ve orada yaşayan
kullanıcılar arasındaki ilişkilerin
anlaşılmasına başka bir boyut katar.
Sarayda selamlık ve yönetim işlevlerinin gerçekleştiği avlulardan özenle gizlenen Topkapı Sarayı Harem
Dairesi, Arabalar Kapısı girişinden
Has Oda’ya kadar sıralanan taşlıklarla, harem halkını farklı gruplara
ayırmıştır. Harem, kültürel sistemin
ve mahremiyetin bir uzantısı olarak
incelendiğinde hizmetliler ve hizmet
edilenler arasında ilginç etkileşimler ortaya çıkar.
Hizmetliler Bölümü
Harem,
görevliler
ve
hizmetkârlar olarak adlandırılan
iki hizmetli bölümüne ayrılarak us-
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talar, kalfalar ve cariyelerden oluşmaktaydı. Girişteki ilk kısım güvenlikten sorumlu Kara Hadım Ağalara
(Harem Ağalara) ayrılmıştır. Harem
ile ilgili geniş araştırmalar yapan
Çağatay Uluçay, Harem II adlı kitabında bu çalışanların, savaş sırasında ele geçirilen erkek esirler içinden
fiziki yapısı güçlü olanların hadım
edilerek (cinsiyetsiz hâle getirmek)
görevlendirilmesiyle oluşturulduğunu ifade eder. Güvenlik bölümünden
sonra Harem’in Cümle Kapısı gelir
ve sonra hizmetliler grubu olan kadın efendi (padişahın çocuğunu doğuran kadın) ve cariyelerin (savaşta
ele geçirilen kadınlar), geri planda
da hanedan üyeleri olan valide sultanların, padişah ve şehzadelerin
yaşadıkları yapı gruplarını çevresinde toplayan taşlıklara geçilir (Uluçay 1988:39).
Hareme giriş, Şadırvanlı Taşlık ve Adalet Kulesi’nden meydana
gelmiştir. Adalet Kulesi, Osmanlı
padişahlarının kubbe altındaki vezirlerin görüşmelerini görünmeden
bir pencereden takip etmesine olanak verecek şekilde planlanmıştı.
Bu mekânın devamı Kara Ağalar’ın
ihtiyaçlarına cevap verebilecek özellikteydi (Mescit; ibadet alanı, Taşlık;
gezinti alanı, Koğuş; yatma) ve şehzadelerin eğitim gördükleri okul yer
alırdı.
Kara Ağalar bölümünün arkası, güvenlik kontrolünün ve mahremiyetin yoğunlaştığı Harem cümle
kapısına açılmıştır. Bu bölümün sonunda kızlar ağası dairesi bulunur.
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Kızlar ağası dairesi, harem kapılarını gören bir noktadır. Böylece harem ağası odasındaki pencereden bu
kapıları görebilir ve kontrol edebilir.
Hizmetli bölümü, asıl harem bölümünden harem cümle kapısı ile ayrılır. Cümle kapısı üzerinde bir kuran
ayeti vardır: “Ey iman edenler, evlerinizin dışındaki evlere izin istemeden ve orada sakın olanlara selam
vermeden girmeyiniz. Böyle hareketiniz sizin için daha hayırlıdır.” Ahmet Akgündüz’e göre bu dikkat çekici ayet evlere girilme adabını ifade
eder ( Akgündüz, 2002:322). Demir
kanatlı bu kapıdan girilince nöbet
yeri adı verilen, duvarlarında büyük
aynaların yer aldığı kara ağaların
nöbet tuttuğu bir taşlığa gelinir. Bu
yer haremin kilit noktasıdır. Harem
ağaları buradan içeri ne kendileri
girerler, ne de bir başkasının girmesine izin verirlerdi. Çağatay Uluçay,
araştırmalarında harem içerisinde
görevli olan harem ağalarının belli
ölçüler içerisinde hareket edebildiklerini vurgular. Bunlar kadın efendi
ve kızlarıyla konuştuklarında, ya
kapı aralığından veya araya perde
asmak suretiyle görüşmek zorundaydı. Kazara sultanın veya kadınların yüzünü açık görseler başlarını
yere eğmek, hareme girerken “Destur” diye bağırmak ve orada bulunan
cariyeleri uyarmak mecburiyetindeydiler (Uluçay 1992:8). İşte bu sıkı
kontrol ve türlü sebepler yüzünden
Osmanlı haremi, son yıllara kadar
içine girilmesi güç bir sırlar küpü olmuştur (Resim1-2).
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Resim 1. Harem Ağa Taşlığı

Resim 2. Kara Ağalar Taşlığı
Bundan sonraki bölümlerin hizmeti ve emniyeti, haremdeki kalfalarla ve emrindeki cariyelerle sağlanmaktadır. Saraya çeşitli yollarla
(esir alınarak veya satın alınarak)
alınan kadın köleler yani cariyeler
“Acemi” statüsü ile saraya girerler.
Bunların padişahla görüşebilmesi
mümkün değildir. Padişah, hareme girerken içeriye haber verilir ve
onun geçeceği yol üzerindeki bütün
dairelerin kapıları kapatılır, kazara bir cariye padişahla karşılaşacak
olursa, yaptığı edepsizlik sayılır ve
o cariye cezalandırılırdı. Acemilik
derecesini bitiren cariyeler kalfa
olurlardı. Kalfalar beraberlerindeki
http://www.millifolklor.com
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cariyelerle bir haftalık harem nöbeti
tutarlardı. Haremin hünkâr sofasında yatsıdan sabaha kadar oturup,
ikişer-üçer bütün dairelerin bahçelerini dolaşırlardı. Gece bir kaza ve
hastalık olursa, hemen baş kâtibeye
haber verirlerdi. Perşembe günü bütün daireleri temizlerlerdi ki, buna
“Perşembe hizmet”i denirdi. Kalfalar, bir hafta süre ile aş nöbeti tutarlardı. Her dairenin kalfası yanındaki cariyelerle getirilen yemekleri
içeriye alırlar ve kurulu sofralara
dağıtırlardı. Sofraları temizleme ve
kapları yıkama işi acemi cariyelerin
göreviydi (Saz 1958:508). Saraydaki
her cariyenin padişahla zevce muamelesine girdiğini düşünmek, çok
doğru değildir. Haremin restorasyonunda görev alan Mualla Anhegger,
“Topkapı Sarayı’nda Padişah Evi”
isimli kitabında harem için şu ifadeleri kullanır: “Harem padişahın dilediği kadınla beraber olmak için düzenlenmiş bir kurum değil, mimarisi
bile buna göre düzenlenmemiş. Padişahların cariyeleri görebilmesi ve
aralarından birini seçebilmesi mümkün değil, kapılar, daireler, geçişler
buna göre planlanmamış. Cariyeler
25 kişilik koğuşlarda yatıyor, üst
katta yatan kalfaların sıkı denetimi
söz konusu. Padişahın annesi ve padişahın kadınları kendi bölümlerinde, padişah ise kendi dairesinde kalır. Padişahın kadınını ancak annesi
valide sultan seçip oğluna sunabilir.
Padişahın kalkıp cariyeler bölümüne geçebilmesi için kuş olup uçması
lâzım”. Ayrıca haremin askerî bir
teşkilât gibi sıkı bir disiplinle idare
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edildiğini ve bu kapalılığın gezinti
ve göç (meselâ yazlık saraya geçiş)
durumlarında bile tavizsiz uygulandığını, belirtiyor (Anhegger 1987).
Haremin 1.ve 2. kapısı arasında, etrafında dolaplar bulunan ve bir çeşit
çarşı görevi gören kare şeklinde bir
alan vardır. Harem’de yaşayanların
en kalabalık kesimini oluşturan cariyelerin kullandığı üçüncü kapı ise,
ilginç bir dua ile açılır. Yazıda; “Ey
kapıları açan Allah’ım bizlere hayırlı kapılar aç” dileği yer almaktadır.
Bu dua bir bakıma kapıdan her geçildikçe kişinin maneviyatını arttırmakta, harem içindeki zorluklara
dayanabilmesine vesile olabilmektedir. Bu tür duaların yazılı olduğu
birçok kitabe ve yazıt çeşitli duvarlarda yaygın olarak kullanılmıştır.
Nöbet yerinde bulunan, cariyeler
bölümüne açılan bu kitabeli kapı,
aslında üstten ışık alan bir koridora
açılmaktadır. Bu koridorun sonunda, cariyeler taşlığına açılan bir kapı
daha vardır. Kitâbeli kapı açıldığında koridorun sonundaki kapı kapalıdır. Altın Yol’un iki başındaki çift
kapıda da aynı usul görülmektedir.
Aslında tüm önemli oda-sofa ya da
taşlıklardaki kapılar aynı durumdadır. Girilen bir kapı kapatılmadan,
geçilecek olan ikinci kapı açılmaz.
Bu mimari şekil, haremin yüzyıllar
boyu korunmasını kolaylaştırmış,
onu baskılardan da korumuştur.
Böylece hiçbir bölüme doğrudan
doğruya girilememekte, ya bir geçit
ya da u şekilde kullanılan çift kapılı yerler bulunmaktadır. Cariyeler
taşlığı; padişah ailesinden olmayan
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kadınların, cariyelerin, ustaların,
kalfaların kullandığı kapıdır. Bu
kapılar, içten demir bir sürgü ile
kapatılıp harem ağalarının bile giremeyeceği özel bir alan haline gelirdi.
Kapının devamını oluşturan koridor
ve yanlarındaki taş şekiller kara
ağaların tepsi içinde saray mutfağından getirdikleri yemeklerin bırakılmalarına olanak vermiştir. Koridorun karşısındaki kapı açılarak
cariyeler bu tepsileri alıp yine kapıyı
arkadan kapatarak yemekleri yerlerine götürürlerdi (Yüksel 1965, Taş
2011’den)(Resim 3-4).

Resim3.Cariyeler Taşlığı

Resim4. Cümle Kapısı
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Bu birimlerin yanında Kadın
Efendiler Dairesi ile Cariyeler Koğuşu yer almaktadır. Cariyeler koğuşu yaklaşık 25 kadar cariyenin bir
arada oturup, yattıkları bölümdür.
İçi ikiye bölünmüş, büyük ocaklı,
pencereleri taşlığa bakan asma katlı tek hacimli bir yerdir. Haremde
sayıları artan cariyeler için sütun
araları ahşap bölümlerle birleştirilerek yeni bölümler oluşturulmuştur.
Alt kat acemi cariyeler, üst kat daha
kıdemli cariyelere ayrılmıştı. On cariye arasında denetimi sağlayan bir
de yaşlı cariye bulunurdu. Gündüz
yatılan yataklar toplanarak, gece
serilerek uyunurdu. Böylece mekân,
Orta Asya çadır düzenine benzer
özellikler taşıyan çok fonksiyonlu
bir anlam kazanırdı. Acemi cariyeleri, kıdemli cariyeler, onları da kalfalar, kalfaları da usta denetleyerek
haremde düzen sağlanırdı.
Cariyeler bölümü kendi başına
bağımsız özellikler taşımaktaydı.
Hastanesini, hamamını, mutfağını,
çamaşırhanesini bünyesinde barındıran özel bir bölümdü. Öyle ki,
taşlıkta ayrı bir bölüm olarak düşünülen ölü yıkama yeri ile haremde
ölenler burada yıkanır ve arkadaki
meyit kapısından dışarıya çıkarılırdı. Bu mahremiyetin öldükten sonra bile, kısıtlayıcı etkisini hissettirmektedir.
Özgürlükleri oldukça kısıtlı olan
harem kadınları için hamamlar, keyifli bir vakit geçirme aracıydı. Yıkanıp temizlenmek, aynı zamanda
dinsel bir zorunluluktu. Yıkanma
faslı saatlerce uzar, müzik ve eğlen-
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celi bir sosyal aktiviteye dönüşürdü.
Bu ritüellerde, pirinç musluklardan
akan su, büyük mermer kurnalara
dolar, kadınlar altın ve gümüş hamam taslarıyla kurnadan aldıkları
suyu dökünerek yıkanırlardı. Alev
Aksoy Croutıer,” Harem” isimli kitabında bir noktaya dikkat çeker: “Hamamda durgun suda ifrit(şeytani
varlıklar) ürer şeklindeki batıl inanç
yüzünden küvet kullanılmazdı” (Aksoy 2009:83). Hamamlar, tamamen
İslami kaidelere uygun olarak yapılmıştır. Bazı araştırmacıların anlattıkları hamam sefalarının (padişahla yapılan) aksine, her hamamın
içinde İslami usullere göre çıplak
olarak yıkanabilecek ayrı bölmeler
bulunur.
Hizmet Edilenler Bölümü
Bu bölüm haremin mahremiyetinin yoğunlaştığı ve daha özenle korunduğu özel bir alandır. Bu
özen padişaha yakınlık derecesine
göre değişiyordu. Padişah ailesinin
bulunduğu bu bölümde; annesine,
kardeşine, çocuklarına, hanımlarına ve gözdelerine ait özel bölümler
bulunmaktadır. Aslı Sancar, araştırmalarında harem yaşamının farklı
sosyo-kültürel oluşumuna dikkat
çekmektedir: “Padişah eşlerinin hemen hepsinin odasında bir kitaplığı
vardı. Günlerinin büyük çoğunluğunu okumakla ve okudukları kitaplar
hakkında sohbet ederek geçirirlerdi.
Hareme gelen her hanım, orada en
az bir enstrüman çalmayı öğrenir;
güzel konuşma, el becerisi, yapma
vb. birçok konuda ders alırdı” (Sancar 2009). Bu hiyerarşi içinde cari-
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yeler taşlığının sağ tarafı 1. 2. 3. ve
4. kadın efendilere ait dairelerden
oluşmaktadır. (kadın efendi, padişahın eşlerine verilen isim). İlk erkek
çocuğu doğuran baş kadın efendi
olurdu (1. Baş kadın Efendi Dairesi,
özel konumundan dolayı valideler
taşlığında bulunurdu). Doğumlar,
sarayın tefrişat defterlerine kayıt
yaptırılan beşik alayları ile programlanırdı. Doğan çocuk; şehzade
ise beş, sultansa üç kurban kesmek
gelenekti. Şehzade doğumlarında
kutlamalar bununla sınırlı kalmaz;
Enderun kandillerle süslenir, iç oğlanlar müsamere düzenlerdi. Harem
dairesinde, lohusa odası kurulur,
cibinlik, yakut, inci vb. değerli taşlarla, nazar boncuklu hamaillerle
(dua yazılı muska) süslenir, atlastan
yorgan serilirdi. Doğumdan beş gün
sonra yapılan valide sultan beşik
alayı ile ondan bir gün sonraki sadrazam beşik alaylarında; yeni doğan
çocuk için altın ve gümüş kaplı beşik,
yorgan ve lohusa hediyeleri hareme
getirilirdi (Uluçay 2011:135-147).
İlhan Akşit, Harem, adlı kitabında
doğum gibi sünnetlerinde saray içinde önemli ritüellere sahne olduğunu
ifade eder. Bunun için ilk önce padişah, sünnet ve süresini görüşmek
üzere hareme giderdi. Bu amaçla
harem süslenir, cariyeler müzik aleti çalarlardı. Haber; haremdekilere, bütün divana ve imparatorluğa
duyurulur, ertesi gün hazırlıklar
başlardı. Haseki sultan, şehzade ve
harem kadınlarına hediyeler dağıtır,
o gece saray bahçesinde fener alayı
düzenlenir, cüceler ve hokkabaz-
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lar seyredenleri eğlendirirdi. Daha
sonra halkın ve yabancı konukların
katılacağı ve günlerce sürecek şölen
ve şenliklere geçilirdi. Genellikle
Topkapı Sarayı merkez alınarak; At
Meydanı, Alay Köşkü vb. önlerinde
şenlik hazırlıkları başlardı. Şenliğin
yapılacağı yerde saray erkânı ve yabancı konuklar için pavyonlar (bahçe
içindeki yapı) hazırlanır, rengârenk
çadırlar kurulur, kadınlar için ahşaptan cumbalı bölmeler yapılırdı.
Şenliklerde halka sürekli olarak yemek sunulurdu (Akşit 2000: 71-72).
At Meydanı’ndaki şölenlerde borular
ve davullarla yemeğe başlanacağı
haber verilir; acıkmış halk, tulumcular tarafından sıraya sokularak şölene başlardı. Bu şenlikler, padişah
düğünleri başta olmak üzere saray
düğünlerinde de benzer törenlere
sahne olmakla birlikte, bir de “esnaf
alayları” (Padişah düğünlerinde saraya gönderilecek hediyeleri halka
teşhir eden topluluk) ile dikkat çekerdi (Cemiloğlu 1991:22). Bu şenlikler aynı zamanda, saray ve halk
arasındaki toplumsal yardımlaşmanın ve ilişkilerin güçlenmesine de
olanak verirdi.
Saray törenlerinde ve haremin
işleyişinde Valide sultanın önemli
bir rolü vardı. Bu roller ona gerek
toplumsal, gerekse mekânsal ölçekte farklı statüler katmıştır. Valide
Sultan dairesi; haremde padişaha
ait mekânlardan sonra, en büyük ve
en önemli bölümdür. Daireye valide taşlığından bir bekleme odası ile
girilirdi. Girişte mekânı, nöbetçi cariyeler beklerdi. Daire yüksek kub-
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beli bir sofa, daha küçük bir yatak
ve ibadet odası ile iç içe üç bölüm
halindedir. Haremde gerek cephede,
gerekse Valide Taşlığı’ndaki konumuyla merkez durumundaki Valide
Sultan Dairesi, perspektif ve cephe
açısından sarayın en detaylı yapısıdır.
Valide sultan dairesinin üç ana
girişi vardı; çifte hamama (bir tarafı valide sultan diğer tarafı padişah
için) giden ve devamı haremin III.
Murad tarafından yaptırılan büyük
salonuna uzanan bir geçit, kara ağaların en iç nöbet noktasından “Cariyeler Taşlığına” giden geçit ve taş
döşeli büyük, merkezi “Valide Taşlığı” dır. Valide Sultanın odalarından
Hünkâr Dairesi’ne giden bir başka
yol da, kendi odasının üstündeki bir
dizi ikinci kat odasının içinden geçiyordu. Bu birbirine bağlı bir dizi
odada yaşayanları Valide Sultan,
yakından denetleyebiliyordu. Valide
Sultan’ın merkezdeki dairesi, haremi iki ayrı alana bölüyordu. Onun
odalarıyla Kara Ağalar’ın bölümü
arasında cariyelerin bölümü, valide
odalarının diğer tarafında ise, Padişah ve genç Şehzadelerin daireleri
yer alıyordu. Valide Sultan’ın dairesi böylece haremi bir “Hizmet Kanadı” ve “Aile Kanadı” na bölüyor, diye
düşünülebilir. Merkezî konumu,
her iki tarafı da özenle gözaltında
tutmasına izin veriyordu. Haremin
her köşesine ulaşma olanağı, onun
harem kurumun yöneticisi ve sultan
ailesinin koruyucusu rollerinin somut kanıtıdır. (Resim 5)
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Resim5. Valide Sultan Dairesi
Haremde hemen her oda ve
salonda sedir, minder ve mangal
bulunmasına rağmen, Valide Sultan Dairesi gibi padişahın odası da
önemli mekânlardan biri olmuştur.
Meral Altındal’a göre padişahın
odasına ve yatağına büyük özen
gösterilirdi. Yatma zamanı içoğlanları (devşirme görevliler) odanın bir
köşesinde üst üste üç yatak sererek
üzerine inci saçaklı sırmalı, muhteşem bir cibinlik kurarlardı. Yünden
dokunmuş bir çeşit şal olan ehramlara sarılı yataklar sabahları kaldırılırdı (Altındal 1993: 218).
Haremin her “kanadında” önde
gelen kadınlar için olduğu belli, az
sayıda zarif daire vardı. Bu dönemin
hareminde padişah ve valide sultanınkiler dışında, dış dünyaya bakan
pencereleri olan daireler sadece bunlardı. Bu daireler genellikle, kızların
eğitiminden sorumlu olan kethüda
hatun ve denetleyici görevlere sahip diğer önde gelen idari görevlilere aitti. Dışarıya bakmayan odalar,
haremin en sıkı korunmuş olması
gereken sakinleri olan padişah cariyeleri için uygun mekânlardı. Vahttp://www.millifolklor.com

lide sultan, kethüda hatun (Valide
sultan ve padişahın şahsi hizmetine
bakan seçkin bir gurubun eğitiminden sorumlu kişi) ve diğer ileri gelen
idari görevliler gibi harem cariyerleri cinsel bir öğe içermeyen daha
yaşlı kadınlara dış dünyaya görsel
ulaşım izni verilmiş olması, mahremiyet açısından daha uygun düşerdi. Harem bahçeleri, özellikle bahar
ve yaz aylarında, saray yaşamının
vazgeçilmez gezinti mekânlarından
biri olmuştur. Leyla Saz, bu gezintilerden birini şöyle anlatır: “Padişah hazretleri Mabeyin bahçelerinde
bir gezinti yapılmasına izin verince
gözcüler çekilir, askerler belli aralıklarla dışarı, duvar kenarına yerleştirilirdi. Etrafta kimse kalmışsa dağılması için ‘Halvet, Halvet, Halvet!’
veya ‘Çekiliniz, sükut’ diye bağıran
hadımağasının sesi duyulurdu. O sırada köprünün ızgaralı kapıları, saraydan harem bahçesine açılan koridorun kapılarıyla aynı anda açılır,
herkes oradan bahçeye girerdi” (Saz
1994:120).
Haremde hizmet edilen bölümlerden biri şehzadeler dairesidir.
Şehzade, padişahların haseki, ikbal
ve gözdelerinden doğan erkek çocuklarına denirdi. Şehzadeler 8 yaşına
kadar anneleri ve dadılarıyla serbestçe beraber oldukları halde, bu
yaştan sonra ergenlik dönemine kadar sadece lala (çocuğun eğitiminden
sorumlu kişi) ve halalarıyla beraber
olurlar, anne ve babalarını sadece
özel günlerde görebilirlerdi (Uluçay
2011:163).
Denetleyenler gibi, denetlenenlerin de hem erkek hem de dişi ol-
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duğuna dikkat etmek önemlidir. Bu
amaçla mekânsal konum ergenlik
dönemine kadar, padişah ve haseki
daireleri arasında korunaklı olmayı gerektirmiştir. Gözdeler dairesine yakınlığı, şehzadelerin ergenlik
sonrası bu bölümün tahliye edilmesini zorunlu kılmıştır. Şehzadelerin
anneleri olan hasekiler için de benzer denetleme kuralları geçerliydi.
Haseki; padişaha yakınlığı dolayısıyla bir taraftan gözdeler dairesini
denetlerken, diğer taraftan ilerde
tahta geçebilecek şehzadesini korumak zorundaydı. Bu amaçla odaları,
Hünkâr (Padişah) ve Gözdeler dairesi arasında bulunmasını gerekli
kılmıştır. Nice veliahtların büyük
umutlar ve korkular duydukları
Şehzadeler dairesinin sol tarafı gözdeler dairesine açılır. (Resim 6-7)

Resim6. Gözdeler Taşlığı

Resim7. Hünkâr Sofası
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Hünkâr sofası, haremin en büyük mekânlarından biridir. Kanuni
tarafından yaptırılan bu mekân dikdörtgen planlı ve kubbeli bir alandır.
Bayramlarda sofanın köşesindeki
mermer sütunlar arasına taht-ı hümayun kurulur; valide sultan, öteki
saray kadınları ve kadın efendiler
için eğlenceler düzenlenirdi.
Haremin ulaşılabilecek en son
mekânı olan gözdeler dairesi, 46m
uzunluğundaki “Altın Yol” adı verilen bir koridorla sonlandırılmıştır.
Dar bir sokağı andıran bu loş koridorda cariyeler sokak özlemlerini
gidermişlerdir. Altın yol, tarihte çeşitli olaylara ve tahta çıkma engellemelerinin yaşandığı ölümlere sahne
olmuştur. Yol, kara ağaların nöbet
yeri ile denetlenmiştir. İlhan Akşit,
hiç de cazip olmayan bu koridorun
altın yol olarak adlandırılmasının
başlıca nedenini, padişahların dini
bayramlarda ve seferlerde cariyelere
burada altın serpmeleri olarak yorumlar (Akşit 2000:179).
Dışa kapalı bulunan haremde
özellikle bahçeler, özel günlerde yoğun eğlenceler için kullanılan önemli alanlardan biri olmuştur. Aslı
Sancar bu aktiviteleri şöyle anlatır:
“Haremde yaşayan kadınların
serbest bir şekilde bahçelerde, mesirelerde eğlenmelerine halvet denirdi. Kapalı havalarda padişah;
kadınları, sultanları ve oğulları ile
görüşmek isterse onları dairesine
çağırtır, konuşur ve görüşürdü. Padişahın aile efradının hepsi veya
bir bölümü ile yaptığı bu toplantıya
muhtasar halvet adı verilirdi. Bir
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de has bahçede yapılan halvetler
vardı. Padişah halvet yapılacağını
bir hatt-ı hümayunla bildirir ve rahatsız edilmemesini emrederdi. Has
bahçenin bazı yerlerinde devamlı
olarak halvet sokakları ile perdeleri bulunurdu. Halvet günü üçüncü
avlu tamamıyla boşalır, bahçenin
görülebilecek yerleri halvet bezleri
ile örtülürdü. Bahçede kadınların
ve cariyelerin dolaşacağı yollar üzerine ve etrafına çadırlar kurulurdu.
Bunlardan başka oturulacak, namaz
kılınacak, eğlenilecek ve yemek yenilecek çadırlar da kurulurdu”. Bu
gelenek, saltanatın kaldırılmasına

kadar devam etmiştir (Sancar 2009).
Harem, İslami inanç sisteminin
yoğun yaşandığı bir konuma sahipti. Batılı bir seyyah olan Pardeo, bu
konuyla ilgili şunları aktarmıştır:
“Haremde kadınların dindarlığı içlerinden gelir. Onların varoluş biçimi dini vazifelerini yerine getirme şekilleriyle hayranlık uyandıracak bir
uyum içindedir. Haremin o sükûneti
içinde namaz vakitleri, tüm harem
sakinleri için bitip tükenmeyen bir
ilgi kaynağıdır” (Pardoe 1838).
İsmail Hakkı Uzunçarşılı, “Osmanlı Sarayı” araştırmasında, haremdeki ramazan ve bayramlara

Şekil1. Topkapı Sarayı Haremi’nde Mahremiyet düzeyi ( Harem planı, Akgündüz 2011’den yararlanılarak mahremiyet düzeyine göre yeniden düzenlenmiştir)
Harem Dairesi: 1) Araba Kapısı /Dolaplı Kubbe 2) Şadırvanlı Sofa - Adalet Kulesi - Harem
Ağaları Mescidi 3) Harem Ağaları Taşlığı ve Koğuşu - Dârüsaâde Ağası Dairesi ve Şehzadeler
Mektebi - Kuşhane Kapısı. 4) Harem Kümle Kapısı ve Nöbet Yeri 5) Vâlide Taşlığı - Vâlide Sultan - Hasseki Sultan ve Şehzadeler - Kalfalar ve Ustalar Daireleri. 6) Cariye Koridoru ve Taşlığı
- Kadınefendiler Daireleri - Koğuş Hamam. 7) Vâlide Sultan Dairesi 8) Hamamlar - Padişah
Dairesi. 9) Hünkâr Sofası - I. Abdülhamid, III. Selim ve III. Osman Daireleri. 10) Çeşmeli Sofa
- Ocaklı Sofa. 11) III. Murad Has Odası - I. Ahmed Has Odası - III. Ahmed Has Odası 12) Çifte
Kasırlar (Veliahd Dairesi). 13) Gözdeler Taşlığı ve Dairesi/Mabeyn Dairesi. 14) Altınyol.
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dair geleneksel usullerden bahsederken yapılanları şu şekilde anlatır:
“Ramazan ayında saray ve haremde
yaşayanların hepsi oruç tutarlar ve
hatim indirirlerdi. Ramazanın ilk
gecesi bütün dairelerin sofalarına
kafesler kurulur, seccadeler yayılır
ve topluca namaz kılınırdı. Ramazanın on beşinde, başta padişah olmak
üzere şehzadeler, sultanlar, kadın
efendiler ustalar, kalfalar ve cariyeler hırka-i saadet dairelerini ziyaret
ederlerdi. Bayramdan bir hafta önce
haremde bir hareket başlar, daireler
temizlenir, yeniden döşenir. Saray
bahçesine bayram eğlenceleri için
dönme dolap, atlıkarınca ve salıncaklar kurulur. Bunlara şehzadeler,
geceleri de sultanlar binerek eğlenirler. Harem odalarında kadınlar
birbirini tebrik ederken, sarayın avlusunda eğlenceler yapılırdı. Bir yerde zurnasıyla, çifte narasıyla Zuhuri
kolu (gölge oyunu ustaları), bir yerde
kendi çalgısıyla köçekler, bir tarafta
hokkabaz ve kukla çocukları eğlendirirken, bu oyuncuları kafes arkasından, haremde bulunanlar görünmeden seyrederlerdi” (Uzunçarşılı
1984:202-208). Harem yapısı, bütün
bu kültürel ve dinsel öğretilerin yaşanmasına cevap verebilecek büyüklük ve donatılara sahipti.
Harem dairesi, yapılan gözlem
ve literatüre dayalı analizler sonucunda, fiziksel yerleşim açısından,
padişaha yakınlık derecesine göre
değişen bir düzeni hissettirir. Bu
düzene göre, mahremiyetinin yoğunlaşma düzeyi üç bölüme ayrılabilir
(Şekil 1): Birinci bölüm (az yoğun
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bölüm) sarayın diğer bölümlerine
göre yoğun olmasına rağmen, kendi
içinde padişah ve ailesinden en uzak
bölümdür. İkinci bölüm (yoğun bölüm), hizmet edenlerin yerleşim
yeridir. Üçüncü bölüm ise, padişah
ve ailesinin yaşadığı hizmet edilenlerin en korunaklı yerleşimidir (çok
yoğun bölüm). Bu bölüm, güvenlik
ve kontrol sisteminin odak noktasını
oluşturur.
SONUÇ
Klasik dönemde Osmanlı mimarlığının ulaştığı sentez, saray kurumlaşmasının buna paralel olarak
gösterdiği çok yönlülük ile eklemeli
ve çok yapılı harem dairesi, küçük
bir şehir karakteri kazanmıştır.
Mekânların planlaması ve iç donanımlarında geleneksel yaşantı kalıplarının dışına çıkılmadığı görülür.
İslam toplumundaki güç ilişkilerinin, dikeyden çok yatay mekân bölünmeleriyle temsil edildiği Osmanlı
Sarayı, hem hükümdar konutunun
imparatorluğun merkezi politik
alanı olma kimliğini, hem de o alan
içinde hükümdarlara ulaşabilmenin
güçlüğünü anlatmaktadır. Aynı zamanda bir eğitim kurumu gibi çalışan sarayın kamusal alanı olan dışı
ile eve ait özel bölüm niteliğindeki iç
bölüm (harem), sosyo-kültürel statü
yanında dinî geleneklerin bir uzantısı olarak düzenlenmiştir.
Haremin iç dünyasında sultana
hizmet mahremleştikçe, dış dünyadaki saygınlığı artmaktadır. Mahremiyet düzeyi, padişaha yakınlığa
bağlı olarak azalıp çoğalabilmek-
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tedir. Padişah ve ailesi, mahremiyetin yoğun yaşandığı bir düzeni
oluşturmaktadır. Bunun mekansal
anlatım aracı olan yerleşim düzeni,
üst üste yığılmış, iç içe geçmiş odalardan; salonlardan, koridorlardan,
taşlıklardan oluşan bir labirent izlenimi vermektedir. Dönemin mimari
anlayışına uygun yapılan bu yapı,
güç paylaşımı, sosyal statü yanında mahremiyetin kısıtlayıcı etkisini
temsil etmektedir. Bununla beraber
bu kısıtlama, bütün olumsuzluklara
rağmen, aynı zamanda mekân içinde
yaşayanlara özgürce kimseye görünmeden dolaşıma ve yaşam kültürünün özgünlüğünün korunmasına
katkı sağlamıştır.
Topkapı Sarayı Haremi, önyargılı bazı kaynakların gösterdiği gibi
sadece kadın ve basit ilişkilerin yaşandığı bir yapı düzenini içermez.
Osmanlı döneminin önemli bir yapısı olması ötesinde, Milli folklora
ışık tutacak bir dönemin derinliğinde yatan dinsel inanışları ve sosyal
düzendeki zenginliği, geleneksel
yaşam ritüelleri ile anlatır. Böylelikle, o kültürün işleyişini anlamaya
imkân verir.
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