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ÖZ 

 

“Topkapı Sarayı Anıtsal Kapıları” konu başlıklı Doktora tezinde, geniş dünya 

mimarisi perspektifi dikkate alınarak ve Topkapı Sarayı’ndaki anıtsal kapı mimarisine 

bağlı olarak yapılan çalışmada yer alan konular birbiriyle bağlantılı olarak incelenmiş 

ve çalışmadaki Giriş ve Türk Mimarlığı’nda Kapıların gelişmesi, Kapıların üzerinde 

yer alan işlevsel-simgesel değerlerin incelendiği birinci bölümde ise kapılar ve 

kapıların mimarideki yeri araştırılmıştır. Bu bölümlerde Saray şemasının Türk-İslâm 

saraylarında Sultan ve hâkimiyet ile ilgili kavramları ön plâna çıkaran düzenlemelerle 

yapıldığı görülmektedir. Kapı kavramının araştırıldığı bölümde, Saltanat ve Kapı 

kavramı arasındaki bağlantının eski Türk devletlerine, Selçuklu devletlerine kadar 

uzandığı ve günümüze kadar devam eden mekân tasarımını etkilediği, süslemelerin 

kavramla ilgili olarak Sultanın hâkimiyet gücünü ifade ettiği anlaşılmaktadır. Bu 

mimari düzenlemelerinin günümüz Anıtkabir ve Cumhurbaşkanlığı Köşkü’ndeki 

“devletin gücü ve iradesi” olarak ifade edilen yapılarında da eski geleneklerden 

gelen kapı düzenlemeleri olarak devam ettiği anlaşılmaktadır.  

 

Tezin Katalog bölümlerindeki düzenlemelerde ise Topkapı Sarayı’nın önünde tören 

yapılan önemli kapıları; Konumu, Tarihi, Mimarisi, Mimari Süslemesi, Kitabeleri, 

İşlevi törenler, Mimari Sembolizm sıralaması içinde değerlendirilmek üzere 

düzenlenen plân sıralamasına göre önem sırası gözetilerek ele alınmıştır. 

Karşılaştırma bölümünde yer alan “Geleneksel Saray Şemasındaki Kapılar” ve 

“Tanzimat Sarayları” ile yapılan karşılaştırma sonucu, Topkapı Sarayı anıtsal 

kapılarının, geleneksel şemadan ayrılmadığı, batılı görünüm kazanan Tanzimat 

saraylarında ise Topkapı Sarayı etkilerinin devam ettiği görülmüştür. Tören yapılan 

önemli kapıların mimarisinde, tören kapılarındaki geleneksel şemayı koruduğu, 

zaman zaman Bizans yapılarından da etkilendiği, Selçuklu geleneğini ise devam 

ettirdiği anlaşılmaktadır. Sonuçta Topkapı Sarayı Anıtsal Kapılarının kavramsal 

olarak ele alındığında, Sultanın ve hanedanlığın gücünü dünyaya gösterdiği bir 

mekân tasarımı ile yapıldığı anlaşılmıştır. 
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ABSTRACT 

 

The Doctorate thesis which is called “To Research As the Function and The 
Symbolism of “Monumental The Gates (Privileged) of The Palace of Topkapı” has 
been to tried to constituted in a substructure; by being taken into consideration wide 
world arhitecture perspective and by being depented on the monumental entrance 
architecture into the Palace of Topkapı, In content the subjects which have been 
examined with connection to the each other and have been researched chapter 
“Entrance and the Development of the Gates (Portals) into the Turkish Architecture” 
and “Investigation about the Symbols and the Ceremonial Theme are on the Doors” 
and “the place on the Architecture of the Doors”. Also the preparations chapters 
inside catalogue is made; the important doors which is has been performance of a 
ceremonial on the that. 

 

In this catalogue parts it is seen the scheme of the Palace of the Turkish-Islamic 
Palace arranged with the scheme showed with the power of the Sultan and 
sovereignty position. In the connection between Concept of the Gate and Dynasty 
could be understood with a old Turkish States, Seljuk Empire and until today 
influenced Power of the Sultan and Sultan’s effected place imagination plan which 
incloding orders; history, architecture, architecture decoration, inscription, 
ceremonial functional and architecture symbolism. Comparison is made between the 
doors in the traditional shematic plan and the doors which is the reforms in the 
Turkish Artchitecture. As a result the doors of traditional plan doesn’t leave custom, 
and the others are changed with decorations but maintain the same custom. And 
they influenced by Byzantium Architecture and Seljuk Architecture of doors with the 
towers. In the ceremonial doors of the Topkapı Palace have always the symbols 
which showed us the Power of the Sultan and his dnynasty.  

 

It is clear that in todays Anıtkabir and the Pavilion of the President which are Power 
of State and Will (Force) expressed these kind of architecture arrengenments that 
came from old tradition Gate design. In the architectecture of the Gates which are 
performanced the important dynasty ceremony in front of, effected by the gate of 
Byzantium however protected the tradition of the gate of Seljuk. As a result it seems 
that as conceptual “Monumental The Gates (Privileged) of The Palace of Topkapı” 
had been built with a imagination of the residence that showed “Power of the Sultan 
and the Power of Otoman Dynasty” to the all the world.  
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ÖNSÖZ 

Önceden Saray-ı Cedid olarak isimlenen Topkapı Sarayı, yüzyıllar boyunca dünyaya 

hükmetmiş güçlü bir devlet olan Osmanlı Hanedanlığının yaşadığı mekân olması 

sebebiyle yerli ve yabancı birçok gözlemcinin ve yazarın ilgisini çekmiş; bu yazarlar 

eserlerinde burasını ve burada yapılan çeşitli törenleri resmetmişlerdir. Ancak bu 

kaynaklarda Saray’ın mimarisi içindeki güç ve sembolizmi içeren anıtsal kapılarını 

ve bu kapılar önünde gerçekleştirilen törenlerin mimariye yansıttığı simgesel 

değerleri bütünüyle ele alan bir eser hazırlanmamıştır. Gülrû Necipoğlu’nun 

hazırladığı İngilizce (Architecture, Ceramonial and Power The Topkapı Palace in 
the Fifteenth and Sixteenth Centuries, New York 1991) isimli ve sonradan 2007 

yılında Türkçe’ye de çevrilen kitabında XV. ve XVI. yüzyıllarda Topkapı Sarayı’ndaki 

kapılar, törenler ve mimari açısından ele alınmış, ancak mimarideki simgeselliğin 

kapılardaki antik çağlara kadar uzanan dünya perspektifindeki bağlantıları, kapıların 

önünde yapılan törenlerin Orta Asya’daki Türklere uzanan bağlantıları ile Büyük 

Selçuklu ve Anadolu Selçuklularına uzanan bağlantıları ayrıca saltanat ve hâkimiyet 

arasındaki simgesellik ile kapı düzenlenmeleri arasındaki ilişki bu kitapta yer 

almamıştır.  

 

Bu doktora tezi hazırlanırken çeşitli yapılardan örnekler alınarak, kapıların 

süslemeleri, isimleri, mimarilerine etki eden biçimsel görünümlerin üzerinde 

çalışılmış, kavramsal açıdan antik çağlara uzanan yapılardaki kapılarla simgesellik 

arasındaki bağlantıların tezin ilk bölümlerinde kısa bir özetle verilmesi plânlanmıştır. 

 

Kapılarla ilgili erken bir çalışma örneği olan Muhittin Binan’ın 1950 tarihli kitabına 

bakılmış, ancak ayrıntılı bir çalışma olmadığından tezde yer almamıştır. Aynı şekilde 

Nurhan Atasoy’un “Topkapı Sarayı’nda Zülüflü Baltacılar Koğuşu” ile ilgili 

makalesinde de kapılar ile ilgili açıklayıcı bir bilgi yoktur. 

 

Bir yandan eski geleneklere bağlılığın bir göstergesi olduğu düşünülen Sultan II. 

Mehmed’in Edirne’de bulunan daha önceki Sarayı’nda yapılmış olan avlu sıralaması 

ile arka arkaya sıralanan avlularını bağlayan ve sarayın kapılarının da bu avlu 

girişlerinde yer alması düzenlemesinin benzer şeması olarak Osmanlıların 

geleneksel saray mimarlığı ile yapılan Topkapı Sarayı’ndaki anıtsal tören kapıları 
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olan Bâb-ı Hümâyun, Babu’s-selâm ve Bâbu’ssaâde’de Osmanlı teşrifatında önemi 

olan ve sarayın fonksiyon şemasında yer alan tören kapısı görünümü ile devleti ve 

cihanı yöneten Osmanlı Sultanının gücünü, büyük bir imparatorluğun ve iktidarın 

yöneticisi olan Sultanın hakîmiyetini ihtişamlı saltanat törenleriyle dış dünyaya 

tanıtan ve binlerce kişinin katıldığı törenlerin yapıldığı yerdeki mimari ihtişamı 

yansıtan, Avrupalıların Osmanlı devlet işleyişi ve sosyal etkinliklerini kapsamalı 

olarak izlemelerine olanak tanıyor, Avrupalılara resmi raporlarında ya da sonradan 

kaleme aldıkları anılarında belgeler sunuyordu.  

 

Osmanlı Sarayı’ndaki yüzyıllar boyunca süren törenler, Kanunnâmeler ile belirlenmiş 

olan bu törenlerdeki “Teşrifat” ile ilgili defterlerinde ayrıntılı olarak belirtilmiş olan 

protokol ile yapılan hükümdarların yabancı elçileri kabul törenlerini, ulûfe dağıtımı, 

cülus törenleri ve zafer kutlamaları gibi diğer olaylarla bazen aynı zamana denk 

düşürerek birkaç olayın kutlamalarını da daima imparatorluğun merkezi olan 

Topkapı Sarayı’ndan yayılan güçlülük ve hâkimiyet mesajı verilerek devlet kapısı 

olarak önem kazanan kapılardan dünyaya iletmiştir. 

 

Bu çalışmalarda öncelikle tezin içeriğinde ve tezin düzenlemelerinde sürekli 

yardımcı olan ve tezi bitirebilmem için her zaman destek olan ve hiçbir yardımı 

esirgemeyen Sayın Hocam Yrd. Doç. Dr. Fulya ERUZ’a; Topkapı Sarayı’ndaki 

anıtsal kapıların üzerinde yer alan kitabelerin okunması ile ilgili zorluklarda ve 

özellikle Bâbu’ssaâde üzerindeki kitabenin tercümesinde yardımcı olan ve her 

zaman desteğini eksik etmeyen 2007 yılında kaybettiğimiz Rahmetli, Sevgili 

hocamız Sayın Prof. Dr. Hüsamettin Aksu’ya, çalışma sırasında notlarından 

faydalanmam için kolaylık sağlayan ve kaynaklardan faydalanmam ilgili desteklerini 

gördüğüm Sayın Hocamız Prof. Dr. Zeynep Tarım ERTUĞ ve tez ile ilgili fikirler ve 

kaynak desteklerinden dolayı Sayın Hocamız Prof. Dr. Sait Başaran, Doç. Dr. Faruk 

TAŞKALE ile Dr. Ahmet Vefa ÇOBANOĞLU’na yardımlarından dolayı teşekkürü 

borç bilirim. Çalışmalarda katkılarıyla yardımcı olan kardeşim Demet CİNİSLİ ile 

desteklerinden dolayı arkadaşlarım ve Nurkan YANIK’a, ayrıca annem, babam ve 

aileme teşekkür ederim.  
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(Mecuma-i Menazil) Beyan-i Menazil-i Sefer-i Irakeyn, İ.Ü.,T. 5964, 

y. 8b., Ayrıntı. 
Resim 54:  Lokman, Şehinşahnâmesi, C.II, 1592,  TSMK, B-200, y. 54a Sultan  

III. Murad’ın Şehzadesi III. Mehmed ile Eski Saray Kapısı Önündeki  

Minyatürü. 

Resim 55: Halet Efendi Süleymaniye  Kütüphanesi, , 612, y. 9b. Bâb-ı Hümâyun ’da  

Malkoç Ali Paşa’nın Geçişi, 1604, (27 x 16.5 cm.) 



 

 
 

xiv

Resim 56: Topkapı Sarayı’ndaki Gümüş Denilen Hazneye Kadar Olan İshale Hattı  

İçerisinde Yer Alan Bâbu’sselâm. Ayrıntı. Topkapı Sarayı Müzesi Beylik 
Su Yolu, III. Ahmed Kütüphanesi, no: H.1816, (Hicrî 1016 - 1607 tarihli), 
Topkapı Sarayı Müzesi, Beylik Su Yolu, 20.5 x 961 cm, Sultan III. Ahmed 
Kütüphanesi, No: H. 1816, (Hicrî 1016 - 1607 tarihli), iki pafta olan, 
Suluboyalı Resim. 

Resim 57: Sultan III. Murad’ın Cuma Namazına Gidişi, Divan-ı Nadirî,1620, TSMK,  

H.1889, y.4a. 

Resim 58:Topkapı Sarayı Müzesi, Beylik Su Yolu, 75 x 109 cm, III. Ahmed 
Kütüphanesi, No: H. 1815, tarih Hicrî 1161 - 1748 tarihli, Altı Paftada 
Gösterilmiştir. (K. Çeçen- C. Kalay‘dan.) 

Resim 59: Sultan II. Mahmud’un Alayla Bâb-ı Hümâyun’dan Çıkışı, Francois Dubois, 
İstanbul Resim Heykel Müzesi. 

Resim 60:  Bâb-ı Hümâyun, Robertson Fotoğrafları, 1854, (Necipoğlu’ndan, s. 33.) 
Resim 61: Bâb-ı Hümâyun , XIX. Yüzyıl Sonu, Topkapı Sarayı Fotoğraf Albümü, 

No: (Bâb-ı Hümâyun Cildi). 

Resim 62: Bâb-ı Hümâyun, Cumhuriyet Dönemi Resmi. Teraslı Görünüm. 

Topkapı  

Sarayı Fotoğraf Albümü, No: (Bâb-ı Hümâyun Cildi). 
Resim 63: Bâb-ı Hümâyun, Cumhuriyet Dönemi Resmi. Teraslı Görünüm. Topkapı  

Sarayı Fotoğraf Albümü, No: (Bâb-ı Hümâyun Cildi). 

Resim 64: Bâb-ı Hümâyun, Arka Cepheden Görünümü. 

Resim 65: Bâbu’sselâm, Ön Cepheden Görünüm.  

Resim 66: Bâbu’sselâm, Kemerin Kilit Taşındaki Sultan II. Madmud Tuğrası. 

Resim 67: Bâbu’sselâm, Ön Cephede, Girişin Sağındaki Kitabe. 

Resim 68: Bâbu’sselâm, Girişin Döküm Kapısından Ayrıntı. 

Resim 69: Bâbu’sselâm, Girişin Döküm Kapısı Üzerinde, Sol Kanatta Bulunan Tarih 
ve Usta imzası. 

Resim 70: Bâbu’sselâm, Girişin Döküm Kapısı Üzerinde, Sol Kanatta Bulunan Tarih 
ve Usta İmzası, Ayrıntı. 

Resim 71: Bâbu’sselâm’ın İkinci Avluya Bakan Arka Cephesi, Revaklar. 
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Resim 72: Bâbu’sselâm’ın İkinci Avluya Bakan Arka Cephesi, Revaklardan Ayrıntı. 

Resim 73:Bâbu’sselâm’ın İkinci Avluya Bakan Arka Cephesi Üzerinde, Ahşap Revak 
Tavanı ve Revak Kemerinden Ayrıntı. 

Resim 74: Bâbu’sselâm’ın İkinci Avluya Bakan Arka Cephesi, Kubbeli Tavan. 

Resim 75: Bâbu’sselâm’ın İkinci Avluya Bakan Arka Cephesi, Kapının Sağındaki  

Tuğralı Kitabe. 

Resim 76: Bâbu’sselâm’ın İkinci Avluya Bakan Arka Cephesi, Kapı Kemeri. 

Resim 77: Bâbu’sselâm’ın İkinci Avluya Bakan Arka Cephesi, Kapı Eyvanındaki  

 Kubbeli Bölüm. 

Resim 78: Bâbu’sselâm’ın İç Eyvanından Matbah-ı Amire’den Çorba, Pilav ve  

Zerde Pilavına Koşan Yeniçerililer. (Necdet Sakaoğlu’ndan, s. 122). 

Resim 79: Bâbu’sselâm ve Kubbealtı’nda Divan Toplantısı, Süleymanname, y. 38a. 

Resim 80: Lokman Şahinşahname, C. I, İÜK, F. 1404. Bâbu’sselâm, 1581  

Resim 81:Lokman, Hünername, C. I, (49,5x63cm.) 1584,TSMK, H. 1523, y.18b- 
19a. Bâb-ı Hümâyun ve Bâbu’sselâm, (Necipoğlu’ndan, s. 43.) 

Resim 82: Lokman, Hünername, C.I, Bâbu’sselâm, (49,5x63cm.) 1584, 

TSMK, H.1523, y.18b-19a. Bâbu’sselâm’dan ayrıntı, 

(Necipoğlu’ndan, s. 43.) 
Resim  83: Johannes Lewenklau, Avusturya National Bibliother Viyana Codex  

Vindo Bonensis, (8615), 1586, (Necipoğlu’ndan, Levha 36.) 

Resim 84: İ.Ü.K. T6624,1b - 2a, Topkapı Sarayı İkinci Avlusunda Sultan I. Ahmed’in 
Cülus Töreni. 1603 Tarihi, (Nurhan Atasoy’dan, Has Bahçe, s. 25.) 

Resim 85: Topkapı Sarayı’ndaki Gümüş denilen Hazneye Kadar Olan İshale Hattı 
İçerisinde Yer Alan Bâbu’sselâm. Ayrıntı. Topkapı Sarayı Müzesi Beylik 
Su Yolu, III. Ahmed Kütüphanesi, no: H. 1816, H. 1016/ 1607. Topkapı 
Sarayı Müzesi, Beylik Su Yolu, 20.5 x 961cm, Sultan III. Ahmed 
Kütüphanesi, No: H. 1816, tarih, H. 1016/1607, İki Pafta Olan, Suluboyalı 
Resim.  

Resim 86: Topkapı Sarayı Müzesi, Beylik Su Yolu, III. Ahmed Kütüphanesi,  

no: H. 1815, H. 1161/ M. 1748. 

Resim 87: Bâbu’sselâm, Ön cephe, XX. Yüzyıl Başı, Fotoğraf, TSMK, Fotoğraf  
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Albümü. 

Resim 88: Bâbu’sselâm, Ön cephe, XX. Yüzyıl Başı, Fotoğraf, TSMK, Fotoğraf  

Albümü. 

Resim 89: Penzer ‘den. XX. Yüzyıl Başı Fotoğraf. (Necipoğlu’ndan, Levha 40.) 

Resim 90: Bâbu’ssaâde’nin İkinci Avluya Bakan Görünümü. 
Resim  91:Bâbu’ssaâde’nin İkinci Avluya Bakan Görünümü, Ayrıntı. 

Resim  92: Bâbu’ssaâde’nin İkinci Avluya Bakan Görünümü, Bâbu’ssaâde’nin 

Tavan Süslemesi ve Girişten Ayrıntı. 
Resim 93: Bâbu’ssaâde’nin İkinci Avluya Bakan Cephesinde, Kapı Kemerinin 

Üzerinde Bulunan Tuğra. 

Resim   94:  Bâbu’ssaâde’nin İkinci Avluya Bakan Cephesinde, Geçidin Sağ 
Yanında Yer Alan Tuğra ve Süslemeler. 

Resim 95: Bâbu’ssaâde’nin İkinci Avluya Bakan Cephesinde, Geçidin Sağ 
Yanındaki Süslemelerden Ayrıntı. Altın Yaldızlı Tuğra. 

Resim 96: Bâbu’ssaâde’nin İkinci Avluya Bakan Cephesinde, Geçidin Sağ 
Yanındaki Süslemelerden Ayrıntı. Sağ Kenardaki Saçağın Üzerinde 
Manzara Resmi. 

Resim 97: Bâbu’ssaâde’nin İkinci Avluya Bakan Cephesinde, Kapı Girişinin 
Üzerinde Yer Alan Kitabe.  

Resim 98: Bâbu’ssaâde’nin İkinci Avluya Bakan Cephesinde, Kapı Girişinin 
Üzerinde Yer Alan Kitabe. Ayrıntı. 

Resim 99: Bâbu’ssaâde’nin İkinci Avluya Bakan Cephesinde, Soldaki Revak 
Cephesinin Üzerindeki Manzara Resmi. 

Resim 100: Bâbu’ssaâde’nin İkinci Avluya Bakan Cephesinde, Soldaki Revak 
Kemerinin Duvara Bağlandığı Yerdeki Manzara Resmi. 

Resim 101:Bâbu’ssaâde’nin İkinci Avluya Bakan Cephesinde, Soldaki Revak 
Kemerinin Duvara Bağlandığı Yer ile Aradaki Duvarın Çıkıntısı 
Üzerindeki Manzara Resmi. 

Resim 102:  Bâbu’ssaâde’nin Üçüncü Avludaki Arz Odası’na Bakan Geçit Kısmı. 

Resim 103:  Bâbu’ssaâde’nin Üçüncü Avludaki Arz Odası’na Bakan Geçit Kısmı  

Üzerindeki Ahşap Tavan ve Sarkan Top Askı. 

Resim 104: Bâbu’ssaâde’nin Üçüncü Avludaki Arz Odası’na Bakan Geçit Kısmı  
İçinde Soldaki Ocak. 
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Resim 105: Bâbu’ssaâde’nin Üçüncü Avludaki Arz Odası’na Bakan Cephesindeki 
Kapı Kemeri. 

Resim 106: Bâbu’ssaâde’nin Üçüncü Avludaki Arz Odası’na Bakan Cephesindeki 
Kapı Kemeri Üzerindeki Kitabeler. Ayrıntı. 

Resim 107:  Kanuni Sultan Süleyman’ın  1520 tarihindeki Cülûs Töreni, 31 x 20 cm., 

 Arifi, Süleymanname, TSMK, H.1517, y. 17 b, 965-1558, ( Oberling, 

 Gerry, G.M.Smith’den). 

Resim 108: Kırımlı Tarihçi Mevlana Seyyid Ahmed ve Yanında Sadrazam 

Mahmud Paşa ile Birlikte, Sultan II. Mehmed’in (Fatih) Cülûs 

Töreninde, Bâbu’ssaâde. TSMK, R. 406, y. 12a. 

(Necipoğlu’ndan, s. 89.) 

Resim 109:Firdevsi, Tercümei-i Şehname, 1560-70, TSMK, H. 1522, y. 494b. 

Bâbu’ssaâde’de Cülûs Töreni. (Necipoğlu’ndan, s. 89.) 

Resim 110: Hünername, C.I, TSMK, H.1523, y. 18 b - 19a, İkinci Avlu, 

Bâbu’ssaâde, Bâbu’sselâm ve Kubbealtı. (Necipoğlu’ndan, s. 

56.) 

Resim 111: Hünername, C.I, Topkapı Sarayı Müzesi, H.1523, y. 18 b-19a, 

Bâbu’ssaâde’den Ayrıntı. (Necipoğlu’ndan, s. 56.) 
Resim 112: Topkapı Sarayı Üçüncü ve Dördüncü Avluları, Lokman, Hünername, C.I, 

1584, TSMK, H. 1523, y. 231 - 232. 

Resim 113: Topkapı Sarayı Üçüncü ve Dördüncü Avluları, Lokman, Hünername, C.I, 
1584, TSMK, H. 1523, y. 231-232, Arz Odası’ndan Ayrıntı. 

Resim 114:İkinci Avluda Kanuni Sultan Süleyman’ın Cülûs töreni, Hünername, 
Lokman, TSMK, H. 1524, 25b - 26a,1587-88, (Necipoğlu’ndan, s. 58.) 

Resim 115:Ali Mevaid, Padişah ve Maiyeti, Johannes Lewenklau Avusturya 
Nationalbibliothek Viyana Codex undo bonensis, 8615-1586, 
(Necipoğlu’ndan, Levha 39.) 

Resim 116:Kanuni Sultan Süleyman Divan Toplantısında Kayseri Kadısını 
Dinlemesi, Hünername, C. II, TSMK, H. 1524, y.237b, H. 996/ 1588. 
Bâbu’ssaâde ve Kubbealtı’nın Görünümü. 

Resim 117: Kanuni Sultan Süleyman Kubbealtı’nda Toplantıyı Dinlerken, 1588, 
Lokman Hünername, TSMK, H. 1524, y. 242, Bâbu’ssaâde ve 
Kubbealtı’nın Görünümü. 
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Resim 118: İkinci Avlu, Sultan III. Murad Şehinşahnâmesi (Şehinşehname-i Murad-ı 
Sâlis), C. II, TSMK, B 200, H. 1001-1006/ 1592 - 97, İkinci Avluda 
Bâbu’ssaâde ve Arz Odası, İran Elçisinin Sultan III. Murad’a Armağan 
Sunması, (Zeren Akalay’dan, s. 33.) 

Resim 119:Sultan III. Murad Fas’lı Elçilerle Görüşmesi, Lokman, III. Murad 
Şehinşahnâmesi (Şehinşehnâme-i Murad-ı Sâlis) C.II, TSMK, B. 200, 
y.143a, 1592 - 1597 tarihli. 

Resim 120:  Sultan III. Murad Faslı elçileri Kabulü, Bâbu’ssaâde, Lokman, III. Murad  

Şehinşahnâmesi (Şehinşehnâme-i Murad-ı Sâlis) C. II, TSMK, B. 200, 
y. 159b, 1592 - 1597 tarihli.  

Resim 121: Bâbu’ssaâde önünde Sultan III. Selim’in Bayram Töreni, Sultan III. 
Selim Dönemi (1789 - 1807), Yağlı Boya, Topkapı Sarayı Müzesi 
Resim Koleksiyonu 17/ 163, Kapıdağlı Konstantin’e atfedilir, 1789 
civarı, (Süheyla Murat-Emine Bilirgen’den, s. 28.) 

Resim 122:Bâbu’ssaâde önünde Sultan III. Selim’in Bayram Töreni, Sultan III. Selim 
Dönemi (1789 - 1807), yağlı boya, Topkapı Sarayı Müzesi Resim 
Koleksiyonu 17/163, Kapıdağlı Konstantin’e atfedilir, 1789 civarı, 
Bâbu’ssaâde’den Ayrıntı. (Süheyla Murat - Emine Bilirgen’den, s. 28.) 

Resim 123: Topkapı Sarayı, Bâbu’ssaâde. XIX. Yüzyıl Sonu. 

Resim 124:Topkapı Sarayı, Bâbu’ssaâde Önünde Bayram Töreni. XIX. yüzyıl 
Başında, Bâbu’ssaâde’nin Görünümü. 

Resim 125:  Bâbu’ssaâde’ye Ait Olduğu Düşünülen Selsebilli Çeşmelerden Biri.  

Resim126: Bâbu’ssaâde’ye Ait Olduğu Düşünülen Selsebilli Çeşmelerden biri, 
Ayrıntı. 

Resim 127: Sultan II. Selim Avusturya Büyükelçilerini Arz Odası’nda Kabul Ederken, 
Feridun Ahmet Bey, Nüzhet’ül esrar el-ahbar der sefer-i Sigetvar, 1568-
69, TSMK, H. 1339, y. 178a. 

Resim 128: Üçüncü Avludaki Arz Odası, Cepheden Görünüm. 

Resim 129: Bâbüssâde’den Görünen Arz Odası’nın Kapıları ve Dış Cephesi. 

Resim 130:  Bâb-üs Selâm’ın İkinci Avludaki Revaklı Giriş Cephesi. 

Resim 131: Kubbealtı’nın İkinci Avlu İçindeki Cephesi ve Arkasındaki Arz Kulesi. 

Resim 132: Kubbealtı’nın Giriş Cephesindeki Kapılardan Soldaki. 

Resim 133: Kubbealtı’nın Giriş Cephesindeki Kapılardan Sağdaki Kapı. 

Resim 134: Kubbealtı’nın Girişindeki Soldaki Kapının İçeriden Görünümü. 
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Resim 135: Girişte Sağdaki Kapının Yanındaki Kitabe. 

Resim 136: Kubbealtı’nın Girişindeki Revak Cephesi ve Süslemeleri. 

Resim 137: Kubbealtı’nın İçindeki Kubbeli İki Mekânı Birleştiren Lentolu Kapısı. 

Resim 138: Kubbealtı’nın İçindeki Lentolu Kapısından Ayrıntı. 

Resim139: Kubbealtı’nın İçindeki Sultanın Kafesli Penceresi ve Kubbenin 
Ortasından Sarkan Top Askı. 

Resim 140: Kubbealtı’nın Girişindeki Süslemeli Tuğra. 

Resim 141: Kubbealtı’nın içindeki tuğralar ve Çerçeveler İçinde Sultan Tuğraları.  

Resim 142: Süleymanname, y. 37b - 38a Altında Divan Toplantısı. 

Resim 143:Şehname-i Selim Han: TSMK, A. 3595. 1581 tarihli, Zeren Akalay, Tarihi 
Konularda Türk Minyatürleri”, Sanat Tarihi Yıllığı, III, İstanbul (1969 -70), 
(s. 151 - 166 ), s. 32, 

Resim 144:Kubbealtı’nda Divan Toplantısı,Süleymanname, TSMK, H. 1524,y. 498 
b. 

Resim 145: XVIII. Yüzyılda, Arz Odası’nın Şematik Planı. BA.KK. Teşrifat, 676M., 
y.46. 

Resim 146:Bâbu’ssaâde ve Arz Odası, Lokman, Hünername, 1587, TSMK, H. 1524, 
y. 244. b. 

Resim 147:Sadrazam Ahmed Paşa’nın Kubbealtında Öldürülmesi, Lokman, 
Hünername, 1588 tarihli, TSMK, H. 1524, y. 177a. 

Resim 148:Kubbealtı, İran Elçisinin Sultan III. Murad’a Getirdiği Armağanları 
Sunması, 1592 - 1597 tarihli, Şehinşahname, C. II. , TSMK, B. 200. y. 
37a. 

Resim 149: Kubbealtında Toplantı ve Sultan III. Murad’ın Cülûsu, 1592- 1597 tarihli,  

Şehinşahname, C. II. , TSMK,  B. 200. y. 141b - 142a. 

Resim 150:Sultan III. Murad’ın Kafes Arkasında Divan Toplantısını İzlemesi. 1592-
1597 tarihli, Şehinşahname, C. II. , TSMK, B. 200. y. 159a- 160b. 

Resim 151: Kubbealtı’nın XIX. Yüzyıl Sonu, XX. Yüzyıl Başındaki Resimleri Topkapı 
Sarayı Müzesi Fotoğraf Albümü.  

Resim 152:Kubbealtı’nın XIX. Yüzyıl Sonu, XX. Yüzyıl Başındaki Resimleri. Topkapı 
Sarayı Müzesi Fotoğraf Albümü. İç Mekândaki Kapı. 
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Resim 153: Kubbealtı’nın XIX. Yüzyıl Sonu, XX. Yüzyıl başındaki resimleri Topkapı  

Sarayı Müzesi Fotoğraf Albümü. İç Mekândaki Kapı. 

Resim 154: Kubbealtı, İçerideki Süslemeli Kapı. 

Resim 155: Üçüncü Avluda Has Oda’nın Kapısı.  

Resim 156: Harem Hünkâr Sofası, XX. Yüzyıl Başı. Fotoğraf Albümü.  

Resim 157: Harem Şal Kapısına İnen Büyük Biniş.  

Resim 158: Topkapı Sarayı Müzesi Topkapı Sarayı Müzesi Harem Şal Kapısı, XX.  

Yüzyıl Başı. Fotoğraf. 

Resim 159: Perde Kapısı’ndan İnilen Harem, Şal Kapısı’nın Girişi. Ayrıntı. 

Resim 160: Harem Şal Kapısı, XX. Yüzyıl Başı. Fotoğraf Albümü. Topkapı Sarayı 
Müzesi, Kubbeli Giriş Bölümü. 

Resim 161: Harem Şal Kapısı, XX. Yüzyıl Başı. Fotoğraf Albümü. Topkapı Sarayı 
Müzesi, Kubbeli Giriş Bölümü ve Çinili Kitabesinden Ayrıntı. 

Resim 162: Harem Şal Kapısı, XX. Yüzyıl Başı. Fotoğraf Albümü. Topkapı Sarayı 
Müzesi, Kubbeli Giriş Bölümü ve Çinili Kitabeden Ayrıntı. 

Resim 162: Topkapı Sarayı Müzesi, Kızlar Ağası Dairesi’nin Yanında Harem Cümle 
Kapısı. 

Resim 163: Topkapı Sarayı Müzesi, Harem Cümle Kapısının Genel Görünümü. 
Resim 164: Topkapı Sarayı Müzesi, Harem Cümle Kapısı’nın Taçlı Tepeliğinden 

Ayrıntı. 
Resim 165: Harem, Harem Cümle Kapısı’nın Arkasında Nöbet Yeri’nden Görünen 

Valide Sultan Taşlığı’ndaki Saltanat Kapısı. 
Resim 166: Harem, Saltanat Kapısı. 
Resim 167:Toplu Kapı. XIX. Yüzyıl, Topkapı Sarayı Müzesi Resim Galerisi, 17/ 472 

Mehmed Fuad’a Ait Suluboya Resim. 
Resim 168: Nüzhet’ül Akbar der Sefer-i Sigetvar, Topkapı Sarayı Müzesi. 
Resim 169: Edirne Sarayı. Suluboya Resim, Edirne Sarayı’nın Genel  Görünümü, 

(Rıfat Osman’dan). 
Resim 170: Edirne Sarayı’nın genel görünümü “Journales d”Glalland’dan (Rıfat 

Osman’dan). 
Resim 171: Edirne Sarayı’ndaki Bâbu’ssaâde ve Cihannüma Kasrı. (Rıfat 

Osman’dan) 
Resim 172: Edirne Sarayı’ndaki Bâb-ı Hümâyun. 
Resim 173: Hazine-i Hümayun, Kanuni Sultan Süleyman Filibe Sarayı’nda 

Avlanması Sırasında Altın Tören Matarasını Taşıyan Çuhadar Ağa, 
Hünername, II, TSMK, H. 1522, (H. 996/ 1587/ 88), y. 56a. 

Resim 174:Edirne Sarayı’ndaki Bâbu’ssaâde ve Arz Odası. Osmanlı Dönemi, (Rıfat 
Osman’dan). 

Resim 175: XX. Yüzyıl Başında, Rus Savaşı Sırasında Edirne Sarayı, Bâbu’ssaâde 
ve Cihannüma Kasrı. (Rıfat Osman’dan.) 
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Resim 176: Bursa ve Bursa Sarayı, Bâbu’ssaâde ve Arz Odası, (Hammer’den) 
Resim 177: Eski Saray. Cornelius Laad 1710. The Museum of Fine Arts, 

Stockholm,  

THC9116 kat.nr.3c. 19. yüzyıl, Topkapı Sarayı Müzesi, Resim 

Galerisi, 17/472.  

Resim 178: Edirne Sarayı Bâbüssâde ve Arz Odası. (Rıfat Osman’dan). 
Resim 179: Edirne Sarayı’na Bitişik Akpınar Kasrı (Rıfat Osman’dan). 

Resim 180: Dolmabahçe Sarayı, Mabeyn Kapısı. 

Resim 181: Dolmabahçe Sarayı, Saltanat Kapısı. 

Resim 182: Abdullah Sarafi Hattıyla Kur’anın Fatiha ve Bakara Surelerinin Çerçeve  

Biçimindeki Tezhibi, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, E.H.49., 
y.2b- 3a. 

Resim 183: XVI. yüzyılda Topkapı Sarayı’nın Avluları ile Görünümü. İstanbul 
Panoraması. Österreichische Nationalbibliothek, Cod8626, Nurhan 
Atasoy’un ‘Has Bahçe” isimli Kitabından, s. 228. 

Resim 184: XVI. yüzyılda Beyazıt’taki Eski Saray (Saray-ı Atik), Topkapı Sarayı’nın 
Avluları ile Görünümü’nden Ayrıntı. Österreichische Nationalbibliothek, 
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Giriş 

 

Farklı kültürlerin mimarisinde değişik isimler alan kapıların, hemen her kültürde 

yapıların en ihtişamlı bölümlerini oluştukları görülmektedir. Türk Mimarisinin ise en 

önemli unsurlarından biri olan kapılar; büyük ölçülü yapıların cephelerinde, en 

süslemeli bölümünü oluştururlar. Türk Mimarisinde “Taç kapı” ismi verilen bu giriş 

mimarileri, yapılan yapıların en büyük ve en ihtişamlı bölümleri olarak, cepheleri 

vurgulayan birer giriş mekânıdırlar. İran (Türkistan’da) da kapılara büyük önem 

verilmiştir; “Farsça başkapı anlamına gelen “Serder” veya ön kapı anlamına gelen 

“Piştak” ismini alan kapılara, Araplar “Ribat” ismini vermişler, Fransızlar da ”Portail” 
ismini kullanmışlardır.1 

 

Türk mimarisinde Karahanlılardan kalan en eski Kervansaraylarda da kapılara önem 

verilmiştir. Bunların mimarisi ve planları, daha sonra Büyük Selçuklular ve Anadolu 

Selçuklarının yaptırdığı kervansaraylarda geliştirilmiştir. Buhara-Semerkant yolu 

üzerinde Ribat-ı Melik (XI. yüzyılın ikinci yarısında) gibi önemli Karahanlı 

kervansaraylarından sivri kemerli portaller günümüze kadar ulaşabilmişlerdir.  

 

Bu çalışmada, Topkapı Sarayı’ndaki kapı düzenlemelerine bağlı kalarak Osmanlı 

döneminin saraylarında kapının (bâb - dar) gibi devlet kavramıyla ilgisi araştırılmış, 

dünyadaki diğer mimarilerde kapının yeri incelenerek, diğer mimarilerdeki kapının 

gösterdiği farklılık ile geleneksel Türk Mimarlığında ve saraylardaki anıtsal tören 

kapılarının mimarideki yerleşimi, avlu ve kapı düzenlemeleri araları bağlantılar, Türk 

mimarlığında süsleme olarak görülen, ancak saltanat ve hükümranlık simgeleri olan 

kartal, şahin, ejder, aslan gibi çeşitli imgelerin kapılarda kullanımı değerlendirilerek 

günümüz idari sisteminde de Cumhurbaşkanlığı, köşk yapılarında yer alan kapıların 

görünümü ve Anıtkabir’deki aslanlı yolun Türk Mimarlığının ilk örnekleri olan anıt 

mezarlarında yer alan Göktürk mimarlığındaki balballar ile eskiye kadar uzanan 

bağlantıları araştırılmıştır. 
                                                            
1Esin Kiremitçi, “Topkapı Sarayı Tak Kapıları (Portaller)”, İ.Ü.E.F, Sanat Tarihi Bölümü 
Bitirme Tezi, İstanbul 1975, s. 1. 
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“Topkapı Sarayı’nın Anıtsal Kapıları” konu başlıklı doktora tezinin, Topkapı 

Sarayı’ndaki tören yapılan önemli kapılara bağlı kalınarak hazırlanan çalışmanın 

içeriğinde yer alan konular birbiriyle bağlantılı olarak incelenmiş, Giriş ve Türk 

Mimarlığı’nda Kapıların Gelişmesi, Kapı Kavramı, Kapının Mimari Tanımı, Dünya 

Mimarisindeki Yeri ve bu mimarilerin Saraydaki avlularda kapılarla gösterdiği 

bağlantıları, Kapıların üzerinde yer alan işlevsel - sembolik değerlerin incelendiği, 

plândaki ilk bölümler araştırılmıştır. Ayrıca Katalog bölümlerindeki düzenlemelerde 

Topkapı Sarayı’nın önünde saltanat törenleri yapılan önemli kapıları; Tarihi, 

Mimarisi, Mimari Süslemesi, Kitabeleri, İşlevi - Törenler, Mimari Sembolizm 

sıralaması içinde değerlendirilmek üzere düzenlenen bir sistemde teşrifattaki önem 

sırasına göre ele alınmıştır. 

 

Çalışmanın ilk bölümlerinde incelenen Anadolu Türk Mimarlığında Kapılarda 

Gözlenen İktidar ve Saltanatla İlgili Simgesel Motiflerin İlişkisi, özellikle yapıların 

girişleri olan portallerde süslemelerin yoğunlaştığı örneklerle araştırılmıştır. Bitkisel 

ve geometrik süslemelerin yanında arma, hükümdarlık sembolleri gibi bir takım 

semboller ve eski Türk topluluklarından gelen etkilerin devam ettiği, mimari 

yapılarda taç kapılarda karşılaşılan simgesel değerler incelenmiştir.  

 

Osmanlı döneminde ise “Kapı” deyimi, pek çok kurumların ve binaların en başında 

yer alan hükümdarın evi ve makamını işaret ediyordu. Bütün toplum işlerinin baştaki 

tek kişinin iradesine terk edilerek yönetildiği bir sistem olan idarede hakîm olan tek 

kişi, aynı zamanda devlet kurumunu da temsil etmekteydi.2 

 

Bu gücün bulunduğu mekân ve üzerindeki binalar temsili bir değer kazanıyordu. Bu 

binaların giriş yeri de bilinçli olarak görkemli tutuluyor ve bu “Kapı” hem arkadaki 

makamı, hem de onda simgelenen gücü ifade etmiş oluyordu.3 Osmanlı toplumunda 

tek güç hükümdardı ve onun oturduğu saraydı. 

                                                            
2 M. Nermi Haksan- Çelik Gülersoy, Hükûmet Kapısı Bâb-ı Alî, İstanbul 2000, s. 11. 
3  M.Zeki Pakalın, Tarih Deyimleri, İstanbul 1971, Cilt I, s. 137. 
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Bu dönemde “Kapı” deyimi Hükümdar sarayından sonra, onun mutlak vekili olan 

sadrazamların konutu için de kullanılmış ve buraya “Paşa Kapısı” denilmiştir. Daha 

sonra diğer en yüksek dereceli devlet görevlilerinin konutları da aynı kapsama 

alınmıştır. Bab-ı Alî, “Yüksek Kapı” ve “Yüce Kapı” anlamına gelir. Bu deyim, 

Osmanlı döneminin en büyük rütbesi olan “Sadaret”in makamı için kullanılmıştır. 4 

Fatih Sultan Mehmet döneminde (1451 - 1481) inşa edilen etrafı yüksek surlarla 

çevrili olan Topkapı Sarayı’nın kapıları avlu düzenlemeleri, mekânları, mimarisindeki 

teşrifat ve tören kapılarının düzeni, Fatih Sultan Mehmed’in Edirne’de bulunan daha 

önceki aynı isimli (Saray-ı Cedid) Sarayı’nın bütün özelliklerini bünyesine almıştı. 

Teşrifat ve belli bir düzene göre sıralanan mekânlarda yer alan yapıların ismi ile 

mimarileri aynı olan Topkapı Sarayı, Edirne Sarayı’nın bir kopyası görünümündeydi. 

Bahçeler içinde dağınık görünen köşk ve kasırlar, revaklı uzun tören avlularının 

merkezinde bulunan ihtişamlı büyük kapılarla düzenlenmişti. Çevreleri yüksek 

surlarla kaplı olan saltanat mekânları da, sultanın seferlerdeki ordugâh kampında 

görülen şematik düzenine benzer olarak inşa edilmiş, Osmanlı Devleti’nin ve 

imparatorluğun gücünün bir simgesel göstergesi olarak aynı değerlerini 

gösteriyordu. 

 

Önemli bölümleri birbirine bağlayan ve sarayın fonksiyon şemâsında, merasim 

düzenlemesine bağlı olarak yer alan kapılardan Bâb-ı Hümâyûn, Bâbu’sselâm, 

Bâbu’ssaâde ve Bâbu’ssaâde ile bütünleşen yapısıyla Arz Odası Kapıları olan Arz 

Kapısı ve Pişkeş Kapısı ile Has Oda Kapısı, Kubbealtı’nın biri mekân içerisinde 

bulunan taçlı üç kapısı gibi örnekler önem sıraları içinde değerlendirilmişlerdir; 

Harem’de ise kendi bölümleri içinde sıralanan, Darüssaâde Kapısı, Saltanat Kapısı, 

Şal Kapısı, Hünkâr Sofası Kapıları çalışmanın katalog bölümlerindeki aynı 

düzenleme içinde çalışılmıştır.  

 

Topkapı Sarayı’nda önemli törenlerin yapıldığı Bâbu’ssaâde’de sakıfın hemen 

altında yer alan Sultanın halife kişiliği ve büyük bir imparatorluğu yöneten kimliği ile 
                                                            
4 M.Nermi Haksan- Çelik Gülersoy, a.g.e., s. 11. 
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kitabelerde de sıkça tekrar edilen “Zıllulahı fil ard” yani “Tanrının yeryüzündeki 

gölgesi” anlamındaki Arapça kitabeler, Topkapı Sarayı’nın önemli ve saltanat 

törenlerinin yapıldığı anıtsal kapıları üzerinde Tanrının yeryüzündeki gölgesi sayılan 

padişahın, güçlü kişiliğini ortaya koyuyordu. Bâb-ı Hümâyûn, Bâbu’sselâm, 

Bâbu’ssaâde, Has Oda Kapısı gibi ayrıcalıklı kapıların kilit taşlarında sultan tuğraları 

olması, bu tuğraların üzerinde Kelime-i Tevhîd yazılı olması ve iki yanda ayetler olan 

kitabelerin bulunması mimaride sade, ancak ifade zenginlikleri ile din ve devlet 

yönetimindeki iktidar ve güç sahibi sultanı işaret ediyordu.  

 

Bâbu’ssaâde’nin gerek taşıyıcı sistemi gerekse de “otağı” hatırlatan üst yapısıyla ve 

önündeki sakıfın yer alması, bulunduğu mekânda padişahın varlığını temsil etmesi 

gibi sultanın bulunduğu mekânlardaki kubbeli yapı olmasının bir gelenek halini aldığı 

görülür. Bu geleneğin daha eski izlerini hükümdarların başı üzerinde taşınan, bazen 

altında önemli görüşmelerinde yapıldığı “çetr” denilen gölgeliğin mimariye geçmesi 

ile açıklamak mümkündür. Çetr ile ilgili olarak Erdoğan Merçil’in5 kitabında da 

bahsettiği gibi, çetrin (Şemse-Mizalle) olarak hükümranlık alâmetlerinden olduğu, 

lugat açıklamalarında ise bir yandan çadır manasına geldiği, bir yandan İslâmiyetten 

önceki İran’da, hükümdarların savaş için sefere çıktıklarında veya alayla bir yere 

gittiklerinde kullanılan bir tür şemsiyenin “çetr” olup, bir mızrak üzerinde havada 

küçük bir kubbe şeklinde açıldığı ve ata binmiş bulunan hükümdarların başı 

üzerinde tutulduğu; ayrıca Selçuklu sultanlarının da hükümdarlık alâmeti olan çetri 

başları üzerinde taşıdıkları anlaşılmaktadır. Sonuç olarak bu çadır-şemsiye 

görüntüsü Osmanlılarda sultanın bulunduğu mekân üzerindeki bir kubbe ve sayeban 

olgusunu doğurmuştur.  

 

Osmanlı saltanatının kalesi görünümündeki Bâb-ı Hümâyûn’daki güç ve zafer 

temasını hatırlatan ve mimarisine yansıyan zafer takı biçimi ise Roma’dan etkilenen 

Bizans’ın mimarisinden de etkiler alındığını da göstermektedir. Bizans döneminde 

imparatorun ve askerlerinin zaferden dönüşlerinde şehre girdiği önemli kapılar 

                                                            
5 Erdoğan Merçil, Erdoğan Merçil, Selçuklular’da Hükümdarlık Alâmetleri, TTK, Ankara, 

2007, s. 72. 
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bulunmaktaydı. Bunlardan Yedikule’deki Altın Kapı’nın6 (Resim 9 - 10) iki yanındaki 

kuleler gibi özellikleri ile daha sonra Babu’sselâm ve Topkapı’nın (Top Kapusu) 

(Resim 140) mimarisine etki edecek ve Bâb-ı Hümâyûn’un cephesinde zafer takı 

görünümünü devam ettiren mimari özelliklerini aynı coğrafyayı paylaştığı diğer 

yapılara da yansıtacaktır. Bâb-ı Hümâyûn’un mimarisinde görülen ikinci kattaki köşk 

ise önceden Selçuklularda da görülen kapılar üzerindeki Hünkâr Köşklerinin izlerini 

taşır. Bu gelenek sonradan kışla yapılarında hünkâr selâmlama köşkü geleneğine 

dönüşen mimari yapılara yansıyacaktır. 

 

Anıtkabir ve Cumhurbaşkanlığına ait yapıların avlularındaki düzenlemeler ile 

Anıtkabir’in avlusunda avlu boyunca sıralanan arslan gibi simgesel motiflerin ise 

Orta Asya’daki eski Türklerin Balballarına kadar uzanan tarihi geçmişi içinde 

düzenlenen mimarideki bağlılıklar ile saltanat ve saltanat ile ilgili görülen simgesel 

motiflerin anıtsal kapılar üzerinde araştırılmasına çalışılmıştır. Karşılaştırma 

bölümünde Edirne’deki Sarayların, Kırım Bahçesaray’daki Han Saray ile Doğu 

Beyazıt’daki İshak Paşa Sarayı’nın anıtsal kapıları ve geleneksel saraylardaki diğer 

önemli kapıların Topkapı Sarayı’ndaki anıtsal kapılarla benzerliği içerisindeki yeri 

araştırılmaktadır. Anıtsal kapıların benzerliğinin ve mimarideki simgeselliğinin devam 

ettiği anlaşılmaktadır. Diğer yandan Tanzimat Saraylarında da kapıların Batılaşma 

dönemindeki etkilere rağmen, geleneksel şemayı koruyarak anıtsal görünümleri 

içinde ve avlu düzenlemeleri için yapıldıkları görülmektedir. 

 

Sonuç olarak avlu şemaları içinde geleneksel düzenlemelerde kapıların mimarisinde 

kubbe şeması, sayeban, top askı, anıtsal giriş gibi sultan ve saltanat ile hâkimiyet 

motiflerinin yer aldığı ve bu kapıların önünde yapılan saltanat ve devlet törenlerinin 

anıtsal mimari yapılarına yansıdığı açıktır. 

 

 

                                                            
6 “İstanbul’u çeviren surların arasında en önemli girişlerden birisi olan “Altın Kapı” aslında üç 

girişli olarak yapılmış bir Zafer Takı idi.” Daha fazla bilgi için Bkz.: H.Veli Yenisoğancı- 
Nedret Bayraktar, Yedikule Hisarı, İstanbul, 1993, s. 7.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

1. Kapı Kavramı 

 

Bir kavram olarak ilkçağlardan itibaren gelişen ve simgeselliğe dönüşen gelişme 

çizgisi içinde kapının özellikle önemli kişi ve makamların isimleri ile birlikte anılmaya 

başladığı anlaşılır. 

 

Doğu ülkelerinde hükümeti bir ev ya da bir çadır gibi düşünmüş olduklarından bu 

sebeple bunlara uygun olan isimler veriliyordu. Selçuklularda ise çetrî hümâyûn, 

hükümet alâmeti idi. İran üzerinden batıya geçen ve o devletlerin birçok adet ve 

geleneklerini almış olan Türkler de doğu ülkelerinde olduğu gibi aynı şekilde, 

hükümeti bir ev olarak düşünerek bir kısım teşkilatını buna göre isimlendirmişlerdi.  

 

Doğuda çok eskiden beri halk işlerinin hükümdar sarayları kapısında görülmesinden 

dolayı daha Xenophon tarafından söylenilen ve batıda da buna benzer şekilde 

kullanılmış olan kapı kelimesi, saraydan başka sarayda görülen devlet işlerini ve 

dolayısıyla idareyi gösterdiği gibi, Japonya’da imparatora verilen ve aynı anlamda 

olan Mikado (yüksek kapı) sıfatı da, bu tabirin Asya’ya özgü olabileceğini 

göstermektedir. Bundan başka Sasaniler devrine kadar giden ve bu anlamda İran’da 

kullanılan ve menşei “der, dergâh, derbâr” gibi isimlerin Türkçe’ye kapı şeklinde 

geçtiği iddia edildiği gibi, diğer yandan Ermenice’ye ve İbni-Haldun’da görüldüğü gibi 

Memlûklüler döneminde Türkçe’den Arap tarihçilerine (Bâb=Saray, El-bâb’üs-

sultaniye) olarak geçmiş olması da bir ihtimaldir. 7 

 

                                                            
7 Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü C. I, 2. Bs., (ilk 

Basım 1946), İstanbul, Milli Eğitim Basımevi, 1971, s. 136. (Eserin ilk basımında bazı ufak 
farklar bulunmaktadır.) 
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Osmanlı geleneğinde devlet, saray, padişah terimleri kavram ve mekân olarak 

birbirlerinden ayrılmaz bir bütünlük gösterirler Devlet denildiğinde onu temsil eden 

padişah ile hem padişahın evi, hem de devletin yönetildiği mekân olan saray bir 

arada düşünülür. Saray belli bir yerdeki bina da olsa, seferdeki otağ da olsa, 

padişahla birlikte devletin simgesidir. 8 Bununla ilgili olarak Başbakanlık Osmanlı 

Arşivinde araştırma yapan Araştırmacı Fırat Boztaş’ın elde ettiği sonuçlara göre 

padişahın makamı olarak Mühimme defterlerinde gösterilen Asitane-i Saadet9 ve 

Südde-i Saadet’in10 sultanın bulunduğu yeri ve sarayını ifade ettiği açıkça 

görülmektedir. 

 

Arapça kapı anlamına gelen “Bâb” kelimesi ile ilgili olarak Pakalın’ın yayınında,11 

Osmanlılar zamanında başına ve sonuna eklemeler yapılarak kapı ve kapının 

simgelediği makam ile ilgili pek çok biçim ve anlamları oluşturulmuştur. Bâb-ı-âli, 

Bâbu’ssaâde, Bâb-ı Hümâyun, Bâbu’sselâm, Bâb-ı şerif, Bâb-hükümet, Bâb-ı 

devlet,  Bâb-ı fetva,  Bâb-ı seraskeî,  Bâb-ı ı ahiret,  Bâb-ı selâmet,  Bâb-ı cihad, 

Bâb-ı ül ebvap, âli hocası, Bâb-ı ullah,  Bâb mahkemesi,  Bâb-ı inayet gibi 

anlamları oluşturulmuştur. Arapça kaidesiyle “ebvab” kullanıldığı gibi iki kapı 

anlamına gelip, dünya ve âhiretin tasviri olarak “bâbeyn” kullanılmıştır. Hayır, uğur 

anlamına gelen “bâb tutmak”, “Salı günü işe başlamayı bâb tutmuyor” gibi örnekler 

verilebilir. Resmî kayıtların sonunda görülen “bâbında” kelimesi de bundan 

türemiştir.12 “Bâb tutmak” demek, uğurlu saymak yerine kullanılan bir tabirdi. Arapça 

kapı demek olan “Bâb” kelimesinin Türkçe’de “yümün” yani hayır, uğur anlamında 
                                                            
8 "Osman Gazi'ye Konya'daki Selçuklu Sultanı Gıyaseddin Mesud'un, beylik ve egemenlik 

simgesi olarak gönderdiği sancak, tabl (davul) ve tuğ, Osmanlı'da saraya bağlı Cemaat-ı 
Mehteran-ı Âlem, Mehteran-ı tabl u Âlemi-i Hassa, Mehterhâne-i Tabl u Âlem gibi adlar da 
alan "Tabl u Âlem Mehterleri"ni doğurmuştur. Saraya bağlı olan Tabi u Âlem Mehterleri 
saltanat sancağının korunmasıyla görevli alemdarlar ile çalıcı mehterlerden oluşmuştu. 
Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda egemenliği, devleti, beyliği simgeleyen işaretler arasında 
bu sebepten müziğin de önemli yeri olduğu görülür. Mehter her gün ikindiüstü padişahın 
bulunduğu yerde, ya çadırının önünde ya da sarayda her zamanki yerinde çalardı.” Bkz: 
bilgi için Pakalın, a.e., s. 137. 

9 Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndeki kayıtlarda; Asitane-i Saadet’in geçtiği Mühimme no: 53, 
Hüküm no: 33, tarih 15.CA.992; Mühimme no: 53, Hüküm no: 270, tarih 15.CA.992; 
Mühimme no: 51, Hüküm no: 316, tarih 15.CA.991; Mühimme no: 4, Hüküm no: 90, tarih 
15.CA.967. 

10 Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndeki kayıtlarda; Südde-i Saadet olarak geçen Mühimme no: 
53, Hüküm no: 49, tarih 15.CA.992; Mühimme no: 53, Hüküm no: 77, tarih 15.CA.992; 
Mühimme no: 4, Hüküm no: 232, tarih 15.CA.967. 

11 Bu konudaki bilgiyi aktaran Pakalın, a.g.e., s. 142. 
12 Pakalın, “Bâb” maddesi, a.e., s. 139. 
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da kullanıldığı anlaşılmaktadır. “Kamûs-u Osmanî” de bu anlamda kullanılmasına 

bir örnek olarak “(Zannı kasirâneme göre) fal kitaplarında malûm işaretleri havi zar 

atılıp, yani fal açılıp, filân bâbı tuttu, filân bâbı tutuyor, uğurludur gibi tabirlerden bu 

mânaya intikal etmiş olmalıdır.” denilmektedir. 

 

Cennet kapısı veya insanların düşüncelerindeki “Umut Kapısı” ya da biri kapanınca, 

diğeri açılan Tanrı kapısı, Devlet kapısı gibi kavramlar soyut olarak verilen örnekler 

olmanın yanında, Türkçe’de sıkça kullanılan kapı kapı dolaşmak, kapıyı aralamak, 

kapıya dayanmak gibi kapı ile ilgili dile yerleşmiş cümlelerde kapının önemi 

anlatılmaktadır. Osmanlılarda Sadrazamın bulunduğu yer anlamındaki “Bâb-ı Alî”  

yani “Yüksek Kapı” olarak yer bulmaktadır. Aynı şekilde Bâb-ı âsafi denilen tabir, 

eskiden sadrazam konağı veya Paşakapısı anlamına gelen bir tabirdi. Bâb-ı 

Defterdarî ise Defterdarlık dairesi yerine kullanılan “Defterdar Kapısı” anlamına 

gelen bir tabirdi.13 

 

Diğer yandan Dergâh-ı Âli, mecâzi anlamda saray için kullanılan bir tabirdi. Bunun 

yerine Dergâh-ı Muallâ da denirdi. Farsça bir kelime olan dergâh kapı demek 

olduğu için, Dergâh-ı Âli büyük kapı anlamına gelmektedir. Hükümdar saraylarıyla 

asitane olan tekkelerin kapıları büyük olduğu için bu tabir hem gerçek, hem de 

mecâzi olarak kullanılmıştır. Eskiden memleket padişahın malikânesi, halk da 

bendesi sayıldığı için her şey padişahın makamına bağlanıyordu. Dergâh-ı Âli 

solakları, Dergâh-ı Âli topçuları denilmesi örneklerinde olduğu gibi oldukça yaygın 

kullanılmıştır. Dergâh-ı Âli kapıcıları ise Padişah Sarayı’nın kapı bekçileri hakkında 

kullanılan bir tabir olmuştur. 14 

 

Osmanlılarda “Bâbıâli” kelimesi de böyle bir anlamda kullanılmıştır. Padişah 

saraylarına “Bâb-ı Hümâyun” denildiği gibi sadrazam konaklarına da “Babıâli” ismi 

verilmiştir. İstanbul’un fethine kadar devlet işleri, bütün doğu devletlerinde olduğu 

gibi, padişah saraylarında görülür, vezirlerle devlet erkânı buraya gelerek padişahın 

                                                            
13 Pakalın, a.e., s. 140. 
14 Pakalın, a.e., s. 426. 
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nüfuzu altında divanda devletin ve halkın işlerine bakılırdı. “Divan” ismi verilen bu 

meclis Osmanlıların öncesinden beri vardır. Fatih Sultan Mehmed ise daha önceki 

sultanların zamanındaki kanunların yanında çıkardığı yeni kanunnamede bunu daha 

belirgin kıldı. Divan Topkapı Sarayı’nda ve Kubbealtı denilen yerde kurulmaya 

başlandı. 15 

 

Ülkeleri birbirinden ayıran sınır kapısı, kente giriş çıkışı sağlayan kent kapısı, 

kulelerle desteklenen ve kalkıp inen asma köprülerle donatılan Ortaçağ kalelerinin 

giriş kapıları, tarihsel yapıların özenle süslenen anıtsal taç kapıları, piştaklar veya 

portaller ile önünde nöbet tutan askerlerin korumasında olan devlet yöneticilerinin 

tören kapıları, tapınakların kutsal yolları üzerine kurulan toriiler, pailular veya 

savaşta kazanılan zaferler anısına inşa edilen ve altından törenle geçilen zafer 

takları gibi işlevsel amaçları aşıp, simgesel değer kazanan kapılar, kapı kavramını 

ortaya çıkarmışlardır.16 Topkapı Sarayı'nın ünlü ve anıtsal tören kapıları da bu 

açıdan değer kazanmaktadır.  

 

Tarihin ilk çağlarından itibaren yapıların girişlerinde, özellikle sur ve şehir kapılarında 

kültürlerin inançları ile biçimlenen sembolleştirme anlayışının, bulundukları 

mekânlardaki güç, kuvvet simgeselliğini yansıtan ve tüm dünyaya devletin ve 

imparatorun iktidarı ile bu iktidarının sürekliliğini ifade eden çeşitli mesajlar ileten 

ifadesel anlatımlarında önem kazanarak, kapıların biçimsel mimarilerine etki ettiği 

gözlemlenir. Diğer yandan bu girişlerin önünde yapılan törenlerde de bir ülkenin 

zafer kutlamaları örneği gibi çeşitli işlevsel yönünü açıklayan ihtişamlı mimarilerinin 

de anıtsal kapı mimarilerine etki ettiği anlaşılır. Antik çağlardan itibaren yapılan 

törensel kutlamalarda, mimarilerin girişleri olan kapılardaki veya yüksekçe bir 

balkonda halkı selamlayan hükümdarın bulunduğu mekân mimariyi şekillendirmiştir. 

Erken dönemlerden itibaren Hükümdarın başında şemsiye tutma geleneği ise 

sonraki dönemlerde sayeban ya da Kiborion da denilen (İştar Kapısı’nda da görülen) 

                                                            
15 Pakalın, a.e., s. 137 
16 İzgi, Utarit - Batum Aysel Belde, Kapılar Hafif Bölmeler, Yem Yayın, İstanbul, 2003,  

s. 23. 



 

10 
 

ve mimaride kapının üzerindeki eyvan geleneğine dönüşen oluşumu ortaya 

çıkarmıştır. 17 

 

Kapılar üzerinde yer alan ve saltanat ile ilgili çeşitli figürler ise antik çağlardan 

itibaren görülmektedir. Sargon Erdem’in kitabında 18 “Tek veya çift başlı kartalın 

Avrupa devletlerinde olduğu gibi Türk ve İslam devletlerinde de büyük bir önem 

taşıdığı eskiden beri bilinmektedir. Kartal sultanla yorumlanmaktadır. Bugün de 

“devlet kuşu” şeklinde yorumladığımız ‘’hümâ ve ondan türetilen hükümdara ait, 

sultanî anlamındaki hümâyûn” kelimesinin de hükümdar-kuş ilişkisini ifade ettiği 

bilinen bir husus”  olduğundan bahsedilmektedir. Topkapı Sarayı’ndaki Bâb-ı 

Hümâyûn’da adı geçen Devlet-Sultan Kapısı anlamındaki temada da bu ifade 

edilmektedir. Bu imgelerin devlet kapılarında kullanılması da hükümdara ait simgeler 

olarak anlaşılmaktadır. 

 

Erdem aynı zamanda 19 “Saltanatla ve hükümdarla ilgili yırtıcı kuşların kullanılması 

ile ilgili örneklerde; bazı kaynaklardan Attila’nın sancağında da başı taçlı bir kuş 

(efsanevî kartal, tuğrul) motifi olduğu yazılıdır. Bu da bilinen en eski kartallı bayrağın 

Ural-Altay kavimlerinde kullanıldığını göstermektedir. Diğer yandan Fatımîlerin 

devlet armasının da başı taçlı bir kartal olduğu bıraktıkları eserlerden görülmektedir. 

Yerlerini alan Eyyûbilerin bayrak motifleri arasında da hilâlden başka kartal 

bulunduğu yazılı kaynaklardan öğrenilmektedir. Haçlı Seferlerini konu alan 

minyatürlerde de askerlerinin kalkanlarında hilâl, güneş ve kartal motiflerinin 

bulunduğu görülmektedir. Çift başlı kartalı en fazla seven ve çok çeşitli yerlerde 

kullanan Anadolu Selçuklularında figürün devlet arması veya bayrak motifi olarak 

kullanıldığına dair yazılı belge ve tasvirli kaynaklardan kesin bir bilgi 

edinilmemektedir. Ancak İbn Bibî’nin “Hükümdar çetrînin kartalı sultanların güneşine 

talih kanadını ve tüylerini gerdi ve kudret gölgesini yaydı” cümlesinden, merasimler 
                                                            
17 “Çetr-i Hümâyûn denilen çadır yanında gölgelik anlamına da gelen “çetr”; minyatürlerde 

hükümdar veya önemli kişilerin büyüklüğünü vurgulamak ve diğer kişilerden farkını 
belirtmek üzere başı üzerine konulan veya başı üzerinde taşınan şemsiye biçiminde 
gölgeliktir.” Bilgi için Bkz.: Nurhan Atasoy, Otağ-ı Hümayun- Osmanlı Çadırları, Mepa 
Medya- Barın Ciltevi, İstanbul 2000, s. 50 - 51.  

18 Sargon Erdem, “Çift Başlı Kartal ve Anka Üzerine”, Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, I 
İstanbul 1987, s. 75. 

19 Sargon Erdem, a.e., s. 76. 
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sırasında hükümdarın başına tutulan siyah gölgeliğin tepesinde kartal şeklinde bir 

âlem olduğu öğrenilmektedir.” demektedir. Diğer yandan Erdem’in fikrine göre20 

“Anadolu Selçuklu sultanları arasında I. Alâeddin Keykubad’ın kartal motifine özel bir 

önem verdiği, Kubadiye ve Alâeddin saraylarından başka onun zamanına 

tarihlenmesi gereken Aspendos tiyatrosundaki av köşkünün de bu motifi gösteren 

çinilerle süslenmiş olmasından anlaşılmaktadır. Kubadiye Sarayı’ndaki bir çinide çift 

başlı kartalın göğsüne, Konya kalesinin kapılarından birinin üstüne konduğu tahmin 

edilen bir kabartmada da simetrik iki kartalın arasına “es-sultânî” ibaresinin 

yazılmış olmasından dolayı bu motifin Büyük Alâeddin Keykubad’ın şahsî veya onun 

döneminden itibaren devletin resmi arması olduğu” sanılmaktadır. 

 

Çift başlı kartal-puhu kuşu motifi, X. yüzyıldan itibaren Suriye ve Kuzey Irak’ta 

kullanılıp, Gazne’den Sicilya’ya kadar tanındığı halde Anadolu’da önceden 

görülmemektedir. İlk örneklerine ancak XII. yüzyılın sonlarına veya XIII. Yüzyılın 

başlarına ait Diyarbakır ve çevresindeki Artuklu eserlerinde rastlanmaktadır. Motifin 

kısa süre sonra XIII. yüzyılın ilk çeyreği içinde Anadolu Selçukluları ve onları takiben 

Mengücekoğulları (Divriği kolu) tarafından kullanılması Anadolu’ya Artuklular 

aracılığıyla geldiğini ortaya koymaktadır.  

 

Diyarbakır Ulucamii’nin kapılarından Şah Kapısı olarak bilinen kapının girişi küçük 

bir açıklık olarak görülmektedir. Ancak Sultan ya da şahların giriş kapısı olarak 

bilinen bu kapıdan geçmek için eğilerek geçmek gerekiyordu. Bu da Sultanın 

Allah’ın yüce varlığı karşısında eğilerek bu mekâna girdiğini simgelemektedir. 

 

Caminin diğer çok süslemeli ve Oktay Aslanapa’nın Türk Sanatı isimli kitabında 21 

“batı kapısı” olarak belirtilen kapının sağ yanında yer alan şahin kabartmasında ise 

Selçuklular döneminde hakanlığın simgesi olan şahin süslemesinin kapının girişinde 

olması da adaleti, gücü, özgürlüğü sembolize ettiği anlaşılır. 

 
                                                            
20 Sargon Erdem, a.e., s. 76. 
21 Oktay Aslanapa, Türk Sanatı, İstanbul, 1994, s. 115. 
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Tek veya çift başlı ve kulaklı kartalın tipik bir totemik motif izlenimi vermesine ve 

gayri İslamî bir unsur olduğunu açıkça belli etmesine rağmen, Büveyhîler ve 

Fatımîler gibi Türk olmayan Müslümanlar tarafından da özellikle bayrak motifi veya 

devlet arması olarak benimsendiği dikkati çeker. Bu da devlet kavramındaki güç 

iktidar simgesinin bayrağa taşındığını gösterir. 

 

Bu motifin XV. yüzyılın sonuna kadar kullanılmasına karşı, Şaman inancını 

benimseyen Türklerin diğer kutsal hayvanlarından olan kurt ve ayı gibi hayvanlar 

İslâmiyet’in kabulü ile artık kullanılmamışlardır. Diğer yandan Hz. Muhammed’in 

siyah bir kumaştan olan en ünlü sancağının, Türkçe’de “kartal, şahin, atmaca, 

tavşancıl, vb.” anlamına gelen Ukab adını taşımasından kaynaklanmaktadır.22 

 

Diğer yandan Türklerde ölen hükümdarların çetr ve sancakları bir hürmet alâmeti 

olarak türbelerine konuluyordu. I. Alâeddin Keykubad’ın çetri ve sancakları 

bulunduğu da açıktır. Sultanın oturduğu daimî saraydan başka nadiren ve kısa 

süreler için kaldığı köşklerinde bile çift başlı kartal motifli çinilerle süslendiği 

görülmektedir. 23 

 

Sargon Erdem kitabında,24 X - XV. yüzyıllar arasında Türk-İslam sanatında bir 

süsleme unsuru olmaktan çok koruyucu güce sahip, dini-sihrî bir sembol niteliğiyle 

kullanıldığı görülen ve genel olarak “Çift Başlı Selçuk Kartalı” adıyla bilinen çift başlı 

kartal motifinin menşeinin araştırıldığında çok eskiye uzandığının görüldüğünü” 

söylemektedir. 

 

Çift başlı kartal motifi ilk defa Anadolu’da, M.Ö. II. binyılın ikinci çeyreğinde Hititler 

tarafından dini-resmi bir arma gibi kullanılmaya başlanmış, ancak bir veya iki yüzyıl 

süren bu kullanımdan sonra bundan vazgeçilmiştir. Üsluplaşmış şekli, kanatları düz 

ve tam açık, pençeleri genellikle arkaları birbirine dönük iki tavşana basar vaziyette 
                                                            
22 Sargon Erdem, a.e., s. 76. 
23 Sargon Erdem, a.e., s. 76. 
24 Sargon Erdem, a.e., s. 76. 



 

13 
 

olan çift başlı Hitit kartalı, Mezopotamya kültürlerinden gelen, arkaları birbirine 

dönük iki aslan, iki geyik ve iki boğanın sağrılarına basan, kanatları düz ve tam açık 

aslan başlı Sümer efsane kuşunun (imdugud) devamı niteliğindedir. Gerek 

Hititler’de, gerekse bu motifi benimsemiş Türk-İslâm, Germen, Bizans, İslav ve hatta 

Meksika’nın Aztek kültürlerinde tek başlı normal kartalın çift başlı kartaldan daha çok 

sevilmesi ve önem taşıması mitolojilerinden gelen özelliklerine bağlıdır. 25 

 

Çift başlı Türk-İslam kartalının sivri uçlu kulaklarına bakarak, Selçuklu yapılarındaki 

bazı örneklerin gösterdiği bu kuşların doğan ve karakuş oldukları ileri sürülmüştür. 

Ancak tarihi kaynaklarda sürekli kartaldan söz edilmesi 26 bunların kartal olduğunu 

ifade etmektedir. Orta Asya ve Anadolu Selçuklu sanatlarında tek başlı kartallarda 

da görülen sivri kulaklara, ilk defa M.Ö. V. yüzyıla ait Altay bölgesi kurganlarındaki 

buluntularda rastlanmaktadır. Figürdeki kulakların puhu kulağı olduğunu ortaya 

koyan, Altay Şamanizminde en önemli varlığın, Yaratıcı Tanrı ile insanlar arasında 

ilahî aracı olan ve onları kötü ruhlara karşı koruyan puhu olduğu, kamın yani 

şamanın insanlar arasında onu temsil ettiği ve hastaları tedavi ederken kötü ruhları 

kovalaması amacıyla puhu beslediği bilinmektedir. Elbisesinin omuzlarına ve 

kollarının altlarına boydan boya puhu tüyü takılı olan Altay kamının kıyafetlerinde 

kendisinin bir puhu kuşu kimliğine büründüğü anlaşılmaktadır. “Omuzlarındaki tüyler, 

ayin sırasında şaman ile kurbanlık hayvanı yukarı âleme taşıyan iki kartal veya 

şahini temsil etmektedir.” Altay kamının suretine girdiği kutsal puhu ile kartal 

karışımından oluşan kuştan, puhu kartalla normal büyüklükte, kulakları sivri tüylü bir 

kuştur. Konya kalesinin giriş kapısı üzerinde bulunan ve sonradan bir gezgin olan 

Leon de Laborde tarafından çizimi yapılan, ancak bugün mevcut olmayan 

cepheden, sivri kulaklı yırtıcı kuş figürünün de puhu olduğu anlaşılmaktadır.27 

 

Kartal figürünün gökte süzülürken dünyanın ek keskin gözüne sahip olduğu ve 

göklerin hakîmi olduğu kabul edilmektedir. Ancak geceleri ise puhu kuşu her şeyi 

görebilecek bir göze sahip olabilirdi. Şamanizm’de bu iki kuşu birleştirerek, gece ve 

gündüz göklere hakîm olan, Yaratıcı tanrının temsilcili olan bu kutsal figür ortaya 
                                                            
25 Sargon Erdem, a.e., s. 76. 
26 Sargon Erdem, a.e., s. 73. 
27 Sargon Erdem, a.e., s. 74. 
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çıkmıştır. İslâmiyet’te ise Allah’ın el-Basîr (her şeyi gören) ve es-Semî (her şeyi 

işiten) özellikleri bu kuşun özelliklerini hatırlatmaktadır. 

 

Şamanik değerini kaybedip, puhu-kartal kuşunun siyasi armaya dönüşmesinden 

önce özellikle mimaride binaları kötü ruhlara karşı korumak amacıyla kullanıldığını 

göstermektedir. Motifin en eski tarihlerinden birisi; Gazne Sarayı’nın (XI-XII. yüzyıl) 

mermer kabartmalarındaki bir kemer içinde duran ve iki eliyle bir lobut tutan 

muhafızın iki yanında kemer boşluklarındaki çift başlı kartal olarak yer alırlar. 

Muhafızın yukarı doğru bakması ise sarayın semasını kötü ruhlara karşı koruduğunu 

göstermektedir.28 Bu kuşların koruyucu özelliğinin İslâmiyet’ten sonra da devam 

ettiğini tahmin edebiliriz. 

 

Ayrıca İslam tasvir sanatında en sevilen motiflerden biri olan tavus kuşu, çift başlı 

kartal gibi hayat ağacıyla bütünleşmekte ve ölümsüzlüğü sembolize etmektedir, 

tavus kuşu gibi Doğu ve Batıda da kutsal tanınan horozun ise hayatın bekçisi olarak 

kabul edildiğini görmekteyiz. 29 

 

Bir diğer arma olarak kullanıldığı düşünülen aslanlar hakkında; Mevlanâ’nın 

Mesnevî’sinde “Biz aslanlarız ama bayraklardaki aslanlarız; onların oynayışı, 

saldırışı soluktan soluğa yel yüzündendir” sözleri bayraktaki aslanların Selçuklularda 

iki başlı doğana rastlandığı gibi kalelerde, paralarda, kumaşlarda hemen hemen her 

yerde rastlanılan aslanları ifade etmektedir. XIII. yüzyılın ikinci yarısında Anadolu’da 

dalgalanan bayraklarda aslan figürünün bulunduğunu şüpheye yer bırakmayacak 

derecede açıklıkla ortaya koymaktadır. Selçuklu sikkelerinde tek veya çift başlı 

kartal motifinin hiç bulunmamasına karşın, II. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanındaki 

sikkelerde (Hammer’e göre sancağında da) şîr u hûrşid (aslan ve güneş) motifinin 

yer aldığı, mimari eserlerinde ise aslanın kartaldan daha yaygın kullanıldığı, 

Selçuklu şahıs adları arasında Tuğrul ve Togan gibi birkaç kuş ismine karşı, aslanın 

Alp Arslan, Kılıç Arslan, Kara Arslan, Artuk Arslan, Yuluğ Arslan, Togan Arslan, 

                                                            
28 Sargon Erdem, a.e., s. 74. 
29 Sargon Erdem, a.e., s. 75. 
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Kulan Arslan ve Arslan, Arslanşah gibi hepsi de hükümdar adı olmak üzere çeşitli 

şekillerde kullanıldığı ve aslanın hükümdarlık âlameti olarak kartaldan çok daha eski 

olduğu anlaşılmaktadır. 30 

 

Erdoğan Merçil’in yayınında31 “Hükümdarlığın saltanat alâmetlerinden birinin taht 

olduğu ifade edilmektedir. Taht hükümdarın maddi sembollerindendir. Hükümdar 

cülûslarda, resmî kabul ve olağanüstü merasimlerde taht üzerinde otururdu. 

Selçuklulardan Tuğrul Bey’in kendisini Bağdat dışında karşılamaya gelen halifelik 

veziri Reis el-Rüesa İbn el-Müslim’i tahtında oturarak kabul ettiğini” söylemektedir. 

 

Erdoğan Merçil aynı yayında Hükümdar alâmetlerinden birinin çetr olduğunu da 

söylemektedir. Büyük Selçuklular döneminde Selçuklu Sultanları hükümdarlık 

alâmeti olan çetri, başları üzerinde taşımışlardır. Emîr Ayaz’ın Berkyaruk’un oğlu 

Melikşah için hazırlattığı saltanat alâmetleri içinde çetr de bulunuyordu. Sultan 

Tuğrul Bey Nişabur’a girdiği zaman (Mayıs 1038), başı üzerinde kırmızı renkli ipekli 

kumaştan yapılmış bir çetr taşıyordu. Hanedan üyeleri ise bir hükümdarlık alâmeti 

olan çetri sultanının izin vermesiyle kullanabiliyorlardı. Sultan Melikşah Emîr el 

Ümera ünvanlı amcası Osman b. Davud’a nevbet merasimi icrasına müsaade 

ederek siyah çetr vermişti.32 

 

Türklerde ise Büyük Selçuklular döneminde çetr ile ilgili olarak Erdoğan Merçil’in 

kitabında33 “Çetr (Şemse-Mizalle) olarak tanımladığı hükümranlık alâmetlerinden 

olan çetrin lugat manasının güneşten muhafaza için baş üzerinde tutulan güneşlik 

ve şemsiye ile çadır manasında olduğu ve kelimenin aslının Sanskritçe olduğu” 

söylenmektedir. Aynı zamanda “çetr İslâmiyetten önceki İran yazı ve resimlerinde 

görülen ve hükümdarların savaş için sefere çıktıklarında veya alayla bir yere 

gittiklerinde kullanılan şemsiye de “çetr” olarak adlandırılır. Bu çetr bir mızrak 

                                                            
30 Sargon Erdem, a.e., s. 77. 
31 Erdoğan Merçil, Erdoğan Merçil, Selçuklular’da Hükümdarlık Alâmetleri, TTK, Ankara, 

2007, s. 72. 
32 Erdoğan Merçil, a.e., s. 104. 
33 Erdoğan Merçil, a.e., s. 103, 104. 
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üzerinde havada küçük bir kubbe şeklinde açılmakta ve ata binmiş bulunan 

hükümdarların başı üzerinde tutulmaktadır. Selçuklu sultanları yada hükümdarlık 

alâmeti olan çetri başları üzerinde taşımışlardır.” demektedir. Bu çadır-şemsiye 

görüntüsü Osmanlılarda sultanın bulunduğu mekân üzerindeki bir kubbe ve sayeban 

olgusunu doğurmuştur.  

 

Nesimi Yazıcı ise kitabında34 “Kutadgu Bilig’deki katıylara göre, vezire, makamı ile 

uygun olan bir unvan ile tuğ, davul, zırh, hil’at, süslü eyer takımı, at ve şüphesiz 

vezirlik mührü verilirdi. Kaşgârlı Mahmud ona siyah ipekten bir çetr de verildiğini 

yazıyor.” diyerek çetrin bu dönemde de kullanıldığını bahsetmektedir. Bu da 

gösteriyor ki; Türklerde çetr motifinin çok eski bir geçmişi bulunmaktadır. 

 

Ayrıca çetr ile ilgili bir çalışmada da35 “Yavuz Sultan Selim’in Çaldıran Savaşı 

öncesinde ordu konakladığında, padişahın çetrinin rengârenk olduğunu ve 

bukalemun gibi parladığından bahsedilmektedir. 

 

Kapılardaki hükümdarların gücünü ve kuvvetini gösteren bu simgesel tasvirler, 

Topkapı Sarayı’nın kapılarında yazılarla ifade edilmek istenmiştir. Saltanatın ve 

devletin ve Sultanın dünya üzerindeki egemen gücü, ilâhi adalet duygusu ve 

Tanrının yeryüzündeki adaleti dağıtan görevlisi olarak anıtsal saltanat kapıları 

üzerinde yazı ve kitabelerle açıklanmaktadır. 

 

Osmanlı Saraylarında ve Selâtin camilerinde de Hünkâr mahfilleri gibi Sultanın 

bulunduğu Saltanat mekânlarında, bazen de bu mekânların girişleri üzerinde 

saltanat kitabeleri yer almaktadır. Bunların simgesel olarak kullanılarak buradaki 

devletle, sultanla ile ilişkisi üzerine İslam Saraylarının anıtsal kapıları üzerinde de 

çok sıkça yer alan Kur’ân’daki ayetlerle mekânın önemi hatırlatılmaktadır. Örneğin; 

                                                            
34 Nesimi Yazıcı, İlk Türk-İslâm Devletleri Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 

2005, s. 144. 
35 Abdurrahman Sağırlı, Keşfi Selimnamesi, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi 

Bölümü, Yüksek Lisans Bitirme Tezi, İstanbul, 2005, s. 45. 
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Edirne Selimiye Camii hünkâr mahfilindeki yazılardan bir örnekte; Kur’andan Şuara 

26/83 Suresi “Ya Rabbi bana hakîmane bir hükümranlık ihsan et ve beni buna layık 

olanlar zümresine kat ve beni o nimet dolu cennetlere vâris olanlardan eyle!” bir 

yönetici için dilenen en iyi duadır.  

 

Eminönü Yeni Cami hünkâr kasrında ise devletin temel inancını yansıtan Kelime-i 

tevhîd ve bilinen zafer ile ilgili ayete (Saf 61/13) ek olarak “Şüphesiz Allah her şeye 

kadirdir” ayeti de yazılıdır. Böylelikle yaratıcının sınırsız kudreti vurgulanmaktadır. 

Diğer yandan “Tevekkeltü ‘alâ’allâh lâ havle ve lâ kuvvete illâ bi’llâh”: “Allah’a 

güvenir, ona dayanırım. Güç ve kudret tamamen Allah’ın sayesindedir.” Bu 

kavramlar güç ve kudret ile Allah’a dayanmayı göstermektedir. Hünkâr kasrında 

kullanılan bu temaların benzerlerini Topkapı Sarayı’ndaki Bâb-ı Hümâyûn, 

Bâbu’sselâm, Bâbu’ssaâde’nin de girişinde görebilmekteyiz. 
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1.1. Mimarlık Tarihinde Kapının Gelişimi 

 

1.1.1. Kapının Mimari Tanımı 

 

Etrafı kapalı olan bir yere veya binaya girip çıkmak için yapılan ve açılıp, kapanan 

kanatlarla örtülen boşluklara kapı ismi verilmiştir. Bazen bu kanatlar olmadığında 

geçit boşluklarına da kapı girişi veya giriş ismi verilmektedir. Kapılar yan taraflarında 

iki ayak ve bunun üstüne oturtulan bir atkı ya da bir kemer ile bu açıklığı kapamaya 

yarayan bir veya birçok kanat ile yapılmıştır.36  

 

Kapıların üzerinde yer alan saçak, korniş, mukarnas37 vb. mimari unsurlar ve 

donanımlar her kültürün mimarisinde farklıdır. Ancak Türk Mimarisinde benzer biçim 

ve süsleme örnekleriyle sürekliliği olan ve portal denilen anıtsal girişlerde üçüncü 

boyutu ve derinliği veren unsur mukarnaslardır. Bunlar sadece birer oyuk olmaktan 

daha öte süslemelerinin yanyana ve üstüste sıralanmaları ile ve oyuklarındaki ışık-

gölge oyunları ile sınırları belirli çizilebilen bir mekân tasarımını sağlamak yerine 

gözleri oyalayan araştırıcı ve bir süsleyici mekân oluştururlar. Türk Mimarlığı’nda 

farklı biçimlerde kullanılan mukarnaslar, Arap Mimarisi’ndeki benzerlerinden farklı 

olarak kullanılmıştır. Mukarnasların kapı tepeliklerinde kullanılması ile daha derinlik 

kazanan kapılarda da anıtsal bir görünüm elde edilmiştir. Mukarnasların içeriye 

doğru dar bir satıh oluşturan parçaları pah olarak, üçgen prizma olan kısmı badem 

ve dişler ile püskül gibi isimlendirilen kısımları bulunmaktadır. 38 

 

                                                            
36  Celal Esad Arseven, a.g.e., s. 941. 
37 Mukarnas için “Yunanca’daki anlamıyla bazı mağaralardaki tavandan damla olarak sarkan 

uçları sivri taş parçalarına, Avrupa’da mimaride “stalâktit” adı verilmiştir. Türk mimarisinde  
de girgin bir kısmı daha taşkın bir kısma bağlamak ve o taşkın kısmın altında bir dayanak 
olmak üzere birer destek özelliğinde konulan taştan veya tuğladan olan parçalara da aynı 
biçimde “stalâktit” veya “mukarnas” ismi verilmiştir. Menşei Orta Asya olan ve Türk 
mimarisinin en özel unsuru sayılan mukarnaslar, Türklerden Araplara geçmiş, ve Karnas 
kelimesi ile Arap mimarisinde de kullanılmıştır.” Bkz.: Celal Esad Arseven, a.e., s. 964-965. 

38 Celal Esad Arseven, a.e., s. 966. 
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Taç kapılarda iki ayrı biçimdeki kemerlerin üst üste gelmesi, mükemmel bir düzen 

meydana getirir. Bu düzenlemenin mimari açıdan, üstte bulunan sivri kemer alttaki 

kemerin üzerine binecek olan ağırlığı yanlardaki ayaklara aktarmak sureti ile statik 

bir vazife görürler.39 

 

Kapı mimarisine katılan unsurlardan biri olan kitabeler de özellikle Türk Mimarisinde 

kullanılan en önemli unsurlardan biridir. Büyük binaların ve abidelerin kapıları 

üzerinde taşa kazılmış veya yontulmuş kitabeler, binanın ne olduğunu, kimin 

tarafından ve hangi tarihte inşa olduğunu gösterir. Etrafı silmeler, kordonlar ile 

çevrilerek levhalar halinde ayrılmış, kapı kanatlarının çatmaları arasındaki boşluğu 

kapatan kısımlara kitabeler ismi verilir. Bunlara ayna ismi verilmektedir. Bu 

kitabelerin içine bazen kabartma veya renkli boyama ile süsleme yapılmaktadır.40 

 

Kapılarda zemine kadar inen bu açıtlar çeşitli biçimlerde geniş, yüksek, dar veya 

alçak yapılmışlardır. İki ayağın arasına konulan eşik denilen taşın ise özelliği iki 

ayağın alt uçlarının birbirlerine yaklaşmasına ve nedenle kapının çökmesine engel 

olmaktır. İçeriye yağmur sularının girmesini engellemektir. Her ikisi de birer açıttan 

başka olmayan kapılarla pencerelerin arasındaki fark ise pencerelerin binaya ışık 

girmesi, kapıların ise dışarı ve içeri girip çıkmak için yapılmış olmalarıdır. 41 

 

Selçuklu Mimarisinde büyük derecede önem verilen ve kesme taştan yapılan taç 

kapılara Farsça ön kemer ve cephe kemeri anlamına gelen “Piştak” veya “Başkapı” 

anlamında “Serder” ismi veriliyordu. Türkistan’daki pek çok binanın cephesinde 

taçkapılar yapılmıştır. Camiler, medreseler hanlar v.b. binalarda en göze çarpan ve 

en süslemeli kısımlar kapılardır. Osmanlılarla da bunun benzeri kapılar vardır. 

Ancak Selçuklulardaki gibi bir cephe öneminde değildirler. Yine de İstanbul’da 

Bayezıd ve Süleymaniye Camileri’nin iç avlularındaki kapılar, taç kapı biçiminde 
                                                            
39 Esin Kiremitçi, “Topkapı Sarayı Tak Kapıları (Portaller)”, İ.Ü.E.F, Sanat Tarihi Bölümü 

Bitirme Tezi, İstanbul 1975, s. 2. 

40 Celal Esad Arseven, a.g.e., s. 1101. 

41 Celal Esad Arseven, a.e., s. 941. 
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anıtsal olarak düzenlenmiştir. Türk Mimarisi’ndeki Taç kapılar bina ve cephe ile 

bütünleşmişlerdir ve binanın dışında değildirler. Batı Mimarisi’ndeki Gotik katedral 

kiliselerinde de bunun benzeri olan abidevi taç kapılar yapılmıştır. Bunlar genellikle 

binaların cephesini işgal eden üç taka ayrılmış kapılardır. Kapının açıtı, boşluğu, 

büyük olunca üzerine konacak olan büyük takın ağırlığa dayanabilmesi için kemer 

ikiye bölünerek ortaya bir ayak konularak yapılmışlardır. Bu taç kapılarda kavisi 

oluşturan baş kemerle üstün taşı arasında kalan kemer taşı bulunmaktadır. Bu 

kısımlar genellikle kabartma resimlerle süslenirdi. Kapı ayakları da heykel ve 

kabartmalarla süslenirdi.42 Ancak Türk Mimarisi’nde taç kapıların büyük kemerleri 

altına gelen giriş kapıları Gotik mimaride olduğu gibi ikiye ayrılmazlar. Üzerlerine de 

düz atkı konulmaz. Bunların üzeri basık kemer biçiminde yapılır ve bu kemerle 

üstündeki büyük kemer arasındaki kısım da mukarnaslarla birleştirilirdi.  
 

Osmanlılarda rahatlıkla herkesin girebildiği kapılara “Cümle Kapısı” ismi verilmiştir. 

Ancak cümle kapısı aynı zamanda taç kapı olduğu gibi genellikle bütün taçkapılar bir 

cümle kapısı olarak değerlendirilemez. 

 

Osmanlılarda sivri kemerlerin kullanılmasıyla biçimlenen bu kapıların altlarında daha 

küçük ve basık kemerli bir kapı vardır. Taç kapıların sivri kemerli ön kısmı ile basık 

kemerli içerlek kısmı arasındaki duvar kalınlığında iki taraflı duvar hücreleri ile tezyin 

olunarak ferah bir geçit yapılmıştır. Bu kapıların binaya göre küçük yapılmasının 

başlıca sebebi, dışarıdaki sıcak veya soğuk havanın içeri girmemesi içindir. 43 

 

Mimari bir unsur olan mukarnas ortaya koyduğu hacim, plastik ifade, ışık gölge 

değerleriyle önemli bir süsleme elemanı olmuştur. Mukarnas Osmanlı Mimarisi’nde 

yeni bir ifade ve çeşitlilik kazanarak, sarkıtlı örnekler ve ters laleler ile varlığı 

sürdürür. Özellikle Türk Mimarlığında kullanılan mukarnaslar; içbükey konik 

kuruluşunda, uç noktaya doğru genişliği azalan, yatay sıralar halinde dizili mukarnas 

hücreleri ile paralel düşey düzlem geçişlerini sağlar. 

                                                            
42 Celal Esad Arseven, a.e., s. 944. 
43 Kiremitçi, a.g.e., s. 2. 
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Kapı kavsarasında sıkça mukarnasın kullanıldığını görülmektedir. Kavsaranın üçgen 

şeması, kapı ekseni üzerindeki tepe noktasına doğru daralan bir şekillenme gösterir. 

Kapı girintisini, tabanda 90 derecelik açılarla birleşen üç düşey düzlemi, kademe 

olarak ileri çıkan mukarnas sıraları ile yükseldikçe daralan ve derinliği azalan bir yay 

şeması meydana getirerek, tepe mukarnası üzerinde 0 derecelik açıya ulaşır. 

Silmeler kapılarda yüzey alanlarını bölümleyen veya çerçeveleyen, onlara belirginlik 

sağlayan elemanlardır. Yüzeyleri süslemesiz, dışbükey, içbükey silmeler yalın 

görünüşleriyle dikkati çeker. Silmeler biçim ve özelliklerine göre, düz silme, çubuk 

silme, kaval silme, çukur silme, halat silme, ikili örgü silme olarak görünüşlerini 

açıklayan isimlerle isimlenmişlerdir. Anadolu Selçuklu mimarisinde özellikle 

kapılarda köşeli, sivri, yıldız, girintili veya sivri tepelikli üçlü girintili saçak silmeler, 

yüzeylerde üç boyutlulukla beliren bir kademelenme yaratırlar.  

 

Anadolu Selçuklu mimarisinde kapılarda en çok kullanılan mimari süsleme 

unsurlarından biri olan mukarnaslı kavsaralar ise, kapı açıklığının üstünde bulunan 

üçgen şemalı, konik biçimli süslemeler olarak örneklerini verirler. Aksaray- Kayseri 

yolunda Alayhan’ın kapalı bölüm kapısının mukarnaslı kavsarası (XII. yüzyıl sonu) 

üçgen şemalı, yedi mukarnas sıralıdır. Konya Aksaray yolu Sultan Hanı Avlu 

Kapısı’nın mukarnaslı kavsarası (1229) geçmeli söveli atkı taşı vardır (Resim 27). 

Süleymaniye Cami Avlu Kapısı’nda ise ters laleler, sarkıtlar, aşağı doğru açılan bir 

görünümdedirler. Avlu kapısı alınlığı, düşey düzlemden alınlığa geçmek için 

mukarnas sıraları kullanılmıştır. 

 

Kapılarda yer alan süsleme unsurlarından biri de taş, mermer ve tuğla 

kaplamalardır. Bunlar genellikle kapılarda enli çerçeve kuşakları olarak 

kullanılmıştır. Konya Karatay Medresesi Portali’nde (Resim 16) kapının üst 

bölümünde dikdörtgen, birbirine geçmeli v.b. mermer kaplamalar kullanılmıştır. 

Tuğla kaplamalar tuğlaların düşey aralıklarla, yatay olarak kullanılması (sepet örgü) 

veya yatay ve düşey olarak çeşitli biçimlerde örülmesi ile düzenlenmişlerdir. Sırlı 

tuğla kaplamalar, geometrik görünüşe katılan renk unsuru ile mimari ifadeye ayrı bir 

değer vermişlerdir. Geçmeli kemer ve söveler kapının yanını üç yandan çeviren 

mimari elemanlardır. Kemer ve söveyi meydana getiren taşların iki renk olarak yivli 



 

22 
 

geçmelerle kemer ve söveyi oluşturmasıyla oluşurlar. Geçmeli kemer ve söveler 

özellikle yay kemerli veya düz atkılı kapı açıklıklarında kullanılmışlardır. Bunlar 

mimari süsleme unsurları ayrıca süsleme özelliği olan kemer şekillerini de 

oluştururlar. Konya Sahip Ata Cami Portali’nde (Resim 21) kapının iki yanında üst 

bölümlerde tuğla kaplamaların oluşturduğu yazılar biçiminde düzenlendiği 

görülmektedir. 

 

Konya Karatay Medresesi (1251), Kapıda kapı sövesinde (Resim 16) beyaz ve gri 

mermerin kullanıldığı geçmeli bir söve yapılmıştır. Bu sövenin ağırlığını alta 

geçirmemek için 6 cm.lik bir boşluk bırakılmış, askıda olan söve ile sövenin ağırlığı 

doğrudan yanlara aktarılmıştır.  

İran’daki Selçukluların mimaride kullandıkları tuğla ve stuco malzemesinin yerini 

Anadolu’da bulundukları yöreye bağlı bir özellik olarak karşımıza çıkan taş malzeme 

almıştır. Büyük Selçuklular devrinden Anadolu Selçukluları, Beylikler ve Osmanlı 

yapılarında devam eden süreklilik gerek süsleme, gerek mimari ve portal gibi 

elemanlarla devam etmiştir.  
 

Mimaride özellikle kapıların üzerinde yeralan yazılar inşa, vakfiye ve mimar, usta 

kitabelerinin yanında genellikle ayet ve hadislerle taşıdığı dini muhteva ile yapıların 

en önemli yerlerinde kullanılmıştır. Kur’ân’ ın Allah Kelâmı olmasının, yazıya önem 

verilip, mimari süslemede yer almasında büyük bir yeri olmuştur. Anadolu’da genel 

olarak kitabelerde yeralan kıvrık dallı zemin, yazı unsuru ile dengeli bir birlik içinde 

kullanılmıştır. Konya İnce Minareli Medrese ve Mescidi’nde (1265) yazı kapının 

kuruluşuna katılan bir unsur olarak değerlendirilmiş ve erken sayılacak bir dönemde 

yapının cephesinde mimari süslemenin ana yapısını meydana getirmiştir (Resim 

23). Süsleme olarak kullanılan yazının ise kûfi, sülüs ve nesih gibi çeşitleri 

bulunmaktadır. Anadolu Diyarbakır Ulucamii’nde çiçekli kufi kitabe ve bazı harflerin 

kolları çeşitli düğümler yürek şeklinde düğümle bağlanmış olduğu görülür. 

 

Erzurum Çifte Minareli Medrese (XIII. yüzyıl sonu) kapısında minare kaidesinde 

görülen dairenin içinde yıldız düzenlemesi biçiminde “Kelime-i Tevhid” yer almıştır 
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(Resim 17 -18). Karahanlı’lara ait olan Özkent, Celalettin Hüseyin Türbesi’nde 

(1152) tuğladan hazırlanan harflerle kıvrık dallı zemin üzerinde nesih kitabe yapının 

kapısı üzerindedir. Merv’deki Sultan Sencer Türbesi’nde (1157) ise kıvrık dallı zemin 

üzerinde nesih kitabe vardır. Tokat Gök Medrese (XIII. yüzyılın ikinci yarısında, 

yapının eyvan cephesinde, kıvrık dallı bir zeminde nesih kitabe yer alır. Nesih 

yazının incelme ve kalınlaşma özellikleri açıkça görülmektedir. Konya İnce Minareli 

Medrese Kapısı’ndaki (1265) düğümle birleşen ayet kitabesi, sülüs yazısı olarak üç 

boyutlulukla düzenlenmiştir. (Resim 23). Osmanlı dönemi Edirne Şah Melek Paşa 

Camii’nin (1429) kapısında kufi bir kitabe vardır. “Allah Gani” sözü sürekli olarak 

tekrarlanmaktadır. Bu harflerin içi de firuze çini olarak işlenmiştir. Edirne Üç Şerefeli 

Camii (1448) avlu girişinin iki yanında bulunan iki kitabede sıraltı tekniğinde Sultan 

II. Murad’ın ismini verilmiştir. Üstte firuze kufi harfleriyle bir ayet vardır. Soldaki 

kitabe beyaz harflerle ve sıraltı boyama tekniğinde yine “Es Sultan bin Mehmed 

Han” beyaz harflerle “Kelime-i Tevhid” olarak yazılmıştır (Resim 31). Süleymaniye 

Camii avlu kapısında (1557) sülüs kitabe yer alır. Konya, Karatay Medresesi 

girişinde ise Satrançlı kufî yazı vardır. (Resim 16) 
 
Yüzyıllar boyunca Türk Mimarisinde devam eden süreklilik ile yapıların en önemli 

bölümü olarak düşünülen kapılarda, süsleme ve biçim özelliklerini kazandıran üslûp 

birliği, Osmanlı dönemine kadar dini yapılardaki, eyvan düzenlemeleri ve 

mukarnasların kullanılması ile anıtsal cepheli kapılar biçiminde gelişme çizgisini 

devam ettirmiştir, ancak Saray kapılarında mukarnasın kullanılmadığını, ölçülerin 

daha küçük ölçeklerde ele alındığı görülmektedir. Topkapı Sarayı kapılarında ise 

geleneksel Saray plânındaki şemanın etkili olduğu anlaşılmaktadır. Türk 

Mimarisi’nde kapıların anıtsal ölçülerde ve süslemelerin en yoğunlaştığı yer olarak 

kullanılması, Saray avlularının arka arkaya bağlandığı yüksek duvarlarında ise 

anıtsal ölçülerde kapılar kullanıldığı anlaşılmaktadır. 
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1.1.2. Mimarlık Geleneklerinde Kapının Yeri 

 

İlkçağlardan itibaren insanlar barındıkları yerlerin girişini, soğuktan korunmak ya da 

tehlikelerden saklanmak düşüncesiyle kapatmışlardır. Yüzyıllar boyunca 

uygarlıkların gelişmesi ile kapıların girişleri özel bir anlam ve önem kazanmış, 

kapılar da kültürlere göre fonksiyonel olarak biçim kazanmışlardır.  

 

Mimarlığın tarihi gelişimi içinde fiziksel olarak mekânların kapıları da bulundukları 

bölgenin iklim özellikleri, yapısal özellikleri ve kültürüne bağlı olan etkenler 

doğrultusunda gelişmiş ve şekillenmiştir. Farklı kültür ve mimari özelliklerin 

şekillendirdiği yapılarına rağmen, binlerce yıl kapı mimarisi bir yandan işlevsel 

özellikler, diğer yandan savunma olgusunun biçimlendirdiği mimarilerini diğer 

kültürlerle kaynaştırarak sürdürmüştür. 

 

İnsanların doğal mağaralara sığınması, yamaçlar veya toprağı kazarak barınma 

evresi aşıldıktan sonra, toprak üstünde yükselen yapı yapma geleneği başlamıştır. 

Hitit uygarlığının Alacahöyük'teki yer kapısı-Sfenksli kapı, Boğazköy'deki Kral kapısı, 

Aslanlı kapı, Yazılıkaya açık tapınak odalarının giriş düzenlemeleri kapıyı ritüel 

değerlerle birlikte yerleşim dokusunun önemli değerleri olarak belirler.44 

 

Bâbu’sselâm ve Top Kapı’da da örneğini gördüğümüz bir mimarideki anıtsal girişin 

iki yanındaki kulelerin görünümü, çağlar boyunca devam eden bir sürekliliğin devamı 

olduğunu kanıtlayan örneklerdir. İlk olarak savunma amacı ile yapılmış bu 

mimarilerde genellikle kapılar, sur duvarlarından ileriye doğru çıkıntı yapan iki 

kulenin koruduğu yapılardır. En eski örneklerden olan Urartu askeri mimarisi ile Hitit 

askeri mimarisindeki kapıların iki yanında, anıtsal kuleler tarafından desteklenmesi 

fikri ile kapılarda yer alan ikonografi ve dini konularda da görülen benzerliklerin çok 

daha erken dönemlere indiği Anadolu’daki Aşağı Fırat Havzasında, Demir Çağı II. 

evresine tarihlenen Kale Kapısı’nda (Kaleköy Kalesi’nin Güney Girişi) rastlanılması, 

                                                            
44Utarit İzgi- Belde Aysel Batum, a.g.e., s. 26. 
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kuleli kapı mimarisinin geçmişten beri sürekliliğini açıklamaktadır.45 Biçimsel olarak 

kapıların iki kenarında yer alan bu kuleler çok eski dönemlerden beri kullanılmıştır. 

Örnekler araştırılacak olursa iki kuleli anıtsal kapıların kökeninin ise Mısır ve Yakın 

Doğu olduğu anlaşılmaktadır.46 

 

Asur mimarisinde görülen girişlerin iki yanında yer alan ve kapıları koruduğu 

düşüncesi ile kullanılan Lamassu denilen insan başlı boğa betimlemeleri gibi 

değişik kültürlerdeki kapı mimarisini şekillendiren çeşitli unsurlar ise dini ve kültürel 

inançlarla çeşitlenmişlerdir. 

 

Tarihin çok eski çağlarından beri bir şehrin veya mimarinin korunmasının özellikle de 

bu yapılara girişi sağlayan kapıları korumak amacıyla tanrıların himayesine 

bırakıldığı görülmektedir. Bu şekilde hazırlanan tanrı tasvirlerinin genellikle Yunan 

şehir kapılarında veya mimarisinde görüldüğü ancak antik çağlarda da örneklerinin 

bulunduğu anlaşılmaktadır. Çok eski bir örneğinin (M.Ö. 3300’deki uygarlığa ait) 

Malatya-Orduzu’daki Aslantepe’nin ilk insanın şehirleştiği merkezdeki kompleksin 

içinde tapınak olarak kullanılan bir odanın girişinin iki yanındaki oturan tanrı tasvirleri 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer yandan Anadolu’da da Urartu kapıları ve Kuzey 

Suriye kapılarından başlayarak Hitit dönemine ait yapıların kapılarında koruyucu 

figür olarak arslan kullanılmıştır.47 Bazı örneklerde antik çağlarda kapılarının 

girişlerine köpek kurban edilir, böylelikle köpeklerin havlayarak kötü ruhları 

kaçırmasına inanılırdı. 

                                                            
45 Altan Çilingiroğlu, a.g.e., s. 42. 

46 Akarca’nın bahsettiğine göre; Kulelerin kapıların iki yanında kullanımını Yunan 
mimarisinde de görmekteyiz. “Örnek olarak Yunan şehirlerinden Miletos’ta “Aslanlı Kapı”da 
kapının iki yanındaki kuleler (köşeli kuleler); Pire’de iki kuleli şehir kapısı (merkezi plânlı 
kuleler). IV. yüzyılın başından başlayarak büyük şehir kapıları bir meydan ya da bir avlu 
gerisine alınmıştır. Assos ve Side’deki örnekler, Korint’te yarım devre şeklinde kulelerle 
korunan “İsthomos Kapısı”da avluludur. Mesene, “Arkadra Kapısı”nın arkasındaki avlu 
merkezi plânlıdır. Kuleleri kare biçiminde kapının iki yanında yer alır. Perge ana kapısı iki 
yandaki yuvarlak kulelerin arasına alınmıştır.” Konu ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için Bkz.: 
Aşkıdil Akarca, a.g.e., s. 28. 

47 Altan Çilingiroğlu, a.g.e., s. 47. 
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Büyük dünya coğrafyası içinde doğudan batıya kadar uzanan kapı mimarisi içinde, 

üçlü girişleri olan kapı formu, sonradan Bâb-ı Hümâyûn’da da görülecek olan zafer 

kemeri görünümlü anıtsal girişlerde, farklı süsleme ve çeşitliliklerine rağmen 

süreklilik göstermektedir. Örneğin; Çin Sanatının çok eski dönemlerinden itibaren, 

arka arkaya düzenlenen avlularının, birbiri içine girişlerinde yer alan büyük ölçülü 

kapıları; Romalıların zafer taklarını hatırlatan biçimde, üç kemerli olarak inşa 

edilmekteydi (Resim 2-3-4). Romalıların ise büyük yapılarındaki kapılar ile 

mabetlerinin veya şehir kapılarının savunmalı, kuleli girişleriyle ve bazende üçlü 

girişlerle açılan abidevi kapılar olduğu anlaşılır (Resim 8). Daha geç dönemlerdeki 

Roma kapıları da Yunan kapıları ile benzerlik göstermektedir (Resim 5-6). Romalılar 

kemer inşasını bildikleri için, kapılarında kemer kullanırlardı.48 Bizans Kapı 

mimarisinde de oldukça önem kazanan zafer takı biçimindeki anıtsal kapılar, yapılan 

tören kutlamalarının yapıldığı mekânlar olmuştur. Özellikle Yedikule’deki Altın Kapı 

(Resim 9 - 10); mimarisi ve işlevi ile Topkapı Sarayı anıtsal tören kapılarının 

formunu da etkilemiştir. 

 

Çağlar boyunca kültürlerin kendi bünyesinde var olan gelenekler ve dini inançlar 

kapıların mimari yapısına da etki etmiştir. Örneğin; Yunan şehir kapılarında kapıları 

himaye eden bir tanrı veya tanrıça resmi veya kabartma heykeller konulmasının, 

Doğu’dan Yunanlılara geçmiş bir gelenek olarak kapıların tanrıların himayesine 

verilmesi ve üzerinde Dionysos ve Herakles gibi tanrı veya tanrıçaların yer aldığı bu 

giriş mekânlarına adeta bir ibadet yeri gibi kutsal değerler kazandırıldırıldığı görülür. 

Bunun benzeri özellikler diğer uygarlıkların kültürlerine de girmiştir. Roma 

kapılarında da “limen” denilen kapı eşiklerine, dinsel anlamda önem verildiği49 gibi, 

Romalıların inancında her başlangıcın kutsal bir önemi olması ve bu sebeplerden 

yapıların girişlerinin de bir başlangıç sayılmaları, bazen de kapılarının eşiği önüne 

yere “sefa geldiniz” gibi gelen kişiye iyi dileklerinin ifade edildiği yazılı taşlar 

konulmaktaydı. 50  

                                                            
48 Celal Esad Arseven, “Kapı Maddesi”, a.g.e., s. 948.   

49 Bu dönemin alîmlerinden olan Janus; eşiklerin ve her başlangıç’ın ilahi sayıldığını 
söylemektedir. Bkz.: Celal Esad Arseven, Türk Sanatı Tarihi, İstanbul, 1959, s. 704.  

50 Celal Esad Arseven, “Kapı Maddesi”, Sanat Ansiklopedisi, Cilt II, 5.bs., MEB., İstanbul, 
1983, s. 947, 948. 
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Romalılarda kazanılan bir savaştan sonra zaferin hatırasını anmak üzere yapılan 

anıtsal ve büyük kemerli zafer takları, şehre zaferle dönen askerlerin altından 

geçerek girdikleri ve kutlamaların gerçekleştiği törensel yapılardı. Bu kemerler iki 

ayak üstüne oturtulmuş büyük bir kemerden oluşur, ayaklarında ise kazanılan zafere 

ait kabartmalar ve zaferi anlatan yazılarla kazanılan başarı bütün dünyaya ilân 

edilirdi. Bu ayaklar üzerindeki yazılar ve kabartmalar, kazanılan başarıyı simgesel 

olarak Bazı zafer kemerleri; biri ortada büyük diğer ikisi yanlarda olan daha küçük üç 

kemerden oluşuyordu. Bütün bunlara “Tak-ı zafer” veya “Zafer Takı” deniliyordu.51  

 

Antik çağdan beri genellikle şehir kapılarında ve şehre girişlerde bir karşılama töreni 

ve zaferin getirdiği kutlamaların simgesel bir ifadesi olarak kullanılmış zafer 

taklarının mimarisi yüzyıllar sonra Bâb-ı Hümâyûn’un mimari biçimine de 

yansımıştır.52 Romalılarda kazanılan bir savaştan sonra zaferin hatırasını anmak 

üzere yapılan anıt biçimindeki abidevi büyük kemerli zafer takları kullanılmıştır.53 

Bazı zafer taklarının formlarında, biri ortada büyük diğer ikisi yanlarda daha küçük 

üç kemerden oluşan mimari form kullanılmıştı. Bâb-ı Hümâyûn’un mimarisinde 

benzer form yapıyı görebiliriz. Yapılan savaşlardan zaferle dönen askerler, törenle 

bu kapıların altından geçerlerdi. Bunların altında halkın zaman zaman çeşitli 

durumlarda veya tören için toplândıkları da olurdu.54 Roma İmparatorluğu’nun 

sonlarına doğru zafer kemerleri kaleye bitişik olarak yapılmaya başlamıştır. Bu 

                                                            
51 Celal Esad Arseven, a.e., s. 1017. Örneğin; Roma’da Servius surları önündeki meydanda 

Porta Triumphalis denilen bir zafer kapısı vardı. Diğerleri içinde halkın bir tehlike anında 
toplândıkları ya da tören için yapılan kutlamalarda kullandıkları zafer kemerleri vardı. Bu 
kemerlerden bazıları ise zafer hatırası için yapılmıştır. (Fransa’da Monuments 
commémoratifs, Roma’da Palatin’in aşağısında Hadrien Kemeri, Roma Titus Kemeri, 
Roma’da Forum’da Septimus Severus Kemeri, Roma Konstantin Kemeri, Fransa’da 
Orange Zafer Kemeri, Cezayir’de Timgad’da Trajan Kemeri örnekler arasındadır. Yunan 
mimarisinde; Thessalonike’daki “Yaldızlı Kapı” ya da “Vardar Kapısı” denilen, yapı tek 
girişli zafer takı biçimindedir.) 

52 Aşkıdil Akarca, Yunan Arkeolojisinin Ana Çizgileri I, Şehir ve Savunması, TTK, Ankara, 
1972, s. 147.  

53 “Üzerleri kabartmalı şehir kapılarının örneklerinin çok daha eski tarihlerde Hititler’de ve 
Persler’de de görüldüğü ifade edilmektedir. Birbirinden çok farklı zamanlarda yapılmış bu 
kabartmalar aynı inancı ifade ediyordu. Kapılar ise üzerinde tasvir edilen tanrıya emanet 
ediliyordu.” Bkz.: Akarca, a.e., s. 147. 

54Celal Esad Arseven, a.g.e., s. 1017. Roma’da Servius surları önündeki meydanda Porta 
Triumphalis denilen bir zafer kapısı vardır. Fransa’da Monuments Commémoratifs, 
Roma’da Palatin’in aşağısında Hadrien Kemeri, Roma’da Titus Kemeri, Roma, Forum’da 
Septimus Severus Kemeri, Roma Konstantin Kemeri, Fransa’da Orange Zafer Kemeri, 
Cezayir’de Timgad’da Trajan Kemeri, vb. yapılar bunlara örnektir. 
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arada Doğu’da özellikle Suriye şehirlerinde caddelerin birleştikleri yerlere ve 

meydanlara, şehri süslemek için zafer kemerleri yapılmıştır. Bunlar genellikle 

Tetrapyle ismi alan yani dört ayak üzerine inşa edilmiş abidevi kapılardır.55 

 

Bizans döneminde ise imparatorun ve askerlerinin şehre zaferle girdiği kapı olan 

Altın Kapı’nın56 yanındaki kuleleri ile biçimsel özelliklerinin Topkapı Sarayı’nın tören 

kapıları olan Bâbu’sselâm ve Top Kapı üzerindeki etkilerinin daha sonraki 

dönemlerde Tanzimat Saraylarına kadar devam ettiğini görmekteyiz. 

 

Üçlü girişleri olan, zafer takları batıdan çok uzakta, Uzak doğu’daki Çin’de Yasak 

Şehir’deki mimaride de kullanılmıştır. Onbin Budha Tapınağı’nda Xan-fo-ssû (Ch’ing 

Sülâlesi Dönemi) (1644 - 1912) tarihleri arasında da yapılan yapının üçlü girişi 

bulunmaktadır. (Resim 3) 

 

Kapılarda birtakım amaçlar için yapılan simgesel işaretler arasındaki bereket veya 

hükümdarlık işaretleri, güç, kuvvetle ilgili tasvirler çeşitli tasvirler ise birçok uygarlıkta 

farklı biçimlerde uygulanmış olmasına rağmen, ifade edilen düşünceler genellikle 

aynıdır. Çok eski dönemlerden itibaren korunması tanrılara bırakılan kapıların 

çevresinde çeşitli tanrı tasvirleri yapılmıştır. Örneğin Malatya-Orduzu Aslantepe’deki 

(M.Ö. 3300’deki uygarlığa ait) tapınak kapısında iki yanda tanrılar oturur biçimdedir. 

                                                            
55 Celal Esad Arseven, a.e., s. 1018. 
56 “İstanbul’u çeviren surların arasında giriş olarak düzenlenen Altın Kapı, aslında üç girişli 

olarak yapılmış bir Zafer Takı idi. Ortadaki büyük kemerin üzerinde bulunan kitabesinden 
anlaşıldığına göre bu zafer takını, İmparator I. Theodosios (378-395) yaptırmıştı. Latince 
kitabesinde “Zalimin (Maximus) yenilmesinden sonra Theodosios bu kapıyı süsledi. Altın 
devri ihya eden, bu kapıyı altından bina edendir” yazılıdır. Altın yaldız süslemeli cephesi, 
üç kemerli ve iki yanında kuleler bulunan zafer takı, bu tipteki anıtların en önemlilerinden 
biridir. Kuleleriyle beraber genişliği 70 m. yi bulur. Zafer kazanan imparatorlar şehre törenle 
bu kapıdan girerlerdi. Dıştan genişliği 30 m. ve yüksekliği 20 m. olan zafer takının ortadaki 
büyük girişi imparatora mahsustur. Bu tak, şehrin ana caddelerinden biri olan ve Ayasofya 
önündeki Avgusteon Meydanına ulaşılan Triumphalisi’nde başlangıç noktasıydı. İki yan 
geçitle birlikte merkezi bir girişi olan bu anıtsal kapı, beyaz mermerlerle kaplânmıştır ve 
dikdörtgen biçiminde dışarıya doğru taşan iki büyük kule arasında yer almıştır. Pylonun 
birinin üst silmesinde, köşe kısmında kanatlarını açmış bir kuş figürü günümüze kadar 
ulaşmıştır. Altın Kapının karşısında öndeki daha alçak, ikinci ise Bizans suru üzerine 
açılmış olan “Küçük Altın Kapı” sur ile hendek arasında bağlantı kurmak için kullanılmıştır.” 
Bkz.: H. Veli Yenisoğancı - Nedret Bayraktar, Yedikule Hisarı, İstanbul, 1993, s. 7. 
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Anadolu’da ise Urartu kapıları ve Kuzey Suriye kapılarından başlayarak, Hitit 

dönemine ait yapıların kapılarında koruyucu figür olarak arslan kullanılmıştır.57 Bu 

arslanların dört ayağı üzerine oturarak “gözetleyen köpek” pozunda yapıldığı ve 

başının ise doksan derece yana çevrilmiş olarak tasvirinde yüzündeki korkunç 

ifadesiyle yer alan arslanların kapıları koruduğu anlaşılmaktadır. Hitit Devleti’ne ait 

Boğazköy şehir kapılarını süsleyen tanrı kabartmasıyla birlikte arslan ve sfenksler ve 

ortostatlarla süslü “Sfenksli Kapı”da da aynı özellikler vardır.58  

 

Özellikle Anadolu Selçuklu mimarisinde diğer mimarilerin anıtsal kapı kuruluşunun 

çok farklı ve karşıt bir etki sergileyen cephe yüzeyi, giriş cephesinin üst sınırını da 

aşarak yükselen anıtsal taçkapılar geçiş sağlama işlevinin gerektirdiği boyutun çok 

ötesinde bir ölçü düzeyine ve özellikle de tüm cepheyi aşan bir yüksekliğe 

ulaşmıştır. (Örneklerin Turabek Hanım Türbesi, Ürgenç, Tükmenistan'da olduğu gibi 

öncüleri bulunmaktadır.) 

 

Osmanlı Saray kapılarının etkilendiği düşünülen çevreler içinde XII. yüzyıl -XIII. 

yüzyıllarda Hint saraylarına ait büyük kapılarının özelliklerinin; ölçüler, malzeme ve 

işçilik değerleri ile karşılaştırdığında, Osmanlı saray kapılarının göre çok daha sade, 

küçük ve mütevâzi bir ölçüde göründüğü, Osmanlı yapıları arasında gösterişli bir 

yapıya sahip oldukları görülür. Halep’teki Eyyubi Gıyaseddin Gazi’nin yapısı (XIII. 

yüzyıl) ile Nurettin Zengi (XII. yüzyıl) yapısı “Kale Kapısı” ile ana hatları açısından 

benzerliği bulunmaktadır. Buna rağmen malzeme, işçilik ölçü olarak daha sadedir.  

 

Topkapı Sarayı’nın anıtsal kapılarının etkilendiği mimari çevreler içinde İslâm 

Sarayları ve kapıları da bulunmaktadır. Kahire’deki (1087) tarihli Bâb-en Naşr 

(Resim 11) gibi çıkıntılı, kare plânlı, kuleli kapının girişi ve üzerinde yükselen katlı 

cephesi Bâb-ı Hümâyûn’daki mimari özellikleri hatırlatmaktadır. İslam saraylarındaki 
                                                            
57Kartal, aslan gibi simgesel motiflerin kullanılması ile ilgili olarak “Üslûplaşmış şekli, 

kanatları düz ve tam açık, pençeleri genellikle arkaları birbirine dönük iki tavşana basar 
vaziyette görünen çift başlı Hitit Kartalı, Mezopotamya kültürlerinden gelen, arkaları 
birbirine dönük iki aslan, iki geyik veya iki boğanın sağrılarına basan, kanatları düz ve tam 
açık aslan başlı Sümer kuşunun devamı gibidir.” Bkz.: Altan Çilingiroğlu, Urartu ve Kuzey, 
Suriye Siyasal ve Kültürel İlişkiler, Bornova - İzmir, 1984, s. 47  

58 Celal Esad Arseven, a.g.e., s. 698.  
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kapıların isimlerinde de görülen “Bab” terimi, Osmanlı Saraylarının kapıları için de 

kullanılmıştır. 1610 tarihli Babürlü eseri olan Cihangir’in Yazlık Sarayı (Resim 12) ile 

Ürdün’de VIII. yüzyıl ortasına tarihlenen Hırbet-el Mefcer Sarayı’nın (Resim 13) 

cephelerinin ortasında çıkıntılı, iki katlı görünümüyle kemerli girişi olan kapı mimarisi 

Bâb-ı Hümâyûn’la benzemektedir. Kapılarının çevresinde yer alan duvarlar, sur 

duvarları gibi yüksektir. 

 

(1630 - 1647) tarihli Tac Mahal’in (Resim 14) anıtsal girişindeki arkasındaki büyük 

kubbesi ve giriş cephesinin kemerli büyük giriş eyvanı ile daha küçük boyutlu 

çerçeveli, sathi kemerli yan cephe duvarlarının sağladığı cephe görüntüsünün kubbe 

değerlerinin daha küçük boyutlardaki Topkapı Sarayı’nın anıtsal tören kapılarının 

giriş eyvanları içinde gizlendiği örneklerde karşımıza çıkmaktadır. Bâb-ı Hümâyûn, 

Bâbu’sselâm’ın giriş eyvanından sonraki kubbeli bir geçite ulaşılmaktadır. 

Bâbu’ssaâde’de ise yapının sakıflı girişinin üzerinde alt tavanı kapalı olan simgesel 

küçük bir kubbe yer almaktadır. 

  

İslâm ve doğu saraylarında görülen, avluların arka arkaya sıralanması ve avluları 

birbirlerine bağlayan ardarda sıralanan kapılar Çin Mimarisinden, İran ve İslâm 

saraylarına değin uzanmaktadır.  

 

Bütün bu özellikleri bir araya getiren Topkapı Sarayı’nın anıtsal tören kapıları ise bir 

yandan geleneksel şemayı korurken, küçük ölçülerde de olsa Selçuklu kapılarının 

etkisini sürdürmüş, diğer yandan Bizans’ın Altın Kapı’sının biçimsel özelliklerinden 

etkilenmiş olduğu doğu ve batı sentezi içinde yapısal mimarisini biçimlendirerek 

Osmanlı saray kapıları temasını oluşturmuştur. 

 

Kapıların simgesel yönünün, ilk çağlardaki giriş-çıkış ve aydınlatma gibi işlevsel 

yönünü aşıp, mimaride ön plâna çıkması, mimarlıktaki ilk örnekler olarak 

değerlendirilen iki anıtsal yapı türünde ortaya çıkmaktadır. Bunlardan biri dini 

inanışların etkisiyle yapılan tapınaklar gibi yapılardır, diğeri ise kral, gibi önemli 
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kişilerin mezarları olarak tasarlanan ve inşa edilen yapılardır. 

Günümüze kadar ulaşan Mısır Mimarisindeki, Karnak, Khon, v.b. örneklerde, 

tapınakların ön avlusunun dış sınırını oluşturan giriş pilonlarının ortasında, simetri 

ekseninde yer alan büyük boyutlu kapılar, sadece ölçüleri ile sınırlı kalmayan, her iki 

yanındaki oyma ve süslemelerle etkileyici sağır kitlelerle desteklenerek, giriş 

eksenine dik yönde düzenlenen sfenksli tören yolu ile zenginleştirilerek simgesellikle 

bir bütünlük sağlar. Mısır tapınaklarının kurgusunda etkileyici sağır cephede yer alan 

kapı boşluğu ise yandaki pilonlara oranla her zaman daha alçak ve basık 

tutulmuştur.59 

 

Mısır tapınaklarındaki ön avludan örtülü ana mekân olan “hypostil” hollere geçiş 

sağlayan ikinci anıtsal kapı, yatay veya dik yayılımlı kolon sırasıyla belirginleşen 

üstü örtülü bir geçiş mekânına bağlantılı olarak düzenlenmiştir. Boşluğun algılanışı 

da mimari açıdan daha az çarpıcıdır. 60 

 

Tapınağın ilk girişinin yalın etkisine oranla daha karmaşık nitelikteki bu kurgu 

Luksor, Edfu, Dar-el-Bahri (Haşepsuth) v.b. birçok örnekte yinelendiği gibi Asur ve 

Pers mimarlık yapıtlarında (saraylar) izlenmektedir.61 

 

Bu mimarilerde dış kütle ve cephe mimarisinde tümüyle ön cephe ve özellikle de 

kapı ve çevresi, bazen pencere düzenleri, süslemenin önem kazandığı yerler 

olmuştur. Karnak, Luksor tapınaklarının pilonlarının sağır yüzeylerinde oyma 

yöntemiyle gerçekleştirilen oyma rölyefler, Ramasseum ve Abu Simbel 

tapınaklarında ön cephede, kapı çevresinde yeralan yapı bünyesine yapışık dev 

boyutlu Osiris veya Ramses betimlemeleri, Persler'in Weres Sarayı'nda aynı 

konumdaki heykelleri veya Edfu şahinlerinin (Horus) tam bağımsız olarak yapılan 

heykelleri, heykel ve kavramsal olarak kapıyla bağlantılı en önemli örnekler olarak 

                                                            
59 Utarit- Belde a.g.e., s. 26. 
60 Utarit- Belde a.e., s. 26. 
61 Utarit- Belde a.e., s. 29. 
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görülmektedir.62 Kapı boşluğu, Yunan tapınağının Themus ve Artemis gibi en basit 

ve küçük örneklerinde bile ön cephe düzenlemesinde öncelikli etki yapan iki sütunlu 

ara mekânının gerisinde ikincil durumda kalmıştır.63 

 

Yunan Mimarlığında kapı boşluğu, Yunan tapınağının Themus ve Artemis gibi en 

basit ve küçük örneklerinde bile ön cephe düzenlemesinde öncelikli etki yapan iki 

sütunlu ara mekânının gerisinde ikincil durumda kalır. Naos ve ona bağlantılı 

kısımlarla uzayan örtülü sağır düzenleme geliştikçe ve özellikle de Olympieon 

(Atina), Apollo (Didim) örneklerinde olduğu gibi ön kısımdaki sütunlar üçlü beşli 

sıralara ulaşınca ana giriş kapısı daha da gerilerde kalır, algılanması, etkisi de o 

oranda zayıflar.64  

 

Utarit-Belde’nin yayınında; Yunan mimarlığının tapınaklarının dışındaki önemli yapı 

türleri olarak agora, hipodrom, stadyum, tiyatro, vb. üstü örtülü olmayan yapı türleri 

de gösterilmiştir. Bu anlamda tapınak kapısının öncelikli Yunan mimarlığının 

tapınaklarının dışındaki önemli yapı türlerinde ise agora, hipodrom, stadyum, tiyatro, 

v.b. üstü örtülü olmayan yapı türlerinin olduğu, tapınaklarda ise Naos denilen 

mekânın yalnız Tanrıya ait kutsal ve erişilmez mekân olduğu, anlatılmıştır. Bu 

mekânın işlevinin ise bir diğer bölüme geçiş sağlamaktan daha ziyade insanların 

aşmamaları gereken kutsal mekân sınırının vurgulandığı yer olduğu anlaşılır. 65 

 

Yapılan kutsal içerikli törenlerde tapınağın çevresinde toplânan halkın ilgisini 

çekmek üzere düzenlenen kolon sıraları ve onları taçlandıran rölyeflerle desteklenen 

üçgen alınlık, geri plânda kalan kapıdan daha öncelikli ve etkileyici konumdadır.  

 

Tapınakların kullanımları ve biçimlendirilmesindeki anlayış ile Roma Mimarlığı ve 

Yunan Mimarlığı aynı çizgidedir. İnanışlarında tanrılarının sadece isimleri 

                                                            
62 Utarit- Belde, a.e., s. 29.  
63 Utarit- Belde, a.e. s. 29. 
64 Utarit- Belde, a.y. 
65 Utarit- Belde a.y. 
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değişmiştir, ancak tanrılar kimliklerini korumuşlardır. Ancak toplum yararına dönük 

üstü örtülü, büyük mekânlı veya birden çok katlı örneklerin mimarisinde, tapınaklarla 

birlikte yer alırlar. İnançlarına bağlı olarak tapınakların kutsal mekânı cellaya 

giremeyen kent halkı çok katlı basilikaları doldurur. Caracalla Hamamları, 

İmparatorluk Sarayı gibi yapılar Roma kentinin önemli yapılarıdır. İmparator 

Diocletianus'un Apalato'daki Sarayı’nın toplumu yöneten imparatorun simgesi 

olmasına karşın, Caracalla Hamamları da toplum yararına yönelik bir yapı türünün 

simgesidir.66 Yunanistan Concordia Tapınağı ve Roma Zeus Tapınağı, Aizonai, 

Çavdarhisar gibi yapılar benzer örnekler içinde bulunmaktadır. 

 

Türk döneminde Kayseri'deki Huand Hatun Külliyesi'nde, Lala Paşa Camisi'nde, 

Serâceddin ve Sahibiye medreselerindeki örneklerindeki gibi kapı, yaygın olarak tek 

başına ön cephede yeralan, hatta ön cephe-ana cephe kavramını oluşturan, 

özdeşlik sergileyen konumdadır. Aynı dönemdeki yapılardan olan Niğde'de Sungur 

Bey Camisi'nde, Ak Medrese'de ve Sivas Divriği Ulu Camii’inde olduğu gibi esas 

cephede pencere boşluğu ile birlikte yer aldığı durumlarda bile kapının öncelikli 

etkisi devam etmektedir. 

 

Özellikle İslâm mimarisinin örneklerinde ön cephe kavramı ile bu kapı öğesinin ön 

plâna çıkan konumu ve en yükseğe ulaşan taçlandırılmış tepesinin görünümüyle 

kapının önem kazanması son derece yaygındır.  

 

Yapının kütlesi, cephesi ve kapının öncelikli etkileyiciliği ile ilgili bu özellik, önemli ve 

büyük boyutlu binalarda doğal ışıkla aydınlatılan yüksek aydınlık nivolu iç mekân 

yaratma düşüncesine kadar sürmüştür. Strüktürel kuruluşlu mekânı sınırlayan dış 

duvar yüzeylerinin örtüyü taşıyan büyük açıklıklı kemerler aracılığı ile çevrelenmesi 

kemer altındaki yüzeylerde yükten ve basınçtan arınmış bölgeler yaratmış, pencere 

dizilerinin yan yana, üst üste sıralanmasına olanak vermiştir. (Örneğin Selimiye 

                                                            
66 Utarit- Belde, a.e., s. 30. 
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Camii, Edirne, kemer altında yükten arındırılmış bölgede pencere dizileri 

yapılmıştır.) 67 
 
Pencere boşluğunun hem iç mekân kuruluşunda, hem de kütle ve cephe 

yüzeylerinde kapıdan daha önemli ve öncelikli bir konuma ulaşması yığma yapı 

geleneğinin aşılarak iskelet (karkas) yapım sürecine geçilmesi ile gerçekleşmiştir. 

 

XV. yüzyılda Gotik sanatta ve sonradan XX. yüzyılda modern mimaride statik 

kurallarına dayanarak devreye giren iskelet yapı geleneğinde de görülen, Gotik 

katedralin iç mekânındaki üçlü nefli oluşumunu ön cepheye de aksettiren ve 

rölyeflerle, yontulmuş süslemelerle zenginleştirilmiş sivri kemer bantlarının altında 

yer alan etkileyici üçlü kapı düzenlemeleri ile etkileyici "Rose" (gül pencerelerin) aynı 

cephede ve simetri ekseninde yer alışı ile dengelenmiştir.  

 

XX. yüzyılda ise modern mimaride betonarme veya çelik yapı geleneği önce dış 

duvarın taşıyıcılık işlevinden kurtulup, camın kullanımına daha fazla yer vermiştir. 

Bu da devasa büyüklükte yapıların yapılmasını sağlarken, kapılarda cam ve çelik 

kullanılmasına olanak vermiş, çok değişik ve farklı tasarımlar denenmesine olanak 

sağlamıştır. 

 

Sonuç olarak insanlık tarihi boyunca gelişen mimari ve değişen, inanç ve kültürle 

gereksinimlerine göre değişim gösteren kapı mimarisi yapıların en önemli mekânı 

olmuştur. 

 

 

 

 

 

                                                            
67 Utarit- Belde, a.e., s. 33. 
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1.1.3. Türk Mimarisinde Kapının Gelişimi 

 

Türk mimarisinde yüzyıllar boyunca en önemli unsurlarından biri kapılar olmuştur. 

Kapılara verilen bu önemin Orta ve Ön Asya’daki Türk yapılarından itibaren 

Anadolu’ya geçtiği ve sonra Osmanlı yapılarında da devam ettiği gözlenmektedir.  

 

Türk mimarisinde “ribat” adı verilen Karahanlı’lardan kalan en eski kervansarayların 

mimarisi ve plânlarında görülen kapılar, her zaman anıtsal bir değer kazanarak 

önemli bir yere sahip olmuştur. Türkistan’daki portallerine “piştak” ismi verilen bu 

yapıların mimarileri, plânları ve biçimsel özellikleri sonradan Anadolu Selçuklularının 

yaptırdığı kervansaraylarda geliştirilmiştir. Yapılan mimarilerde de kapının önemli 

yeri her zaman vurgulanmıştır. 

 
Anadolu’da görülen ilk portaller sivri kemerli nişler içinde yapılmıştır. Süslemelerinde 

yer alan iki renkli kakma tezyinat, güneyden Memlûkler’den gelen bir tesir olarak ilk 

dönemlerde kullanılmış. Daha sonraları kapı girişleri, geniş sivri kemerler yerine öne 

doğru çıkan mukarnaslardan oluşan bir üst bölüm ile bitirilmiştir. 68 
 
Türk mimarisinin yapı girişlerinde yer alan taç kapılar genellikle büyük bir kemerin 

açılmasıyla şekillenmiş ve başlıca süslemeleri üzerinde toplamışlardır. Gerek 

camiler ve gerekse medreselerde ilk göze çarpan ve en süslemeli bölümler kapılar 

olmuştur. Türk mimarisinde taç kapıların, büyük kemerleri altına yapılan giriş 

kapıları, Avrupa’daki Gotik mimaride görüldüğü gibi ikiye ayrılmazlar. Bunların üzeri 

basık kemer şeklinde inşa olunur ve bu kemerle üstündeki büyük kemer arasındaki 

kısım mukarnaslarla birleştirilir.69  

 

Osmanlı devri yapılarında özellikle klâsik devirde Selçuklu kapıları formu, büyük 

camilerin cümle kapılarında veya avlu kapılarında kısmen özelliklerini korumakla 
                                                            
68 Semra Öğel, Anadolu Selçuklularının Taş Tezyinatı, 2.bs, TTK, Ankara, 1987, s. 145. 

69 Celâl Esad Arseven, “Kapı Maddesi”, a.g.e., s. 946 
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birlikte, orantılar değişip, küçülmüş, Selçuklulara göre daha sade bir görünüm 

kazanmıştır. Taç kapılarda, büyük kemerle daha içerlek olan ikinci kemerin arası 

yine mukarnaslarla birbirine bağlanmıştır. Bazı kapılarda bu iki kemeri birbirine 

bağlamak için mukarnaslı bindirmelikler ve stalâktitli konsollar kullanılmıştır.  

Taç kapıların cephe duvarları silmeler ve oymalarla süslendiği gibi Osmanlı devrinde 

tepeleri taç biçimli bir tepelikle süslenmiştir. Türk mimarisinde taç kapılarda 

genellikle girişin iki tarafına gelen köşelerine yuvarlak ve zarif başlıklı köşe 

sütuncukları konulmuştur. Bunun pratik tarafı, buradan geçenlerin duvarın sivri 

köşelerine çarpmamaları ve geçişlerde sürtünmelerle bu köşelerin aşınmasının 

engellenmesi sebebindendir. Selçukların Sahip Ata Camii’nin taç kapısında görülen 

küçük kapının kemer köşelerindeki girift ve kalın kordonlardan oluşan süslemeler 

gibi özellikler ise Osmanlı mimarisinde devam etmemiştir. Osmanlılarda kapı 

kemerleri ve üzerindeki biçimsel ölçüleri daha orantılıdır, içerlek kapının üstünü dış 

yüzeye bağlayan kısımdaki stalâktitler daha dengeli bir biçimdedir. 70 
 

XVIII. yüzyılda kapılardaki süslemelerde hatlar yumuşamaya başlamış, şekillere 

çiçek örnekleri ve eski şekillerin sertlikleri giderilerek, yuvarlaklaşmaya başlamıştır. 

Sonradan katılan meyve ve ilk formlarını antikiteden alan ağaç yaprakları ve 

çiçekler, iç içe geçmiş alınlıklar, stalâktitlerin yerine basık kemerler yerlerini barok 

kemerlere bırakmıştır. Sütun başlıklarında akant yapraklarından oluşan süslemeler 

kullanılmıştır.  

 

Osmanlılarda herkesin girmesi için yapılan kapılara “Cümle Kapısı” ismi verilmiştir. 

Bunlar çoğunlukla bir tak ile süslemelidir. Osmanlılarda sivri kemerli olan bu 

kapıların altlarında daha küçük ve basık kemerli bir kapı bulunmaktadır. 

Selçuklularda da görüldüğü gibi taç kapıların sivri kemerli ön kısmı ile basık kemerli 

içerlek kısmı arasındaki duvar kalınlığında iki taraflı duvar hücreleri ile tezyin 

olunarak, rahat bir geçiş sağlanmıştır. Bu kapıların binaya göre küçük yapılmasının 

başlıca sebebi işlevsel olarak sıcak veya soğuk havanının içeri girmemesi içindir. 

                                                            
70Şakir Çakmak, Erken Dönem Osmanlı Mimarîsinde Taç Kapılar (1300-1500), Kültür  

Bakanlığı Sanat Eserleri yay.,, Ankara, 2001, s. 4. 
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Türk mimarisinde taç kapılarda iki ayrı şekilde kemerlerin üst üste gelmesi sadece 

güzel bir düzenleme sağlamamış, diğer taraftan üstte bulunan sivri kemer, alttaki 

kemerin üzerine binecek olan ağırlığı, yanlardaki ayaklara aktarmak suretiyle statik 

bir vazife üstlenmişlerdir.  
 

Anadolu Selçuklularına ait yapıların anıtsal portallerinde, göçebe devirlerdeki 

Türklerin süslü çadır kapılarının taşa geçirilmiş örnekleri olduğu ve üzerlerinde 

yeralan süslemelerin de çadır süslemelerinden, mimariye geçirilmiş olduğu 

tartışılmaktadır.71 

 

Selçuklular taç kapılara Osmanlılardan daha çok önem vermişlerdir. Binalardaki en 

süslü ve en göze çarpan bölüm taç kapılardı. Anadolu Selçuklu dönemi taç kapıları, 

az sayıdaki türbe kapısı haricinde; genellikle cepheden oldukça çıkıntılı yan 

kanatlara sahip olarak yapılmışlardı. Taç kapıya anıtsal bir görünüm kazandıran bu 

yan kanatlar, aynı zamanda giriş açıklığının önündeki dikdörtgen plânlı ana nişin 

derinliğini de arttırmıştır. Ana nişin keskin hatlara sahip dış köşeleri, çoğunlukla 

silindirik kesitli sütuncelerle yumuşatılmaya çalışılmıştır. Bu nişin üst bölümü ise 

genellikle mukarnaslı veya sivri tonozlu bir kavsara ile örtülmüştür. Anadolu Selçuklu 

dönemi mimari süslemesinin en gözde özelliklerinden biri olan mukarnaslar da, taç 

kapılarla özdeşleşmiş gibidir. Yapıya girişi sağlayan kapılar, çoğunlukla basık kemer 

veya düz bir atkı taşıyla örtülmüştür. 72 

 

Anadolu Selçuklu dönemi taç kapıları içinde yukarıda anlatılan düzenden farklı 

özelliklere sahip birkaç örnek içinde; XIII. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen (Sivas 

Çifte Minareli Medrese, Erzurum Çifte Minareli Medrese) gibi yapıların kapıları, yan 

kanatlarının iki yanındaki payandalar üzerinde yükselen çifte minarelerle dikkati 

çeker.  

Anadolu Selçuklu dönemi taç kapılarının boyutları ve oranları üzerine yapılmış olan 

bazı çalışmalarda; taç kapı boyutlarının da belirli ölçüler içerisinde yapıldığını 

                                                            
71 Öğel, a.g.e., s. 146. 
72 Çakmak, a.g.e., s. 5. 
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göstermektedir. Anıtsal bir cepheye sahip yapıların çoğunda, taç kapının giriş 

cephesine oranı 1/3 ile 1/5 arasında değişmektedir. Taç kapının eni ile boyunun 

oranı genellikle 2/3 tür. 

 

Anadolu Selçuklu dönemi taç kapıları, anıtsal görünümlerinin yanında, süsleme 

yoğunluğu açısından da yapıların en önemli bölümü olmuşlardır. Dönemin zengin 

taş işçiliğinin en iyi biçimde sergilendiği yer taç kapılardır. Taç kapı ana nişine 

derinlik kazandıran yan kanatların ön yüzleri tamamen süslemeye ayrılmıştır. Taç 

kapı çerçevesini dolduran bitkisel ve geometrik şeritler, yazı ve mukarnas şeritleri ile 

silmeler, Selçuklu taş işçiliğinin en iyi örneklerini oluştururlar. Kavsara kuşatma 

kemerini taşıyor gibi görünen köşe sütunceleri, aslında mimari işlevi olmayan birer 

süsleme unsurudur. Ana nişleri örten mukarnaslı kavsaralar, mimari işlevi olmayan 

birer süsleme unsurudur. Ana nişleri örten mukarnaslı kavsaralar, mimari işlevlerinin 

yanında, zengin birer süsleme öğesidirler. Bunların dışında, taç kapıların çeşitli 

bölümlerine serpiştirilmiş olarak karşımıza çıkan gülbezek ve kabaralar da Anadolu 

Selçuklu dönemi taç kapılarının diğer süsleme özelliklerindendir. 73 

 

Anadolu Selçuklu mimarisinde görülen anıtsal giriş cepheleri ve taç kapı 

uygulamalarının kaynağını, bir yandan Anadolu"daki Hitit devri eserlerine, diğer 

yandan Türkistan; Uzgend eserlerine bağlamak gerekir. Bu cephe ve taç kapı 

anlayışının kökeninin ise Anadolu"daki Hitit dönemine ait yapılara uzandığı 

anlaşılmaktadır. Anadolu Selçuklu taç kapılarının, İran yapılarının eyvan motifinden 

esinlendiği açıktır. Taç kapıyı meydana getiren unsurların öncülerini İran ve 

Suriye’deki yapıların taç kapılarında bulmak mümkün olmakla birlikte, Anadolu 

Selçuklu yapılarındaki taç kapıları diğerlerinden daha farklıdır. Gerçekten de İran ve 

Orta Asya’da Karahanlı ve Büyük Selçuklu dönemlerine ait çeşitli yapılarda, Anadolu 

Selçuklu taç kapılarına öncülük ettikleri anlaşılmıştır. Ancak, Anadolu Selçuklu taç 

Karahanlı ve Büyük Selçuklu taç kapılarının etkilerini devam ettiren Anadolu 

Selçuklu dönemi taç kapılarının, Anadolu’da farklı bir şekilde biçimlenmiştir.74 
 

                                                            
73 Çakmak, a.e., s. 4.  
74 Çakmak, a.e., s. 5. 
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Anadolu Selçuklu döneminin özgün taç kapı kompozisyonu, XIV - XV. yüzyıllarda 

önemli değişikliklere uğramıştır. Bu dönemlerde, 1243 tarihinde Kösedağ Savaşı’yla 

Moğollara yenilerek gücünü yitiren Anadolu Selçuklu Devleti, XIV. yüzyıl başında 

tamamen ortadan kalkmış ve Anadolu’nun idari yapısında önemli değişiklikler 

meydana gelmiştir. Anadolu Selçuklu Devletinin yok oluşunu izleyen yıllarda, daha 

önceleri Anadolu’nun çeşitli kesimlerine yerleştirilmiş olan Türkmen aşiretleri 

bağımsız birer beylik haline gelmiş ve Anadolu Beylikler Dönemi olarak 

isimlendirilen yeni bir süreç başlamıştır. Bu dönemde, Anadolu’nun orta, doğu ve 

güneydoğu bölgelerinde, önceki döneme ait mimari geleneklere ana hatlarıyla bağlı 

kalındığı görülmektedir. Özellikle Orta Anadolu’da inşa edilen yapıların, plân 

şemaları açısından Selçuklu geleneğine sıkıca bağlı kalındığı görülmektedir. Bu 

durum, birkaç örnek dışında, taç kapılar içinde geçerlidir.75 

 

Batı Anadolu’daki Beylikler dönemi yapılarında, plân şemaları ve mimari unsurlar 

ana hatlarıyla geleneksel bir çizgi izlemelerine rağmen, önemli yenilikler de görülür. 

Anadolu Selçuklu dönemi mimarisinin değişmez kaplama malzemesi taşın yanında, 

taş ve tuğlanın birlikte kullanıldığı almaşık duvar örgüsü de değer kazanmıştır.  

 

Anıtsallık ve ihtişamdan daha çok işlevin ön plâna çıktığı XIV. yüzyılın birinci 

yarısına tarihlenen yapıların çoğunda taç kapı yoktur. XIV. yüzyılın ikinci yarısında, 

mimari faaliyetlerin canlanmasıyla birlikte, boyutları ve unsurları bakımından 

Anadolu Selçuklu dönemi taç kapılarından daha farklı taç kapılar yapılmıştır. 

Anadolu Selçuklu dönemi taç kapılarında görünen dengeli yükseklik ve genişlik 

oranı bozulmuş, taç kapıların boyu, enine oranla uzamıştır. Zengin şeritlerle 

süslenen yan kanat ön yüzlerindeki bezeme, yerini silmelere bırakmıştır. Köşe 

sütuncesi ve yan niş gibi unsurlara yer verilmemiştir. 76 

 

1299 yılında kurulduğu kabul edilen Osmanlı Beyliği’nin mimari faaliyetleri, diğer batı 

Anadolu Beyliklerinin mimari faaliyetleriyle benzerlikler gösterir. XIV. yüzyıl, Osmanlı 

                                                            
75 Çakmak, a.e., s. 5.  
76  Çakmak, a.e., s. 5. 
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mimarisinde plân şemalarının ve mimari unsurların henüz olgunlaşmadığı, çeşitli 

arayışların devam ettiği dönemdir. Taş ve tuğlanın ön plâna çıktığı inşa 

malzemesinde ve cephe düzeni anlayışında yerel etkiler bulunmaktadır. Arayışlarla 

geçen XIV. yüzyılın ardından XV. yüzyıl, Osmanlı mimarisinin olgunlaşmaya 

başladığı dönemde, imar faaliyetleri artmış, plân şemaları ve mimari unsurlarda 

önemli gelişmeler olmuştur. Bu dönemde Anadolu Selçuklu dönemine özgü anıtsal 

taç kapı anlayışı yoktur. Özellikle yüzyılın başlarında inşa edilen hiçbir yapıda taç 

kapı yoktur. Yapılara giriş, genellikle cepheden çıkıntısı olmayan, kemerli basit 

açıklıklarla sağlanmıştır.77 Taç kapılardan erken tarihli olanlardan biri Bursa Orhan 

Camii’nin (1339 - 40) taç kapısı eyvan biçimli taç kapıdır. Osmanlı döneminde erken 

tarihli bir diğer taç kapı, İznik Yeşil Cami (1378 - 92) taç kapısıdır. Ancak, bu taç 

kapının boyutları ve unsurları, Anadolu Selçuklu taç kapılarının boyut ve 

unsurlarından oldukça farklıdır. Taç kapının cepheden çıkıntısı yoktur. Eni ile boyu 

arasındaki oran 1/3" tür. Yani taç kapının boyu, enine oranla oldukça uzundur. Sivri 

tonozlu bir kavsarayla örtülü, fazla derin olmayan bir ana nişi vardır. Köşe 

sütunceleri, Selçuklu örneklerine oranla oldukça incedir. Aynı tarihlerde inşa edilmiş 

olan, İznik Nilüfer Hatun İmareti (1388), Bursa Ali Paşa Cami (1394), Seyran Köyü 

Issız Han (1394-95), Bursa Timurtaş Paşa Camii (14. yüzyıl sonu), İnegöl - Ortaköy 

Karacabey Kervansarayı (14. yüzyıl sonu) ve Balıkesir Yıldırım İmareti (14. yüzyıl 

sonu) gibi yapıların taç kapıları basit ve sadedir. Bu örneklerin hiçbirinde tüm 

unsurları bir arada görmek mümkün değildir. 78 

 

İnşa tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, 1399 -1400 tarihli bir vakfiyesi bulunan 

Bursa Ulu Camii’nin kuzey taç kapısı, erken Osmanlı döneminin ilk anıtsal taç kapı 

örneklerindendir. Boyutları, çıkıntılı yan kanatlar, süsleme şeritleri, mukarnaslı 

kavsarası, köşe sütunceleri ve yan nişleri ile bu taç kapı, daha sade olmakla birlikte, 

Anadolu Selçuklu dönemi taç kapılarını hatırlatmaktadır. Bursa Yeşil Cami (1419-20) 

taç kapısı, boyutları, unsurları ve zengin süsleme şeritleriyle Selçuklu taç kapılarına 

en yakın olan örnektir. 

 

                                                            
77  Çakmak, a.e., s. 7. 
 
78 Çakmak, a.e, s. 7. 
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XV. yüzyılda inşa edilen yapıların pek çoğunun birer taç kapısı vardır. Bu yüzyılın ilk 

yarısına tarihlenen Osmanlı yapılarının taç kapıları, daha sade olmakla birlikte, ana 

hatlarıyla Anadolu Selçuklu dönemi taç kapılarına benzemektedir. Yüzyılın ikinci 

yarısında taç kapıların boyutlarında ve unsurların biçimlerinde bazı değişiklikler 

meydana geldiği görülür. Türbeler dışında, Anadolu Selçuklu dönemi taç kapıları, 

yapı türüne bağlı bir farklılık göstermemektedir. Erken Osmanlı döneminde ise en 

anıtsal ve görkemli taç kapılar, camilerin kuzey taç kapılarıdır. Bu taç kapılar, erken 

Osmanlı dönemi taç kapılarının özelliklerini en iyi şekilde sergileyen ve gelişim 

çizgisinin rahatça takip edilebildiği örneklerdir. Camilerin tali taç kapıları, avlu taç 

kapıları ve diğer yapı türlerine ait taç kapılar, daha sade ve daha küçük 

boyutludurlar. XV. yüzyıl sonunda ortaya çıkan taç kapı kompozisyonu, fazla bir 

değişikliğe uğramadan klâsik Osmanlı döneminde de varlığını sürdürmüştür. Klasik 

Osmanlı dönemi mimarisinde, taç kapılara getirilen herhangi bir yenilik yok gibidir. 

Ancak, bu dönem taç kapılarına ilişkin yayınların yetersiz oluşu, genel yayınlarda taç 

kapıların ayrıntılı bir şekilde tanıtılmaması, taç kapı profillerinin verilmemesi ve taç 

kapı unsurlarının fazla belirlenmemesinden dolayı klâsik Osmanlı taç kapılarını 

yorumlamak güçtür.79 

 

Anadolu Türk mimarisinin her döneminde giriş açıklıklarının yeri, belirli yön, sokak 

ya da eksenler dikkate alınarak özenle seçilmiştir. Anadolu Selçuklu döneminden 

başlayarak, camilerde giriş açıklığı ile mihrap aynı eksen üzerine yerleştirilmiştir. 

Erken Osmanlı dönemi camilerinde de, aynı eksenin korunduğu görülmektedir. 

Camilerde giriş açıklıkları, bazı istisnalar dışında, harimin kuzey duvarı ortasındadır. 

(Bazı camilerde, yapının, cadde, sokak ve bitişiğindeki yapılara göre konumu, giriş 

açıklığının, doğu veya batı cephesine ya da kuzey cephesinin farklı bir bölümüne 

yerleştirilmesine neden olmuştur. Örneğin Edirne Kasım Paşa Camii’nde (1479) 

kuzey cephesinin doğu köşesine, Edirne Şah Melek Camii’nde (1429) doğu 

cephesinin kuzey uçuna yerleştirilmiş birer taç kapı bulunmaktadır.80 

 

                                                            
79 Çakmak, a.e., s. 8.  
80 Çakmak, a.e., s. 11. 
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XV. yüzyıl ortalarından itibaren, büyük boyutlu camilerin kuzeyine revaklı avlular 

inşa edilmeye başlanmıştır. Bu avluların kuzey cepheleri ortalarına yerleştirilen taç 

kapıları dışında, doğu ve batı kenarları üzerinde de birer girişleri bulunmaktadır. 

Edirne Üç Şerefeli, İstanbul Fatih ve Edirne II. Bayezid camilerinde, harimin 

kuzeyinde, dört yönden revaklarla çevrili birer avlu yer almaktadır. Gerek erken, 

gerekse klasik Osmanlı dönemlerine ait avlulu örneklerin hemen hepsinde, avlu 

kuzey girişi ile kuzey girişinin aynı eksen üzerine yerleştirildikleri görülür. Aynı 

durum, avlunun doğu ve batı kenarları üzerindeki girişler içinde geçerlidir. Ancak, 

yan kenarlar üzerindeki girişlerin üzerinde yer aldıkları cepheyi ortalayacak şekilde 

yerleştirilmedikleri, cephenin güney kanadına kaydırıldıkları görülmektedir. Avluların 

güney cephesine paralel konumdaki kuzey cepheleri, genellikle ana cephe 

durumundadır. 81 

 

Medrese, türbe ve hanların çoğunda da, camilerdekine benzer bir eksen kaygısı 

güdüldüğü görülmektedir. Edirne’de Saatli Medrese (XV. yüzyıl ortaları) ve Peykler 

Medresesi’nin (XV. yüzyıl ikinci yarısı) taç kapıları dershane eksenine dik biçimde 

diğer eksen üzerinde yer almışlardır.  

 

Erken Osmanlı dönemi taç kapıları, cephe üzerinde sergiledikleri görünüm ya da 

üzerinde yer aldıkları duvara yerleştiriliş şekilleri bakımından çeşitlilik gösterirler. 

Örneklerin çoğu, cepheden çıkıntılı, dikdörtgen prizma şekilli yan kanatlara sahiptir. 

Cephe üzerinde oluşturulan çıkıntı sayesinde, hem taç kapı vurgulanmakta, hem de 

süslemeye elverişli yan kanatlar ve daha derin bir ana niş elde edilebilmektedir. Ana 

nişin derinliği, nişin üzerini örtecek kavsaranın şeklini etkilemektedir. Ayrıca ana niş 

yan duvarları üzerine niş inşa edilebilmesi için, ana nişin belirli bir derinliğe sahip 

olması da gerekmektedir. 82  

 

Anadolu Selçuklu yapılarında cepheye hakîm tek unsur durumundaki taç kapı, 

Osmanlı camilerinde, son cemaat yeri nedeniyle iki plâna itilmiştir. Son cemaat 

                                                            
81 Çakmak, a.e., s. 12.  
82 Çakmak, a.e., s. 14. 
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yerinin boyutları, taç kapının enini, boyunu ve yan kanatlarının cephe üzerindeki 

çıkıntısını sınırlamaktadır. Son cemaat yeri bünyesine alınan taç kapı, artık 

kolaylıkla algılanabilen bir unsur değildir. Ancak Bursa Yeşil Cami (1419-1429) taç 

kapısı, Anadolu Selçuklu dönemi taç kapılarını hatırlatan zengin süsleme şeritleri ve 

mukarnaslı kavsarası ile dönemin en görkemli örneklerinden biridir. Son cemaat yeri 

taç kapının görkemini bozacağı düşünüldüğü için yapılmamıştır. 83 

 

Erken dönem Osmanlı taç kapılarında süsleme; yapıların giriş cephelerinin 

genellikle ortasına yerleştirilen ve bu cephe anıtsal bir görünüm kazandıran taç 

kapılar, mimari işlevlerinden çok dekoratif yönleri ağır basan unsurlardır. Taç kapıyı 

oluşturan köşe sütuncesi, yan niş ve kavsara gibi temel unsurların her biri, esas 

itibariyle mimari birer unsur olmalarına karşın, taç kapılarda daha çok dekoratif 

amaçlarla kullanılmışlardır. Örneğin kavsara kuşatma kemerini taşıyor gibi görünen 

köşe sütunceleri, aslında sadece ana niş köşelerinin keskinliğini gidermek amacıyla 

inşa edilmişlerdir. Yan nişlerin asıl işlevi, ana niş yan yüzlerinin boş ve hantal bir 

kitle olarak algılanmasını önlemek ve ana nişe derinlik kazandırmaktır. Anıtsal bir 

taç kapının zorunlu öğelerinden biri olan ana nişlerin üzerini örten kavsaraların 

özellikle mukarnaslı olanlar, taç kapıların en gösterişli bölümleridir. Bu açıdan 

bakıldığında taç kapıları, dekoratif amaçla bir araya getirilmiş bir mimari unsurlar 

topluluğu olarak değerlendirmek mümkündür. 

 

Anadolu Selçuklu dönemi mimarisinde, yapıların en çok vurgulanan bölümleri giriş 

cepheleri ve taç kapılardır. Bu dönem taç kapıları, yarı dekoratif unsurların yanı sıra, 

çerçeveleri üzerindeki bitkisel ve geometrik örnekleri süsleme şeritleri, yazı ve 

mukarnas şeritleri ile taç kapının çeşitli yerlerine serpiştirilmiş gül bezek ve kabara 

gibi süsleme öğeleri ile yapıların en süslü unsurlarıdır. Anadolu Selçuklu dönemi taş 

süslemeciliğinin en iyi şekilde sergilendiği yerler taç kapılardır. 84 

 

                                                            
83 Çakmak, a.e., s. 14. 
84 Çakmak, a.e., s. 67. 
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Erken Osmanlı dönemi mimari süslemesinde, genel olarak sadeleşme ve 

süslemeleri yapıların tüm bölümlerine yayma eğilimi gözlenmektedir. Bu nedenle, bu 

dönem taç kapıları, Anadolu Selçuklu dönemi taç kapılarına oranla oldukça sadedir. 

Bursa Yeşil Cami ve Bursa Ulucami taç kapıları gibi az sayıdaki örnek dışında, 

Anadolu Selçuklu dönemi taç kapılarında görülen zengin bitkisel ve geometrik 

süsleme şeritlerine bu dönemde rastlanmaz. Anadolu dönemi taç kapılarının pek 

çoğunda bulunan mukarnaslı şeritler, sadece Edirne Üç Şerefeli Cami harim kuzey 

taç kapısında karşımıza çıkmaktadır. Örneklerin çoğunda çerçeve üzerinde yer alan 

tek süsleme öğesi silmelerdir. Genellikle ana niş kavsarası ile yan niş kavsaralarının 

alt kesimlerinde toplânan gül bezekler, kabaralar, palmetler ve ana niş yan yüzlerine 

yerleştirilen yazı panoları, bu dönem taç kapılarında en sık görülen süsleme 

unsurlarıdır. 85 

 

Erken Osmanlı dönemi taç kapılarında yer alan süslemeler, biçim ve desen 

özellikleri açısından, yapıların diğer kesimlerinde görülen süslemelerden farklı 

değildir. Sadece taç kapı süslemelerinde rastlanan özel biçim ve desen 

özelliklerinden söz edilemez. Bu dönem taç kapılarındaki süslemeleri, 

malzemelerine göre taş-tuğla ve tuğla süslemeler, sırlı tuğla ve çini süslemeleri, 

malzemelerine göre taş-tuğla ve tuğla süslemeler, sırlı tuğla ve çini süslemeler ile 

taş süslemeler olarak toplamak mümkündür. Taş ve tuğlanın birlikte kullanıldığı 

almaşık duvar örgüsü, erken Osmanlı dönemi mimarisinin karakteristik 

özelliklerinden birisidir. Bu dönemde inşa edilen yapıların çoğunda almaşık duvar 

tekniği kullanılmıştır. Çoğunluğunu türbelerin oluşturduğu bazı yapılarda, taş-tuğla 

malzemeyle inşa edilmiş taç kapılara da rastlanmaktadır. Tuğlanın işlenmeye 

elverişli bir malzeme olmaması nedeniyle, bu tür taç kapılar gerek unsurları, gerekse 

süslemeleri açısından, düzgün kesme taşlarla inşa edilen taç kapılara oranla 

oldukça sadedir. İnegöl-Ortaköy Karacabey Kervansarayı’nın taç kapısının ana niş 

dip duvarı üzerindeki balıksırtı bezeme dönüşümlü olarak yerleştirilmiş taş ve 

tuğlalarla meydana getirilmiştir. Bursa Muradiye Medresesi, taç kapı eyvanının 

                                                            
85 Çakmak, a.e., s. 68. 
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cephesinde ise taş ve tuğla ile oluşturulmuş altıgen ve baklava şekilleri 

görülmektedir. 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
86 Çakmak, a.e., s. 68. 
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1.1.3.1. Osmanlı Öncesinde Kapı 
 
Giriş açıklıklarını ve ana cepheyi anıtsal bir taç kapıyla ortaya çıkarma düşüncesi, 

Türk mimarisinin hemen her döneminde önemli olmuştur. Taç kapılarda, giriş 

açıklığı az veya çok derin bir niş içine yerleştirilmiş, bu niş ise dikdörtgen bir çerçeve 

içine alınmıştır. Ana niş olarak adlandırılan bu niş derinleştikçe, taç kapının mimari 

etkisinin arttığı görülmüş ve bu yönde çözümler üretilmeye çalışılmıştır. 87 
 
Osmanlı öncesinde, Anadolu Türk mimarîsinde yapıların en çok vurgulanan bölümü, 

giriş cepheleri ve bu cephelerin de genellikle ortasına yerleştirilen taç kapılardır. Taç 

kapılar, anıtsal görünümlerinin yanında zengin süslemeleri ile dikkati çeken, 

cepheye ve tüm yapıya egemen olan unsurlar olarak karşımıza çıkarlar. 
 

XI. yüzyıldan itibaren Anadolu’yu yavaş yavaş ele geçiren Selçuklular, XIII. yüzyıl 

başlarına kadar Anadolu’daki siyasi istikrarı sağlamakla uğraşmış; bu kargaşa 

yıllarında, imar faaliyetleri ikinci plânda kalmıştır. Ancak XIII. yüzyıl başlarında siyasi 

istikrarın sağlanmasıyla birlikte, çok sayıda cami, han, hamam, medrese gibi 

mimariler yapılabilmiştir. 
 

Anadolu’daki Selçuklu yapılarının en önem verilen bölümü olan giriş cepheleri ve bu 

cephelerin ortasına yerleştirilen taç kapılar, pek çok yapıda, giriş cephesinin en 

vurgulu bölümü olmuştur. Hanlar ve medreseler gibi anıtsal yapıların cepheleri, 

ortadaki taç kapının yanı sıra köşe kulesi, çeşme, çörten ve dendan gibi unsurlarla 

zenginleştirilmiştir.88  

 

Anadolu Selçuklu sanatına etki eden tesirlerden birkaçı içinde Haçlı seferlerinin 

tesiri, Bizans, Kafkas sanatları gibi çeşitli sanat çevrelerinin etkileri, Büyük 

Selçukluların Orta-Asya ve İran’daki sanatlarının, Gazneli sanatı, Orta - Asya 

Üzgend eserleri, Zengi devri Şam ve Musul eserleri öncülük etmiştir. Anadolu 

Selçukluları bu çevrelerden aldığı etkiler yanında Orta - Asya dönemindeki 

                                                            
87 Çakmak, a.e., s. 3. 
88 Çakmak. a.e., s. 1. 
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göçebeliğinden kalma inanç ve şekillerle, Ön-Asya’nın, İran’ın eski sembolleri ve 

bütün İslâm sanatı çevresinde gelenek haline gelen unsurları alarak, Anadolu 

Selçuklu Taş süslemesini; İslam sanatı içinde ilk defa ortaya çıkarmıştır.89 

 

Anadolu Selçuklu dönemi taç kapıları az sayıda türbe yapısı kapıları dışında, 

cepheden oldukça çıkıntılı yan kanatlara sahiptir. Taç kapıya anıtsal bir görünüm 

kazandıran bu yan kanatlar, aynı zamanda giriş açıklığının önündeki dikdörtgen 

plânlı ana nişin derinliğine de arttırmıştır. Ana nişin keskin hatlara sahip dış köşeleri, 

çoğunlukla silindirik kesitli sütuncelerle yumuşatılmaya çalışılmıştır. 

 

Anıtsal görünümlerinin yanında, süsleme yoğunluğu açısından da yapıların en 

önemli unsuru olan bu dönemdeki taç kapılar, dönemin zengin taş işçiliğinin en iyi 

biçimde sergilendiği yerler olmuştur. Taç kapı ana nişine derinlik kazandıran yan 

kanatların ön yüzleri, tamamen süslemeye ayrılmıştır. Taç kapı çerçevesini dolduran 

bitkisel ve geometrik şeritler, yazı ve mukarnas şeritleri ile silmeler, Selçuklu taş 

işçiliğinin en zengin örneklerini oluştururlar. Kavsara kuşatma kemerini taşıyor gibi 

görünen köşe sütunceleri, mimarî işlevlerinin yanında, zengin birer süsleme elemanı 

olmuşlardır. Taç kapılarının çeşitli bölümlerinde yeralan gülbezek ve kabara motifleri 

de Anadolu Selçuklu dönemi taç kapılarının zengin süsleme unsurlarındandır.90 

 

Anadolu Selçuklu mimarîsinde görülen görkemli giriş cephelerinin ve taç kapı 

uygulamalarının kaynağının, bir yandan Anadolu’daki Hitit devri eserlerine, diğer 

yandan Türkistan-Üzgend eserlerine bağlanmaktadır.91 Bu cephe ve taç kapı 

anlayışının kökeninin, daha çok Hitit devri eserlerinde görülen anıtsal girişlerine 

uzandığı, diğer yandan Anadolu Selçuklu taç kapılarının İran yapılarının eyvan 

motifinden esinlendiğini ileri sürülmektedir. Gerçekten de İran ve Orta Asya’da 

Karahanlı ve Büyük Selçuklu dönemlerine ait çeşitli yapılarda, Anadolu Selçuklu taç 

kapılarına öncülük ettiği kabul edilecek örneklere rastlanmaktadır. Karahanlı ve 

Büyük Selçuklu dönemi taç kapılarının dikdörtgen çerçeve, sivri tonozlu veya yarım 
                                                            
89 Semra Ögel, Anadolu’nun Selçuklu Çehresi, İstanbul, 1994, s. 155. 
90 Çakmak, a.e., s. 3. 
91 Çakmak, a.e., s. 5.  
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kubbeli kavsara ve köşe sütuncesi gibi bazı unsurlarının, Anadolu Selçuklu dönemi 

kapılarına öncülük ettikleri anlaşılmaktadır. Ancak Anadolu Selçuklu taç kapılarında 

görülen mukarnaslı kavsara ve yan niş gibi unsurlar Anadolu’ya özgüdür. İlham 

kaynağını Karahanlı ve Büyük Selçuklu taç kapılarından alan Anadolu Selçuklu 

dönemi taç kapılarının, Anadolu’da farklı bir şekilde yorumlanarak özgün bir unsura 

dönüştüğü görülmektedir.92 

 

XIII. yüzyılın ilk yarısı Selçuklu devletinin en kuvvetli olduğu dönemdir. Alaeddin I 

Keykubad zamanında yapılarda en çok görülen süsleme motifleri, geometrik 

örneklerde ve özellikle yıldız düzenlemelerinin kuruluşudur. Yüzyılın ikinci yarısında 

süslemeler farklılaşır. Geometrik örneklerde, 1250’den sonraki dönemde bitkisel 

süslemeler de yoğunlaşmıştır. Dönemin taş işçileri, Batıda antikite geleneğine 

dayanan Bizans taş oymacılığı, Doğu’ da kendine özgü bir karakter gösteren Ermeni 

ve Gürcü taşçılığı ile Selçukluların özelliklerinden faydalanmış olmalıdır. Ağzıkara 

Han ve Karatay Hanların birbirinin benzeri portalleri düşünüldüğünde taşçı 

ustalarının gezici guruplar olarak çalıştığını, bir grup “atölye” olarak hizmet verdikleri 

düşünülebilir.93 Bu dönemde İslam sanatı süslemesine özgü olan rumî, yıldız gibi 

süsleme örneklerinin kullanıldığı da görülmektedir.  

 

Anadolu Selçuklu döneminin özgün taç kapı kompozisyonu, XIV-XV. yüzyıllarda 

önemli değişikliklere uğramıştır. 1243 yılındaki Kösedağ Savaşı’nda Moğollara 

yenilerek gücünü yitiren Anadolu Selçuklu Devleti XIV. yüzyıl başında tamamen 

ortadan kalkmış ve Anadolu’nun idari yapısında önemli değişiklikler meydana 

gelmiştir. Anadolu Selçuklu Devleti’nin yok oluşunu izleyen yıllarda, daha önceleri 

Anadolu’nun çeşitli kesimlerinde yerleştirilmiş olan Türkmen aşiretleri bağımsız birer 

beylik haline gelmiş ve Beylikler dönemi olarak adlandırılan bir yeni bir süreç 

başlamıştır. Bu dönemde, Anadolu’nun orta, doğu ve güneydoğu bölgelerinde 

önceki döneme ait mimari geleneklere ana hatlarıyla bağlı kalındığı görülmektedir. 

                                                            
92 Çakmak, a.e., s. 3. 
93 Semra Ögel, Anadolu Selçuklularının Taş Tezyinatı, 2.bs, TTK, Ankara, 1987, s. 148. 
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Özellikle Orta Anadolu’da inşa edilen yapılan plân şemaları açısından Selçuklu 

geleneğine sıkı sıkıya bağlı kalındığı dikkati çeker.94 

 

Batı Anadolu’daki beylikler dönemi yapılarında plân şemaları ve mimarî unsurlar ana 

hatlarıyla geleneksel bir çizgi izlemelerine rağmen, önemli yenilikler de görülür. 

Anadolu Selçuklu dönemi mimarîsinin değişmez kaplama malzemesi taşın yanında, 

taş ve tuğlanın birlikte kullanıldığı almaşık duvar örgüsü de önem kazanmaya 

başlamıştır. Örtü elemanı olarak kubbe ön plâna çıkmıştır. Camiler dışındaki 

yapılarda, genellikle geleneksel şemalara bağlı kalındığı görülür. Görkemden çok 

işlevin ön plâna çıktığı XIV. yüzyılın ikinci yarısında, mimarî faaliyetlerin 

canlanmasıyla birlikte, boyutları ve unsurları bakımından Anadolu Selçuklu dönemi 

taç kapılarından oldukça farklı taç kapılar inşa edilmiştir. Anadolu Selçuklu dönemi 

taç kapılarında gördüğümüz dengeli kapı orantısı bozulmuş, taç kapıların boyu 

enine oranla uzamıştır. Zengin şeritlerle süslenen yan kanat ön yüzlerinde bezeme, 

yerini silmelere bırakmıştır. Köşe sütuncesi ve yan niş gibi unsurlara yer 

verilmemiştir.95 Bu özellikleri sonrasında Osmanlı dönemi yapılarına hazırlık 

dönemidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
94 Çakmak, a.g.e., s. 4. 
95 Çakmak, a.e., s. 4. 
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1.1.3.2. Osmanlı Döneminde Kapı 

 

1299 yılında kurulduğu kabul edilen Osmanlı Beyliği’nin mimari faaliyetleri açısından 

XIV.yüzyıl Osmanlı mimarîsinde plân şemalarının ve mimari unsurların henüz 

olgunlaşmadığı, çeşitli arayışların görüldüğü bir dönemdir. Taş ve tuğlanın ön plâna 

çıktığı inşa malzemesinde ve cephe düzeni anlayışında yerel etkiler söz konusudur. 

Bu dönemdeki mimarî yapılar diğer batı Anadolu beyliklerinin mimarî örnekleri ile 

benzerlik göstermektedir. XIV.yüzyıl Osmanlı mimarisindeki kapılarda Anadolu 

Selçuklu dönemine özgü anıtsal taç kapı anlayışından söz etmek mümkün değildir. 

Özellikle yüzyılın başlarında inşa edilen hiçbir yapıda taç kapı yoktur. Yapılar giriş, 

genellikle cepheden çıkıntısı olmayan, kemerli basit açıklıklarla sağlanmıştır. İznik 

Yeşil Cami (1378 - 92) taç kapısının boyutları ve unsurları, Anadolu Selçuklu taç 

kapılarının boyut ve unsurlarından oldukça farklıdır. Taç kapının cepheden çıkıntısı 

yoktur. Eni ile boyu arasındaki oran 1/3’tür. Boy, enine oranla epeyce uzundur. Sivri 

tonozlu bir kavsarayla örtülü, fazla derin olmayan bir ana nişi vardır. Köşe 

sütunceleri, Selçuklu örneklerine oranla oldukça incedir.96 

 

XV. yüzyılda inşa edilen yapıların pek çoğunun birer taç kapısı vardır. Bu yüzyılın ilk 

yarısına tarihlenen Osmanlı yapılarının taç kapıları, daha sade olmakla birlikte ana 

hatlarıyla Anadolu Selçuklu dönemi taç kapılarına benzemektedir. Yüzyılın ikinci 

yarısında ise taç kapıların boyutlarında ve unsurların biçimlerinde bazı değişiklikler 

meydana geldiği görülmektedir. XV.yüzyıl sonunda ortaya çıkan taç kapı 

kompozisyonu, fazla bir değişikliğe uğramadan klâsik Osmanlı döneminde de 

varlığını sürdürmüştür. Osmanlı mimarisinin XIV. ve XV. yüzyılların bir arayış ve 

gelişme süreci olduğu, ve bu sürecin XVI. yüzyıl başlarına dek sürdüğü 

görülmektedir. 97 

 

                                                            
96 Çakmak, a.e., s. 6. Aynı tarihlerde inşa edilmiş olan, İznik Nilüfer Hatun İmareti (1388), 

Bursa Ali Paşa Cami (1394), Seyran Köyü Issız Han (1394-95), Bursa Timurtaş Paşa Cami 
(XIV. yüzyıl sonu), İnegöl-Ortaköy Karacabey Kervansarayı (XIV.yüzyıl sonu) ve Balıkesir 
Yıldırım İmareti (XIV. yüzyıl sonu) gibi yapıların taçkapıları basit ve sadedir. Bu örneklerin 
hiçbirinde, tüm unsurları bir arada görmek mümkün değildir. 

97 Çakmak, a.e., s. 8. 
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Osmanlı döneminde de kapılarda görülen Selçuklu döneminin etkileri devam 

etmektedir. Ancak Selçuklu yapılarında görülen, anıtsal kapı düzenlemeleri ve 

süslemelerinin Osmanlı yapılarında farklılaşmaktadır. 

 

Topkapı Sarayı’nın avlu düzeni içinde kapıların arka arkaya sıralanması ise 

Osmanlıların geleneksel saray mimarlığının göstergesidir. İlk yapıldığında Fatih 

Sultan Mehmed (1451-1481) döneminde geniş bir boşluğu çevreleyerek inşa edilmiş 

ilk avlu, Yeni Saray olarak sadece iki avluya sahipti. Sultan II. Mehmed’in Edirne’de 

bulunan daha önceki sarayı gibi bir avlu düzeni olan Saray ise bir binanın diğer bina 

ile ilişkisi ve devletin geleneksel ordugâh düzeni üzerine kuruluydu. Buna göre, 

ordugahtaki her bir çadır, kendine özgü fonksiyonlarla karşılıklı birbirine paralel iki 

bölüm halinde düzenlenen bir plâna sahipti. (Bu saltanat çadırlarının (Otağ-ı 

Hümayun) özel düzeni, Tursun Bey’in bahsettiğine göre (tertib-i Osmanî) ya da 

(adet-i Osman-i tertibi), Osmanlının geleneksel düzenidir. 1475’de Promontorio, 

Sultan Mehmed’in ordugâhı ve İstanbul’daki Yeni Sarayı arasındaki benzerliğe 

dikkat çekmektedir. Düzenlenen bu prensibe göre Enderun (iç bölüm) ve birun (dış 

bölüm) arasında kesin bir sınır çiziyor, sultanın ordugâh kampı ve sarayının aynı 

şematik plânda olması, Osmanlı devleti içinde imparatorluğun gücünün bir sembolik 

göstergesi olarak aynı değerleri paylaşıyordu. 98  

 

Osmanlı hükümdarlarının otağ-ı hümayunları, aynı sarayları gibi, hem içinde 

yaşadıkları evleri, hem de devleti ve askeri harekâtı idare ettikleri yer olmuştur. 

Topkapı Sarayı’nda önünde törenler yapılan ve Akağaların Kapısı diye tanınan 

üçüncü kapının yerini, otağ-ı hümayunun etrafını saran zokak (kumaştan yapılmış 

duvar) almaktadır. Zokağın ayrıca bir kapısı yoktur; hemen arkasına sayebanlı bir 

çadır yerleştirilmiştir. Zokak revakların, sayeban sundurmanın ve çadırın kendisi de 

Arz Odası’nın fonksiyonunu yüklenmiştir.99 Zokaklar genellikle kemer dizileri ile 

                                                            
98 Gülru Necipoğlu, Architecture, Ceramonial and Power: The Topkapı Palace in the 

Fifteenth and Sixteenth Centuries, The MIT Press, New York 1991, s. 31. 

99 Spandugino’ya göre idari çadırın zokağının padişahın içinde uyuduğu harem çadırına bir 
kapılı galeri ile bağlı olduğunu, bunun iki yanında da mutbak oluşturduğunu söyler ve Fatih 
Sultan Mehmed’ in yeniçerilerinden biri olan Mihailoviç’ e göre de padişahın yattığı çadırın 
önünde galeri biçiminde bir çadırın varlığından, padişahın bu galeriden gelerek sayeban 
altında halka göründüğünden bahseder. Bu galeri “Tanışık” diye tanınan divan çadırına 
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süslenmişti; bu da zokakla çevrilmiş otağ-ı hümayun çadırlarına, sanki etrafları 

revaklarla sarılıymış havası veriyordu. 100 

 

1568 - 1569 tarihli “Nüzhet’ül-Esrar el-Ahbar der Sefer-i Sigetvar” isimli eserindei 

(TSMK, H. 1339, 16b.) Kanuni Sultan Süleyman’ın Macar Stephan’ı otağ-ı 

hümayununda kabul edişini tasvir eden minyatüründe, sanatçı Feridun Ahmed Bey, 

Sigetvar’ı kuşatan Osmanlı ordusunun ihtişamını, harita gibi bir düzen içinde sanki 

tepeden görerek, kuşbakışı göstermektedir. Padişahın, kalelerin etrafını çepeçevre 

kuşatmış olan çadırlı ordugahın içinde yer alan otağını belirtmek için, otağ-ı 

hümayuna Topkapı Sarayı’nın kuleleri ile Bâbu’sselâm’ı resmetmiştir. 101  

 

Saray avluları ve kapıları arasındaki önemli bağlantının görüldüğü yerlerden biri olan 

ve önemli imparatorluk törenlerinin gerçekleştirildiği Topkapı Sarayı’nın üçüncü 

avlusundaki kapı olan Bâbu’ssaâde’nin önündeki saybanı otağı hatırlatan üst yapısı, 

Orta Asya eski Türk devletlerinde de görülen bir hükümdarlık simgesinin Osmanlı 

döneminde de devam ettiğini göstermektedir. Ayrıca kubbenin biçimsel yapısı 

bulunduğu mekânda padişahın varlığını temsil etmektedir. Sultan ile çadırı ve Adalet 

Kasrı, Adalet Kulesi Kasrı, Kasr-I Adl veya Adalet Kulesi gibi öğelerin de Sultanın 

bulunduğu mekânda kubbeli bir form oluşumunun varlığını ortaya koyması 

minyatürlerde de konu edilmiştir. Eğri Seferini anlatan III. Mehmet Şehnamesi’nde 

otağ-ı hümayunun genel görünümü gösteren minyatürlerde ana elemanlardan 

biridir.102  

                                                                                                                                                                         
bitişikti. Bilgi için Bkz.: Nurhan Atasoy, Osmanlı Çadırları, Otağ-ı Hümayunlar Gezer 
Saraylar, İstanbul, Aygaz, 2000, s. 56. 

 

100 Nurhan Atasoy, a.e., s. 56. 

101 Atasoy, a.e, s. 59. 

102 Atasoy, a.e., s. 57 (III. Mehmed’in otağında Macarları kabulü. Şehname-i Sultan Mehmed 
III, 1596, TSK. H. 1609, 26b - 27a.); Ayrıca Adalet Kulesi Kasrı’nın görüldüğü Memorie 
Turche, codice in folio, piccolo, cartacea del secolo XVII, Venedik, Correr Müzesi Ms. 
Cicogna, 1971 (gia MCCCCXLVIII) eseri, ve III. Ahmed 1720 düğününde Adalet 
Kulesi’nde, değerli kumarlarla örtüsü masada oturup, yastıklara dayanmış ve şenlikleri 
izlemiş olan Sultan’ın kubbeli ve baldakan görünümlü dört sütunlu yüksek yapıdaki 
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Bâbu’ssaâde’nin üzerindeki kubbe formunun, Türklerin eski dönemlerindeki 

inançlarında da görülen ve mimarilerine yansıyan düzende; evreni sembolize ettiği 

anlaşılmaktadır. Diğer yandan önünde yer alan sakıfın hemen altında Padişahın 

oturduğu tahtın üzerinde asılı bulunan ve orta kısımdan sarkan top askının da evren 

timsali olduğu; “Kubbe” ile kubbeden sarkan “top askı” gibi önemli öğelerle mekanın 

Padişahla ilgisi vurgulandığı görülmektedir. Tanrının yeryüzündeki gölgesi sayılan 

padişahın, gök kubbedeki güneş gibi cihan padişahı olduğu mimari öğelerle 

anlatılmak istenmiştir. 

 

Cülus geleneği Türklerde çok eski çağlardan itibaren vardır. Bu gelenekle bağlantılı 

olan çadırların da çok eskiye uzanan Türk-Moğol kültüründe her zaman önemli bir 

simgeselliği bulunmaktadır. Çadır, hükümdarın simgelerinden biri olmuştur.103 

Çadırların büyüklüğü sahibinin önemine göre değişirdi. Çadırlar özel bir saygı 

gösterisi olarak hediye de edilebilirdi. Örneğin Osmanlı Hanedanlığı’ndan sayılan 

Kırım Hanlığı’nda I. Sahib Geray Han’ın cülûs töreninde Memlûk Sultanı tarafından 

hediye edilen çadırda ise taht kurulmuştu.104 Ayrıca I. Sahip Geray Osmanlı Sultanı 

tarafından han olarak Kırım’a gönderildiğinde, Akkerman’da ilk defa otağ-ı hümayun 

kurulmuştu. Çadırlar sadece sefere katılmak için değil, taht töreni için de hediye 

edilirdi.105 

 

Osmanlı geleneğinde devlet, saray, padişah terimleri kavram ve mekân olarak 

birbirlerinden ayrılmaz bir bütünlük gösterirler Devlet denildiğinde, onu temsil eden 

padişah ile hem padişahın evi, hem de devletin yönetildiği mekân olan saray bir 

arada düşünülür. Saray belli bir yerdeki bina da olsa, seferdeki otağ da olsa, 

                                                                                                                                                                         
görüntüsü (Sultan II. Ahmed Surnamesi, C. 1720, TSMK, A. 3593, 51 b ) ile ilgili bilgi için 
Bkz.: Atasoy a.e., s. 60 ve 61; ve 1720 düğününde Okmeydanı’nda kurulan çadırken, 
Otağı-ı Hümayun, Adalet Kulesi Kasrı, zokakla çevrili içi avlulu düzen, III. Ahmed 
Surnamesi, C. 1720, TSMK, A. 3593, 10b- 11a) bilgi için Bkz.: Atasoy, a.e., s. 62, 63. 

103 Sheila S.Blair, a.g.e., s. 45; İbn Battûta, İbn Battûta Seyahatnamesi, s. 474 - 475, 482-
484;  

104Nicole Kançal-Ferrari, “Bahçesaray’daki Hansaray’ın Yerleşim Düzeni ve Mimarisi”, 
İ.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul, 2004, P. 28b. 

105 Atasoy, a.g.e., s. 38-39. 
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padişahla birlikte devletin simgesidir. Bu geleneğin İslam öncesi Türk geleneklerine 

uzandığını görmekteyiz.  

 

İslam öncesi dönemdeki Hun dilinden gelen Ordu-balık kelimesi’nde “ordu” 

kelimesinin anlamının hükümdar makamı olduğunu anlıyoruz. Duruma göre saray 

veya ordugâh da olabilirdi. Böylece hükümdarın veya ordu-başının makamı bulunan 

kalelere veya sefer zamnı kurulan ordugâha da aynı şekilde ordu adı veriliyordu. 

Başkent olan orduya “il örgini” (il tahtı) veya “il-ebi” (il-evi) denilmekte ve bu merkez, 

“Devlet idaresinin beldesi olarak tanınmakta idi. 106  

 

Ordu mimarisi, dört yöndeki illere hakîmiyeti temsil ediyordu. Mimaride de evrenin 

yapısı hakkındaki kozmolojik tasavvurlardan esinlenilmişti. Tasavvurlar, Türklerin 

eski dini, gök ve yer ibadeti ve geniş Türk toplumlarının VI. yüzyıldan beri kabul 

ettikleri Burkan (Buda) dini ile ilgili idi. Gök firûzeden bir kubbe ve yeryüzü, dört yöne 

veya dört ana yön ile ara yönlere bakan dört köşe veya sekiz köşe olarak 

düşünülüyordu. Tanrıların Sarayı, yeryüzününün merkezindeki, sıradağ silsileriyle 

çevrili, iç denizlerin ortasında, altın bir halkanın ortasında yükselen Altın dağın 

zirvesinde düşünülmüştü. 107 

 

Aynı şekilde Ordunun alâmeti olan ve bütün Türk otağları gibi silindir biçiminde ve 

kubbeli olan, ancak büyüklüğü ve altınlı al örtüleriyle diğerlerinden ayrılabilen 

“Hakan otağı” evren timsali idi. Atilla’nın sarayı, daire içinde birbirine mütevazi ikinci 

bir daireden oluşmaktaydı. 108 

 

                                                            
106 Burcu Alarslan, “Tersane (Aynalıkavak) Sarayı’nın Yerleşim Plânı ve Mimari 

Özellikleri”,  İÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi, Doktora Tezi, İstanbul, 1999, s. 3. 
Bahsigeçen kaynakta Ordu ve hükümdâr makamı ile ayrıntılı bilgiyi Emel Esin’in “Ordu” 
Türk Saray Mimarisinin Onbeşinci Asırdan Önceki Tarihçesi, Milli Saraylar 
Sempozyumu/Bildiriler, İstanbul 1984, s. 22 -26 kaynağında bulabiliriz. 

107Aslan, a.g.e., s. 3; Esin, a.g.e., s. 23. 
108Aslan, a.g.e., s. 3; Esin, a.g.e., s. 23. 



 

55 
 

Osmanlı döneminde kapıların biçimleriyle birlikte, “kapı kavramı” önem 

kazanmaktadır. Genelde bütün Doğu aleminde yer etmiş olan ve toplumun 

inancındaki bütün yüce makamları belirten simgesel bir kavram olan kapı; 

Japonya’dan Yakın Şark’a kadar büyük ve önemli yapıların bu kavrama uygun 

düşen bir mimari ile her zaman gösterişli giriş noktalarına sahip oldukları gibi bu 

yapıların “antre”leri, hem o saray binalarının hem de o binalara yerleşmiş olan 

kurum ve kuruluşların bir düşünce ve bir kavram olarak kısa isimleri haline gelmiştir. 

İstanbul’un, Roma Bizans çağında, hatta daha öncesinde, Pers işgallerinde görülen 

her zaman iktidarın gücünü simgeleyen bir önemli “kapı” kavramı bulunmaktadır, 

bulunmaktadır.109 “Kapı” deyimi ile özetlenen kurumların ve binaların en başında, 

hükümdarın evi ve makamı geliyordu. Bu binaların giriş yeri de bilinçli olarak 

görkemli tutuluyor ve bu “Kapı” hem arkadaki makamı, hem de onda simgelenen 

gücü ifade etmiş oluyordu.110  

 

Osmanlı toplumunda da asıl ve tek güç hükümdardı ve onun oturduğu saraydı. Bu 

tabir Orta Asya’dan çıkmış olmalıdır. Bize Japonca’daki yüksek kapı anlamına gelen 

mikado kabilinden bazı tabirleri hatırlatır. Kapı kelimesi Osmanlı Türklerinde daima 

yukarda açıklanan manâda anlaşılmış ve yine bu anlamda Arapça Bab ve Farsça 

Dar kelimeleri ile kullanılmıştır. 

  

Doğuda çok eskiden beri halk işlerinin hükümdar sarayları kapısında görülmesinden 

dolayı daha Xenophon tarafından söylenilen ve batıda da buna benzer şekilde 

kullanılan bu kelime, saraydan başka, sarayda görülen devlet işlerini ve dolayısıyla 

idareyi gösterdiği gibi, Japonya’da imparatora verilen ve aynı anlamda olan Mikado 

(yüksek kapı) sıfatı da, bu tabirin Asya’ya özgü olabileceğini göstermektedir. Bundan 

başka Sasaniler devrine kadar uzanan ve bu anlamda İran’da kullanılan ve menşei 

“der, dergâh, derbâr” gibi isimlerin Türkçe’ye kapı şeklinde geçtiği iddia edildiği gibi, 

Ermenice’ye ve İbni-Haldun’da görüldüğü gibi Memlûklüler döneminde Türkçe’den 
                                                            
109 M.Nermi Haksan- Çelik Gülersoy, Hükûmet Kapısı Bâb-ı “Alî, İstanbul, 2000, s. 11 (Bu 

bilgiyi Xenophon’a atfen, Hammer vermektedir. (Jos. Von Hammer, Constantinopolis und 
der Bosporos. I. Cild, Osnabrück, 1822, s. 327). 

110 M. Zeki Pakalın, a.g.e., s. 137.  
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Arap tarihçilerine (Bâb=Saray, El-Bâb-üs-Sultaniye) olarak geçmiş olması da 

olasıdır. 111 

 

Osmanlı döneminde “kapı” kelimesi ile tamamen hükümet akla gelmektedir. Çünkü 

eskiden doğu ülkelerinde yaşayanların hükümete düşen işleri hükümdarların 

saraylarının kapısında görüldüğünden112 kapı önem kazanıyordu. Osmanlı 

döneminde ise bu kapılar askerler tarafından korunduğundan mecazi anlamda, 

devlete hizmet eden askerlere - yeniçerililere “kapı kulu”, vezirlerle beylerbeylerinin 

maiyetlerinde bulundurdukları askere de “kapı halkı” gibi isimler yakıştırılmıştır. 

 

Padişah saraylarına “Bâb-ı Hümâyûn” denildiği gibi sadrazam konaklarına da 

“Babıâli” ismi verilmiştir. İstanbul’un fethine kadar devlet işleri, bütün doğu 

devletlerinde olduğu gibi, padişah saraylarında görülür, vezirlerle devlet erkânı 

buraya gelerek padişahın nüfuzu altında divanda devletin ve halkın işlerine bakılırdı. 

“Divan” ismi verilen bu meclis Osmanlıların öncesinden beri vardır. Fatih Sultan 

Mehmed ise daha önceki sultanların zamanındaki kanunların yanında çıkardığı yeni 

kanunnamede bunu daha belirgin kıldı. Divan Topkapı Sarayı’nda ve Kubbealtı 

denilen yerde kurulmaya başlandı. 113 

 

Osmanlı döneminde de kapılarda görülen Selçuklu döneminin etkileri devam 

etmektedir. Ancak Selçuklu yapılarında görülen, anıtsal kapı düzenlemeleri ve 

süslemelerinin Osmanlı yapılarında farklılaşmaktadır. 

 

 

                                                            
111 M. Zeki Pakalın, a.e., s. 136. 
112 Doğu ülkelerinde hükümeti bir ev, ya da bir çadır gibi düşünüp, bu nedenle bunlara uygun 

olan isimler verirlerdi. Selçuklularda çetri hümâyun, hükümet alâmeti idi. İran üzerinden 
batıya geçen ve o devletlerin birçok adet ve geleneklerini almış olan Türkler de aynı 
şekilde, hükümeti bir ev olarak düşünerek bir kısım teşkilatı buna göre isimlendirmişlerdi. 
Ayrıca Çetr-i Hümâyun ile bilgi hakkında Bkz. : Nermi Haksan- Çelik Gülersoy, a.g.e.,  s. 
11; Erdoğan Merçil, a.g.e., s. 103-115. 

113 Pakalın; a.e., s. 137. 
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1.2. Türklerde Saltanat Kapıları 

 

1.2.1.1. Türklerde İktidarla ve Saltanatla İlgili Simgelerin 
Kapılarla Bağlantısı 

 

Türklerde çok eski dönemlerden beri yönetim ve yönetimi elinde bulunduran kişinin 

toplumda önemli bir yeri vardır. Bu dönemde Hakanın liderliği önemli olmuş, Türkleri 

ileriye götüreceğine inanılan kişiyi ata olarak kabul edip, ona saygı duymuşlardır. 

Gök Tanrı tarafından kendisine iktidar ve saltanat verildiğine inanılan bu kişi kutlu 

sayılmıştır. Gök Tanrı tarafından görevlendirildiğine inanılan hakanlar yönetimde söz 

sahibi olmuşlardır.114  

 

Daha geç dönemlerde Kırım hanları, Cengiz Han tarafından başlatılan ve oradan 

Altın Orda’ya geçmiş olan bir sembolizme bağlı kalmışlardı. Cengiz Han’ın tıpkı Türk 

hakanları gibi tanrısal veya kutsal bir meşeden geldiğine dair birçok inanış vardı. 

Bazı söylentilerde Cengiz Han’a “Güneşin oğlu” deniliyordu.115  Cengiz Han kültünün 

en önemli unsuru kaynaklarda birkaç yerde “altın sülde” olarak geçen, güneş ve 

aydan oluşan bir (altın) ışık sembolizminin varlığı idi. 116 

                                                            
114 Örneğin: Tanrıkut Mete (Motun) Çin hükümdarına yazmış olduğu bir mektupta, kendisini 

tahta Gök-Tanrı’nın çıkardığını bildirmiş, Göğ’ün yardımıyla ve kendi askerlerinin ve 
atlarının çabalarıyla çevresindeki 26 devleti ve (Gansu’dan kuzey Tibet ile batı 
Türkistan’a kadar uzanan bölgedeki) bazı halkları yenerek Kun’laştırdığını belirtmiştir. 
Bkz.: Nihat Atsız,“Gök Tanrı Dini”, Dinler, http://www.nihalatsiz.org/dinler.html; Gök Tanrı 
Dini, html. (Çevrimiçi), 28 Mayıs 2007. 

115 Cengiz Han’ın atası olan bir ışık tarafından annesinin rahmine indirildiğine inanılan 
Budungar hakkında Bkz.: M. Dobrovits, “The Turco-Mongolian Tradition of Common Origin 
and the Histoirography in Fifteenth Century Central Asia”, Acta Orientalia Hungaria, 
Sayı: 47, 1994, s. 270; Nicole Kançal-Ferrari, “Bahçesaray’daki Hansaray’ın Yerleşim 
Düzeni ve Mimarisi”, İ.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul, 2004, s. 20. 

116 Cengiz Han kültü ve onunla ilgili objeler (beyaz-kara tuğ-tuy, kuş, sülde-tngri, kaplân ve 
pars derisinden sadak) hakkında Bkz.: T.D. Skrinnikova, “Sülde- The Basic Idea of the 
Chinggis-Khan Cult”, Acta Orientalia Hungaria, s. 46, 1 - 3, 1992 / 93, s. 51-59. 
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Göktürkler döneminden (552 - 732) kalan Balballar ve kitabeler üzerinde ise 

hakanların isimleri yazılıdır ve saltanat ve iktidarla ilgili olan bazı simgesel motifler 

de bu taş heykeller üzerinde görülmektedir. Aynı zamanda bunlar Türk tarihine ışık 

tutan önemli kayıtlar olarak günümüze kadar kalabilmişlerdir. Bilge Kağan, kardeşi 

Köl Tigin ve bilge vezir Tonyukuk'un günümüzde Moğolistan sınırları içinde kalmış 

bir bölgede Balbal117 denen taşlara yazdırdıkları kitabelerde118 saltanat simgesi olan 

işaretler bulunmaktadır. (Resim 206, 207, 213). Örneğin 732 tarihinde Bilge 

Kağan’ın yaptırmış olduğu abidedeki Kültigin heykelinde119 tam cepheden yumuşak 

geçişli konturlarla işlenmiş olan başındaki tacın ön tarafında, rölyef halinde 

kanatlarını açmış bir kartal arması göze çarpmaktadır. (Resim 214-215) Daha 

Hunlar zamanında tanınan ve sevilen kartal arması, kulaklı ve boynuzlu kartal 
                                                            
117 Orta Asya’da Göktürk dönemi öncesine ait mezar taşları olan Balballar hakkında bilgi için 

Bkz.: Veli Sevin, “Orta Asya’da Göktürk Dönemi Öncesine Ait Mezar Taşları, Balballar”, 
http://www.ntvmsnbc.com.tr/news/174040.asp (Çevrimiçi), 2 Nisan 2006. 

118 Orhun Yazıtları olan bilinen üzeri kitabeli yazıtlar, Göktürk İmparatorluğu'nun ünlü 
hükümdarı Bilge Kağan devrinden kalma altı adet yazılı dikilitaştır. Yazıtların üçü çok 
önemlidir. İki taştan oluşan Tonyukuk 716, yukarıda bahsi geçen Köl Tigin (Kültigin) 732, 
Bilge Kağan abidesi de 735 yılında dikilmiştir. Köl Tigin yazıtı, Bilge Kağan'ın ağzından 
yazılmıştır. Kültigin, Bilge Kağan'ın kardeşi, yaşlı kişi Tonyukuk ise veziridir. Anıtların olduğu 
yerde yalnızca dikilitaşlar değil, yüzlerce heykel, balbal, şehir harabeleri, taş yollar, su 
kanalları, koç ve kaplumbağa heykelleri, sunak taşları bulunmuştur. Bu yazıtlardan Köl Tigin 
ve Bilge Kağan yazıtları, Moğolistan'ın kuzeyinde, Baykal gölünün güneyinde bulunan Orhun 
ırmağı vadisindeki Koşo Saydam gölü (Koçho Tsaydam bölgesindeki) civarında; Bilge 
Tonyukuk yazıtları ise, Köl Tigin ve Bilge Kağan yazıtlarından yaklaşık 360 km. uzakta, Tola 
Irmağı'nın yukarı yatağındaki Bayn Tsokto (Bayn Çokto) bölgesindedir. Bkz.: Bilge Tonyukuk 
www.turkdunyasi.org; Bilge Kağan Abidesi, Kül Tigin Abidesi’nin 1 km uzağındadır. Kitabede 
Bilge Kağan ve yeğeni Yollug Tigin'in sözleri yer almaktadır. Bilge Kağan Kitabesi hem 
devrilmiş, hem de parçalanmış olduğundan Bilge Kağan Kitabesinde tahribat ve silinti çok 
fazladır. Bu abidenin etrafında da türbe enkazı, heykeller ve balballar bulunmaktadır. Bu 
kitabeler ilk kez 1893’te Danimarkalı bilgin Vilhelm Thomsen tarafından okunmuştur. Bu 
konudaki ayrıntılı bilgi için: Bkz.: http://www.gokturkyazitlari.asp.  

119 1958 yılında Çekoslovakya Arkeoloji Enstitüsü adına Lumir Jisl başkanlığında Orhun 
vadisinde yapılan araştırma ve kazı sonunda büyük Türk kahramanı Kültigin’in mezar 
anıtından kalan kısımlar ve heykeller meydana çıkarılmıştır. Anıt önce soyulup, sonra 
tahrip edilmiş olduğundan heykeller parçalanmış ve bir çoğu kaybolmuş halde 
bulunmuştur. İkiye  bölünmüş olarak Kültigin’in başı ile hanımına ait heykelin oturmuş 
halde gövdesi ve kırılmış başının, burun ağız ve çene kısımları bulunmuştur. Bu yazıtın 
çevresinde de türbe kalıntısı, heykeller, balballar ve taşlar vardır. Ayrıntılı bilgi için Bkz.: 
Nihal Atsız, “Gök Tanrı Dini”, Dinler, Http://www.Nihalatsiz.Org/Dinler.Html, Gök Tanrı 
Dini, html. (Çevrimiçi), 28 Mayıs 2007. 
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şeklinde gösterilerek büyük bir saltanat ve bir kudret sembolü olarak ifade 

ediliyordu.120 Sonradan Anadolu’daki Selçuklu devleti ve Anadolu’da Türklerin 

yapmış olduğu yapıların anıtsal kapılarında da bu kartal figürü simgesel olarak 

saltanatı ve kudreti ifade etmeye devam edip, zengin örnekler içinde kullanılmıştır.  

 

Taşların sonsuza dek dayanabilmesi inancıyla yapılmış bu heykellere öz Türkçe’de 

sonsuz anlamına gelen “bengu taşlar” adı verilmiştir. 121 

 

Üzerine kitabe taşının dikildiği kaplumbağa heykelinin de Hanedan simgesi olduğu 

kaynaklarda belirtilmektedir. Çin kaynakları bu mezar anıtının yapımı hakkında geniş 

bilgi verirler.122 Yazıtın önünde bulunan 4,5 km.lik düz yolun iki yanında 169 balbal 

sıralanmıştır. Bunlar Kültigin’in öldürdüğü düşman sayısını vermektedir. Burada 

ayrıca çeşitli işlemeli taşlar, heykel parçaları v.b. bulunur.123 

 

Kültigin ve Bilge Kağan mezar külliyelerinde bulunan kitabeler: kaplumbağa şeklinde 

bir kaide üzerine kitabe taşının oturtulduğu ve yukarısında ejder kabartmaları124 

bulunan dar yüzleriyle bir dikdörtgen taş blok olan yazının yer aldığı kitabe kısmı ile 

                                                            
120 Oktay Aslanapa, “Hunlar Devrinde Sanat” Türkoloji, Http://www.1 .I. Hunlar Devrinde 

Sanat. turkoloji.cu.edu.tr/GENEL/aslanapa.pdf , (Çevrimiçi), 18 Aralık 2007. 

121 http://sozluk.sourtimes.org/show.asp?t=orhun+yazitlari  

122 Bu kaynaklarda bir sunak mabedi, Kültügin’in taştan bir tasvirinin yapıldığı, dört duvarda 
ise onun savaşlarının canlandırıldığı yazılıdır. Tang sülalesi kronoğinde bunun için altı 
sanatçının gönderildiği kaydedilmektedir. Eski Türkler taş heykelleri ve kitabeleri 
boyuyordu. Aradan geçen zaman ve tahripler yüzünden pek azı zamanımıza kalmışlardır. 
Bkz.: Cavit Yalçın: “Kök-Türklerin tarihi hakkında Çin kaynakları”, Ş. Tekin, TDAY 1961,  
359;   (Çevrimiçi) http://www.cavityalcin.com/dunya_siyaseti_01.html  2 Mart 2007. 

123 Oktay Aslanapa internet kaynağından; a.g.e, Mermer heykellerde Çinli sanatçılar çalışmış 
olmalıdır. Fakat balbalların Göktürk heykel sanatının karakteristik ve bir dereceye kadar 
portre hususiyeti olduğu ileri sürülebilir. Göktürkler zamanından kalan sayısız balbalların 
çoğu parçalanmış, kaybolmuştur. 

124 Zunkara anıtı gibi bazı anıtlarda kemer oluşturan şekil ejderi andıran bir motifin kurt 
olduğu da bildirilir. Bkz.: Yaşar Çoruhlu, Türk Topluluklarında Evren/Dünya Şeması. 
Türk Mitolojisinin Anahatları, İstanbul,  Kabalcı Yayınevi, 2002, s. 89, 97; Yaşar Çoruhlu, 
“Türk Sanatında Görülen Devlet Simgeleri”,  Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları 4 
Ekim 2003, s.67. 
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söz konusu anıt, tipik bir evren şemasını vermektedir ve ayrıca devletin hâkimiyet 

simgesidir. Buradaki tek tek unsurlar da hakîmiyetle ilgilidir.125 (Resim 208-209-210-

211). 

 

Bu balbalların bazılarında ellerinde kadeh tutan figürler görülmektedir. Kadeh tutmak 

bir hanedan kişiliğe işaret etmektedir ve saltanat sahibinin simgesel ifadesidir. 

Sonradan İslam kültüründe de yer alan kadeh tutan saltanat sahiplerinin aynı 

simgeselliği devam ettirmiş olduğu görülmektedir. Topkapı Sarayı’ndaki anıtsal 

kapılar üzerinde bu imge görülmemekle birlikte, bazı Osmanlı minyatürlerinde elinde 

altın kadeh tutan sultanlar tahtında oturur vaziyette tasvir edilmişlerdir.  

 

Ayrıca Osmanlı Hanedanlığının devamcısı sayılan Kırım hanlığında 1532’de Sahib 

Geray han İstanbul’dan Kırım’a gidişinde Salacık’taki Sarayında “Altunlu Köşk”de, 

beyleri ve ağaları kabul edip, Hansaray’da cülûs töreni yaptığında; kendisine Mısır 

Sultanı tarafından hediye edilen “muazzam çadır” orada kurulmuş ve bu çadırın 

içinde de “altun taht kurulup, “altun ve gümüş ayaklar ve murassa kadehler” 

dizilmişti.126 Bu da göstermektedir ki değerli taşlarla süslemeli kadehler  Kırım 

hanlığında da saltanatın işareti sayılır. 

 

Türk-Moğol devletlerinde altın çadır ve tahtın yanı sıra en önemli hükümdarlık 

alâmetleri tuğ, davul (tabl) ve sorguç (kotuz) idi. 127 Yay ve sadak da Türk-Moğol 

kültüründe çok özel anlamı taşıyan iki unsurdu.128 Topkapı Sarayı’nda Divan’da 

Sultan II. Selim’in kubbenin altında asılı olan askıya attığı oku gösteren minyatürde 

ok simgesel olarak kullanılmıştır. Adaleti Sultanın sağladığını gösteren simgesel 

anlamdadır. 

 

Hanedanlık işareti sayılan kaplumbağa, ejder, kartal, kadeh gibi sembollerin yanında 

eski dönemlerde Göktürklerdeki ölen bir iktidar sahibinin mezar anıtına giden bir 

                                                            
125Yaşar Çoruhlu, a.e., s. 67. 
126 Nicole Kançal-Ferrari, a.g.e., Tez 1.2.1. s. 23. 
127 İbrahim Kafesoğlu, “Türkler”, İA, C:XII/2, s. 232. 
128 Osman Turan, “Eski Türklerde Ok’un Hukukî bir Sembol Olarak Kullanılması”, Belleten, 

C.IX, Sayı 35, Ankara, 1945, s. 305-318.  
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yolun iki yanındaki balbalların sıralandığı alan düzenlemeleri, Türk hanedanlığını 

ölümsüzleştiren eserler olan mezar anıtı mimarilerinde düşmanlara gözdağı veren 

ve Türk hükümdarlarını ölümsüzleştiren birer imge olarak gösterilmektedirler. 

Günümüze Cumhuriyet dönemine gelindiğinde, Atatürk’ün mezarının da bulunduğu 

Anıtkabir’e giden yol düzeninde de Anıtmezara giden aslanlı yolun iki yanındaki 

mermer arslan heykelleri ile balbalların düzenlenmesi arasında bir benzerlik olduğu 

düşünülebilir.  (Resim 218 - 219 - 220). 

 

Anıtkabir’in inşasında da simgesel değerler kullanılmıştır. Anıtkabir’e batıdaki giriş 

kapısından geniş bir merdivenle çıkılır. Sonra içlerinde Atatürk’ün özgürlük ve 

bağımsızlığa ilişkin sözlerinin altın yaldızlarla yazılı olduğu Hürriyet ve İstiklal 

kulelerinin arasından 250 metre uzunluğundaki Aslanlı Yol’a girilmektedir. 129  

 

Türk milleti için manevi değerlerle kuşatılan Anıtkabir'deki her mimari unsurun ayrı 

bir anlamı ifade ettiği anlaşılmaktadır. Atatürk'ün kabrine ulaşan 262 metrelik Aslanlı 

yolun sağ ve solunda bulunan 24 aslanın her biri "24 Oğuz boyunu" temsil 

etmektedir.130 Türk kültüründe güç sembolü sayıldığından seçilen arslan figürlerinin 

çift olması ise milletin "birlik ve bütünlüğünü" vurgularken, aslanların kedi gibi yatar 

pozisyonda olması da bu büyük gücün "barışseverliğini" sembolize etmektedir. 

Ziyaretçilerin de kabrin manevi atmosferine ayak uydurmaya yönlendirildiği Aslanlı 

yolda ise arslanlar Ata'nın huzuruna çıkanların "başlarının öne eğik" olması için 5 

cm.lik çim boşluğu bırakılarak döşenmiştir.131 (Resim 218) Burada görülen 

arslanların bir benzeri de Tanzimat dönemi saraylarından Dolmabahçe Sarayı’nın 

girişinin karşısında sırtındaki yavrusu ile oturan mermer heykelde görülmektedir. 

Arslan figürünü Selçuklu yapılarının kapılarında da gördüğümüz gibi günümüze 

                                                            
129 http://www.turkishclass.com/turkey_pictures_gallery_98 
130 Bu yolun iki yanında 24 adet Arslan heykeli vardır. Aslanlı Yol’dan 130x80 metre 

boyutlarındaki zafer alanına ulaşılır. Ayrıntılı bilgi için Bkz.: 

http://www.nevsehirmem.com/ata/traverten.html 
131http://www.denizce.com/anitkabir.asp;http://www.forumtrportal.com/showthread.php?t=24

0192 
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kadar simgeselliğini devam ettiren bir motif biçiminde güç ve kudret sembolü olarak 

görebiliriz. 

 
Türk Mimarisinde Kapılar üzerinde yer alan Saltanatla ilgili motifler olarak beliren 

ejderler ve ejderden dönüşen yuvarlak küre veya top motifleri, kartallar, çift başlı 

kartallar, yırtıcı kuşlar, simurg, hayat ağacı, çeşitli hayvan başları, v.b. örnekler 

olarak sıralanmaktadır. 

 

Diğer yandan Türk boylarının Orta Asya, Çin, Hint, Japonya’yı içine alan Asya Kültür 

çevresinin inançlarını Anadolu’ya taşımış oldukları görülmektedir.132 Bu inançlar 

çağlar boyunca farklı kültürler içinde şekillenmiştir. Ortaya çıkan motiflerin süsleme 

özelliklerinin derininde ise simgesel düşüncelerin varlığı hissedilmektedir. Bu 

örnekler içinde Topkapı Sarayı’nda Arz Odası’nın baldaken taht üzerindeki ejder 

süslemeleri ile Kubbealtı’ndaki kapıların ejder motifinden geliştiği düşünülen Saz 

üslûbundaki133 süslemelerinde bu eski geleneğin izleri olduğu düşünülmektedir. 

Kapılarının tepeliği üzerinde ve duvardaki kalem işi süslemeler “saz üslûbu”ndaki 

süslemelerin ejdere dönüşen hükümdarlık ve iktidar sembolü ile ilişkisi 

bulunmaktadır. Uzak doğuda ve Çin’de hükümdarlık sembolü sayılan ejder, 

Türklerin Ön Asya ve İran’a gelmesinden sonra yılan gibi pullu, sürüngen gövdeli, 

gövdesi kıvrımlı bir hayvan olarak düşünülmüştür. Vücudunun kıvrımlı olması, gök 

gürültüsü işareti olan helezon ile bulut şeklinin ifadesi sayılmaktadır. Çince “lung” 

olarak isimlenen ejder, yılan ile timsah cinsinden bir hayvanın birleşmesinden 

meydana gelen bir varlıktır. Bu varlık su, bolluk ve bereketin simgesidir. Türk 

sanatında kızıl renkte bir top şeklinde tezyini şekilde tasvir edilmiş olup, bazen 

güneşi ve ayı da ifade etmektedir. 134  

 

                                                            
132Emel Esin, “Evren-Selçuklu Sanatı Evren Tasvirinin Türk İkonografisinde Menşeleri”, 

Selçuklu Araştırma Dergisi, 1, (1966), Ankara 1970, s. 161 - 182; Türk Ansiklopedisi, 
XIV, İstanbul, (1966), s. 448. 

133 Hamza Gündoğdu, “Türk Mimarisinde Figürlü Taş Plastik”, İ.Ü.E.F., Bitirme Tezi, 
İstanbul, 1979, s. 465; Esin, a.g.e., s. 161.  

134 Gündoğdu, a.g.e., s. 465; Esin, a.g.e., s. 161. 



 

63 
 

Bâbu’ssaâde’nin önünde yapılan Osmanlı sultanlarının tahta çıktığı Biat (Cülûs) 

törenlerini gösteren minyatürlerde ejderli su kaplarına benzer mataraların yer 

alması, toplumsal gücü elinde tutan kişilerle (tahta geçen sultanlarla), ejderhanın 

arasındaki bağlantıyı açıklamaktadır. Bu minyatürlerde görülen tahtın arkasında 

veya yanında yer alan görevlilerin elinde matara bulunması ve mataralarda olasılıkla 

zemzem suyunun bulunduğunu ya da “ab-ı hayatı” anımsatacak bir sıvının yer 

alması olasılığı135 tahta geçen kişinin güç ve iktidarı ile saltanatının uzun ömürlü 

olması gibi simgesel düşünceleri açıklayabilir. 136  

 

Tılsımlı Kapı’daki ve Susuz Han’daki ejderler arasında yer alan kişi ve insan başı, 

Asya’daki kültürlerde görülen “küre motifi”nin tasvirleridir. Uzakdoğu’nun topu, 

Semerkant’taki kabartmanın hilâli, Oba Medrese’deki kabartmanın rozeti, Karatay 

Han’da görülen portaldeki düğüm, Tılsımlı Kapı’daki bağdaş kuran kişi ile Susuz 

Han’daki insan başı aynı sembolizmin içeriğidir.  

 
Susuz Han’daki ejderli kabartmada; ejderlerin üzerinde çifte melek motifi, ejderler ve 

başın ayı tehdit eden bulutlar biçiminde olması, Kitab al-Tiryâk’taki (1190) gibi ejder-

ay-melek kompozisyonunun denendiğini akla getirir. Susuz Han’daki kemerin 

köşelerini doldurmak için iki melek kullanılmıştır. Melek semavi âlemi sembolize 

eder. Meleklerin getireceği yağmur ve bereket bu motifin varlığını açıklayabilir. 
 
Selçuklu döneminde Anadolu’daki Alâeddin Keykubad I zamanında (1219-1236) 

yapılmış olan Karatay Han’ın avlu giriş portalinin üzerindeki silmeli yılan gövdelerinin 

ortada bir düğüm meydana getirdiği karşılıklı iki ejder örneğinde ise iki ejderin 

arasındaki düğüm aynı zamanda bir yuvarlağı ve top gibi yuvarlak bir nesneyi 

oluşturmaktadır. İki ejder arasında top benzeri yuvarlak bir nesnenin bulunduğu 

tasvirler, Doğu Asya ve Çin sanatında bilinen ve belli bir anlamı ifade eden 

                                                            
135 Filiz Çağman, “Altın Hazine Matarası”, Topkapı Sarayı Müzesi Yıllığı 2, İstanbul, 1987, 

s. 27 
136Çağman, a.e., s. 92. Topkapı Sarayı Arz Odası’nda bulunan Sultan IV. Mehmed’e (1648-

1687) ait baldakenli tahtın tavan süslemeleri arasında bir madalyon içinde ejder ve Anka 
kuşunun savaşını betimleyen örneklerde de taht ile ejderha arasında bir bağ olduğu 
göstermeye çalışılmıştır.  
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motiflerdir. Uzak doğuda, ejderler bulutları ve ortalarındaki yuvarlak, top veya inci 

motifi de ayı temsil eder. 
 

Uzak doğuda yağmur getiren bir bereket sembolü olarak kullanılan iki ejder 

arasındaki top motifi İran ve Ön Asya’da da Türklerin yayıldıkları bölgelerde de 

ortaya çıkar. Bu motifin Ön Asya’ya Malazgirt’ten sonraki Türk yerleşmesiyle geldiği 

düşünülmektedir. İslam-Arap kaynaklarında korkunç ve zararlı bir hayvan olarak 

görülen ejderin karakteri değişmiştir. Uzakdoğu ve Orta Asya’daki kudretli ve 

bereket getirici ejder sembolü olarak karşımıza çıkmıştır. 137 
 

Antalya-Burdur arasındaki Susuz Han’ın portal nişinin üzerinde görülen, yuvarlağa 

benzer bir başın iki yanındaki yılan şeklindeki ejderleri tasvir eden kompozisyonun 

simgesel değerlerle ilgisi bulunmaktadır. Çin’de, Asya’da ve İslam ülkelerinde 

değişik isimler alan “ejder”in Türkler arasındaki anlamı ise “Evren”dir. 138 

 
Türklerin Ön Asya’ya ve İran’a gelmesinden sonra İslam sanatında ejder tasvirleri 

yaygınlaşmıştır. Selçuklu ejderlerinde; ejderin gövdesi bir ejder başı ile sona erer ve 

bu baş gövdeyi ısırır. Bu motif aynı dönemde Türk devletleri arasında da yaygındı.139 
Karşı karşıya gelmiş ejder motifleri, Selçuklu sanatında ve onunla çağdaş Türk 

Beylikleri devrinde de kullanılmıştır. Ejderin mimarideki örnekleri arasında olan 

Halep Kapısı’ndaki ejderler yanında hiçbir motif olmadan, sade olarak 

yapılmışlardır.140 

 

Bağdat Tılsımlı Kapıda; ortada bağdaş kurarak iki ejderi dillerinden yakalamış insan 

komposizyonu (halife figürü) gibi, Halep Kale kapısında çift ejder; Diyarbakır Urfa 

Kapıda kitabenin iki yanındaki simetrik ejderler; Kayseri Çifte Medresenin portalinde 

bugün tahrip olmuş ejder figürü; Burdur Susuz Handa mihrabın üstünde yer alan iki 

simetrik ejder; Alanya Obaköy Medresesi portalinde karşılıklı birbirine dolanmış 

                                                            
137 İnal, a.e., s. 165 
138 Esin, a.g.e. s. 161 - 182; Türk Ansiklopedisi, a.g.e., s. 448. 
139 İnal, a.g.e., s. 158.   
140 İnal, a.e., s. 163. 



 

65 
 

halde ejderler; Madeni eserlerden Cizre Ulu Camii kapı tokmakları üzerinde bulunan 

ejderler; Erzurum Emir Saltuk Türbesi’nde karşılıklı ejderler; Kayseri Karatay han’da 

giriş eyvanına açılan türbe portali üzerinde (Resim 16); Sivas Gök Medrese portali 

üst sövelerinin iki yanında; Niğde Sungurbey Camii doğu portalinde sarmaşık 

kıvrımları arasında ejder başları örnekleri olduğu gibi; Erzurum Çifte Minareli 

medrese portalinde (Resim 17-18) hayat ağacı - çift başlı kartal kompozisyonunda 

hayat ağacının kökleri ejderle son bulmaktadır. 

 

Kapılar üzerinde evren- kozmos şemasıyla kubbe ve süslemelerin değer kazanması, 

Orta-Asya’daki Türk devletlerinden itibaren Anadolu Selçuklularına kadar 

uzanmaktadır. Orta - Asya’da İslamiyet kabul edilmesinden önce Şamanizm’de 

insan ve hayvan biçimlerinin doğa güçlerinin oluşturduğu bir inanç biçimi olarak 

görülmektedir. Şamanizm’deki görüşler, inançlar, dünya evrenini temsil eden kutsal 

ağaç, rozet, koruyucu öğe, ejder, tılsım vb. simgeler ve evren-kozmos düzeni 

(üzerini örten gök ve içinde hareket eden cisimler, güneş, ay, yıldız, v.b. varlıkların 

oluşturduğu düzen) İslam dini kabul edildikten sonra da tasavvuf düşüncesinde bu 

inançlar devam etmiştir. Tasavvufta dünyanın binbir görüntüsünün arkasında ilâhî 

irade bulunan bir yansıma oluşu ve dünya yaratılan her nefesin bir ilahi varlık olması 

gibi ve tabiattaki bütün varlıkların aslında tek bir varlık olduğu gibi düşüncelerin 

izlerini Şamanizm’in uzak bağlantılarında bulabilmek de olasıdır.  

Anadolu Selçuklu sanatına etki eden birçok etkiler bulunmaktadır. Haçlı seferlerinin 

etkileri, Bizans, Kafkas sanatları gibi çeşitli sanat çevrelerinin etkileri, Büyük 

Selçukluların Orta - Asya ve İran’daki sanatlarının, Gazneli sanatı, Orta-Asya 

Üzgend eserleri, Zengi devri Şam ve Musul eserleri Anadolu Selçuklu sanatına 

öncülük etmiştir. Anadolu Selçukluları bu çevrelerden aldıkları etkiler yanında Orta- 

Asya göçebeliğinden kalma inanç ve şekillerle, Ön-Asya’nın, İran’ın eski sembolleri 

ve bütün İslâm sanatı çevresinde gelenek haline gelen unsurları alarak Anadolu 

Selçuklu Sanatında yoğun olarak hissedilen taş süslemesini İslam sanatı içinde ilk 

defa ortaya çıkarmışlardır.141 Bu etkiler kapılar üzerinde yoğunlaşan taş süslemeleri 

içine almaktadır. 

 

                                                            
141 Ögel, a.g.e, s. 155. 
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Anadolu Selçuklu dönemi boyunca Heraldik değerlerle yer alan süsleme motifleri de 

kapılar üzerinde kullanılmıştır. Bunların arasında arslan-boğa mücadeleleri, çift başlı 

kartal gibi motifler, hayat ağacı motifleri, çeşitli hayvan başları, vb. örnekler 

bulunmaktadır. Sivas I. İzzettin Keykâvus Şifahânesi’nde eyvan kemerinin iki 

yanında yer alan güneş ve ay sembolleri, Divriği Ulucami ve Şifahânesi, Şifahane 

Kapısı üzerinde kalıntıları tespit edilen süslemelerdir. Arslan - boğa mücadelelerinin 

Pazırık buluntularına kadar uzanan, kozmolojik burçlarla da yakın bir ilgisi vardır. Bu 

inanışa göre Güneşin (Arslan) Boğa burcuna girmesi ile Bahar-nevruz 

başlamaktadır. Bu tasvirler, astrolojik bir olayın figürlü süsleme olarak simgesel  bir 

ifadesidir. Anadolu Selçuklu Mimarisinde figürlü süslemelerle ortaya konulan 

süslemeden öte, ortaçağın semboller dünyası ile ilgili özellikleri bulunmaktadır. 

sembolik ifade unsurları içinde Heraldik, kozmolojik semboller, burç tasvirleri, 12 

hayvanlı Türk Takvimi ve Şaman inançları ile ilgili süslemeler Anadolu 

Selçuklularının taş süslemelerinde yoğun olarak kullanılmıştır. 

 

Heraldik olarak kullanılan sembolik ifade unsurlarının en yaygını Anadolu 

Selçuklularında tek veya çift başlı, kulaklı, İlhanlılarda çift başlı olarak kullanılmış 

olan, kanatların açmış kartal figürledir. Bunun Heraldikte, Hun ve Göktürklerden 

gelen bir geçmişi vardır. Güç, kudret ifade eder. Anadolu Selçuklu sanatında arslan 

olarak kabul edilen figür, özelliklerini açık olarak gösterdiği gibi, hükümdarların 

yanlarında bulundurdukları, avda kullandıkları pars olmalıdır. Pars heraldikte 

hâkimiyet ve gücü ifade eder. Aynı zamanda koruyucudur. Bayrak=çetr, arma ve 

sikkelerde yaygın bir kullanımı görülür. Sivas Gök Medrese, Erzurum Çifte Minareli 

Medrese (XIII. yüzyıl sonu) (Resim 17-18), Erzurum Yakudiye Medresesi (1310) ve 

Kayseri Döner Kümbet’te diğer heraldik unsurlarla birlikte heraldik düzende hilâl ve 

küre, bağlarla bağlanmış bitki demetleri, hayat ağacının heraldikteki ifadesi 

olmalıdır. Heraldik ve nar motifleri ve düzenlemenin, ejder veya pars çiftleri ile 

korunması, bunların heraldik karakterini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Ağacın 

şaman inancında ayrı bir önem ve değeri vardır. Heraldik (Arma) düzenlemeleri 

arasında yer alan Erzurum Yakudiye Medresesi Kapısı’nda yer alan ve Kayseri 

Döner Kümbeti doğu cephesinde görülen heraldik Pars figürlerinin gövdelerinde 

görülen helezonlar Orta Asya Türk sanatı geleneğine bağlanan önemli özelliklerdir.  
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Niğde Alâeddin Camii Kapısı (1224) (Resim 28) (Bu yapının iki mimarı Sıddık Bin 

Mahmud ve Gazi bin Mahmud’tur. (iki kardeş); Amasya Şifahânesi (1308) tarihli 

İlhanlı eserinde kapısında yüzünü kapıya dönmüş, arkası bize dönük, kemerin kilit 

taşında bir figür yer alır. Saygı ifadesiyle tasvir edilen figürün yapının mimarı olması 

muhtemeldir. Roman ve Barok dönemin etkisiyle yapılar mimar figürü koymak 

gelenek haline gelmiş. Sivas I. Keykâvus eyvan kemerinde (1217) yer alan 

sembollerden biri güneş sembolü, (ışınları vardır), diğeri ayı temsil eden hilal bir 

yüzü vardır. Sivas Gök Medrese Kapısı 1271, (Resim 22) iki yanda kemer 

başlangıcında bulunan iri yapraklar hayvan başlarıyla doludur. 
 

Süsleme örneklerinde görülen ejder ise her zaman var olmuş, şekil değiştirip başka 

biçimlerde yaşamaya devam etmiştir. Yerde, gökte, su ve toprak altında yaşasa da 

ve her ne kadar yenilmez görünse de, onu yenebilenlerin veya onunla mücadele 

edenlerin onun yenilmezlik, konuşma gibi buna benzer bazı özelliklerini kazandıkları 

görülür. 

 

Ögel’in yayınında142 “Ejderha kelimesinin hem Türkçe’de hem de yabancı dillerdeki 

kökenlerinin incelediğimizde bu kelimenin “yılan”dan kaynaklandığı görülür. Yılan bir 

evrim geçirerek ejderhaya dönüştüğü gibi yılan kelimesi de ejderhaya dönüşmüştür” 

denilmektedir. 
 

Ele geçirdiği topraklardaki sanatsal gelişimlerin mirasçısı konumunda olan 

Osmanlılar bir yandan Balkanlar, Avrupa, Ön Asya, Mısır, diğer yandan Selçuklu 

çağı ve sonrasında Anadolu’da oluşan çeşitli sanat çevrelerinden etkilenmişler; 

Farklı çevrelerden İstanbul’a gelen sanatçıları da saray atölyelerinde, sanatın 

gelişimine katkıda bulundular. Safevi ve Moğol sanat çevreleri de Osmanlı sanatıyla 

eş zamanlı ve aynı temele dayanan eserlerini yapmışlardı.  

 

                                                            
142 Ögel, a.g.e, s. 155. 
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Gökyüzünde çeşitli yıldız takımları vb. ilgili ejderhalar, imparatorlara binek hayvanı 

ve arabalarını çeken hayvan olarak gökyüzüne yükselebilmeleri için hizmet ettiler.143 

Babil’deki inanışta ejderha Samanyolu etrafında döndüğü bir yılan olmalıydı.144 

Samanyolu’nun yanında yılan ya da ejderha olarak gösterilen yıldızlar vardır.145 

 

Güneş ve ay tutulmaları, ancak Ay, yörüngesi üzerindeki düğümler çizgisinden 

geçerken, tutulum düzlemini dolanan Güneş de bu doğrultuya çok yakın bir yerde 

bulunursa gerçekleşebilir. Eski astronomlar Ay tutulmasının, Ay’ın yörüngesindeki 

düğüm noktalarından birinde pusuya yatmış bir “ejder”in Ay’ı yutmasından ileri 

geldiğini sanırlardı, ejder çizgisi, ejder düğümü ve ejder ayı deyimleri buradan gelir. 

Ejder, “evren” kökenli bir kelime olup, Türk sanatında çeşitli sembolik anlamları ifade 

için kullanılmıştır. Büke’de eski metinlerde ejderi tarif için kullanılan bir kelimedir. 

Selçuklulardan çok önceleri Hunlarda, Göktürklerde, Batı Türklerinde, Oğuzlarda, 

Gaznelilerde, Karahanlılarda, kozmik anlamda ejder figürüne rastlanır.146 Su bolluk 

ve bereket timsalidir.147 Türk sanatında kızıl renkte bir top şeklinde tezyini şekilde 

tasvir edilmiş olup bazen güneşi ve ayı da ifade etmektedir.148 Mısır’da krallık ve 

egemenlik işareti sayılmasına karşılık, Çin’de de kraliyet mührü ve sembolü halinde 

kullanılıyordu.149 Ejder, bazı çevrelerde hayat ağacı ve güneş olarak da 

tanımlanmakta, İslami çevrelerden farklı olarak, iyilik ve kudret sembolü olarak da 

kabul edilmektedir. 

 

Eski çevrelerdeki bu ejder tanımı Türklerin Ön Asya ve İran’a gelmesinden sonra 

yılan gibi pullu, sürüngen gövdeli, gövdesi kıvrımlı bir hayvan olarak düşünülmüştür. 

Vücudunun kıvrımlı olması, gök gürültüsü işareti olan helezon ile bulut şeklinin 

                                                            
143Candan Ülkü, “Ejderhanın  Motif Olarak Gelişimi ve Osmanlı Sanatında Kullanımı”, 
İ.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Bölümü, Doktora Tezi, İstanbul, 1995, s. 91. 

144 Ülkü, a.e., s. 91. 
145 Ülkü, a.e., s. 91. 
146 Emel Esin; “Evren, Selçuklu Sanatı Evren Tasvirinin Türk ikonografisinde Menşe’leri”, 

Selçuklu Araştırmaları Dergisi, I, Ankara, 1970, s. 161. 
147 Esin; a.e., s. 161. 
148 Güner İnal; “Susuz Handaki Ejderli Kabartmanın Asya Kültür Çevresi İçindeki Yeri”, 

Sanat Tarihi  Yıllığı, IV, İstanbul, 1971, s. 154. 
149 İnal, a.e., s. 155. 
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ifadesi sayılmaktadır.150 On iki hayvanlı Türk takviminde ejder yılı, beşinci aya 

tekabül eder. Çin astrolojisinden Uygur metinlerine geçmiş bir burcun işareti olarak 

da ejder, burç anlamında kullanılmıştır.151 

 

Bağdat Tılsımlı kapıda, Halep Kale Kapısında, Kayseri Sultan Handa, Susuz Handa, 

Karatay Handa, Erzurum Çifte minareli Medrese portalinde, Kırşehir Kesik köprü 

Handa, Obaköy Medresesinde bulunan ejder figürleri heraldik olarak yer almışlardır. 

İkinci grubu oluşturan ejderler, ortada bir gövde ile birbirine birleşen iki ucu ile de 

evreni ve gökyüzünün takımını temsil edenlerdir. Bunlar, genellikle mezarlarda ve 

türbelerde karşımıza çıkarlar. Ahlat Mezar taşları bunların tipik özelliklerini 

yansıtırlar. Kültigin’in mezar-anıtının üzerinde de bu şekilde ejder figürlerine 

rastlanmaktadır.152 (Resim 212). Üçüncü grubu oluşturan ejder figürleri de tek tek ve 

kendi gövdesine düğümlüdürler. Çift başları vardır. Arkadaki baş da kuyruğu veya 

gövdeyi ısırmaktadır. Diyarbakır Urfa kapısı kitabesinin yanlarında, Kayseri, Çifte 

Medrese portalinde, Anamur Ak Camii kitabesinde, Konya İnce Minareli Medrese 

Müzesi’nde, Susuz hanın portalinde karşımıza çıkarlar.  

 

Ejder gibi sembolik diğer bir figür Phoenix 153 veya Zümrüd-ü Anka Kuşu’dur. Eski 

Mısır mitolojisinde “Benu Kuş” olarak bilinen ve en büyük tanrının formlarından 

biridir. Kaos ve karanlıktan çıkan ışığın sembolüdür. (Güneşin sembolleridir.) 

Phoenix, Hıristiyan mitolojisinde ölümsüzlüğü sembolize eder. Hayatının sonunda 

kuş kendini yakar ve sonra kendi küllerinden daha genç olarak yeniden dünyaya 

gelir. Phoenix hem Orta Asya, hem de Çin ve İslamiyet sonrası Orta doğuda (Türk 

ve İslam sanatlarında) bu sembolleri uğurlu mitolojik kuş olarak karşımıza çıkar. 

Phoenix ölümsüzlüğü, yeniden doğuşu, güneşin doğuşu, edebi hayatı sembolize 

eder. İslamiyet’te Simurg tasavvufla ilgili bir sembol olarak varlıkta bir (Vahdet-i 

vücud) düşüncesini oluşturmuştur. 

                                                            
150 Esin; a.g.e., s. 163. 
151 Esin; a.e., s. 163. 
152 Gündoğdu, a.g.e., s. 466. 
153“....Arapların anka, İranlıların simurg adını verdikleri, Türkçe’de ise her iki şekliyle birlikte 

Zümrüdüanka olarak da adlandırılan ön Asya efsanelerindeki bu kuş, pek çok kaynakta 
birlikte ele alındığı Batıdaki eski Mısır kökenli phonix ve İslamî çevrelerdeki Hüma (devlet) 
kuşundan tamamen, Hint mitolojisindeki garuda ile Altay mitolojisindeki çift başlı kartaldan 
ise kısmen farklı özelliklere sahiptir.” Bu konuda bilgi için Bkz.: Gündoğdu, a.e., s. 462.   
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Göktürk ve Uygur devirlerinde kartal ve diğer yırtıcı kuşların hükümdarların ve 

beylerin timsali olduğu bilinmektedir. Bu kuşların onların koruyucu ruhu veya hukuki 

sembolü olduğuna dair bazı işaretler vardır. 

 

Çift başlı kartal motifi, XI - XII. yüzyıllar arasında Zengîler ve Eyyübiler’den Haçlılara, 

Fatımîlerden Sicilya Normanlarına ve Anadolu Selçukluları’ndan da Bizanslılara 

geçerek Bizans ve Trabzon Rum Pontus imparatorlukları ile çeşitli Avrupa 

şövalyelikleri, Sırbistan ve Yunanistan krallıkları, Avusturya (Macaristan) 

İmparatorluğu ve Rus Çarlığı gibi pek çok devletin arması veya bayrak motifi olarak 

kullanılmıştır. 

 

Türk-İslâm sanatında yaygın olan kuş ve kartal motiflerinin Orta Asya 

mitolojilerinden ve Şaman kültünden kaynaklandığı da bilinen bir husustur.154 Bilinen 

bu iki husus figürdeki kulakların puhu kulağı olduğunu ortaya koymaktadır. 

Altaylarda Şamanizm’de en önemli varlığın, Yaratıcı Tanrı ile insanlar arasında ilahi 

aracı olan ve onları kötü ruhlara karşı koruyan puhu olduğu, kamın yani şamanın 

insanlar arasında onu temsil ettiği ve hasta çocukların iyileşmesi için yanlarında, 

hastalığı yapan kötü ruhları kovalaması amacıyla puhu beslediği bilinmektedir.155 

Altay kamının suretine girdiği kutsal kuş, puhu ile kartal karışımından ibarettir. Puhu 

is kulaklı bir kuştur. (gerçekte kulakları, ses dalgalarının kulak deliğine yöneltme 

görevini yürüten sivri kulak görünümünde sert tüylerdir). Bu durumda tek ve çift başlı 

Türk-İslam kartallarının ve prototipleri olan Altay kurganlarındaki kulaklı kartalların, 

aslında Altay Şamanizmi’nin kartal-puhu karışımı kutsal kuş oldukları her türlü 

şüpheden uzak biçimde ortaya çıkmaktadır. Eskiden Leon de Laborde tarafından 

çizimi yapılan ve bugün mevcut olmayan, cepheden tasvir edilmiş, sivri kulaklı, 

dolgun vücutlu yırtıcı kuş figürünün, kısa bacakları, sivri kulakları ve özellikle iri 

yuvarlak gözleri ile puhu olduğu açıkça anlaşılmaktadır.156 

 

                                                            
154 Ögel, a.g.e, s. 214. 
155 Ögel, a.e., s. 214. 
156 Ögel, a.e., s. 214. 
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Şamanizm’de kutsal kuşun neden kartal-puhu karışımı olduğunu ve neredeyse bu 

kuşun bin metre yükseklikten tarladaki fareyi görebilecek derecede dünyanın en 

keskin gözüne sahip olan kartal, göklerin hâkimi kabul edilmektedir. Yakutlar’da ise 

Allah’ın el-Basir (her şeyi gören) ve es-Semi (her şeyi işiten) sıfatları ile 

karşılaştırmak mümkündür.157 

 

Çift başlı kartal motifinin aslının, insanları kötü ruhlara karşı koruyan Şaman puhu- 

kartalı olması, Şamanik değerini kaybedip bir süsleme unsuruna ve siyasi armaya 

dönüşmesinden önce, özellikle mimaride binaları kötü ruhlara karşı koruma 

amacıyla kullanıldığını göstermektedir. Motifin en doğuda rastlanan ve en eski 

tarihlilerden olan örneği, Gazne Sarayı’nın (XI-XII yy) mermer kabartmalarında bir 

mermer içinde duran ve iki eliyle iri bir lobut tutarak yukarı doğru bakan bir 

muhafızın iki yanında, kemerin diğer kemerlerle meydana getirdiği üçgen boşluklar 

içinde bulunmaktadır. Sarayın semasını kötü ruhlara karşı koruduğu açıkça belli 

olmaktadır. Bu durum ise çift başlı kartal-puhunun Şamanizm’deki koruyuculuk 

fonksiyonu İslami devirde de aynen sürdürdüğünü göstermektedir. Kubadabad 

Sarayı çinilerinde görülen zarif yapılı, uzun kuyruklu, kulaklı ve sakallı çift başlı 

kuşların kulaklı sülünle olan benzerlikleri bize göre her türlü şüpheden uzaktır. İslam 

tasvir sanatında en sevilen motiflerden birini teşkil eden tavus kuşu, çift başlı kartal 

gibi hayat ağacıyla bütünleşmekte ve ölümsüzlüğü sembolize etmekte, yine tavus 

kuşu gibi doğuda ve batıda kutsal tanınan horoz da (kilise alemleri çoğu kez horoz 

şeklindedir) hayatın bekçisi olarak kabul edilmektedir. Ayrıca İslam inanışları 

arasında horoz şeklinde bir melek bulunmakta ve horoz motifinin Türk süsleme 

sanatında yer aldığı görülmektedir.158 

 

Kartal sultanla bağdaştırılmıştır. Bugün devlet kuşu şeklinde kullandığımız hüma ve 

ondan türetilen hükümdara ait, sultani anlamındaki hümayun kelimesinin de 

hükümdar-kuş ilişkisini ifade ettiği bilinen bir konudur. 

 

                                                            
157 Ögel, a.e., s. 215. 
158 Ögel, a.e., s. 215. 
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İbn Bibi’nin “Hükümdar çetrinin kartalı sultanların güneşine talih kanadını ve tüylerini 

gerdi ve kudret gölgesini yaydı” cümlesinden, merasimler sırasında hükümdarın 

başına tutulan siyah gölgeliğin tepesinde kartal şeklinde bir alem olduğu 

öğrenilmektedir.159 Konya Kubadiye Sarayı’ndaki bir çinide çift başlı kartalın 

göğsüne, Konya Kalesi’nin kapılarından birinin üstüne konulduğu tahmin edilen bir 

kabarma da simetrik iki kartalın arasına “es-sultan“ ibaresinin yazılmış olmasından 

dolayı bu motifin ya Sultan Alâeddin Keykubad’ın şahsının veya onun döneminden 

itibaren devletin resmi arması olduğu sanılmaktadır. 160 

 

Çift başlı kartal-puhu motifinin X. yüzyıldan itibaren Suriye ve Kuzey Irak’ta 

kullanıldığı ve Gazne’den Sicilya’ya kadar tanındığı halde Anadolu’da önceleri hiç 

görülmemekte, ilk örneklerine ancak XII. yüzyılın en sonlarına veya XIII. yüzyılın 

başlarına ait olan ve Diyarbakır ile çevresindeki Artuklu eserlerinde rastlanmaktadır. 
 

Arslan ve boğa mücadelelerinde; aslanın iyiliği, cesaretin kuvvetliliğin sembolü 

olduğu boğanın ise kötülüğün, karanlığın ve düşmanın sembolü olduğu, bu 

bakımdan bir zafer konusunun da işlendiği bu çeşit kabartmalarda aslan figürü üste, 

mağrur vaziyette, boğa da altta çökmüş ve yenilmiş vaziyette tasvir olunmuşlardır. 

Kalelerde burçlarda daha sık karşılaşılır. Şamanizm inançlarıyla açıklanabilecek bu 

özellikler, Türklerin İslamlaşmalarından sonra da aynı inançlarını devam ettirdiklerini 

kanıtlamaktadırlar. 

 

Karahanlıların 960 yıllarında İslam dinini kabul ettikten sonra da varlığını sürdüren 

figürlü süslemenin kaynağının İslam öncesi Uygur figürlü süsleme geleneğine 

uzandığı görülür. İnsan, hayvan, kuş ve efsanevi hayvan figürlü süslemelerin, 

mimar, usta tasvirleri, kozmolojik semboller, heraldik - arma bilimi, 12 hayvanlı Türk 

takvimi, Şaman inancı ve yaşanılan çevrenin faunası ile ilgisi vardır. Anadolu 

Selçuklu döneminde süslemeli mimarî parçaların yanında insan, hayvan ve mitolojik 

hayvan heykel ve kabartmalarının kullanılmış olmasının, dini inançları ile figürlü 

süslemeden uzak olması gereken bir toplumdaki yaşamakta olan İslâm öncesi 
                                                            
159 İnal, a.g.e., s. 169. 
160 İnal, a.e., s. 169. 
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geleneklerinin ve bu toplumun Orta Aysa Türk kültürüne olan bağlılığının devam 

ettiğini ortaya koymaktadır.  

 

Sivas I. İzzettin Keykavus Şifahanesi’nde eyvan kemerinin iki yanında yer alan 

güneş ve ay sembolleri Divriği Ulucami ve Şifahanesi kapısında da kalıntıları tespit 

edilebilen süsleme örneklerindendir. Arslan boğa mücadelelerinin Pazırık 

buluntularına kadar uzanan kozmolojik semboller dünyası ile yakın bir ilgisi vardır. 

Güneşin (Arslan) Boğa burcuna girmesi ile Bahar-nevruz başlar. Bu tasvirler, 

astrolojik bir olayın figürlü bir süsleme olarak ifadesidir. Anadolu Selçuklu 

mimarisinde figürlü süslemelerle kullanılan simgesel ifade unsurları, süslemeye 

yönelik ifadelerinden ayrılan ve millî gelenekler kadar, ortaçağın semboller dünyası 

ile ilgili unsurlardır. Sembolik ifade unsurları; heraldik, kozmolojik semboller, burç 

tasvirleri, 12 hayvanlı Türk Takvimi ve Şaman inançları ile ilgilidir. Heraldikte yer 

alan Sembolik ifade unsurlarının en yaygını Anadolu Selçuklularında tek veya çift 

başlı, kulaklı, İlhanlılarda çift başlı olarak kullanılmış olan, kanatların açmış kartal 

figürledir. Bunun Heraldikte, Hun ve Göktürklerden gelen bir geçmişi vardır. Güç, 

kudret ifade eder. Anadolu Selçuklu sanatında arslan olarak kabul edilen figür, 

özelliklerini açık olarak gösterdiği gibi, hükümdarların yanlarında bulundurdukları, 

avda kullandıkları pars olmalıdır. Pars heraldikde hâkimiyet ve gücü ifade eder. Aynı 

zamanda koruyucudur. Bayrak=çetr, arma ve sikkelerde yaygın bir kullanımı görülür. 

Sivas Gök Medrese, Erzurum Çifte Minareli Medrese (XIII. yüzyıl sonu), Erzurum 

Yakudiye Medresesi (1310) ve Kayseri Döner Kümbet’te diğer heraldik unsurlarla 

birlikte heraldik düzende hilâl ve küre, bağlarla yer alan bitki demetleri, hayat 

ağacının heraldikteki ifadesi olmalıdır. Heraldik ve nar motifleri ve düzenlemenin, 

ejder veya pars çiftleri ile korunması, bunların heraldik karakterini açık bir şekilde 

ortaya koymaktadır. Ağacın, Şaman inancında ayrı bir önem ve değeri vardır. 

Heraldik (Arma) düzenlemeleri arasında yer alan Erzurum Yakudiye Medresesi 

Kapısı’nda yer alan ve Kayseri Döner Kümbeti doğu cephesinde görülen heraldik 

Pars figürlerinin gövdelerinde görülen helezonlar Orta Asya Türk Sanatı geleneğine 

bağlanan önemli özelliklerdir. Niğde Alaâddin Camii Kapısı (1224), bu yapının iki 

mimarı Sıddık Bin Mahmud ve Gazi bin Mahmud (iki kardeş), Amasya Şifahânesi 

1308 tarihli İlhanlı eserinde kapısında yüzünü kapıya dönmüş, arkası bize dönük, 

kemerin kilit taşında bir figür yer alır. Saygı ifadesiyle tasvir edilen figürün yapının 
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mimarı olması muhtemeldir. Roman ve Barok dönemin etkisi ile yapılan yapılarda 

mimar figürü koymak gelenek haline gelmiştir. 161  

 

Mimaride bereket sembolünü kullanmak ise İslam döneminde alışılagelmiş bir 

gelenek olmuştur. Bağdat’taki Tılsımlı Kapı’da da ay motifi olmamasına rağmen, 

bağdaş kurmuş figürün durumu ayı sembolize eden konumdadır. Bağdaş kurmuş 

motif bir dönemin astrolojisinde ayı temsil etmektedir. Aynı motif Zengi sikkelerinde 

ve Musul’daki Sincar Kapısı’nda da bulunur. Tılsımlı Kapı’daki tasvir olasılıkla bir 

kudret sembolü olarak kullanılmış, daha da fazla bir bereket ve bolluk sembolü 

olarak şehre uğur getireceği düşünülmüştür. Tılsımlı Kapı ismi bu sebeple verilmiş 

olmalıdır. Tılsımlı Kapıdaki ve Susuz Handaki ejderler arasında yer alan kişi ve baş, 

Asya kültürlerinde bilinen küre motifinin insanlaştırılmış tasvirleridir. Uzakdoğu’nun 

topu, Semerkant’daki kabartmanın hilali, Oba Medrese’deki kabartmanın rozeti, 

Karatay Han’daki portalin düğümü, Tılsımlı Kapı’daki bağdaş kuran kişi ile Susuz 

Han’daki bağdaş kuran kişi ile Susuz Han’daki insan başı aynı sembolizmin 

içeriğidir. Susuz Handaki ejderli kabarmalarda; ejderlerin üzerinde çifte melek motifi, 

ejderler ve başın ayı tehdit eden bulutlar olması, Kitab al-Tiryak’taki (1190) gibi 

ejder-ay-melek kompozisyonunun denendiğini akla getirir. Susuz Han’da kemerin 

köşelerini doldurmak için iki melek kullanılmıştır. Melek semavi alemi sembolize 

eder. Meleklerin getireceği yağmur ve bereket bu motifin varlığını açıklayabilir. 162 

 

Anadolu Selçuklu Sanatında görülen özellikle yıldız süsleme düzenlerinin 

oluşturduğu kuruluşlarda, her bir hat önceden belirlenmiş merkezler etrafında başka 

hatlarla kesişmektedir. Bu kesişen hatlarda, kâinat sisteminin düzenini ve yıldızların 

kendi etraflarında dönüşünü, diğer yıldızlarla bağlantılarını anlatan bir anlamdan 

ortaya çıktığı ifade edilen bu süslemeler, İslâm inancı ile şekillenen Türk sanatında 

özellikle mekânların girişleri üzerinde detaylı süslemeler olarak yerini bulmuş, 

                                                            
161 İnal, a.e, s. 312. Konya’da eski sur kapısının iki tarafını süsleyen, kanatlı ve uzun saç 

örgülü başlarında süslü taçları ile iki melek figürü taş rölyefi gibi (Rölyef bugün Konya İnce 
Minareli Medrese Müzesi’ndedir) Konya sur duvarları da beyaz mermerden heykeller, 
rölyefler, ayet kitabeleri, tılsımlar, ejderlerle süslenmiştir. Bunlardan çift başlı kartal arması 
ile büyük bir rölyef, Sultan Alaâddin Keykubad ve diğer Selçuklu sultanlarının arması 
olarak, çeşitli örnekler halinde görülmektedir. 

162 Ögel, a.g.e, s. 168. 
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sonsuz düzendeki geometrik süslemenin kâinat ve sonsuz evrenle ilişkisi ifade 

edilmeye çalışılmıştır. Yapının girişinde bulunan kişinin bu süsleme düzenini, 

süslemelerin çeşitli düzenlemelerde kurulmuş örneklerini incelerken detaylarda 

gizlenen tasavvuf ve İslam inancı ile süslemelerdeki “Vahdet-i Vücut” yani Tanrının 

yer yüzündeki sonsuz şekil ve biçimlerde ortaya çıkmasını akla getiren, bu 

düşünceden kaynaklandığını düşünmesi öngörülmüştür. Bitkisel ve geometrik 

süsleme örneklerinin kullanıldığı yapı girişlerinde Tanrının yeryüzündeki yarattığı her 

şey, yaratıklar alemi, yer-gök düşünceleri, tabiatın bütünüyle ortaya konulduğu tüm 

süslemeler soyut düzenlemelerle simgesellik içinde kullanılmıştır.  
 

1250’lerde Mevlâna’nın tasavvuf görüşlerinin etkisi altında yapıldığı da düşünülen bu 

süsleme anlayışı, Mevlâna’nın tabiata dönük, her zaman tabiat sembolleri ile 

Tanrısal ifadeleri açıklamasından da esin kaynağı alınarak, bitkisel motiflerin 

çeşitliğini ortaya koymaktadır. Süslemelerde natüralizme gidilmemesi, çoğunlukla 

palmet ve rumî ile bitki kıvrımlarının sonsuza giden çeşitlerinin oluşu; tabiat-dünya 

görüşlerinin hepsinin tek büyük bütüne bağlanması ile ifade edilmek istenen ve 

süslemelerde sağlanmaya çalışılan form birliği düşüncesi ile örnekler 

çeşitlenmiştir.163 

  

Yıldız süslemelerinin örneklerinde tekrarlayan düzenlerde meydana getirilen yıldız 

merkezleri, İslam mistisizminde, kâinattaki yıldız sistemlerini ve sonsuzluğu 

açıklamaktadır. Geometrik sistemlerin dinamizmi de büyük bir iç kuvveti ve 

mücadeleyi ifade etmektedir. 164 

 

Hakanı sembolize ettiği düşünülen kubbeli mekânların ise geleneği Orta Asya’ya 

kadar uzanmaktadır. Daha önce de Sultanın ve hükümdarların bulunduğu 

mekânlarda şemsiye tutma geleneğinden esinlenerek, hükümdarların halka 

göründüğü yerlerde kubbeli mekânların altında ve bir gölgelik, sayebanın altındaki 

tahtta tören yapılması geleneği mimariye yansımaktadır. Topkapı Sarayı’nda 

Babu’s-saâde de mimari bir fonksiyonu olmamasına rağmen sultanın bulunduğu 
                                                            
163 Ögel, a.e, s. 155. 
164 Ögel, a.e., s. 155. 
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alan olması sebebiyle bu mekândaki kubbesi yükseltilmiş olması simgesel olarak 

plânlanmıştır.  
 

Kubbeli yapının altında bulunan ve Saltanat sahibi olan sultanların, Topkapı 

Sarayı’nda Saltanat kapılarının üzerinde görülen kubbe ve altından sarkan top 

askılar gibi simgesel işaretler olarak tasvir ettiği anlaşılmaktadır. 

 

Askı ismi verilen ve bir mekânın tavanından ya da padişahın tahtı üzerindeki 

tavandan asılı olarak, genellikle top biçiminde ve mücevherli olarak tasarlanan 

askıların Osmanlı Sarayında saltanat ve iktidarla ilgili simgesel anlamlar kazandığı 

görülmektedir. Bunlara “padişah askıları” ya da “saltanat askıları” ismi de 

verilmiştir.165 Yine bir inanışa göre kubbeye veya düz tavana asılı yuvarlak objelerin 

Osmanlı devrinde “Dünya Hâkimiyetini “ sembolize ettiğine inanılıyordu.166 

 

Askılar, tuğlar gibi unsurların saltanat ile bağlantıların izleri eski Türk kavimlerine 

kadar inmektedir. İslamiyet’ten önceki devirde dini ayinleri idare eden şamanlar, 

üzerinde kıl demeti bulunan asalar kullanırlardı. Bu asalar olasılıkla Tanrıdan 

alınmış otoriteyi temsil ediyordu. Bu durum Şamanların Tanrı otoritesini temsil 

etmeleri ile ve tuğun devlet sembolü olması ile ilgili olmalıdır. Tuğ Selçuklu ve 

Osmanlılarda hem orduda kullanılan bir savaş aracı, hem halk içinde yaşayan bir 

gelenek ve hem de saray veya camilerde kullanılan bir süs eşyası haline gelmiştir. 

Her ne kadar bu “Dünya Hâkimiyetini” temsil etmeye dönüşmüş ve çeşitli 

malzemelerden yapılan yuvarlak biçimlere bürünmüşse de bunların genellikle 

altından demet şeklinde boncukların veya püsküllerin asılması eski tuğ denilen ve 

çok amaçlı kullanılan objelere, Kansu Uygurları’nın kurban törenlerinde çadıra 

astıkları ve “Tanrının Meskenini” temsil eden kıl demetine işaret etmektedir. 167 

 

                                                            
165 Mehmet Zeki Pakalın’ın a.g.e., s. 833 - 834. 

166 Kemal Çığ; “Topkapı Sarayı’ndaki Padişah Askıları”, Kültür ve Sanat, nr. 5 Ocak 1977, 
s.138 - 142, 139. 

167 Çığ, a.e., s. 139. 
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Kemal Çığ’ın168 yazısında; “Topkapı Sarayı’ndaki askılar için eskiden beri sarayda 

görev almış kişilerin söylediğine göre genel olarak şekilleri yuvarlak veya beyzi olan 

ve uçlarından püskül sarkan, kubbe ve düz tavana asılı bu objeler genellikle dünyayı 

simgelemekteydi, uçlarındaki püskül de dünya idaresi anlamındaydı. Padişah bu 

askılarla dünya budur, idaresi de benim elimdedir, ona hâkim benim” demektedir.169 

  

Turfan Uygur devleti M.1218’den sonra yıkılmış ve yıkılıştan sonra Uygurların bir 

bölümü Kansu’ya göç etmişti. Kansu Uygurlarının bazı dini ayin ve törenlerinde 

“askı” denilen sanat tarihi eşyaların anlamını ile ilgili bazı ipuçları vardır. 170  

                                                            
168 Çığ, a.e., s. 139. 
169 Çığ, a.y.  
170 Çığ, a.e., s. 139. “Kansu Uygurlarında Gök Tanrı (Han Ténre)’ya kurban sunmak en 

önemli törenlerden birisiydi. Uygur din adamı (Elt Şöd) hayvanı kurban ettikten sonra 
Çadırda kurban yerini hazırlar, çadırın irişi karşısında, arka tarafa gelen duvarın ortasına 
yakın bir yerde, yak, koyun, keçi, at ve önceden kesilmiş veya satılmış hayvanların 
kıllarından, Uygur din adamı tarafından merasimle kesilmiş bir demet kıl asılı durmaktaydı. 
Her çadırda bulunan ve adı dorven olan bu kıl demeti Uygurların inanışa göre, Gök 
Tanrı’nın özel meskenidir. Uygur din adamı bundan sonra Dorven’in aşağısında, yere 
ortasındaki daha uzun ve üzerlerinde beyaz ve mavi bez parçaları asılı üz çubuk diker. 
Uzun olan çubuk Gök Tanrıyı temsil eder. Bu çubukların önüne dikilen ve çadırın baca 
deliğinden dışarı çıkmış dal ise “dünya ağacı”nın sembolüdür. Hermanns’ın makalesinde 
hayvan kıllarından oluşmuş ve “Gök Tanrı”nın meskeni olarak vasıflandırılan bu kıl 
demetinden oluşmuş askı bize “Tuğ” biçimini ve Türklerde tuğ ile ilgili inançları 
hatırlatmaktadır. Henüz tuğun orduda kullanılmasından önce tuğlar, daha çok dini anlam 
ifade etmekteydi. Türk devlet büyükleri halk inançlarını geliştirerek farklı amaçlarda 
kullanılan eşyalar kullanmışlardı. Örneğin ilk tuğlar mızrak ucuna takılmış, at veya yak 
öküzü kuyruğundan oluşturulmuş demetler halindeydi. Tuğ yapımı için kullanılan kıl 
demetleri çadırda, evlerde, mezarlarda, v.b. yerlerde kullanılmış hatta Bahaeddin Ögel’in 
deyimiyle kadın başlarında hotoz olmuştur. “Çadır tuğlarına ait örnekler ise Anadolu’da 
tespit edilmiştir. Çukurova Türkmenlerinin topak ev denilen çadırlarının tepelik kısmında, 
çadırın kubbesine ve ortasına denk gelen direğin yatağının dış tarafına uzaktan görülecek 
şekilde öküz kuyruğundan oluşan bir tuğ asılı bulunmaktaydı.” Bkz. Ayrıntılı bilgiler için 
Çığ, a.e., 138 - 142; Matthias Hermanns, “Uygurlar ve Yeni Bulunan Soydaşları”, (çev. 
Sadeddin Buluç), Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C.II, nr. 3 - 4, İstanbul 1946, s. 99, 113, 
114, 198, 199. Çadırın önüne dikilen Gök Tanrı ve yardımcılarını simgeleyen çubuklar ve 
dünya ağacına bez asma adetine benzer bir adet Anadolu’da da yaşamaktadır. Bkz.: 
Haydar Çetinkaya, “Kars Yöresi Terekeme Köy Düğünlerinde Şah Bezeme ve Kaldırma 
Geleneği”, Ankara, II. Milletler Arası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, C.IV, 1982, s. 83-
92; Nejat Diyarbekirli başkanlığında Temmuz 1987’de Kayseri ve çevresindeki şehirlerde 
yapılan araştırmalar sırasında, 18.7.1987 tarihinde gidilen Akkışla, Türkmenlerinin 
Pamucak yaylasında kurulan çadırların orta direklerine veya girişlerine nazarlık asıldığı 
tespit edilmiştir. 
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At kuyruğu veya yak öküzü kuyruğundan oluşan “tuğ”lar ise ilahi Türk devletinin 

sembolüydüler.171 Bu açıklama ister istemez bize Osmanlı devrinde saray, türbe ve 

camilerde genellikle kubbe ortasına asılan “askı” denilen sembolik süsleri 

hatırlatmaktadır. 

 

Doğu ve Batı kültürleri arasında güç sembolü olarak kullanıldığı anlaşılan askılar, 

Osmanlılarda da önemli bir saltanat ve hâkimiyet sembolü olarak kullanılmıştır. 

Padişahlara ait tahtlar veya mekânları sembolik olarak vurgulayan askılar bir çok 

zengin murassa değerli taşlarla süslemeli malzemeden yapıldıkları 

anlaşılmaktadır.172 Sultan tahtlarının hemen hepsinin üzerinde değerli taşlarla 

süslemeli top askılar bulunmaktadır.173 

  

 

Bununla beraber Osmanlılarda Sultanların kullanmış olduğu asaleti belirleyen top 

askılar da bulunmaktadır. Bunlar saltanatı sembolize ederler. Güç ve kudreti 

sembolize eden top askıların ve Osmanlı’da hükümdarların üzerinde asılı bulunan 

top askı ve kubbe şemasının kökeninin çok eskilere gittiği açıktır. 
 

Anadolu Selçuklu Sanatındaki portal kompozisyonlarında kullanılan geometrik 

süslemelerin kozmos (gökyüzü ve evren)174 simgeleri olarak kabul edilmelerinde ise 

Anadolu Selçuklularının eserlerinde kâinat düzeni anlayışıyla yapılan geometrik 

                                                            
171 Kemal Çığ, a.g.e., s. 138 - 142. “Askı denilen sanat tarihi objelerinin eski Türk inançları ile 

bağlantısına işaret eden benzeri açıklamalar da vardır. Evlere asılan ve kötü ruhlardan 
evleri koruyan beyaz kumaş parçalarına da tuğ adı veriliyordu. Bu durum konumuzun 
başında “askı” kelimesinin anlamını verirken, “gelin odasına süs olarak asılan kumaş 
parçaları veya çiçekler”, “hediye için kumaş parçalarının asılması” gibi açıklamaları 
hatırlatmaktadır…” 

172 Osmanlı döneminde sultanların kullandıkları Arz Odası, Kubbealtı, Has Oda ile diğer 
kubbeli mekânların, özellikle tahtların tavan ve kubbelerine asılan askılar değişik biçim ve 
üslup özellikleri gösterir. Günümüze kadar ulaşabilen en görkemli örneklerin büyük bir 
kısmı Hz. Muhammed’in Medine’deki kabrine hediye olarak gönderilmiş olanlardır. 

173 Sultan III. Selim’in Tahta geçiş töreninde Babüssaade önüne kurulan altın tahtın üzerinde 
mücevherli bir askı bulunmaktadır. (Kapıdağlı Konstantin’e atfedilen, 1789 tarihlerindeki 
tuval üzerine yağlıboya resimde altın tahtın üzerindeki top askı görülmektedir. TSM 17 / 
163). 

174 Ögel, a.g.e, s. 214. 
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desenlerin, yıldız ve ışın sistemini hatırlatması, bitkisel motiflerde de girift, birbiri 

içine bağlı süslemelerin kozmozla olan ilgileri ve geometrik örneklerde bir yıldız 

sistemini oluşturması gibi düzenlemeleri Çinili Köşkü’n girişinde (Resim 222) olduğu 

gibi, Topkapı Sarayı’ndaki Bâbu’ssaâde ve Bâb-ı Hümâyûn gibi önemli kapılarda 

bugün varolmayan ancak önceden çinilerle süslemeli olan desenlerin varlığının 

görülmesi de bu mekânlarda geçmişe olan bağlılığı devam ettiren, diğer yandan bir 

göğün altında ve sonsuzluk anlayışında oluşturulduğu simgesel bir anlatıma 

yöneltmektedir. Sultanın sonsuz bir gök altındaki büyük hâkimiyetinin tasvir edildiği 

düşünülebilir. 

 

Ağaç motifinin mimaride kullanılması ile ilgili olarak Türk Mimarisinde geçmişten 

gelen Hayat ağacı ve ölümsüzlük, uzun ömürlülük, bereket gibi anlamlar yer 

almaktadır. Daha geç bir dönemde XVIII. yüzyılda Doğu Beyazıd’taki İshak Paşa 

Sarayı’nda Selamlık taç kapısında bulunan ağaç motifi ile (Resim 200) Sarayın 

içindeki Abdi Paşa Türbesi’nin üst yan yüzeylerinde nişler içerisinde yer alan ağaç 

motifi175 bir takım simgesel anlamları içermektedir.  
 
Bu sarayda farklı bir tarzda ele alınan örneklerini ise başka yerde görmediğimiz 

tarzdaki süslemeler arasında eklektik bir özelliğe sahip olan Harem taç kapısının, II. 

Avluya bakan cephesinin, iki yan duvarlarında yer alan ağaç motifi de benzer 

özellikler içinde düzenlenmiştir. Duvar yüzeyinden aşırı derecede dışa çıkıntı yapan, 

yüksek plastik değere sahip bu ağaç motifinin kuşlar, kartal, aslan ve ejderlerle 

birlikte kullanılarak oluşturulan bu motiften oluşturulması; diğer örneklerdeki mekâna 

cennet anlamı kazanan hayat ağacı motifinden176 çok daha farklı kullanılarak 

karşımıza çıkmaktadır. Tek başına ağaç motifi olarak değerlendirebileceğimiz bu 

motif ise daha çok bolluğu ve bereketi sembolize etmektedir. 177 Türü tam olarak 

anlaşılamayan bu ağacın, sarayda bulunan diğer ağaç motiflerinden farklı olarak 

vazodan çıkan gövdesi silmelerle düzgün bir şekilde yükselmesiyle dikkat çeker. Bu 
                                                            
175Geleneksel Türk-İslam sanatı ve yaşam biçimine uygun olarak inşa edilen saray 

fonksiyonu hakkında Bkz.: Hamza Gündoğdu, “Doğubayazıt’taki İshak Paşa Sarayı ve 
Gerçekler”, Milli Saraylar Sempozyumu (15-17 Kasım 1984) ‘na Sunulan Bildiriler, 
İstanbul, 1985, s. 39 ; Serap Bulat, “İshak Paşa Sarayı Türbesi Üzerindeki Bölgesel 
Etkiler”, Güneşin Doğduğu Yer: Doğubayazıt Sempozyumu, s. 305. 

176 M. Sözen - U. Tanyeli, “Hayat Ağacı Motifi” , Mad., Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü, 
İstanbul, 1994, s. 102.  

177 Y., Bingöl, İshak Paşa Sarayı, a.g.e., s. 210.   
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kısmın üzerinde de üzüm salkımını hatırlatan kabartma bir motif yer alır. Bunun 

üzerinde biraz daha üst kısmında ise motifin her iki yanına simetrik olarak 

yerleştirilmiş, biri aşağı biri yukarı olan ve ne tür bir çiçek olduğu anlaşılmayan 

bitkisel bir motif bulunur. Heykel tarzında yüksek kabartma olarak ele alınan bu 

motifin içerisi geçmelerle doldurulmuş, arasında da küçük bir kuş figürü bulunur.  

 
İshak Paşa Sarayındaki bitkisel ve geometrik süslemeler yanında daha az görülen 

figürlü süslemeler, diğerleri gibi bölge ve dönemlere göre değişik şekillerde 

yorumlanarak, birtakım farklılıklar göstermektedir. Ancak kökeninin Hun sanatına 

kadar indirebileceğimiz bu figürlü süslemelerin178 taşıdığı simgesel anlamlar 

açısından bir farklılık bulunmamaktadır. 179 
 
İshak Paşa Sarayı’nda taş süsleme olarak sadece iki figüratif süsleme görülür. 

Bunlardan biri Harem taç kapısı etrafını çevreleyen, geniş bordür düzenlemesinin 

altı kısmında karşılıklı yerleştirilmiş aslan figürüdür. Aslan figürleri; kuvvet, kudret, 

zafer, cesaret sembolü olarak ele alınmasının yanı sıra sarayları, tahtı, şehri, kaleyi 

kötülükten, düşmandan koruyan, koruyucu bir tılsım olarak kullanılmıştır. 180 (Resim 

201). 

 
İshak Paşa Sarayı’nda yapılan aslanların da bu anlamda yapıldığı düşünülebilir. 

Selçuklu dönemi yapılarında özellikle hayat ağacı motifiyle birlikte ve çift olarak 

kullanıldığı görülen aslan figürünün, burada çok daha farklı bir tarzda ve daha 

gerçekçi olarak taşa işlendiği görülür. 

 
Harem taç kapısında yer alan bu aslan figürü, ilerler vaziyette ön ayaklarından 

birisini yukarı kaldırmış bir şekilde yüksek kabartma olarak ele alınmıştır. Başı ve 

gövdesi profilden yapılmış olan bu aslan figürünün, ağzı açık, gözleri de oyuk olarak 

tasvir edilmiş olduğu görülür. İlerler şekilde işlenen aslan figürü, detaylı bir şekilde 

ele alınarak, vücut hatları daha belirgin verilerek gerçekçi bir görünüm 

kazandırılmaya çalışılmış, Aynı zamanda, boyun kısmında dalgalı çizgiler 

                                                            
178 Bulat, a.e., s. 308; Gündoğdu, a.g.e., s. 32. 
179Serap Bulat, “Doğubayazıt İshak Paşa Sarayı Taş Süslemeleri”, Erzurum Atatürk 

Üniversitesi, Basılmamış Y. Lisans Tezi, Erzurum, 1999, s. 103. 
180G. Öney, “Anadolu Selçuklu Mimari süslemesi ve El Sanatları”, Ankara, 1988, s. 38; 

Semra Ögel, “Selçuklu Sanatında Çift Gövdeli Aslan Figürü” Belleten, C. XXVI, s. 103, 
Ankara, 1962, s. 530. 
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kullanılarak, yelelerinin de ön plâna çıkması sağlanarak etkili bir görünüm elde 

edilmiştir. Çizgilerle belirlenen kulaklarının da sivri olarak yapıldığı dikkat çeker.181 

Aslan figürünün ilerler vaziyette tek ayağını kaldırması, başı gövdesi ile birlikte 

profilden yapılmış olması Sultan II. Gıyaseddin Keyhusrev”in armalı gümüş parası 

üzerindeki aslan figürü182 ile benzerlik göstermektedir. Ayrıca bu aslan figürünün 

“arma” tarzında tasvir edilmiş olduğunu belirtmektedir. 183 
 
Aslan figürü dışında sarayda figüratif taş süsleme olarak, sadece Harem taç 

kapısının iki yanında yer alan ağaç motifinin arasında küçük bir kuş figürüne 

rastlanmaktadır. İshak Paşa Sarayı’nda oldukça küçük boyutlarda işlenen bu kuş 

figürü tek başlı ele alınarak, gövde ve baş cepheden olmak üzere, iki yana açılan 

kanatlarla hâkim duruşta taşa uygulanmıştır. Ağaç motifi ile birlikte kullanılan kuş 

figürünün, ağaç motifinin gövdesi içerisinde yer alan kat kat açmış çiçek formunu 

hatırlatır bir bezeme üzerinde ele alınmış olduğu görülür. Figür, ağaçta görülen 

bitkisel bezemelerle de uyum sağlar şekilde işlenmesiyle kanat ve gövdesi üzerinde 

birtakım çizgiler tüylerini belirtmek amacıyla yapılmıştır. Yıpranmış olarak günümüze 

ulaşan bu kuş figürünün yüzünün de insan yüzü şeklinde işlendiği, ancak ayrıntıları 

anlaşılamadığı görülmektedir. 

 
Ağaç figüründe gövdenin alt kesiminin kompozisyon tasarımı ile Barok özellik olarak 

nitelendirilebilecek motiflere, Doğu Anadolu Bölgesi’nde inşa edilmiş ne İslami ne de 

Hıristiyan yapıların hiçbirinde rastlanmamaktadır.184 Bu yapının doğrudan bölgedeki 

Ermeni ya da Gürcü sanatına bağlanmasını imkânsız kılmaktadır. Gövde üzerinde 

işlenen Hayat Ağacı olarak da nitelendirilen motifin kompozisyon düzenlemesi 

bakımından yuvarlak kısa boylu bir vazodan çıkış şeklindeki görünümün benzerleri 

Erzurum Çifte Minareli Medrese ve Erzurum Yakutiye Medresesi taç kapıları 

üzerinde görülmektedir. Hayat Ağacı benimsendiği bütün uygarlıklarda dinsel bir 

temayla ilişkilendirilmiştir.185  
 

                                                            
181 Bulat, a.g.e.,  s. 309 
182 Semra Ögel, Anadolu’nun Selçuklu Çehresi, İstanbul, 1994, s. 88 - 89. 
183 Hamza Gündoğdu, Doğubayazıt İshak Paşa Sarayı, Ankara, 1991, s. 49. 
184Haldun Özkan, “İshak Paşa Sarayı Türbesi Üzerindeki Bölgesel Etkiler”, Güneşin 

Doğduğu Yer: Doğubayazıt Sempozyumu, s. 321. 
185Özkan, a.e., s. 321. 
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Türbedeki ağaç, üslûp itibariyle yaprak ve meyveleri bakımından daha çok sıcak 

iklimlerin ve Anadolu dışındaki bir kültürün etkisinin olabileceğini de düşündürür. 

Ancak türbe üzerindeki bu motifin “Hayat Ağacı” olarak kullanılmış olması, “Hayat 

Ağacı”nın sonsuza dek yaşamla özdeşleştirilmesi ve ruhun ölümsüzlüğü arasındaki 

benzerlikten kaynaklanmış olmalıdır. İshak Paşa Sarayı Türbesi üzerinde uygulanan 

bu kompozisyonun, bölgedeki diğer yapılarda kullanılan kompozisyon tasarımlarının, 

dönemin özelliklerine göre yeniden yorumu olarak da nitelendirmek mümkündür. 

Sütunların üzerinde konsol şeklindeki ilaveler tasarım bakımından Diyarbakır Ulu 

Camii batı cephesi sütunları ile benzeşmektedir.186 

 
Diğer yandan Türk-Moğol kültüründe Çinlilerde de olduğu gibi renk sembolizmi 

görülmektedir. Buna göre: Kırmızı güneyi, mavi doğuyu, kara kuzeyi, ak batıyı ve 

sarı (altın) merkezi temsil etmektedir.187 Altın ise hükümdarın rengidir ve aynı 

zamanda Orda’nın merkezini ifade eder.188 Ak Orda (Altın Orda)’nın merkezini 

simgeleyen altın rengindeki Han Çadırı İbn Battuta tarafından şöyle tarif edilir:  

 

“Mesela adetlerinden biri Cuma günleri namazdan sonra altın kubbede oturmasıdır. 

Burası mükemmel bir şekilde düzenlenmiştir ve altın levhalarla kaplı ahşap direkler 

üzerine kuruludur. Orta yerde yine altınla süslenmiş, gümüş kaplamalı ahşap bir taht 

vardır. Tahtın ayakları halis gümüştendir, başları da gümüşle bezenmiştir.” 189 

Bundan altın tahtın geleneğinin eskiye kadar uzandığı anlaşılmaktadır. 

 

Hazar hakanının da en önemli bir işareti altın çadır idi.190 “Otağı yıkmak”, yani 

hakanın altın çadırını tahrip etmek, aynı zamanda bu hakanın hükümdarlığına son 

vermek demekti.191 Böylece, hanlığın merkezini teşkil eden “taht” veya “saray”ın 

                                                            
186 Özkan, a.e., s. 323. 
187 Renkler için Bkz.: Omeljan Pritsak, “Qara” Zeki Velidi Toğan’a Armağan, İstanbul, 

Maarif Vekaleti, 1955, s. 249. 
188 Ayrıntılı bilgi için Bkz.: Nicole Kançal-Ferrari, a.g.e., s. 21. 
189Ebû Abdullah Muhammed ibn Battûta Tancî, İbn Battûta Seyahatnamesi I, Çev. A.S. 

Aykut, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2004, s. 474;. Nicole Kançal-Ferrari, a.g.e., s. 21. 
190 Ahmed b. Fadlan b. Abbas İbn Fadlan, İbn Fazlan Seyahatnamesi, (310/922), Haz. 

Ramazan Şeşen, İstanbul, Bedir Yayınevi, 1995, s. 123; Nicole Kançal-Ferrari, a.g.e., s. 
21. 

191 Hükümdarın altın çadırı ve bu çadırın sembolizmi ile ilgili aydınlatıcı bir söz İranlı tarihçi 
Vassaf’a aittir. Sultan Tegüder’in çadırını tarif ederken, onu gök kubbelerle 
karşılaştırmıştır. Bkz. Bernhard O’Kane, “From Tents to Pavillons, Royal Mobility and 
Persian Palace Design” Studies in Persian Art and Architecture, Kahire, The 
American University in Cairo Press, 1995, s. 251. 
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hem bir bölge, hem de ulusun hareket halinde olduğu zamanlarda, hanın otağının 

ulunduğu yer olabileceği anlaşılmaktadır. Hanlığın kudreti ve meşrutiyeti, hanın bu 

sembolik gücüne bağlı idi. Bundan dolayı Türk ve Moğol hanlarının ordu ve tebaası 

ile beraber kaldıkları yerlerin kutsal bir değeri vardı.  

 

Osmanlı padişahları, tahta yeni çıkan Kırım hanlarına, merasimle “Menşûr-i Hâkânî” 

denilen ferman ile birlikte sancak, kılıç, mücevher, sorguçlu kalpak ve samur kürk 

gönderirlerdi.192 Bunun dışında, hanlara her sene Bâb-ı Âli’den bir tasdikname 

gönderilirdi. Tasdikname saraya varınca, divan toplânır ve padişah tarafından 

gönderilen ferman okunur, böylece hanın meşruiyeti tasdik edilmiş olurdu.193 

 

Birçok devletin mimari öğelerinde kullanılan, simgesel motifler Türk mimarisinde de 

sevilerek ve Sultanın devlet otoritesindeki güç ve hâkimiyet imgesini belirtecek 

şekilde hemen her ayrıntıda kullanılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
192 Fındıklılı Silâhdar Mehmed Ağa, Silâhdar Tarihi, (H 1139/ M 1736), C. II, İstanbul, Devlet 

matbaası, 1928, s. 131 vd., 683; Kırım Hanlarının tahta çıktıklarında Osmanlı 
hükümdarları tarafından meşrutiyetinin kabulü ile ilgili olarak bir örnekte; “...Hacı Selim 
Geray Han ikinci defa tahta geçince, ona Edirne Sarayı’nda “Darü’s-sade ağası iptida 
sırtına kırmızı kadife ile kaplı kabaniçe samur kürk, silahdar ağa beline, mücevher bir 
hançer ile murassa bir kılıç ve sair arz ağaları da başına, iki adet mücevher sorguç 
taktılar. Bin altın ihsan olunmak adet iken, Han’a iki bin altın verildi. Han birkaç gün sonra 
azimet ettiği esnada yine Sadrazâm vasıtasıyla taraf-ı şahaneden Han’a bir sade Çerkes 
altın kılıç, altın kaparalı bir zırh, bir incili tirkeş ve üç reys-i yelkendest at ihsan olundu...“  
denilmektedir.  Bkz.: Ahmet Rasim, Tarih-i Osmani’den aktaran Halim Giray Sultan, 
Gülbün-i Hanan, Haz.Sadi Çöğenli, Recep Toparlı, Erzurum 1990 (İstanbul 1327), s. 62; 
Bkz.: Nicole Kançal-Ferrari, a.g.e., Tez, Katalog kısmı, 1.2.2., s. 24. 

193 Bkz.: Nicole Kançal-Ferrari, a.e., Tez, Katalog kısmı, 1.2.2., s. 24. 
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1.2.1.2. Geleneksel Saray Mimarlığında Saray Kapıları ve 
Avlulardaki Yerleşim Düzeni 

 

Erken İslâm saraylarını klasik Akdeniz kültürünün ve eski Yakın Doğu saray 

geleneklerinin bir sentezi olarak görebiliriz.194 Emevi ve özellikle Abbasi 

hükümdarlarının büyüklüğünü simgeleyen çok geniş saray yapıları inşa edilmiştir. 

Orta Asya’daki dört eyvan şemasında yapılan büyük saray komplekslerinin yerleşim 

düzeni ise yukarıda bahsedilen Emevi ve Abbasi saraylarından her ne kadar farklı 

ise de sarayın kapladığı arazinin büyüklüğü ve mekân sayısının çokluğu nedeniyle 

bu sarayları da bahsedilen geleneğin içinde görmek gerekir.  

 

İran ve Hindistan’daki Moğol sarayları, Orta Asya’da hâkim olan dört eyvan 

şemasını, simetrik plânı ve bunların yanı sıra Türk-İslâm geleneğinin getirdiği mekân 

düzenini de (divanhaneler, birun, enderun ve harem unsurları) benimsemişlerdir. Bu 

saraylar Emevi ve Abbasi sarayları ile simgesel ve işlevsel açıdan benzerlik 

göstermektedir. Endülüs’teki Elhamra Sarayı ise geç Ortaçağ sarayları hakkında bir 

fikir vermektedir. 195 

 

Topkapı Sarayı Kahire’deki Memlûk Sarayı ve Endülüs’teki saray ile bir tepedeki 

yerleşimi ve kuruluş itibariyle benzemektedir. Bu saraylar şehirden daha yüksek bir 

                                                            
194 Oleg Grabar, İslâm Sanatının Oluşumu, Çev. Nuran Yavuz, 3. bs., İstanbul, Kanat 

Kitap,  2004, s. 33; Gülru Necipoğlu, Arts Orientali XX, The Gaze In Ottoman An 
Munghal Palaces, İstanbul, 1989, s. 242 - 258. 

195 Elhamra Sarayı’nın yerleşim düzeni ve bahçe tasarımı için Bkz.: J. Dickie, “The Palaces 
of the Alhambra”, Al-Andalus: The Art of Islamic Spain, N.Y. 1992, s. 13-51; J.B. Lopez, 
“The City Plân of the Alhambra”, Al-Andalus: The Art Of Islamic Spain, New York, 
Metropolitan Museum Of Modern Art, 1992, s. 153 - 161; D.F. Ruggels, “The Gardens of 
the Alhambra and the Concept of the Garden in Islamic Spain”, Al-Andalus: The Art Of 
Islamic Spain, New York, Metropolitan Museum of Modern Art, 1992, New York, 1970. s. 
163 - 171. Hansaray ve Elhamra Sarayı günümüzde birbirine benzememektedir. Ancak 
XIX. yüzyılda Hansaray’ı ziyaret eden Batılı seyyahların çoğu Hansaray’ı Elhamra Sarayı 
ile karşılaştırmıştır. Bu yaklaşımın sebebinin Sarayın avlu ve bahçe düzeninden ve zengin 
su mimarisinden kaynaklandığı düşünülebilir; Bkz.: Nicole Kançal-Ferrari, 
Bahçesaray’daki Hansaray’ın Yerleşim Düzeni ve Mimarisi” İ.Ü.Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul, 2004, s.  240. 
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tepede kurulmuştur. Diğer taraftan Kırım Hanlığı’nın Kırkyer’deki ilk sarayının da çok 

yüksek ve ulaşılması zor bir dağda yer aldığı bilinmektedir.196 

 

Ekber’in XVI. yüzyılda yapılan Fathipur Sikri Sarayı’nda ise kozmik simgesellik 

belirgindir. Saray bir taraftan simetrik dört eyvan şemasına sahipken, diğer taraftan 

değişebilen, açık bir yerleşim düzeni ile çadır kentleri anımsatmaktadır.197 Bu 

saraylardaki köşkler her yerde yapılabilirdi. Ancak burada önemli olan, sarayın ana 

unsurları olan avlu, kapı ve kabul salonu arasındaki ilişkidir. Topkapı Sarayı’nda da 

avlular kapılar ve Arz salonunun ana eksen boyunca yer almasıdır. Ancak Topkapı 

Sarayı’nda Saraya giren ziyaretçiler ve elçiler sarayın girişinden Divan’a ve Arz 

Odası’na kadar düz, dolaysız bir şekilde ulaşamamaktadır. Saraya girenler, kabul 

mekânına avluları aştıktan sonra ulaşmaktadırlar. (Plân 1, Plân 2). Hatta Divan’a 

giden yol’da Divan’a ulaşmadan önce vezirler yol kenarındaki selâm taşlarında 

durarak selâm vermek suretiyle ilerleyebilirlerdi. Bu yol, ulaşılan makamın önemini 

ortaya koymaktadır. 

 

Edirne ve Topkapı saraylarında hafif bir asimetri olarak algılanan bu yaklaşım 

Osmanlı Hanedanlığı’dan sayılan Kırım’daki Hansaray’da da bulunmaktadır. 

Hansaray’da Çürüksu üstünden I. Kapı’dan I. Avlu’ya girilince, esas saraya 

girebilmek için dik bir açı ile sağa dönmek gerekir. Ancak Demir Kapı (Resim 204) 

Divanhane revağının arkasında olup girişten görünmemektedir. 198  

 

                                                            
196 Dağ ve tepe üzerinde kurulan veya ortasında suni bir tepesi bulunan saraylar için Bkz.: 

Gülru Necipoğlu, Architecture, Ceramonial And Power: The Topkapı Palace In The 
Fifteenth and Sixteenth Centuries, New York, Cambridge, Massachusetts And London, 
MIT Press, 1991, s. 248; dağ sembolizmi için Emel Esin, “Altun-Yış (The Golden 
Mountain), The Mountain with Metallic Elemental Appurtenance in Turkish Culture an Art 
of the Kök-Türk Period”, Journal of Turkish Studies, Sayı5, 1980, s. 33 - 47. 

197 “Sarayda suni bir göl mevcuttur, yapı bir dağ üzerinde kurulmuştur.” Bilgi için Bkz.: Nicole 
Kançal-Ferrari, a.g.e., s. 240 - 241 

198 Nicole Kançal-Ferrari, a.e., s. 240. Hansaray’ın Türk- İslâm saray geleneğindeki yerini 
incelendiğinde, yüzyıllar içinde kendini göstermiş birçok etkiden söz edilebilir. Saray 
geleneğine genel bir bakış için Bkz.: Sheila S. Blair, “Saray”, EI2, C.IX, 1997, s. 41 - 44. 
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Hansaray’da da görüldüğü gibi adeta gizlenmiş olan kapının, Hükümdara dolaylı 

olarak ulaşmak, onun yücelik ve gizemini vurgulayan bir anlamı ortaya 

çıkarmaktadır. Hükümdarın Divanhane’de kapının karşısında değil de onun 

çaprazında oturması da aynı anlamı ortaya çıkarır.199 Bu düzen Topkapı 

Sarayı’ndaki Arz Odası’nda elçileri karşılayan padişahın da çapraz olarak 

oturmasıyla aynıdır. (Resim 115). 

 

İlk İslâm saray yapılarında simetri, gösteriş ve etkileyici bir mimari ön plânda ise de 

bu saray anlayışı XIII. yüzyıldan itibaren Türk-Moğol etkisi ile değişmektedir. Ayakta 

kalan veya hakkında bilgiye sahip olduğumuz az sayıdaki saray yapıları şekil ve 

düzenlerine ilişkin sınırlı bilgi vermektedir. Moğol sarayları ile Çin sarayları arasında 

bir etkileşim hissedilebilir. Çin’deki Moğol sarayları hakkında sadece kaynaklarda 

bilgi mevcuttur. 200 

 

 

Hansaray’da ve Edirne Sarayı’nda karşımıza çıkan ırmak ve köprü düzenlemesi, 

Timur’un Semerkend’daki sarayında yapay göl ve köprüler şeklinde ortaya çıkar. 

Irmak/göl ve köprü birleşimi genelde doğu saraylarının düzenlemesinde yer alırdı. 

Bunları da hem kara hem deniz üzerindeki hâkimiyetin simgesi olarak görmek 

gerekir. Irmak aynı zamanda saray arazisi ve şehir arasında bir sınır 

oluşturmaktadır. Şehirden köprüyü geçince, başka bir “alem”e geçilir. Burası 

“kasabatu’l melik” 201 yani hükümdarın, hakanın yerleşim yeridir. 

                                                            
199 Günkut Akın, “Türk Oturma Kültürü Bağlamında Topkapı Sarayı’nda Hükümdar 

Sergilemesi”, Topkapı Sarayı Yıllığı, Sayı 3, 1988, s. 7- 22. 
200 Çin’deki Moğol sarayları hakkında Gülru Necipoğlu, a.g.e, s. 248. Bugün ayakta olan 

Çin’deki büyük saray, suni bir ırmak kıvrımı içinde tamamen simetrik düzendedir ama 
birbirinden bağımsız yapılar olarak inşa edilmiştir. Köprülerin sembolik anlamları 
bulunmaktadır. Saray arazisinde yer alan mekânlar, başta köpek, arslan, kaplumbağa, 
turna kuşu ve ejderha olmak üzere Çin mitolojisinde ve kozmolojisinde önemli bir yer tutan 
mitolojik hayvanlar tarafından korunmaktadır. Saray arazisinde çok sayıda birbirinden 
bağımsız köşk bulunuyordu. Sarayın en önemli mekânı, Çin imparatorunun bağımsız bir 
köşk şeklindeki taht salonudur. Bu taht salonu, Türk-İslâm mimarisindeki Arz Odası ile 
benzerlik göstermektedir. Çin Sarayı hakkında ayrıca Bkz.: Anonim, The Imperial Palace, 
Chinese Landscape Storehouse, y.y., 1996. 

201 G. Clauson, An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth Century Turkish, Oxford, 
1972, s. 203. 
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Orta Asya’daki Türk ve Moğol hanedanları güçlü birer devlet olmakla beraber, 

göçebe hayatını da devam ettirmiştir.202 Cengiz Han ve ondan sonrakiler başkent 

Karakurum’da203  son derecede az ikamet etmişti. Orta Asya’daki göçebelik, yazları 

yaylaya çıkma, avcılık gibi geleneklerin Saray yaşamına etki ettiği tahmin edilebilir. 

Hanlar otağını değişik yerlerde kurarlardı. Sabit bir başkent olmakla birlikte devletin 

merkezi başkent tarafından değil, otağın ve hanların  bulunduğu merkez tarafından 

simgelemekte idi. Hükümdarlar yazın ve kışın belli yerlerde otağ kurup, sefer 

dışındaki zamanlarını avlanarak geçiriyorlardı. Osmanlılarda da sultanlar yaz 

aylarında köşk ve kasırlara gider, yerleşir, avlanmak için av köşkleri gibi yapılarda 

kalırlardı. Ayrıca Topkapı Sarayı’nda Sultanın kullandığı Fil Bahçesi’ne açılan Şikar 

Kapısı (Av Kapısı) yer almaktadır. 

 

Başka büyük bir Türk-Moğol hükümdarı olan Timur’un sarayları biraz daha fazla bilgi 

vardır. Timur döneminde çadır, saray mimarisi ile beraber kullanılmaya 

başlanmıştır.204  Diğer yandan bu dönemin seyyahları bu çadır sarayları görüp, her 

şeyi mevcut bulunan, tam teşekküllü bir yapılaşmaları olduklarını anlatmaktadırlar. 

XIII. ve XIV. yüzyıldaki Türk-Moğol geleneğindeki İlhanlı ve Timurlu saraylarının en 

önemli özelliği, büyük bir arazi üzerinde kurulmalarıdır. Buna genellikle “bağ” 

deniliyordu ki bu da “bahçe” anlamına gelmektedir. Duvarlar ile çevrilmiş, büyük ve 

süslü giriş kapıları bulunan araziler olan bağların içinde iki, üç katlı köşklerin yanı 

sıra205 çadırlar da önemli bir yer tutuyordu.206 

                                                            
202 Nicole Kançal-Ferrari, a.g.e., s. 240. 
203 Birkaç senedir bölgede Alman-Moğol işbirliğiyle yüzey araştırması ve kazı yapılmaktadır. 

Sarayın büyüklüğü ve şekli hakkında fazla bir bilgi bulunmamaktadır. Ondan sonra gelen 
hanların sarayları hakkında da sınırlı bilgiler mevcuttur. Ayrıntılı Bilgi için Bkz.: Johann de 
Plâno Carpini, Moğol Tarihi ve Seyahatname, Çev. E. Ayan, Trabzon, Derya Kitabevi, 
t.y., s. 103 - 123; ayrıca Emel Esin, “Ordu’ Türk Saray Mimarisinin Onbeşinci Asırdan 
Önceki Tarihçesi”, Milli Saraylar Sempozyumu Bildiriler, İstanbul 1984, s. 22 - 26. 

204 Ruy Gonzales de Clavijo, Anadolu, Orta Asya ve Timur (Embajada a Tamor Han), 
Çev. Ömer Rıza Doğrul, Sad. Kamil Doruk, İstanbul, Ses Yayınları, 1993, s.132; Lisa 
Golombek-Donald Wilber, The Timurid Architecture of Iran and Turan, C.II, Princeton, 
Princeton University Press, 1988, s. 181. 

205 Lisa Golombek-Donald Wilber, a.e., s. 181. 
206 Bernhard O’Kane, “From Tents to Pavillons, Royal Mobility and Persian Palace Design” 

Studies in Persian Art and Architecture, Kahire, The American University in Cairo 
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Osmanlı sarayları da ilk kuruluşundan itibaren yerleşik bir devlet kültüründen ziyade, 

göçebe ve ona bağlı olarak bir otağ kültürünü sergilemektedir. Osmanlı saraylarının 

ilk yerleşim düzeni Türk-Moğol geleneğinin içindeki otağ-ı hümayun ve hükümdar 

sarayı arasındaki analoji üzerinde kurulmuş idi.207  

 

Anadolu’daki Türk sarayları ise İran’daki İlhanlı, Hindistan’daki Moğol ve erken 

dönem Abbasi saraylarına göre “düzensiz” yerleşim göstermektedir. Topkapı’da 

görülen bu özellik aynı zamanda Konstantinopolis’teki Büyük Saray ile benzerlik 

göstermektedir.208 Topkapı Sarayı’nda her gelen hükümdarın saray’da yeni bir 

mekân eklemesi ve eski mekânları yeniden düzenlemesi, bu sarayın simetrik bir 

düzene sahip olan ve aksiyal bir simgesellik üzerine kurulan saraylarla arasındaki 

esas farklılıktır. Özellikle İstanbul’daki Büyük Saray’daki protokol düzeninin ve belli 

mimari öğelerin de Topkapı Sarayı’nı etkilediği düşünülebilir. Aynı anlayış Selçuklu 

saraylarında da görülür.209 Kayseri yakınındaki Keykubadiye ve Beyşehir Gölü 

kenarındaki Kubadabad birer yazlık saraydır. Kentsel alanda inşa edilen Selçuklu 

sarayları hakkında kalıntılar kadar yazılı kaynaklar da önemli bilgiler içermektedir. 

Konya’daki Selçuklu Sarayı-bir köşk kalıntısı-dışında günümüze ulaşamamıştır. 

Selçuklu sarayları da şehrin içine değil, yakınına yerleştirilmiştir.210 Selçuklu 

saraylarının en temel özelliği bir şekilde sınırlanmış (bir sur ile veya doğal konum 

itibariyle) şehirden soyutlanmış bir alan olmasıdır. Saray, bu alan içinde birbirinden 

bağımsız yapılardan ibarettir. İhtiyaca göre yeni ve farklı yapılar eklenebilir, mevcut 

yapıların fonksiyonu veya şekli değiştirilebilir. Bu tespitin, birçok Moğol-Türk sarayı 

                                                                                                                                                                         
Press, 1995, s. 256’da göçebelik kültürü ve Saray kuruluşları arasındaki ilişkiyi ifade 
etmiştir. 

207 Gürlü Necipoğlu, a.g.e., s. 242; Anonim, Risale, fol 39b’dan alıntı: “The sultans imperial 
tent (otâk-i pâdişâhî) is the counterpart of the imperial palace (sarây-i ‘âmire).” 

208 Bizans dönemindeki Büyük Saray için Bkz.: Semavi Eyice, “İstanbul’da Bizans 
İmparatorlarının Sarayı: Büyük Saray”, Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, C:I, 3, Eylül 
1988, s. 3 - 36. 

209 Selçuklu sarayları için Bkz.: Kurt Erdmann, Ibn Bibi als Kunsthistorische Quelle, 
Leiden, 1962, s. 181 - 210; Uğur Tanyeli, “Anadolu-Türk Saray Mimarlığının Evrimi Üzerine 
Gözlemler”, Artturc-Turkish Art; Xth International Congress Of Turkish Art, Geneva 
17 - 23 September 1995, Geneva 1999, s. 199 - 201. 

210 Uğur Tanyeli, a.e., s. 184: “Selçuklular…kent merkezini yeğlememişler, sarayı kentsel 
alana dıştan eklemlenen bir öğe olarak ele almışlardır.” 
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için geçerli olduğu kabul edilebilir. Bu anlayışın Hansaray’ın ilk halinde de hâkim 

olması muhtemeldir.  

 

Osmanlıların Edirne ve İstanbul’daki saray kuruluşları Türk-Moğol geleneğinin son 

gelişmesi olarak görülebilir. Bu geleneğin yanı sıra Anadolu’daki eski saray 

geleneklerinden211 ve Konstantinopolis’teki Büyük Saray’dan gelen etkileri de 

unutulmamalıdır. 

 

İlk İslâm saray yapılarında simetri, gösteriş ve etkileyici bir mimari ön plânda ise de 

bu saray anlayışı XIII. yüzyıldan itibaren Türk-Moğol etkisi ile değişmiştir. Ayakta 

kalan veya hakkında bilgiye sahip olduğumuz az sayıdaki saray yapıları şekil ve 

düzenlerine ilişkin sınırlı bilgi vermektedir. Moğol sarayları ile Çin sarayları arasında 

bir etkileşim hissedilebilir. Çin’deki Moğol sarayları hakkında sadece kaynaklarda 

bilgi mevcuttur.212 Bugün ayakta olan Çin’deki büyük saray, suni bir ırmak kıvrımı 

içinde tamamen simetrik düzende ama birbirinden bağımsız yapılar olarak inşa 

edilmiştir. Köprülerin sembolik anlamları bulunmaktadır. Saray arazisinde yer alan 

mekânlar başta köpek, arslan, kaplumbağa, turna kuşu ve ejderha olmak üzere Çin 

mitolojisinde ve kozmolojisinde önemli bir yer tutan mitolojik hayvanlar tarafından 

korunmaktadır. Saray arazisinde çok sayıda birbirinden bağımsız köşk bulunuyordu.  

Sarayın en önemli mekânı, Çin imparatorunun bağımsız bir köşk şeklindeki taht 

salonudur. Bu taht salonu, Türk - İslâm mimarisindeki Arz Odası ile benzerlik 

göstermektedir.  

 

Sonuç olarak Geleneksel Saray Mimarlığında yer alan Sarayların avluları birbirine 

bağlayan kapıları ve geniş bir araziye dağılan düzenle gerçekleştirilen plândan 

oluşan şemada yer alan havuzlar ve bahçelerdeki dağınık yerleştirilmiş köşk 

yapılarından oluşmaktadır. 

 

                                                            
211 Anadolu’daki saray gelişimi için Bkz.: Tanyeli, a.e., s. 184. 
212  Çin’deki Moğol sarayları hakkında Gülru Necipoğlu, a.g.e, s. 248. Çin Sarayı hakkında 

ayrıca Bkz.: Anonim, The Imperial Palace, Chinese Landscape Storehouse, y.y., 1996. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

2. Topkapı Sarayı’nın Anıtsal Tören Kapılarının Kataloğu 

2.1. Bâb-ı Hümâyûn 

 
Ayasofya Camii’nin yanından başlayarak Sarayburnu’na kadar devam eden, 

Topkapı Sarayı’nın kara tarafında bulunan surları üzerindeki en büyük giriş olarak 

yer alan Bâb-ı Hümâyûn Alay Meydanı’na geçiş olarak düzenlenmiştir. (Resim 32) 

 

Fatih Sultan Mehmed’in yaptırdığı Saray-ı Cedid-i Âmire’yi (Topkapı Sarayı)213 

şehirden ayıran ve Sur-u Sultanî üzerindeki yapının yerleşimi Ayasofya Camii ile III. 

Ahmed Çeşmesi-Sebili karşısındadır.  

 

Sarayın ilk girişi olan Bâb-ı Hümâyûn’un mimari konumu ve yer seçiminin yapılırken 

ikinci ve üçüncü kapılarla aynı aksda olmayan ve Ayasofya’nın doğal sınırlarını ve 

topoğrafyayı da zorlamadan biraz daha sağa kaydırılarak yapıldığı anlaşılmaktadır. 

 

Sarayın ilk avlusunun içinde kalan ve Fatih Sultan Mehmed tarafından Cebehane 

olarak kullanılan Bizans dönemine ait Aya Eirene Kilisesi, birinci avluda Bâb-ı 

Hümâyûn’a yakın bir alanda yer almıştır. Cebehane’nin yanından başlayarak Bâb-ı 

Hümâyûn’un sol tarafında, Sarayın bahçelerine ve Çinili Köşk’e geçit veren yol 

boyunca uzanan ve günümüze kadar tamamen değişmiş olarak gelen 

yapılaşmalardan Darphane, Ambar-ı Amire ve işlikler ile Kozbekçilerinin Ocağı’nın 

bulunduğu kısımdaki yolun üzerinde yer alan Koz Bekçileri Kapısı; Bâb-ı 

                                                            
213 Hülya Tezcan, Topkapı Sarayı ve Çevresinin Bizans Devri Arkeolojisi, İstanbul,1989, 

s. 16. Ayrıca aynı kitapta Fatih Sultan Mehmet’in şehri aldığı zaman ilk önce Blakharnai 
Sarayı’nda oturduğunu sonra da Beyazıt’da Saray-ı Atik’i (eski saray) yaptırdığını, daha 
sonra Sarayburnu’ndaki eski şehrin akropolini de Saray-ı Cedid’in (yeni saray - Topkapı 
Sarayı) inşası için en uygun yer olarak bulduğundan da bahsedilmektedir. 
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Hümâyûn’dan itibaren ikinci avlunun sonunda bulunan Bâbu’sselâm’a kadar uzanan 

avlu içerisindeki yapılar olarak karşımıza çıkarlar.214 

 

Ayrıca Bâb-ı Hümâyûn’dan girildiğinde aynı biçimde avlunun sol tarafında yer alan 

ve sarayın bütün ihtiyacını karşılayan diğer birimler odun ambarı ile her yıl belirli bir 

ayda bütün sarayın mekânlarını hasırla döşeyen hasırcıların ocakları ve bu 

ocakların günümüze ulaşmayan hamamları, koğuşları, işlikleri, ahırları ile kompleks 

oluşturan yapıları bulunuyordu. 215 

 

Birinci avluda yer alan Bâb-ı Hümâyûn’un sağ tarafındaki yapılar ise Enderun 

Hastanesi, Sarayın Marmara tarafındaki bahçelerine ve yapılarına inen yol ile Çizme 

Kapısı denilen kapı ile Has Fırın (Furun), ayrıca Sarayın suyunun temini için Dolap 

Ocağı216 denilen kuyu ve dolap ve bu dolabın kullanılmasından sorumlu olan bir 

ocaktan oluşuyordu.217 

Ayasofya’nın arkasında Bâb-ı Hümâyûn’un önündeki meydan ismi ise düzenlenen 

gösterilerin ve alay törenlerinin başlangıç ve bitiş noktasını oluşturan giriş 

olmasından dolayı Alay Meydanı olarak isimlendirilmektedir. Her gün sabah namazı 

vaktinde açılıp akşam yatsıdan sonra kapatılan Bâb-ı Hümâyûn sarayın saltanat 

kapısı olup tören protokolleri ve alaylar burada başlamaktaydı.218 

                                                            
214 Ahmet Akgündüz, İslâm Hukukunda Kölelik - Cariyelik Müessesesi ve Osmanlıda 

Harem, İstanbul, 2000, s. 208. 
215 Ahmet Akgündüz, a.e., s. 208. 
216 Dolap ocağı hakkında ayrıntılı bilgi için Bkz.: Akgündüz, a.e., s. 208. “Dolap ocağı; 

Saraya gelen Kırkçeşme suyu önce burada oldukça derin ve büyük, helezoni  merdiven ile 
aşağısına kadar inilen kuyuda toplândıktan sonra atlar ile işletilen bir dolap ve oradaki 
kapının üzerinde bulunan büyük bir hazneye çekilip, buradan da dağılarak sarayın su 
ihtiyacı karşılanırdı.”  Bkz.: Topkapı Sarayı Müzesi Rehberi, İstanbul 1933, 3.basım, 
Devlet Matbaası İstanbul Asar-Atika Müzeleri, s. 28. 

217 Amilcare Pizzi, Topkapı The Palace of Felicity, I. ve II. Avlu, Sofa-i Hümayun ve Saray 
Bahçeleri, Enderun-Harem, Çev. Engin Yenal –v.d.; Milano 1990, s. 1.  

218 Necdet Sakaoğlu, Tarihi, Mekânları, Kitabeleri ve Anıları ile Saray-ı Hümayun 
Topkapı  

Sarayı, Denizbank Yayınları, No:9,  İstanbul,  2002, İstanbul, 2002, s. 16. 
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Tarihçe 
 

Günümüze ulaşabilen en eski kaynaklarda, Büyük Kapu, Alay Kapısı, Saltanat 

Kapısı, “Amire-i Cedide Bâb-ı Saltanat” adı ile isim alan giriş, Sarayın girişindeki ilk 

anıtsal kapısıdır. Bu girişe Bâb-ı Hümâyûn ismi XVI. yüzyılda verilmiştir. 

 

Bâb-ı Hümâyûn’un bulunduğu yerde Bizans döneminde başka bir kapı olduğundan 

bahsedilmektedir.219 Ancak bu kapının kesin yeri bilinmemektedir. 

 

Bizans döneminde de “Mese/Via Triumphalis” adını alan, Osmanlı döneminde ise 

Divan Yolu olarak isimlenen Saltanat yolu haftada dört kez düzenlenen Divan 

toplantılarının gerçekleştirildiği yere gitmesi sebebiyle Tören Yolu ismi de verilen 

yolda törenlerin başladığı yer Bâb-ı Hümâyûn idi.220 

 

Bâb-ı Hümâyûn’un yapıldığı tarih kesin olarak bilinmemektedir. Ancak Bizans 

döneminde ismi “Zeytinlik” 221 olarak bilinen Sarayburnu’ndaki sarayın, en önemli 

giriş kapısı olan Bâb-ı Hümâyûn’un şehre bakan kapı kemerindeki kilit taşının 

üzerinde ve ayrıca kapısının ön duvar yüzeyinde yer alan kitabesinde Arapça celi 

sülüs yazı ile Fatih Sultan Mehmed’in kaleyi H. 883/1478 yılında yaptırdığı 

belirtilerek sarayın tümüne tarih düşülmüştür.222 En eski kaynak olarak kabul 

                                                            
219 “...Marmara Surlarının inşa edildiği ilk Bizans döneminde, birinci tepe üzerinde Topkapı 

Sarayı’nın bulunduğu Akropol tepesi ve civarında yayılan şehrin etrafını 27 kuleli bir sur 
çeviriyordu. Bu ilk sur üzerinde, varlığı kesin olarak tespit edilemeyen bazı kapılar olduğu 
söylenir. Müller-Weiner; bunların “Tzykalareia Tor” (Trakya Kapısı), “Khalkoprateia” 
(Bakırcılar Kapısı), “Tzykalareia” kapıları olduğunu söylemektedir ve Bâb-ı Hümâyûn’un 
yerinde de bu kapılardan birinin olduğu...” düşünülmektedir. Bilgi için Bkz.: Tezcan, a.g.e., 
s. 37. 

220 Gülru Necipoğlu, Architecture, Ceramonial and Power The Topkapı Palace in the 
Fifteenth Century and Sixteenth Centuries, New York 1991, s. 31.  

221 Topkapı Sarayı Müzesi Rehberi, s. 3.  
222 a.e., s. 3. Ayrıca kitaptaki bilgilere göre; Sarayın inşa tarihi kesin bilinmemekle birlikte, 

Künhülahbar, Dursun Bey ve Tayyarzade Ata Bey tarihlerini inceleyen ve XX. yüzyıl 
başında Topkapı Sarayı’nı gezip, burası ile ilgili çalışmaları yayınlayan Abdurrahman Şeref 
Bey’in de “1475-1478 (880-883) tarihlerinde Yeni Sarayın surlar ile beraber ikmal 
edildiğini” yazmış olduğundan bahsedilmektedir. Bkz.: Abdurrahman Şeref Bey, Topkapı 
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ettiğimiz 1460 yılında Sarayı anlattığı bölümde, Kritovoulos’un verdiği (H. 863 - 

1458/1459) tarihini, bütün külliyenin temel atma tarihi olarak kabul edebiliriz.223 

Kritovoulos Sultanın o yıl kentin ortasında “yükseklik, güzellik ve büyüklükte 

yöredeki en büyük ve güzel tapınaklarla yarışabilecek” bir cami ve “denize doğru 

uzanan eski Bizans’ın burnunda önceki bütün saraylardan daha görkemli ve 

görünüş, büyüklük, maliyet ve zarafette hepsini gölgede bırakacak bir saray 

yapılmasını emrettiğini” 224 söylemektedir. 

Diğer yandan Evliya Çelebi ise sarayın yapılış tarihi ve nedeni için “Çün kim Ebü’l-

Feth Gazî bu kadar mal-i ganimete mazhar olub evvelâ padişahlara lâzım olan bir 

meskendir deyü üçbin kese mal harc edüb Yeni Saray’ı bünyad etdi. Sene 863 

(1458). Târih-i ibtidâ-i binâ (başlama) ve tarih-i intihâ-i imaret (bitiriliş)sene 872 

(1467/68). Bu tarihler Bab-ı Hümayun üzerine tahrir olunmuşdur ve dahi atebe-i 

ulyânın takı altında mermer-i ham üzere müzehheb ve celi hat ile tarihdir. 

Halledallahü izzü sâhibe sene 872 tahrir olunmuştur” 225 diyerek bu kapıdaki kitabeyi 

1467 yılına tarihlemektedir. Ancak sonradan bu kitabe kaybolmuştur ve bugüne 

hiçbir iz kalmamıştır.226 Bu sebeplerden Bâb-ı Hümâyûn’un yapımına ait kesin bir 

                                                                                                                                                                         
Saray-ı Hümayunu, Tarih-i Osmani Mecmuası, (T.O.E.M) 5 - 12, İstanbul, 1326-27/ 
1910-11, s. 25. 

223 Ayrıca XVII. yüzyılda Sarayı anlatan Evliya Çelebi de Bâb-ı Hümâyûn’un üzerindeki, 
günümüzde artık yerinde olmayan bir kitabede aynı tarihi (863/1458-59) okuduğunu 
söylemiştir. Bkz.: Gülru Necipoğlu, 15. ve 16. yüzyılda Topkapı Sarayı, Mimari, Tören ve 
İktidar, (Çev. Ruşen Sezer), İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2007, s. 32.  

224 Necipoğlu, a.e., s. 32. 
225Sakaoğlu, a.g.e., s. 16; Evliya Çelebi, Seyahatnâme, C.I., İstanbul 1314/ 1896-97, s. 115.  
226 Topkapı Sarayı Müzesi Rehberi, a.g.e., s. 3; Gülru Necipoğlu’nun kitabında da bu konu 

ile ilgili olarak ayrıca: Kritovoulos’un bahsettiği; “…Fatih Sultan Mehmed’in saray 
üzerindeki çalışmalarının ilk birkaç yılının nadir yapı gerekleriyle hünerli ustaların 
bulunması ve projenin oluşturulmasıyla geçtiğini akla getirmektedir ve “…Fatih Külliyesi’nin 
kitabesindeki yapım tarihlerinin 867- 75 /1463 - 70 olması da Kritovoulos’un hem saray, 
hem de cami için verdiği tarihlerden biraz daha geç olmasını anlaşılır kılıyor. Birçok 16. 
yüzyıl tarihçisi de saray için 866-67/1462-63 dolaylarında daha geç bir temel atma tarihi 
veriyor. Kritovoulos ana bölümü (yani ikinci ve üçüncü avlularla önlerindeki asmabahçe) 
daha 1465’te bitmiş sayıyor. Ancak vezir-i azam Karamani Mehmed Paşa’nın 873 (1468) 
yılını veren ”Cinân-ı ‘âlî ve kasr-ı mübârek” sözleriyle düşürdüğü tarih de içinde olmak 
üzere, bazı kaynaklar bu bölümün gerçekte 1460’ların sonlarında bitirildiğini…” 
düşündürüyor. Bu kaynaklar arasında Bâb-ı Hümâyûn’un üzerinde temel atma tarihi 863’e 
(1458 / 1459) ek olarak 872 (1467 / 1468) tarihini okumuş olduğunu söyleyen Evliya Çelebi 
ile Bâb-ı Hümâyûn üzerindeki kayıp kitabeden bahsedilmektedir. Bkz.: Necipoğlu, a.g.e., s. 
32. 
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kitabe olmadığını düşünerek yapıyı Sur-u Sultanî’nin 1478’de tamamlanmasıyla 

birlikte bittiği kabul edildiğinde bu tarihin yapının tarihini de verdiği anlaşılmaktadır. 

Birçok kaynaklarda da sarayın tam olarak onüç yılda (1465 - 1478) de tamamlandığı 

yazılıdır.227 Kritovoulos ise 1465 yılı olayları arasında Sultanın Sarayı tamamlattığını 

anlatmaktaysa da saray hakkında verdiği bilgiler çok genel tanımlamalardır.228 

1910’da Topkapı’yı ziyaret eden ve Evliya’nın okuduğu H. 872 tarihli Bâb-ı 

Hümâyûn’un üzerindeki sonradan kayıp olan kitabeyi gören mimarlık tarihçisi 

Cornelius Gurlitt’in bilgileri doğru kaynak sayılabilir.229 Bâb-ı Hümâyûn’un ön 

yüzündeki iki köşede yer alan yeşil Eğriboz taşı sütun başlıkları da mimarisi ile 

birlikte Fatih Sultan Mehmet döneminden (1451 - 1481) kalmıştır.230 (Resim 38 - 39)  

 

XVI. yüzyıla tarihlenen Seyit Lokman’ın hazırladığı Hünernâme’deki bir minyatürde; 

Bâb-ı Hümâyûn’un duvarlarının çinilerle kaplı olduğu ve üstündeki köşküyle 

gösterilmektedir.231 Tayyarzade Atâ bey tarihinde de; Fatih Sultan Mehmed’in 

kendisi için kapının üstünde köşk biçimindeki küçük bir daire yaptırdığı 

anlatılmaktadır.232 Fatih Sultan Mehmed’in bir kapı üzeri köşkü olarak yaptırttığı 

ancak günümüze ulaşamayan yapının Sultanın ordu törenlerini ve tören alaylarını 

izlemek için saltanata ait bir çeşit seyir kulesi olarak yapılmış olduğu bilinmektedir.233 

                                                            
227 Topkapı Sarayı Müzesi Rehberi, a.g.e., s. 20. 
228Uğur Tanyeli, Topkapı Sarayı Üçüncü Avlusu’ndaki Fatih Köşkü (Hazine) ve Tarihsel 

Evrimi Üzerine Gözlemler, Topkapı Sarayı Müzesi Yıllığı, IV, İstanbul, s. 150 - 207; 
Kritovoulos, History of Mehmed the Conqueror, Çev. C.T. Riggs, Princeton N.J., 1954. 

229 1459 ile 1468 arasında bir asmabahçeye bakan ikinci ve üçüncü avlulardan ibaret olan 
ana bölüm yapılmış; sonra da 1478’de Kal‘atü’s-Sultaniyye duvarları ile çevrilmiş olan dış 
bahçe köşkleri eklenmiştir. Dolayısıyla Evliya’nın ve Gurlitt’in Bâb-ı Hümâyûn üzerindeki 
bugün kayıp kitabede gördüğü 1468 ile 1478 tarihleri bazı araştırmacıların öne sürdüğü 
gibi sarayın temel atma ve kullanıma açılma tarihlerini değil, bu iki inşa aşamasını verse 
gerektir. Bilgi için Bkz.: Necipoğlu, a.g.e., s. 33. 

230Ekrem Hakkı Ayverdi, Osmanlı Mimarisinde Fatih Devri 885-886 (1451-1481), İstanbul 
1974, s. 694. 

231 Lokman, Hünernâme, Cilt I, 1584, TSMK, H. 1523, y. 15b.  

232Necipoğlu, a.g.e., s. 31; Sedat Hakkı Eldem - Feridun Akozan, Topkapı Sarayı Bir 
Mimari Araştırma, İstanbul, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1982, s. 85. 

233Bursa Sarayı’nda da Sultan I. Beyazıd döneminde (1389 - 1402) halkın şikayetlerini 
dinlemek için Bâb-ı Hümâyûn’daki gibi benzer bir kule kullanıldığı, daha öncesinde ise 
Konya’daki Anadolu Selçuklu Sultanı olan II. Kılıç Arslan’ın Sarayı’nın dış duvarında bir 
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1502’de İstanbul’a gelen Teodor Kantakuzen, Bâb-ı Hümâyûn’u anlatırken; yapının 

üstünde ahşap bir köşk olduğundan ve ahşap köşkün güzelliğinden de bahsetmiş, 

ayrıca kapıcıların bu birinci kapıyı dikkatle beklediklerini yine de dileyen herkesin 

buradan içeriye atla girebildiğini234 belirtmiştir. 1544 yılında İstanbul’a gelen Gyllius 

ise Bâb-ı Hümâyûn’un dehlizinin duvarlarında ve kapı sövelerinde asılı silahların 

parıldadığını ve aynı görüntünün ikinci kapıda da görüldüğünü yazmıştır.235 1584 

tarihli Lokman’ın hazırladığı bir eser olan Hünername’nin metninde ise “yapının 

yukarısındaki odada Saltanat kayıtları için burada tapu ve tahrir defterlerinin 

korunduğunu belirterek buranın “Mavefk-i Bâb-ı Muallâ Mahzen-i Defatir-i Hakaniye” 

olarak kullanıldığından” bahsedilmektedir.236 Bu odalar Yavuz Sultan Selim 

döneminde (1512 - 1520) Mısır’dan getirilen sanatkârlara tahsis edilmiş, sonradan 

da bir müddet için terzilere verilmiştir. 237 Sultan I. Selim’in aynı zamanda Mısırlı 

terzileri Kahire’den bu kapıya getirdiği, bir Mısırlı Terziler Loncası bulunduğunu ve 

Sultan, İran’ın ipek ticaretine bir ambargo koyduğu sırada İranlı tüccarları burada 

alıkoyduğunu ve Kanûnî Sultan Süleyman döneminde de (1520-1566) bir müddet bu 

kapının hazinesinde ipekli kumaşların muhafaza edilmiş olduğunu mevcut 

bilgilerden anlıyoruz. 238 

Bâb-ı Hümâyûn’un odaları Kanûnî Sultan Süleyman döneminde (1520 - 1566) ise 

şehit veya kimsesizlerin malvarlıklarının korunmasına tahsis edilmişti. 239 

 

Topkapı Sarayı’nın Arşiv kayıtlarında Bâb-ı Hümâyûn’un demir kafeslerinin kayıtları 

ile bilgiler de bulunmaktadır. Buna göre Kanûnî’nin baş veziri Lütfü Paşa’nın (1539- 

                                                                                                                                                                         
köşk kulesinin benzer nitelikle olduğu ve bu sebepten yüksek kule geleneğinin eskiden beri 
varolduğu bilinmektedir. Bkz.:  Necipoğlu, a.g.e., s. 33.  

234 Sakaoğlu, a.g.e., s. 28. 

235 Sakaoğlu, a.e., s. 29. 
236 Sakaoğlu, a.e.,s. 28; Necipoğlu, a.g.e., s. 31. Necipoğlu’nun aynı yayınında; yukarıda 

bahsigeçen kapının üzerindeki köşk ile ilgili olarak Ata (Bey)’in bu köşkün kuruluşunu 
Sultan II. Mehmed’e tarihlendirmiş olduğu, ancak devletin yıllık gelirlerinin toplândığı ara 
boşlukta bulunan odadaki maliye memurlarının ve hazine yardımcılarının da belgelerinden 
anlaşıldığı üzere 1520’ lerden itibaren Sultan I. Selim döneminde (1512-1520) buranın bir 
hazine olarak kullanıldığını  açıklamaktadır. Bâb-ı Hümâyûn’daki arşivler de; Defterhane’ye 
ait kayıtlar olarak düzenlenmiştir. Buradaki mahzenin ise Tanzimat döneminde (1839- 
1861) tahvilat hazinesi olarak kullanılmış olduğu bu kaynakta da anlatılmıştır.  

237 Necipoğlu, a.e., s. 31  
238 Necipoğlu, a.e., s. 31. 
239 Sakaoğlu, a.g.e., s. 28; Necipoğlu, a.g.e., s. 31.  
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1541) yukarıda bahsedilen kişilere ait toplanan malları burada korumaya aldığını ve 

yedi yıl boyunca sağlam ve güvenilir bir yer olan Bâb-ı Hümâyûn’da bu malların 

saklanıldığını gösteren arşiv bilgileri yer almaktadır.240 

 

Bâb-ı Hümâyûn; ikinci avludaki Divan Salonu’nun halka kapalı olduğu dönemlerde 

ordu sefere çıkacağı zaman bir Divan salonu olarak hizmet görmüştü. Bu kapı 

üzerindeki köşk olarak değerlendirilen yapı, bir dönem için de ilk avluya ve 

Ayasofya’nın önüne baktığı için genellikle saltanat kadınlarının yapılan törenleri 

seyredebilmesi ve aşağıdaki kalabalığa para atmaları için kullanılmıştı.241 

 

İtalyan gezgin Giovanni Battista Donato ise, 1684 yılında Bâb-ı Hümâyûn’un tonozlu 

ve geniş pencerelerle ışıklandırılmış üst odalarında; daha önce kendisinin okumuş 

olduğu Hünername’de anlatıldığı gibi Osmanlı şehirlerinden gelen devletin yıllık 

gelirlerinin kayıtlarının korunduğunu söylemiştir.242 

 

XVII. yüzyılın tarihçisi Hezarfen Hüseyin’de Bâb-ı Hümâyûn’u ve üzerindeki 

köşkünden bahsederken; burasının bir dinlenme ve seyir köşkü olduğunu 

söylemiştir. 243 Ancak daha önceki tarihçilerin bahsettiği gibi Hezarfen de buradaki 

köşkün sonradan sadece sultanların oturduğu bir yer, etrafı kafes ile çevrili olan bu 

bölümün de mirasçısı olmayan Müslümanların öldüğünde mal varlıklarını saklamak 

için kullanıldığını ve eğer yasal mirasçıları yedi yıl içinde görünmezse, bu malların 

devlete kaldığını da ifade etmektedir.  

 

                                                            
240 Necipoğlu, a.e., s. 31.  
241 Necipoğlu, a.e., s. 39. 
242 Necipoğlu, a.e., s. 39. 
243Necipoğlu, a.e., s. 39: Aynı kitapta Hezarfan Hüseyin’in yapıyı anlatırken; “Sarayın Bâb-ı 

Hümâyûn yukarısında yüksekçe bir köşk - (kasr-ı ali) inşa edildiğinde, Fatih Sultan 
Mehmed bazen burada oturup, şehrin güney bölümlerini ve Marmara Denizi’ni 
seyrederdi...Sultan I. Süleyman (Kanunî) (1520-1566) döneminde de bu böyleydi. Daha 
sonra bu kanun kaldırıldı. Bugün burada yardımcılarıyla birlikte sayman (musahip) 
oturmaktadır. Divan toplântısından ayrı olarak vezirlerden sonra, hanedanının çadır 
teşkilatından gelen hazineler yardımıyla, köşkün (tonozu altındaki) bölümde (kemerlerinde) 
toplânılan halk vergilerini hesaplarlar. Aynı zamanda vezirler ve büyükler tarafından el 
konulan halk hazinesi de (beytül-mal) burada korunuyordu. Bunlar, toplânmış bu hazineyi 
her üç ayda bir ikinci avludaki Divan salonuna bağlı dış hazineye, asker maaşı olarak 
kullanılmak üzere aktarırlardı” denilmektedir. 
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Hezarfen’in döneminde yaşayan La Croix ise yazdığı kısa notlarında II. Mehmed’in 

Bâb-ı Hümâyûn’un üzerindeki köşkünün ilk yaldızlı olan kubbesiyle açılmış olduğunu 

ancak köşkün bu kubbesinin mirasçısı olmayan Müslümanların mal varlıklarını 

toplamak üzere hazineye dönüştürüldükten sonra kapatıldığını söylemiştir.244  

 

Venedik elçisi Ottaviano Bon’un anlattıklarından XVII. yüzyıl başında Bâb-ı 

Hümâyûn’un on-oniki adım uzağında, ahşaptan tekerlekli bir kule olduğunu 

anlıyoruz ve kapıcıların bu gezer kulede nöbet tutuklarını görmüş olduğundan 

bahsetmiştir. Grelot da kapının üstündeki köşkü dört kuleli olarak çizmiştir. 245 

Son dönemlere kadar varlığını sürdüren Fatih Sultan Mehmed’in kendisi için kapının 

üstüne yaptırmış olduğu köşk tarzındaki yapı; 1866 yangınıyla harap olmuştur.246 

Daha sonra üzerindeki köşkün altındaki arka kapıya Sultan Abdülaziz’in (1861 - 

1876) emriyle ön cephesindeki kapı girişinin aynı düzeninde mermerden neo-klasik 

üslûpta bir niş ve kemer düzeni yapılmış ve bu değişiklik kapının kemerinde yer alan 

aynı sultanın tuğrasıyla da ayrıca bildirilmiştir. (Resim 41). Kapı kemeri aynasına da 

ön kapıdaki ayet-i kerimenin aynısı konmuştur. Ön cephedeki nöbet yerlerinin aynısı 

arka cepheye de yapılmıştır. Bunların kitabelerinin Abdül Fettah Efendi tarafından 

yapıldığı görülür. Kapının en üstündeki ay ve yıldızlı süslemeler de Sultan Abdülaziz 

döneminde yapılan ilavelerdir.247 Bâb-ı Hümâyûn’un dış cephesinde bulunan ve 

büyük kitabe taşının altında yer alan kapı kemerinin kilit taşındaki Sultan II. Mahmud 

(1809 - 1839) tuğrası da Sultan Abdülaziz’den önceki diğer bir onarımı 

belirtmektedir. (Resim 33, 35). Dış ve iç cephelerde kapının iki yanında görülen 

mermer çeşmeler ise Sultan Abdülaziz (1861 - 1876) dönemi içinde 1868’de 

yapılmıştır.248  

 

                                                            
244 Necipoğlu, a.e., s. 39. 
245 Necipoğlu, a.e., s. 39. 
246Necdet Sakaoğlu Bab-ı Hümayûn’un üstündeki köşkün 1867’deki yangınla harap olmuş 

olduğunu ve 1921’deki ikinci bir yangında tamamen çöktüğünü, bu son yangına, 
İstanbul’daki Senegalli işgal askerlerinin sebep olduğunun söylendiğini yazmaktadır. Bilgi 
için Bkz.: Sakaoğlu, a.g.e., s. 29. 

247Esin Kiremitçi, “Topkapı Sarayı Tak Kapıları”, İ.Ü.E.F., Sanat Tarihi Bölümü, Bitirme 
Tezi, İstanbul, 1975, s. 1. 

248 Sakaoğlu, a.g.e., s. 30. 
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1922 yılında tekrar yanarak ortadan kalkan köşkün oturduğu teras çevresine, 1951 -

1954 onarımlarına kadar geometrik geçme şebekeli 40 civarında mermer korkuluk 

yerleştirilmiştir. (Resim 62 - 63). Cumhuriyet devrinde ilk onarımın 1951 - 54 yılları 

arasında sarayın o dönemde bağlı olduğu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan 

onarımlarında; terasına eklenen ve 30 yıl kadar kalan mermer korkuluklar 

çıkarılmıştır. 249 (Resim 64) 

 

Son olarak 9.2.2000 tarih ve 11632 sayılı kurul kararı ile kapının İstanbul Röleve ve 

Anıtlar Müdürlüğü tarafından 2003 yılına kadar son onarımı gerçekleştirilmiştir. 

Kasrın yenilenmesini içermeyen bu onarımda kapı temizlenmiş, kitabeleri onarılıp, 

boyanmış ve yaldızlanmıştır. 

Kitabeler 
 

Bâb-ı Hümâyûn’un dış ve iç cephelerindeki derin kemer alınlıklarında, istifli celî 

sülüs hat kullanarak (müsenna) aynalı olarak Besmele ile Kur’ân-ı Kerîm’in250 

                                                            
249 Bu dönemde önceki onarımın beğenilmediği ve kısa sürede izolasyon, malzeme ve detay 

uygulamalarında hatalar ve gecikmeler olduğu ileri sürülerek konunun yıllar süren bir dava 
zinciri başlattığı görülür. Bu sırada kasrın yenilenmesi plânlanmadığı halde kapının bir 
müze haline getirilmek istendiği, ancak güvenlik ve nem gerekçeleriyle bundan vazgeçildiği 
görülmektedir. Topkapı Sarayı Müzesi Kalem bölümü’nde Bâb-ı Hümâyûn ismi ile kayıtlı 
olan evraklarda; Kültür Bakanlığı 1.no’lu Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 10. 07. 1982 tarih ve 
1390 sayılı kararı ile kapının üst bölümüyle birlikte Müze Kütüphanesi ve çok amaçlı teşhir 
salonu olarak kullanılması istenir. Aynı kurulun 27. 10. 1993 tarih ve 5041 no’lu kararı ile 
Bâb-ı Hümâyûn Kasrı’nın uygulama projesinin hazırlanması istenir. Bu amaçla İstanbul 
surlarıyla birlikte kapının da sahibi olan İstanbul Belediyesi-Eminönü Belediyesine kayıtlı 
59 pafta, 2 ada ve 83 parsel sayılı 5116 m2lik (Sur-u Sultani) taşınmazın 40x13.30=532 
m2lik bölümü olan 3 pafta 2 ada 82 parsel sayılı (Bâb-ı Hümâyûn) parçasının kullanım 
hakkı, süre belirtilmeksizin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 22.12.1993 tarih ve 
7130 sayılı kararı ile Kültür Bakanlığı’na verilir. İstanbul 1.no’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kurulu, 5. 9.1996 tarih ve 8005 sayılı kararla Bâb-ı Hümâyûn Kasrı projesine onay 
vererek inşaatın İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından yapılmasını ister.  
Günümüze kadar gerçekleşmeyen, bu kasrın yeniden yaptırılması projesinin yanı sıra, 
taşıt geçişini engellemek amacıyla aynı kurulun 20.5.1998 tarih ve 9967 sayılı kararıyla 
Bâb-ı Hümâyûn’un trafiğe kapatılmasına, Sur-u Sultani’nin Otluk Kapısı ile demiryolu 
arasındaki yıkık bölümünden otoparka giriş yapılmasına onay verilir. Ancak kapı için büyük 
bir tehlike gösteren trafik akışının kapıdan geçmesi çeşitli kurumsal engellerle uzun bir 
süre engellenemez. Ancak yeni düzenleme ve Sarayburnu’nun tamamen Kültür ve Turizm 
Bakanlığının anıt ve müze projelendirmesi adı altındaki çalışmalarında bu bölgeye artık 
araç girmemesine karar verilmiştir. 

250 Kur’ân’dan Tur Suresi, 17. Ayeti ile Hicr sûresinin 45, Zariyat sûresinin 15 ve Kamer 
sûresinin 54 Ayeti. 
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Âyetlerinde geçen: “Takva sahiplerinin cennete girecekleri” anlamındaki Arapça 

“İnne’l-müttekıne fi cennati” yazısı ve Saff sûresinin 13. Âyetinin sonundaki: 

“Mü’minlere müjdele, Yardım Allah’tandır ve fetih de yakındır” anlamındaki “Nasrün 

min’allahi ve fethün karib ve beşşiri’l mü’minin” ayeti251 bulunmaktadır. (Resim 32 - 

33, 35) 

 

Bu kemerdeki müsenna kitabenin altındaki dikdörtgen mermer levhada ise; dört 

satırlık istifli (müsenna) aynalı hatlar ile girift düzenlenmiş, celî sülüs hat ile yazılmış 

olan Arapça Kitabede:  

 

“1)Hâzihi kal’atün mübâreketün üssise bünyânühâ ‘alâ te’yidin min-allahî ve rıdvanin 

En russisâ erkânüha bi-teşyidin minhû bi’t-emni ve’l-amân  

2) Bi- emri Sultânü’l-berrîn ve hakanü”l-bahreyn zıllulahi fi’s-sakaleyn ‘avnullahi 

beyne’l-hâfıkeyn kahramanü’l-mâi ve’t-tıyn fâtih-i kal’atü  

3) Kostantiniyye Ebü’l-Feth Sultan Mehmed Han bin Sultan Murad Han bin Sultan 

Mehmed Han Halledallahü teâlâ 

4) Sultâne ve ‘alâ-âlî farkü’l-firkadeyn mekâne fi tarih şehr-i Ramazanü’l-mübarek 

sene selâse ve semânin ve semâne-mina” 252 yazılıdır. 

 

Bu kitabede ayetler Besmele ile birlikte yukarıdan aşağıya doğru düzenlenmiştir. 

Besmele’de “lafzatullah” yazısı ise en üstte yer almıştır.253 

 

                                                            
251 Zübeyde Cihan Özsayıner, “Alî Bin Yahyâ Sofî’nin Bâb-ı Hümayûndaki Hatları”, Vakıf, 

Kültür, Sanat ve Araştırma Bülteni, Baskı Milsan, Mayıs 2003, s. 60 - 61; Bkz.: Ekrem 
Hakkı Ayverdi, “Ali b. Yahya es- Sofi”, TDV İslam Ansiklopedisi, 4, İstanbul 1989; s. 458; 
Süleyman Berk, Hattat Mustafa Râkım Efendi, İstanbul, Kaynak Yayınları, 2003, s. 76.  

252 Özsayıner, a.g.e., s. 60 - 61; Ekrem Hakkı Ayverdi, a.g.e., s. 458, 700; Berk, a.g.e., s. 76; 
Sakaoğlu, a.g.e., s. 30. 

253 Berk, a.g.e., s. 76. Berk’in kitabenin istifi ile verdiği bilgiye göre: “Ayette bulunan iki adet “   
”deki yâ’ lar belli aralıkla “yây-ı ma’kûse” şeklinde yazılarak kompozisyon üç parçaya 
ayrılmıştır. “    ” deki “mim” in ortasına da bir “penç motifi” işlenmiştir”. Bilgi için Bkz.: 
Berk, a.y. 
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Kitabenin anlamı ise: “Bu kutsal kaleyi, karaların ve denizlerin Sultanı, Tanrının 

gölgesi Kostantiniyye kalesinin fâtihi, Sultân Mehmed Hân’ın oğlu Sultân Murâd 

Hân’ın oğlu Sultan Mehmed Hân, Hicrî 883 yılının Ramazan ayında (Kasım 

1478’de) yaptırttı.” (Resim 35 -36). Kemerin sol yan tarafındaki küçük taş üzerinde: 

Fatih Sultan Mehmed (1451- 1481) döneminin ünlü hattatı Ali bin Müridi’s-Sufî’nin 

imzası, “Ketebehu ez’afü’l-ibad Ali bin Müridi’s-Sufî” hattat ismi olarak okunmaktadır. 

Kemerin sağında da “Nasrün min-allah ve beşşiri’l mü’minin” ayeti istiflenmiştir. İç 

cephe alınlığında da (müsenna) aynalı yazının altında aynı ayet tekrarlanmıştır. Her 

iki kitabe de Ali b.Yahyâ Sûfi’ye aittir.254 

 

Dikdörtgen kitabenin altında kapı kemerinin kilit taşı üzerinde; Sultan II. Mahmud’un 

tuğrası (Resim 33-35, 37) ile kapının iç cephesinde de Sultan Abdülaziz’in tuğrası 

(Resim 40-41) bulunmaktadır. Bunu yazanlar Bâb-ı Hümâyûn’un “Ali b. Yahya es- 

Sofi”nin yanında bu kişinin çırakları tarafından yazılmıştır. Ketebesi “Ketebe ez’afül 

abd Ali Bin-i Mürîd el Sufi” şeklinde yazılıdır.255 

 

Dış ve iç cephelerde kapının iki yanında görülen 1868 tarihli mermer çeşmelerin 

kitabelerinde ise Sultanın, Tanrının yeryüzündeki gölgesi, Hz. Muhammed’in ise 

Tanrının elçisi olduğunu anlatan hadisler 256 yazılıdır. (Resim 32) 

 

Kapının yan sövesinde, mermer üzerine kabartma olarak celi sülüs ile “Lâ ilâhe 

illallah-ül Melik-ül-hak-el mübin” ve yine yan sövesinde aynı celi sülüs yazı ile 

“Muhammed-ün Resulullah sadık-ül va’dül emin” ibareleri bulunmaktadır. Kapı 

kemeri aynasının altında da Sultan Abdülaziz (1861-1876) dönemindeki celi sülüs 

hatla, mermer kabartma olarak “Nasrün min-allah ve fethün karib ve beşşerül 

mü’minine ya Muhammed (H.1274/ 1859)” yazılıdır.257 

 

                                                            
254 Özsayıner, a.g.e., s. 60 - 61; Sakaoğlu, a.g.e., s. 30. 
255 Sakaoğlu, a.e., s. 37. 
256 Sakaoğlu, a.e., s. 30. 
257 Sakaoğlu, a.e., s. 30. 
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Kapının arka cephesinde, kapı kemeri aynasına da, daha önce bahsedildiği gibi 

Sultan Abdülaziz (1861 - 1876) döneminde, ön kapıdaki ayet-i kerimenin aynısı 

konmuştur. Arkadaki nöbet yerlerinin kitabeleri de Abdül Fettah Efendi tarafından 

yapılmıştır. (Resim 39 - 40 - 41) 

 

Görsel Belgeler 
 

Birçok yerli ve yabancı seyyahlar tarih boyunca yapıyı görmüş, yapı ile ilgili 

günümüze ulaşan birçok mimari betimleme, harita, çizim gibi birçok görsel belge 

bırakmışlardır. Çeşitli dönemlerde birçok resimli ve yazılı kaynaklarda bulunan kapı 

ve üzerindeki hünkâr kasrının, minyatürlerde çinili olarak gösterilmesine karşılık, 

gravür ve resimlerde sıvalı, kâgir bir köşk olarak çizilmiş olduğu farkedilir. 

 

Arifî’nin hazırladığı 1558 tarihli Süleymannâme’de258 Kanûnî Sultan Süleyman’ın 

oğlu Şehzade Mehmed’in Manisa eyaletinden Amasya’ya gitmesi (1541) tasvir 

edilmiştir. Ancak burada Topkapı Sarayı’ndaki Bâb-ı Hümayûn’u gösterilmektedir. İki 

katlı binanın üst katında süslemeli bir pencere, altta ise kemerli yapısıyla kapı yer 

almıştır. (Resim 48) 

 

Aynı eserin bir diğer sayfasında da Bâb-ı Hümâyûn; çatılı pencereli, kule gibi uzun 

bacaları olan ikinci katıyla beraber gösterilmiştir.259 Kapı aralığında iki kapı görevlisi 

bulunur. Bâb-ı Hümâyûn’un önünde ise çocuklar ve halk, arkada görünen birinci avlu 

içerisinde ise yolun iki tarafında atlı yeniçeriler ve askerler görünmektedir. Yapının 

cephesi çinili olarak görülmektedir. Üst katın çinileri mavi renkteki ışınlı geçmeli 

geometrik süsleme örneklerinden oluşur. Çatının üzerinde üç tane uzun baca 

görünür. (Resim 49 ) 

                                                            
258 Arifî, Süleymannâme, 1558, y. 445a Painter A, (TSMK, H. 1517), (30x21cm. 

boyutlarındadır.) Arif Mahlasını kullanan Fethullah bin Katip Derviş eş-Şirazî tarafından 
yazılan Süleymannâme’de, Kanûnî’nin cülûsundan (1520 - 1555) tarihine kadar olan 
olaylar anlatılır. Bu eser Topkapı Sarayı hakkında birçok bilgi ve resim içerir. 

259 Arifî, Süleymannâme, 1558, y. 445a Painter A, (TSMK, H. 1517),  y.18a. 
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1584 tarihli Lokman’ın hazırladığı diğer bir eseri olan Hünername’de260 Topkapı 

Sarayı’nın avlularını gösteren ve surların birleştiği kapı olan Bâb-ı Hümâyûn iki katlı 

yapısıyla gösterilmiştir (Resim 50). Aynı eserin bir diğer sayfasında da261 Kanûnî 

Sultan Süleyman’ı binlerce askeriyle gösteren bir devlet töreninde; birinci avlu ve 

Bâb-ı Hümâyûn iki katlı yapısıyla üst katında demir kafesli pencereleri ile 

görünmektedir (Resim 51).  

 

Domenico de Franceschi tarafından, 1563 yıllarında Venedik’te yayınlanan Kanûnî 

Sultan Süleyman ve saray erkânını Cuma selamlığında betimleyen bir grup 

gravürde; kapının mermer sütununun ayrıntısı görülmektedir. 262 

Kanuni Sultan Süleyman devrinde Bâb-ı Hümâyun, 1568/ 1569’da Mecuma-i 

Menazil’de263 Bâb-ı Hümâyûn, Bâbu’sselâm ve Bâbu’ssaâde, ve saray avluları ile 

kapıları harita biçiminde kuş bakışı resimlenmiştir. (Resim 52 - 53) Sanatçı eserinde 

İstanbul manzarası, boğaz bütün ayrıntılarıyla gösterilen Topkapı Sarayı ve surların 

üzerinde bulunan Bâb-ı Hümâyûn’u iki katlı bina halinde ve arkadaki avlu 

düzenlemeleri ile birlikte göstermektedir.  

 

                                                            
260 Lokman, Hünernâme, Cilt I, 1584. TSMK, H. 1523, y. 158 - 159, (49,5 x 63 cm.); 
İstanbul’un boğaz ve Sarayburnu plânında, H. 992 / 1584 yılında Saray nakkaşhanesinde 
Nakkaş Osman tarafından hazırlanmış olan Hünernâme, Osmanlı Devleti’nin kurucusu 
Sultan Osman Gazi’den Sultan Selim’e kadar olan padişahların cülûsların, savaşları, avları 
gibi olayları anlatmaktadır. Eserin yapımına 1579 - 80 yılında başlanıp, 1584 - 85 yılında 
eser bitirilmiştir. Seyyid Lokman tarafından kaleme alınmış olup, hattatı Bosnalı Sinan b. 
Mehmed’tir; 

261 Lokman, Hünernâme, Cilt I, 1584, TSMK, H. 1523, y. 15b. Kapının girişinde, avludaki 
kubbeli yapı Aya Irini Kilisesi, sağda hastalar odası ve bir hasta arabası görünmektedir. 
Kapı önünde kapıcılar vardır.  İki kapı arasında görünen yolun iki tarafında atlı askerler 
sıralanmışlardır. 

262Bu eserde yapıdan törenle ilerleyen alayda en önde muhafızların eşliğinde bir bölük sipahi 
alayı, arkalarında piyadeleriyle beraber yeniçeri ağaları ile gösterilmektedir. Bunları iki atlı 
komutan, Kapudan (Kaptan) Paşa ve İmrahor Paşa takip ederken, bunların arkasında yine 
at üstünde, yöneticilerin üst tabakasını oluşturan üç kapıcıbaşı ve en yüksek rütbeli üç 
defterdar gelmektedir. Kalabalık alayın en sonunda, büyük bir atın üzerinde başına büyük 
beyaz bir sarık dolamış, aplike güneş, ay ve yıldızlarla süslenmiş, tek renkli bir kaftan 
giymiş olan padişah ilerlemektedir. 

263 Nakkaş Osman, 1537, Beyan-i Menazil-i Sefer-i Irakeyn, İstanbul Üniversitesi Kitaplığı,T. 
5964, y. 8b. 
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1586’larda Avusturya (Habsburg) konsolosu Lewenklau’nun tamamen resimli 

albümünde yer alan bir resimde264 ilk avluda yapılan bir grup Osmanlı devlet 

görevlilerinin eşliğinde Avusturyalı elçilerin, Ayasofya’nın yanından geçip Bâb-ı 

Hümâyûn’dan içeri girdikleri geçit töreni gösterilmektedir. Burada Bâb-ı Hümâyûn 

ortadaki geniş kemerli ve sütunlu kapısı ile üst katındaki kafesli pencereleri ve çatısı 

olan bir köşk görünümünde gösterilmektedir. Arkada Aya Eirene’nin kubbeli yapısı 

görülür. (Gravür 5). 

 

1592 tarihli Lokman’ın bir diğer eseri olan III. Murad Şehinşahnamesi’ndeki265 bir 

minyatürde III. Murad’ın şehzadesinin cülûs için eski Sarayın kapısının önüne 

törenle gelmesini gösterir. Bâb-ı Hümâyûn’un önünde atı üzerinde Cülûs için gelen 

şehzade’nin önünde kumaşlar ve uzun şallar serilmiştir. Bâb-ı Hümâyûn, üst 

kısmında kale görüntüsü ve yüksek geniş kemerli kapısıyla oldukça sade bir biçimde 

gösterilmiştir. (Resim 54).  

 

Birçok minyatürde de Bâb-ı Hümâyûn önemli devlet olaylarının yaşandığı sahnelere 

konu olmuştur. 1607 tarihli, Ali Paşa Tarihi’ndeki bir minyatürde266 (Vaka-i name-i Ali 

Paşa) sağ sayfada bulunan Bâb-ı Hümâyûn iki katlı olup, ikinci katı pencereli, üç 

küçük kubbeli, iki uzun küçük kule gibi görünen bacasıyla, eğimli çatılıdır. Kemerli 

kapının alınlık içindeki kitabesinde “Bâb-u Hümâyun Saadet makrun” ibaresi yer 

almaktadır. Sur duvarı arkasındaki ağaçlarda burada bahçe olduğunu 

göstermektedir. Sol sayfada ise cephesi kemer ve sütunla açılan mimari 

                                                            
264Necipoğlu, a.g.e., Levha: 308;  Johannes Lewenklau, Avusturya, (1586) National 

Bibliothek Viyana, Codex Vindo bonensis 8615, 11. Avusturya (Habsburgs) Devleti’nin, 
Sultana her yıl hediye getirdiği dönemlerde bu albüm yapılmıştır. Avlu boyunca bütün alanı 
dolduran törene katılan kişiler atlarının üzerinde ya da yaya olarak kaldırımda 
görülmektedir. İkinci kapının önünde bu kişilerin attan inmek zorunda oldukları ve bu 
törenin ise büyük bir sessizlik içinde olması gerektiği biliniyordu. 

265 Lokman, Şehinşahname, Cilt II, TSMK, 1592, B. 200 y. 54a. 
266 (Halet Efendi, İstanbul, Süleymaniye Kütüphanesi, 612, y. 9b. (27 x 16,5cm), “Alayı Mîr 

Ali Paşa Vakâvünâmesi”nde (1607), Sanatçısı bilinmemektedir. Sultan Süleyman’ın 
başveziri İbrahim Paşa’nın yanındaki esirleri, pehlivanları, müzisyenleri ve çok sayıda 
adamlarıyla birlikte Bâb-ı Hümâyûn’dan geçtiği resmi bir törenin tasviri görülmektedir; 
Mısır’ın valisi Malkoç Ali Paşa’nın yanındaki erkânı ile birlikte Bâb-ı Hümâyûn önüne gelişi 
gösterilmektedir. İkişer gruplar halinde atlı olarak devlet erkânı ilerlerken, Bu grupların 
arkasında gölgelik taşıyan bir kişi, peykler, serdar, ibriktar ve yeniçeri, iki atlı görülmektedir. 
Bâb-ı Hümâyûn, üzerindeki köşkü ile birlikte gösterilmiştir.  
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görülmektedir. Giriş kapısının üzerindeki kitabede “Saâdetlü Padişahın Ayasofya’ya 

girdiği kapudur” ibaresi yer almaktadır. (Resim 55) 

 

1607 (H. 1016) tarihli Topkapı Sarayı Müzesi, Beylik Su Yolu, Haritasında267 104 no 

ile işaretli olarak “Bâb-ı Hümâyûn” şematik olarak gösterilmiştir. Kesme taş cephesi, 

yukarıdaki köşk katını gösteren kafesli dört penceresi ve büyük kemerli kapısı ile 

yan taraflarında bulunan nişler ile çizilmiştir. Kapı kemerinin üzerindeki kitabe 

kartuşu boştur, ancak alt kısmında “Bâb-ı Hümâyûn” yazılıdır. (Resim 56). 

 

1620 - 1622 tarihli Nadirî’nin Divanı olan (Şehnâme-i Nadirî)’ndeki bir minyatürde268 

Bâb-ı Hümâyûn kesme taş yapısıyla kale burcunun önünde dışarı çıkıntı yapan 

mimarisiyle, uzun üç tane görünen bacaları ve kurşunlu çatısıyla tasvir edilmektedir. 

Üst katındaki pencereler kare çerçevelidir. Kapı kemeri yine kesme taştan ve 

yuvarlak kemerli yapısıyla, yapının arkasındaki görünen mimariler ve sur 

duvarlarının hemen arkasından görünen Aya Eirene’nin kubbesi ile tasvir edilmiştir 

(Resim 57) 

 

Yabancı kaynaklı gravürlerde görünen Bâb-ı Hümâyûn; Dilich’in İstanbul görünümü-

Topkapı Sarayı plânı269 içinde Bâb-ı Hümâyûn ve tören yolu resmedilmiştir.  

 

                                                            
267Harita, TSMK, III. Ahmet Kütüphanesi, No: H. 1816, Boyutlar: 20,5 x 96,1 cm, iki pafta 

halinde, sulu boya ile renklendirilmiştir. Menbadan Topkapı Sarayı’ndaki Gümüş denen 
hazneye kadar olan isale hattının tümü çizilmiştir. Harita ölçeksiz ve şematiktir. Üç kol 
vardır. İkinci kolda “Merhum Sultan Süleyman Gazi aleyhi’rrahmeti ve ve’l gufran Kadif 
Köyünde bulup katduğu suyun başıdır ki…” yazılıdır. Bkz.: Kazım Çeçen - Celal Kolay, 
Topkapı Sarayı’na Su Sağlayan İshale Hatları, İstanbul 1997, (Boyutlar 75 x 1098 cm. 
ve 6 paftada gösterilmiştir.) 

268Şehname-i Nadirî (H. 889 / TSMK, H. 1124, s. 268, y. 4a) (Kitap, II. Osman dönemine 
(1618- 1622) ait olduğu bilinen minyatür olasılıkla 1620 tarihlidir.) Sultan III. Murad’ın 
Cuma Selamlığı’na çıkması ya da bayram namazı için camiye gidişi tasvir edilmiştir. Bâb-ı 
Hümâyûn’un altından geçen Padişah yanındaki erkânı ile saraydan çıkmış, atıyla 
Ayasofya’ya doğru ilerlemektedir. 

269 Eldem- Akozan, a.g.e., L. 158. 
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Topkapı Sarayının Haliç Yönündeki görünüşü’nde270 Bâb-ı Hümâyûn’un mimarisi, 

önceki minyatürde görülen mimariye uygun olarak gösterilmiştir Bâb-ı Hümâyûn’un 

ortasından uzanan tören yolu ve çatısındaki bacalarla iki katlı yapısı tasvir edilmiştir. 

 

1689’da J.Grelot’un gravürüne göre 271 üstünde bir köşk ve bunun üstünde dört tane 

yuvarlak uzunca bir kule272 olan Bâb-ı Hümâyûn, alttaki kemerli girişinin üstündeki 

pencereli ikinci katıyla çizilmiştir. Kapı kemerinin iki yanındaki nişler birer yan giriş 

olarak görünmektedir. Ayasofya’ya bakan geniş meydanda birçok insan 

resmedilmiştir. (Gravür 6). 

 

H. 1161 / 1748 tarihli Beylik Su Yolu’nu gösteren bir şemada273 Bâb-ı Hümâyûn, 

surların üzerinde devam eden yapısına uygun olarak aynı seviyede, ilk katın 

üzerindeki yüksekçe bir köşkle tasvir edilmiştir. Alt bölümdeki kemerli giriş ve köşkün 

ahşap çerçeveli, demir kafesli pencereleri, kurşun çatısı ve iki yanında uzunca 

bacaları ile görünen mimari yapısı gayet anlaşılabilir yapılmıştır. (Resim 58) 

 

M.D’Ohsson’un 1790 tarihli resminde274 arabalar ve atlarla Ayasofya’nın yanından 

geçen bir tören alayı, Bâb-ı Hümâyûn’a doğru ilerlemektedir. Bâb-ı Hümâyûn’un 

abidevi cephesi, iki katlı görünümüyle uzaktan gerçeğine yakın olarak 

belirlenmektedir. (Gravür 7) 

 

                                                            
270 Viyana Österreichische Nationalbibliothek, NB8619c. Ayrıca Bkz.: Necipoğlu’ndan, a.g.e., 

s. 40 
271 Relation Nouvelle’dun Voyage de Constantinople 1689, İstanbul Arkeoloji Müzesi 
Kitaplığı. 
272 Eldem - Akozan, a.g.e., s. 85’ de resmedilen Bâb-ı Hümâyûn’daki bu kulelerin baca 

olduğu anlaşılmaktadır. Yanlışlıkla kule olarak nitelenen bu bacaların D’Ohson’a göre 
(XVII. yüzyıl) sayısı ikidir. Fossati’nin resminde (1852) ise hiç baca bulunmamaktadır.) 

273 Topkapı Sarayı Müzesi, Beylik Su Yolu, III. Ahmed Kütüphanesi, No: H.1815, 
75x1098cm, Topkapı Sarayı’na Su Sağlayan İshale Hatları. Kazım Çeçen - Celal 
Kolay’dan alınmıştır. (Boyutlar 75 x 1098 cm. ve 6 paftada gösterilmiştir.) 

274 D’Ohsson, Tableau General de L’Empire Ottoman, Paris, 1790, C.III. Levha 138, TSMK, 
Y.B. 3441. 
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Melling’in eserinde (1819)275 Bâb-ı Hümâyûn iki katlı yapısı ile ve üst kısmındaki 

köşkünün üst üste gelen iki katlı pencereleri ile tasvir edilmiştir. Önündeki meydanda 

yeniçerilerle birlikte çok kalabalık bir insan topluluğu görünmektedir (Gravür 9) 

 

Choiseul’e ait diğer bir gravürde (1822)276 Bâb-ı Hümâyûn ileri çıkan abidevi 

cephesiyle, iki yanındaki sütunlu ve kemerli girişiyle ve kapı kemerinin üzerindeki 

varlığı seçilebilen kitabesiyle gösterişli bir yapıya sahiptir. Üst katındaki pencereler 

ve çatıdaki bacalar, yapının kenarına bitişen burçlu kale duvarı ile resmedilmiştir. 

Yapının önünde III. Ahmed Çeşmesi ve Ayasofya’nın bir parçası görünmekte, 

boşlukta ise halktan çeşitli kesimler bulunmaktadır. (Gravür 8). 

 

Fossati’nin 1852 tarihli taşbaskı renkli çiziminde 277 Ayasofya’dan Topkapı Sarayı 

Birinci Avlusu’nun ve Sarayburnu’nun görünümü içinde Bâb-ı Hümâyûn iki katlı 

cephesiyle, ikinci katının kırmızı renkli mimari cephesiyle, kapı kemerinin iki 

yanındaki nişlerle resmedilmiştir. (Litografi/Taşbaskı 1). Bu resmi tamamlayan ikinci 

levhada ise;  Ayasofya’nın aşağısındaki sahilin ve sur içindeki diğer bahçelerin, 

yapıların görünümü bulunmaktadır (Taşbaskı 2). 

 

Robert Walsh XIX. yüzyılın ortalarındaki bir eserinde278 Bâb-ı Hümâyûn’u gerçeğe 

yakın görünümüyle resmetmiştir. Girişin üzerindeki Fatih Sultan Mehmed’in 

kitabesinde yazıların kuruluş biçimi daha net anlaşılmaktadır. Yapının önünde III. 

Ahmet Çeşmesi görülmektedir. (Gravür 10) 

 

                                                            
275 M.Melling, İ:Antoine, Ignace; Voyage Pittoresque de Constantinople et des Rives de 

Bosphore, C. 2, Paris, 1819, Milli Saraylar Arşivi, TBMM Milli Saraylar Başkanlığı Yayını, 
İstanbul, 1996, Levha 8, TSMK, Y.B. 3443, 29 x 52,5 cm. 

276Choiseul; Voyage Pittoresque de la Greco, Paris 1822, Cilt II, Levha 78, TSMK, Y.B. 
3440. 
277Gravür, Londra 1852, 27,9 x 37,0 cm. Caspard Fossati’nin “Ayasofia Constantinople, As 

Recently Restored by Order of H.M. The Sultan Abdulmedjid” adlı eserinden, TSMK, Y.B. 
2670, Levha 22; ve diğeri de aynı eser’den Lev. 23. 

278Robert Walsh, Constantinople and the scenery of the seven Churches of Asia Minor, 
Londa - Paris, Cilt II, TSK., Y.B. 1937, t.y., s. 6, 
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François Dubois’e ait bir tabloda279 ise Bâb-ı Hümâyûn iki katlı cephesiyle görülür. 

(Resim 59) 

 

Son olarak 1854 yılında Robertson fotoğraflarıyla görünen XIX. yüzyıl sonu, XX. 

yüzyıl başına ait bir fotoğrafta Ayasofya’nın minareleri arkasındaki anıtsal cephesiyle 

hünkâr köşkü olarak da isimlenen Bâb-ı Hümâyûn’u görülmektedir. (Resim 60). Bir 

diğer fotoğrafta ise III. Ahmet Çeşmesi’nin hemen arkasındaki Bâb-ı Hümâyûn ve 

cephesindeki kitabesi, tuğrası, sütunceleri, dalgalı renkli taşlı kapı kemeri, söveleri 

ve ikinci katındaki köşk ile birlikte görünmektedir. (Resim 61). 

 

Yapı ile ilgili görsel belgelerden en son olarak İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve 

Dökümantasyon Daire Başkanlığı, Fotoğraf Albümleri içinde bulunan Bab-ı 

Hümâyûnu gösteren iki adet fotoğrafı vardır.280  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
279Sultan II. Mahmud’un alayla Bâb-ı Hümâyûn’dan çıkışı, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi   

Koleksiyonu. François Dubois imzalı bir tablodur. 
280 Bab-ı Hümâyûn (İstanbul-Topkapı Sarayı), 90763/7 ve Bab-ı Hümâyûn (İstanbul-Topkapı 
Sarayı), 90819/24. 
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Mimari 
 

Anıtsal boyutlarda tasarlanan Bâb-ı Hümâyûn, ilk yapıldığında üzerinde bulunan 

ancak günümüze kadar ulaşamayan bir kapı köşkü ile birlikte iki katlı olarak 

düzenlenmişti. Girişin sağ ve solundaki merdivenler, kapının üzerinde önceden 

bulunan ancak (H. 1283 /1866) tarihinde yanan köşke çıkışı sağlıyordu. Günümüzde 

köşkün bulunduğu yerde oldukça geniş bir teras katı bulunmaktadır. 

 

Eldem’e göre281 kapının üstünde bulunan bu köşk; arka cephesindeki koridor, 

merdiven sahanlığı ve sofanın olduğu kasrın ön odaları ile ortada saltanat 

divanhanesi ve yanlarındaki birer mekândan ibaretti. Yan odaların ikişerli, ortadaki 

divanhane ve sofanın kapı eksenindeki de daha büyük olmak üzere üç alınlıklı ve 

şebekeli pencereyle açıldığı cepheleri bulunuyordu. 282 Ayrıca Eldem’in çizimlerinde 

Bâb-ı Hümâyûn’daki girişin üzerinde saçak olduğu görülmektedir. 283 

 

Bâb-ı Hümâyûn’un giriş holünde; tuğla örme ile yapılmış beşik tonozlu kemerlerle 

haçvari bir kemer sistemine oturan pandantifli kubbe, giriş holünü örtmektedir. 

(Resim 43 - 44). Kapının kubbeli olan bu giriş bölümü, kapı bekçileri için yapılmış 

olan koğuşlar tarafından kuşatılmıştır. Yapının yapıldığı ilk zamanlardan itibaren var 

olan ve kapının iki yanında bulunan bu koğuşlar, çeşitli askeri harekâtın veya 

herhangi bir manevranın kolaylıkla yapılabilmesi için küçük birer oda olarak 

tasarlanmıştır. (Resim 45) 

 

Küçük boyutlu kesme taşlardan örülen ve sur duvarından çıkıntı yapan bağımsız bir 

kitle görünümündeki kapının, kemer ve örtü sisteminde tuğla; duvar kaplamasında 

ise mermer kullanılmıştır. Kapının giriş cephesi mermerden, yan duvarları ise kesme 

taştan yapılmıştır. Kapının ön yüzünde ve esas girişin iki yanında yer alan daha 

                                                            
281 Eldem - Akozan, a.g.e., s. L. 232 ve L. 233. 
282 Eldem - Akozan, a.e., s. 85. 

283 Eldem - Akozan, a.y. 
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küçük boyutlu mermer ve sivri kemerli nişler bulunur. Kapı yan yüzeyinde de köşede 

sütunceler ve küçük yan kapı nişleri yapılmıştır. (Resim 32, 42) 

 

Arka cephede kapı geçişi ile karşılıklı kat merdivenlerinin yanında sur ve merdiven 

ulaşımını sağlayan derin eyvanlar vardır.  

 

Bâb-ı Hümâyûn her iki yanındaki birer kubbeli odanın zemin ve birinci katta 

tekrarlanmasıyla oluşmuştur. Bu hücreler arka cepheye pencerelerle, ön cepheye 

ise mazgallarla açılmaktadır. (Resim 32) 
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Mimari süsleme 
 

Minyatürlerde iç ve dış cepheleri, Çinili Köşk’ün benzeri biçimde çinilerle kaplı 

görülen Bâb-ı Hümâyûn’da bunu gösteren herhangi bir çini izi bulunmamaktadır. 

 

Bâb-ı Hümâyûn’un Sultan Abdülaziz döneminde (1861 - 1876) Fatih Sultan Mehmed 

zamanında (1459 - 1481) yapılan biçimi tamamen bozulmuş olduğundan mimari 

süslemelerinin detayları tam olarak bilinmese de, Fatih Sultan Mehmed dönemi 

mimarisinde gördüğümüz sadelik, yapının sonraki onarımlarında da devam etmiştir. 

Süslemeler mimarinin sadeliği içinde yapının detaylarında, örneğin üzerindeki kitabe 

ve yazılarda bulunmaktadır. Kapı kemerinin üzerindeki Ali Sûfi’ye284 ait, karşılıklı 

(müsenna), girift olarak düzenlenmiş, sülüs kitabe ile sağ kapı yuvasındaki âyet285 

ve sol kapı yuvasındaki “ketebe” yazıları mimari süslemelerde yazının en güzel 

örnekleri arasındadır. Bu kitabelerden özellikle Bâb-ı Hümâyûn’un kitabelerinde harf 

yapısının özelliklerinde girift olmasına rağmen mükemmel bir ölçü bulunmaktadır. 

Kitabedeki harfler dengeli olarak dağılmaktadır. Müsenna yazının alt kısmında 

bulunan tarih kitabesi de girift istifi ile dikkati çeker. (Resim 35) 

 

Bâb-ı Hümâyûn ’da girişin her iki tarafında da süsleme olarak tuğralar kullanılmıştır. 

Ön tarafta Sultan II. Mahmud tuğrası ile arka yüzündeki Sultan Abdülaziz tuğraları 

madalyon içine alınmıştır. (Resim 35, 41) 

 

                                                            
284Ayrıca Yahya Sûfi ve oğlu Ali  b. Yahyâ hakkında daha ayrıntılı bilgi için Bkz.: Berg, a.g.e., 

s. 76: “Osmanlı celî sülüs”ün ilk olarak önemli örneklerini veren, Fatih devri hattatlarından 
olan Yahya Sûfi ve oğlu Ali  b. Yahyâ, Hattat Râkım devrine (H. 1171 / 1758 - H. 1241 / 
1826) kadar, celî sülüste en usta sanatkâr sayılmışlardır. Yahya Sûfi: Edirneli’dir. Kendisi 
H. 882 / 1477’de vefat etmiştir. Fatih Camii şadırvanlı avlusundaki pencere üstündeki yazılı 
olan “Fâtiha Sûresi” de ona aittir. Yahya Sûfi’nin oğlu olan Ali b. Yahya Sûfi’de Fatih 
dönemi (1451 -1481) hattatlarından olup, özellikle celî sülüs ve müsennâ yazıda usta idi. 
Celî sülüs yazıda açtığı yenilik, Hattat Râkım’a kadar devam etmiştir. Yazılarında harflerin 
yerleşimi, terkibin mükemmelliği ve harflerin satıra dizilmesindeki başarısı dikkati 
çekmektedir.”  

285 Kur’an i. Saff Sûresi, 13. 
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Kapının ön ve arka yüzünde iki köşede yer alan, Fatih Sultan Mehmed (1451 - 1481) 

döneminden (1451 - 1481) kalmış yeşil eğriboz taşı sütunceler sade bir süsleme 

programı içinde değerlendirilirler. Bunların alt kenarlarında kum saati motifleri de 

kapı süsleme detayları içinde yer alır. (Resim 38 - 39) 

 

Ayrıca yapının ön yüzünde Sultan Abdülaziz döneminde barok tarzında süslemelerle 

bir de çeşme yaptırılmıştır. 

 

Girişin iç yüzeyine gelen tavan döşemesi ise sade tuğlaların dizilmesi ise süslemesiz 

olarak bırakılmıştır. 
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İşlev 
 

Osmanlı döneminde “Divan Yolu” olarak isimlenen Saltanat yolunun haftada dört 

kez düzenlenen Divan toplântılarının yapıldığı tören yolu olarak Bâb-ı Hümâyûn’dan 

başladığı ile ilgili olarak daha önce de bahsedilmişti. Padişahın Cuma günleri selâtin 

camilerine gitmesi için Cuma alaylarının izlediği yolun da bu kapıdan geçtiği 

görülür.286 

 

Diğer yandan Bâb-ı Hümâyûn Sultanın sefere gidiş-dönüşlerinde ve diğer devlet 

merasimlerinde, ordu teşkilatlarının içinden büyük ihtişamla geçtiği “Alay-ı 

Hümayun” sahnelerine konu olmuştur. Devletin ihtişamını ve Sultanın gücünü 

yansıtan, büyük bir imparatorluğun ve iktidarın yöneticisi olan Sultanın ihtişamını dış 

dünyaya gösteren bu törenler; genellikle düzenli bir şekilde sıralanmış, 

kademelerine göre ordunun çeşitli birimlerinin, saray mensuplarının, mızraklı 

süvarilerinin ve mehter takımının da içinde bulunduğu bir resmî geçit töreni şeklinde 

düzenlenmekte idi. 

 

Bâb-ı Hümâyûn’da yapılan törenlerin en önemlilerinden birisi; padişahın kılıç 

kuşanma töreninin bir bölümü olan Padişah’ın yanındaki saray erkânı ile birlikte 

Eyüp Sultan Türbesi’ne gitmesiydi. Padişahın Kılıç Kuşanması için resmi bir geçit 

alayıyla gerçekleştirilen Topkapı Sarayı ile Eyüb Sultan Türbesi arasındaki gidiş-

dönüşünde; saray erkânının da merasim kıyafetleriyle katıldıkları bu törenlerde yeni 

sultan halkın önüne ilk defa çıkardı. Batılı kralların taç giyme töreninin bir benzeri 

olarak yapılan törenlerde yeni sultanın hükümdarlığı halka duyurulurdu. 287 

 

Sultanın Eyüp Sultan dönüşlerinde ise eğer karadan gidildiyse, deniz yoluyla 

dönülür veya denizden gidildiyse kara yolundan dönülerek atıyla Sultan’ın 

Saray’daki “Perde Kapısı”ndan girdiği Harem’den Hasoda Köşkü’nün önüne kadar 

                                                            
286 Necipoğlu, a.g.e, s. 31. 
287 Necipoğlu, a.e, s. 31.  
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gelindiğinde tören son bulurdu.288 (Resim 54). Bunu yapmasının bir diğer amacı da 

Sultanın karaların ve denizlerin sultanı olmasını açıklaması sebebiyledir. 

 

Bâb-ı Hümâyûn’daki resmi tören geçitlerinden birisi de; Padişahın, Cuma günleri 

öğle namazı için saray dışında bir camiye gitmesi için düzenlenirdi. Bu geleneğe 

“Padişahın Cuma selamlığına çıkması” ismi veriliyordu. “Selamlık Alayı” da denilen 

bu olay; padişahın, devlet erkânı ve muhafız birliklerinin katılmasıyla birlikte Bâb-ı 

Hümâyûn önünde başlardı. Sultan bu resmi tören ka289pısından bir Selatîn Camii’ne 

gitmek üzere yanındakilerle birlikte hareket eder, namazdan sonra da aynı alayla 

geriye dönerdi. Ayrıca Divan-ı Hümayûn’un toplantı günlerinde de sadrazam, 

vezirler ve diğer divan üyeleri ile saray erkânı da Ayasofya Camii’nde sabah 

namazını kıldıktan sonra atlı olarak Bâb-ı Hümâyûn’dan girip Orta Kapı’ya 

geliyorlardı. 

 

Hükümdar, kılıç kuşanma töreninden sonra başladığı bu töreni, saltanatı boyunca 

her Cuma günü tekrarlıyor ve her fırsatla halka görünüp, sağlığının yerinde 

olduğunu gösteriyordu. Bu törenler sultanın gücünü ve görkemini yansıtacak şekilde 

gösterişli ve ihtişamlı yapılıyordu. 

 

Padişahın ve erkânının katıldığı Muayede (Bayramlaşma) törenleri de Bâb-ı 

Hümâyûn’da gerçekleştirilen törenlerden bir diğeridir. İstanbul’daki dini bayramlarda 

Sultana eşlik eden resmi alay; büyük bir özenle, gösterişli bir şekilde hazırlanırdı. Bu 

törenlerde yeniçerililer, Bayram günü Topkapı Sarayı’ndan camiye giderken, sultanla 

saray erkânının kullanacakları yolun iki yanına sıralanırlardı. Halk sultanı görmek 

için yollara yığılırken, yabancı elçiler bu olay için kiraladıkları köşklerin yola bakan 

pencerelerinden alayı incelerlerdi. Sultanın Cuma Selamlığına gidişi ve halka 

                                                            
288Nurhan Atasoy - W.B., Denny - L.W., Mackie, v.d., Osmanlı İpek Dokuma 

Sanatı,İstanbul, TEB İletişim ve Yayıncılık A.ş, 2000, s. 26. 
289 Atasoy-Denny, Mackie, v.d., a.e., s. 26. 



 

114 
 

görünme geleneği, XX. yüzyıl başlarında Osmanlı İmparatorluğu’nun son günlerine 

kadar devam etmiştir.290 

 

“Galebe Divanı” adı verilen törenlerde ise binlerce yeniçerinin geçişine sahne olan 

Bâb-ı Hümâyûn, sadrazam ve vezirlerin Divan-ı Hümayun’dan haftanın belli 

günlerinde geldikleri bir tören kapısı olarak hizmet ediyordu. Sadrazamın ve sultanın 

huzuruna çıkan elçiler de resmi alayla birlikte bu kapıdan geçiyorlardı. Valide ve 

Beşik alaylarında da Bâb-ı Hümâyûn’dan törenlerle giriş yapılırdı. Sultan III. Murad 

döneminden (1574-1595) beri Valide Sultan’ın yeni saraya (Topkapı Sarayı’na) 

gelmesi “Valide Alayı” denilen bir merasimle yapılıyordu. Tahta geçen yeni Padişah 

kılıç töreni ile tahta geçmesinden birkaç gün sonra annesinin eski saraydan Topkapı 

Sarayı’na getirilmesini emreder, bunun içinde gerekli yerlere tezkereler gönderilirdi. 

Ertesi günü Bayezid’taki eski sarayda alay düzenlenir, tahtırevan veya araba ile 

hareket eden Valide Sultan’ın geçeceği yolda iki keçeli yeniçeriler selam vermek 

üzere sıralanırlardı. Valide alayı sarayın dış kapısından içeri girip, birinci avludaki 

fırının önüne gelince de padişah, arabasının kapısını açıp validesinin elini öperek 

hareme götürürdü. Yeni Valide Sultan ve yeni padişahın cariyeleri de Saraya 

nakledilirdi. Bunlar bazen yüze yakın araba ile uzun bir kuyruk oluştururdu. 291 

 

Elçilerin Saraya gelişi gibi önemli heyetlerin ziyaretlerinde, büyük devlet törenlerinin 

gerçekleştirilmesi gibi önemli olayların yapıldığı bir yer olan Bâb-ı Hümâyûn’da çok 

sayıda insanı bir araya toplamaya olanak sağlayan hemen arkasındaki ilk avlunun 

bulunması da büyük bir kolaylık sağlıyordu. Osmanlı devletinin yüzyıllar boyunca 

devam eden ihtişamlı, şatafatlı saltanat törenlerinin yapıldığı, geleneksel tören 

mekânı olarak yüzyıllar boyunca hizmet etmiştir. 

 

 

 

 

                                                            
290 Atasoy - Denny - Mackie, vd., a.e., s. 25.  
291 Çağatay Uluçay, Harem II, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, VII. Seri, 1971, s. 63.  
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Mimari Sembolizm 
 

Sarayın surları üzerinde yer alan Bâb-ı Hümâyûn, günümüze ulaşamayan üst köşkü 

ile mimari sadeliğinin yanısıra bir kale kapısı görünümünü korumasına rağmen 

ihtişamlı boyutları ile bir saltanat sembolü olarak arkasındaki sarayın varlığını 

vurgulamaktadır.  

 

Sarayda yapılan törenlerin en önemlilerin gerçekleştiği bir yer olan Bâb-ı Hümâyûn, 

mimari yapısının ihtişamı içinde Sultanın tartışılmaz gücünün de kapının anıtsallığı 

ve sadeliği içinde vurgulandığı bir mekân özelliğini göstermektedir. Mimarisindeki 

simgesellik ve bu simgeselliği paylaşan kapı kitabesinin de bütünlük içinde 

düşünüldüğü anlaşılmaktadır. Gösterişli, zengin ve şatafatlı resmi tören alaylarının 

yapıldığı, bu sebeple devletin ve hanedanlığın halka göründüğü ilk mekân olarak da 

Bâb-ı Hümâyûn’un ihtişamlı varlığı ile ihtişamlı törenler ile tanıtılan bir yer olmuştur. 

Böylelikle Sultanın hükümranlığı da dünyaya anlatılmak istenmiştir. 

 

Devleti ve bütün dünyayı yöneten büyük bir imparatorluğun ve bu imparatorluktaki 

iktidarın yöneticisi olan Sultanın kuvvet ve kudretini gösterdiği törenlerin 

gerçekleştirildiği mekân olan Bâb-ı Hümâyûn’un Roma zafer takları gibi anıtsal ve 

gösterişli mimarisi ile Necipoğlu’nun fikrine göre 292 bir yandan yeni kurulan güçlü bir 

devletin zaferini kutlayan bir görüntüsü vardır. Diğer yandan güçlü bir kale 

görünümünde imparatorluğunda güçlü ve sağlam temellere dayandığı ifade edilmiş 

olmalıdır. Yapının alt katının kemerli girişinde her iki yanında bulunan nişlerin 

görünümleri ise yapıyı üçlü giriş görünümünde bir zafer kemerine dönüştürmüştür. 

 

Fatih Sultan Mehmed döneminin (1451 -1481) kaynaklarında da ihtişamlı 

mimarisinin kapının devletin gücü ve iktidarını yansıttığından bahsedilmiştir. 

Kemalpaşazâde Bâb-ı Hümâyûn’u gökyüzündeki ayın ve onun 28 bölümüne eşit 

                                                            
292 Necipoğlu, a.g.e., s. 31. 
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sayısındaki kuleleri ile gökteki bir şatoya benzetmiştir;293 Fatih Sultan Mehmed’in 

saray şairi Hamidî ise Sarayın göklere uzanan ilahî mimarisi ile astroloji ile ilgisini 

vurgulayarak onu bir güç kalesi olarak, fetih, zafer kalesi gibi özellikleri ile birlikte 

anlatmaktadır.294 Bâb-ı Hümâyûn, dünyayı fetheden hükümdarın sarayındaki 

kaleden de dış dünyaya yayılan bir güç teması olarak ifade edilmektedir. 

 

Bâb-ı Hümâyûn’un dış ve iç cephelerinde girişin derin kemer alınlıklarında yazılı 

bulunan kitabelerinde ise ortaya çıkan simgesel görünüm, yapının yanından geçen 

ve kitabeleri okuyan kişilere bir takım düşünceleri hatırlatmaktadır. Ali bin Yahya 

Sufî imzalı, altın yaldızlı Arapça ithaf kitabesinin hem istifli düzeni, hem de 

içeriğindeki anlam ile ortaya konulan ihtişam mimari ile aynı değeri paylaşmaktadır. 

(Resim 35 -36) 

 

İslam dünyası açısından da büyük önemi olan İstanbul’un fethi’yle birlikte bir çağı 

kapatan ve yeni bir çağ açan Sultan için yaptırdığı Sarayın kapısı üzerine “Fetih ve 

zaferi müjdeleyen ayet”295 tekrarlanarak, böylelikle bu olayın tüm dünyaya 

duyurulması sağlanmıştır. “Mü’minlere müjdele. Yardım Allah’tandır ve fetih de 

yakındır” anlamındaki “Nasrün min’allahi ve fethün karib ve beşşiri’il mü’minîn” ayeti 

ile bu fikir açıklanmıştır. 296 

 

Necipoğlu’nun da bahsettiği gibi 297 Bâb-ı Hümâyûn’da bulunan ve kapının en 

üstündeki “Besmele-i Şerif” ile (müsenna) karşılıklı celî sülûs denilen hat ile yazılmış 

Kur’ân’ın çeşitli ayetleri ve sûrelerinde geçen (inelmüttekîn fî cennât) yani “Takva 

sahiplerinin cennete girecekleri” anlamındaki Arapça kitabede 298 kişiye “Ahiret” ve 

                                                            
293 Necipoğlu, a.g.e., s. 31 
294 Necipoğlu, a.e., s. 31. 
295 “Le-tüftehanne’l-Konstantiniyye fe-le-ni’me’l-emîruhâ ve leni’me’l-ceyşü zâlike’l-ceyş”  

hadis-i Şerif’inde (Fethu’l-Kebîr; C.3, s. 9) Hz.Muhammed (S.A.V.), “İstanbul elbette bir gün 
feth olunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel bir komutan, onun askerleri ne güzel bir 
askerdir” anlamındadır.” Ramazan Çoldur, “İstanbul ve Fethine Dair”, Kültür, Sanat 
Araştırma Bülteni, Mayıs-2003 (550 Yıl Hatırasına), s. 14-15. 

296 Kur’an i. Saff Sûresi, 13. Âyetin son kısmı. 
297 Necipoğlu, a.g.e., s. 32. 
298 Kur’an i. Hicr Sûresi’nin 15/45-46. Âyeti; Sakaoğlu, a.g.e., s. 37. 
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“Cennet” ile ilgili çeşitli ifadeler hatırlatılatılarak, Topkapı Sarayı’nın adeta bir 

“Cennet Bahçesi” olduğu açıklanmak istenmiştir. (Resim 33) Bir yandan da 

Ahiret’ten bahsedilmesinin sebebinde İslam saraylarında da kapılar üzerinde sıkça 

karşılaşılan bir özellik olarak hükümdarlara, gücünün ve kudretinin yaratıcı 

tarafından kendilerine bahşedilmiş olduğu, memleketi yönetirken bu yüzden adil 

olması; aynı zamanda kendisinin Allah’ın bir elçisi olduğunu unutmaması, hiçbir 

zaman haksızlık yapmaması, halka karşı zalim davranmaması gerektiği gibi 

mesajlar bu kitabelerde gösterilmek istenmiştir. Osmanlı Padişahlarının da her 

defasında Saraya girişlerinde bu Kur’ân Ayetini okuyarak girdikleri anlaşılmaktadır. 

 

Yapının dış cephesindeki (müsenna) karşılıklı girift kitabenin altındaki dikdörtgen 

mermer levhadaki dört satırlık ve yine girift celî sülüs yazıyla yazılan Arapça 

kitabenin anlamında ise; “Mübarek kaledir; Allah’ın isteği üzerine, güvenliği 

sağlamak maksadıyla, Sultan Mehmed Han’ın oğlu Sultan Murad’ın oğlu, iki kıtanın 

hükümrânı, iki denizin hakimi (karaların padişahı ve denizlerin hakanı) insanların ve 

cinlerin üzerinde, her iki dünyada Allah’ın gölgesi, doğuda ve batıda Allah’ın 

yardımcısı, denizin ve karanın kahramanı, Kostantiniye’nin fatihi ve fethin babası 

olan Sultan Mehmed Han’ın – Allah-u Teâla her zaman ülkeyi korusun, onun 

hükümdarlığını ebedi kılsın ve mekânını kutup yıldızlarından yüksek eylesin-emriyle, 

883 yılının Ramazan ayında (Kasım 1478’de )imar ve inşa edildi” 299 (Resim 36-36) 

anlamındaki kitabede Fatih Sultan Mehmed’ten övgü ile bahsedildiği görülmektedir. 

Bu kitabedeki simgesel anlamın Sultanın makamının ulaşılması en zor olabilecek 

kutup yıldızı kadar yüksekteki bir makama ulaşması isteği açıktır. Kitabenin 

içeriğinde görülüyor ki; Fatih Sultan Mehmed aynı zamanda ilk defa “Sultan-ül-

berreyn ve hâkan-ül-bahreyn es-sultan ibn-üs-sultan”300 ifadeleriyle denizlerin ve 

karaların sultanı (iki karanın sultanı ve iki denizin hakanı) ünvânı olarak önceki 

Osmanlı sultanların kullandığı ünvânlardan farklı bir ünvân kullanmıştır. Fatih Sultan 

Mehmed’ten sonra da bu geleneğin devam ettiği görülmektedir.  

                                                            
299 Sakaoğlu, a.g.e., s. 37. 
300 Fatih Sultan Mehmed’ten önceki sultanlar genellikle “Es-sultan-ibn-üs sultan“ ya da 

“Sultan İbn-üs-sultan” diye ünvânlarını kullanırken, Sultan II. Mehmed, İstanbul’u aldıktan 
sonra, H.875 yılında darp ettirdiği on akçelik sikkesinde ilk defa “Sultan-ül-berreyn ve 
hâkan-ül-bahreyn es-sultan ibn-üs-sultan” adıyla Denizlerin ve Karaların Sultanı, (iki 
karanın sultanı ve iki denizin hakanı) fatihi olarak ünvân kullanmıştı. Bkz.: İ.H.Uzunçarşılı, 
Osmanlı Devlet Teşkilâtına Medhal, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1988, s. 234. 
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Ayrıca Kemal Çığ’ın bir makalesinde301 “Yeni Sarayın ilk büyük girişi olan Bâb-ı 

Hümâyûn’un üzerindeki kitabede de saray değil kale denildiğini” söylemektedir. “O 

zamanlarda şair Hamidî’nin yazmış olduğu Farsça bir kasidede de “bu kal’a için 

“güneş kal”anın dizdarıdır... kalenin okçular için açılmış olan mazgalları düşmanların 

gözüne batmaktadır. Kalenin çevresindeki yeşil deniz onun hendeğidir” diye 

bahsedilmektedir.302 

 

Dış ve iç cephelerdeki kapının iki yanında yer alan, Sultan Abdülaziz (1861-1876) 

döneminde 1868’de yapılmış, mermer çeşmelerin kitabeliklerinde de; Sultanın, 

Tanrının yeryüzündeki gölgesi, Hz. Muhammed’in Tanrının elçisi olduğunu açıklayan 

hadisler;303 daha sonra Bâbu’ssaâde’nin hemen arka tarafındaki elçilerin kabul 

edildiği Arz Odası’na bakan cephesinde de göreceğimiz bu ibareler, Padişahın din 

ve devlet işlerinin başındaki en güçlü kişi olduğunu ifade etmektedir.  

 

Bu çeşmelerin kapıda bulunmaları ise, daha sonra katalog bölümünde 

Bâbu’ssaâde’deki girişinin iki yanındaki önceden var olan selsebillerden de 

bahsedileceği gibi; suyun ve çeşmelerin kapılarda bulunmasının, ayrıca çeşitli 

minyatürlerde Padişahın Bâbu’ssaâde’de gerçekleştirilen cülus törenlerinde de 

içinde zemzem suyunun bulunduğu mataraların yer aldığı motiflerin görülmesi, 

Sultanın iktidarının uzun ömürlü ve bereketli olması anlamlarını açıklıyor olmalıdır.  

 

Necipoğlu, Fatih Sultan Mehmed döneminde (1451-1481) Bâb-ı Hümâyûn’un, 

yakınında bulunan ve o dönemde henüz ayakta olan Bizans’ın “Kalke (Chalke)” 
                                                            
301 Kemal Çığ, “Fatih Topkapı Sarayını Niçin Yaptırdı?”, Kemal Çığ’a Armağan, İstanbul, 

Bozak Matbaası, 1984, s. 22. 
302 Çığ, a.e., s. 22. “Bu dönemde Fatih Sultan Mehmed, İstanbul’u fethinin hemen ardından 

1462’de Kal’ay-ı Sultanîye’nin tahkimini yapar ve 1463’de Venedik’le 16 yıl sürecek 
savaşın başlandığı görülür. 1465’de Yeni Saray’ın inşasına başlanır. 1470’de Ağriboz’un 
fethi, 1477’de Lâpantin kuşatılması olur. 1478’de Yeni Sarayın 13 yıldaki 
tamamlanmasının hemen ardından 1480 İtalya seferi ve 1480 Rodos kuşatmasının 
devamında 1481’de Fatih’in ölümü izler. Bu dönem, Doğu Roma İmparatorluğu’nun 
mirasçısı olduktan sonra denize, o zamanın açık denizi olan Akdeniz’e açılmak ve 
Sezarların ülkelerini, Batı Roma’nın bir zamanlar egemen olduğu ülkeleri yeniden 
kazanaemak isteyen bir sultanın son dönemleridir.” Konu ile ilgili Bilgi için Bkz.: Çığ, a.e., 
s. 22. 

303 Sakaoğlu, a.g.e., s. 30. 
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Kapısı’nın304 harabeleri ile aynı eksen üzerinde bulunduğunu, Bâb-ı Hümâyûn’un, 

Kalke Kapısı’na ve Ayasofya’ya uzakta görünmemesinin sebebini ise güçlü ve bütün 

halkları birleştiren bir imparatorluğun başladığını ve binanın kendi yapısı gibi sağlam 

ve fethedilmesi zor olan bir kale olduğunu açıklamak için yapılmış olabileceğini 305 

söylemektedir.  

 

Sefere çıkmaya karar veren padişahların haftalarca önceden sultanlık tuğlarını bu 

kapının önüne koydurmalarının bir saray geleneği306 olduğundan ve Bâb-ı Hümâyûn 

aynı zamanda halkla iletişim kurulan, aynı zamanda sarayın gelişmelerle ilgili olarak 

halka duyuracağı haberlerin iletildiği bir mekân olarak da önem kazanmıştır. 

 

Yine Necipoğlu’nun yayınında307, “Osmanlı döneminde Bab-ı Hümâyûn’un kubbeli 

girişinin duvarları üzerinde asılı olan silah, tabanca, ok ve yay gibi silahların, 

kapıdan girenlerin içeriye silahsız girdiklerini, bunun da barış dolu saraya ve bir 

cennet benzeri yere girdiklerini” ifade ettiği bahsedilmektedir. Bu anlamı açıklayacak 

benzer bir örnek verilecek olursa; Topkapı Sarayı Müzesi’nde, Fatih Sultan 

Mehmed’e ait bir kılıcın308 üzerindeki yazıdır. Burada altın kakma ile “Kılıçların 

Gölgesi Altındaki Cennet” yazısı yazılmıştır.  

 

Bâb-ı Hümâyûn mimarisi ile simgeleri bünyesinde toplayan, önünde sadece 

törenlerin ve resmî geçitlerin yapıldığı bir yapı olmayıp, aynı zamanda güçlü bir 

imparatorluğun ve bu imparatorluğun yöneticisi ve tek hakîmi sayılan sultanın 

saltanatındaki güç ve iktidarının devamlılığının tüm dünyaya ilan edildiği yer olarak 

gösterilebilir. Sade yapısındaki güçlü görünümünü açıklayan, kitabelerinin 
                                                            
304 Eski “Kalke Kapısı”(Chalke) Bizans Büyük Sarayı (kubbesindeki yaldızlı çinileri sebebiyle) 

“Brozen Evi” olarak bilinmektedir. Ayrıca Necipoğlu’na göre; “Bâb-ı Hümâyûn’un üstünde 
bulunan ve Fatih’in köşkü olarak kullandığı ve bugün yıkılmış olan üst bölümünün plânı da, 
bazı özelliklerinden dolayı Khalke Kapısı’na benzemekteydi. Arşiv kayıtları ile belgelerden, 
bugün var olan zemin katının üst bölümün aynen tekrarı olduğu, çizimlerinden görülebilir.” 
Bilgi için Bkz.:  Necipoğlu, a.e., s. 31. 

305 Necipoğlu, a.e., s. 31. 
306 Sakaoğlu, a.g.e., s. 28.  
307 Necipoğlu, a.g.e., s. 31; 
308 TSMK, Env. No; 1 / 90 ile kayıtlı bulunan kılıç hakkında Bkz.: Hilmi Aydın, “Topkapı 

Sarayında Sultan Fatih’in Kılıçları”, Kültür, Sanat Araştırma Bülteni, İstanbul, Mayıs-
2003 (550. Yıl Hatırasına), “İstanbul ve Fethine Dair”,  s. 9 - 11. 
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içeriğindeki güç teması ve anıtsal cephe kompozisyonu yapının mimarisini 

şekillendirmiştir. 
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2.2. Bâbu’sselâm (Orta Kapı) 
 

Bâbu’sselâm olarak bilinen Orta Kapı Sarayın Bâb-ı Hümâyûn’dan sonraki ikinci 

girişidir. Birinci avludan ikinci avluya geçişi sağlayan yapı günümüzde Topkapı 

Sarayı Müzesi’nin kontrollü giriş bölümüdür. (Resim 65) 

 

Bâbu’sselâm ile Bâb-ı Hümâyûn arasındaki avluda ise daha önceden de Bâb-ı 

Hümâyûn’un Saraydaki konumu anlatılırken bahsedildiği gibi; Osmanlı döneminde 

Cebehane olarak kullanılan Bizans dönemine ait Aya Eirene Kilisesi, Bâb-ı 

Hümâyûn’a yakın bir alanda yer almıştır. Bâbu’sselâm’ın sol tarafından başlayarak, 

Çinili Köşk’e uzanan ve günümüze kadar tamamen değişmiş yapılardan Darphane, 

Ambar-ı Amire ve diğer işlikler ile Kozbekçilerinin Ocağının bulunduğu yerdeki yolun 

üzerinde yer alan “Koz Kapısı” Bâbu’sselâm’a uzanan avlu içerisindeki yapılardır. 309  

 

Birinci avluda yer alan ancak günümüze ulaşamayan yapılar ise Enderun Hastanesi, 

Sarayın Marmara tarafındaki bahçelerine ve yapılarına inen yol ile “Çizme Kapısı” 

denilen kapı “Hâs Fırın” (Furun), Sarayın suyunun temini için “Dolap Ocağı”310 

denilen kuyu ve dolap ve bu dolabın kullanılmasından sorumlu olan bir ocaktan 

oluşmaktaydı.311 Eski kayıtlarda ise ilk avludaki Bâbu’sselâm’ın önünde bulunan 

küçük bir yapının varlığı anlaşılmaktadır.312  

                                                            
309 Ahmet Akgündüz, a.g.e., s. 208. 
310 Dolap ocağı; saraya gelen Kırkçeşme suyu önce burada oldukça derin ve büyük, helezoni 

merdiven ile aşağısına kadar inilen kuyuda toplândıktan sonra atlar ile işletilen bir dolap ve 
oradaki kapının üzerinde bulunan büyük bir hazneye çekilip, buradan da dağılarak sarayın 
su ihtiyacı karşılanırdı.  Bkz.: Topkapı Sarayı Müzesi Rehberi, a.g.e., s. 28. 

311 Amilcare Pizzi, a.g.e., s. 41. “XVI. yüzyılda bu avluyu gören Andrea Gritti’nin yardımcısı, 
avlunun San Marco Meydanı kadar uzun olduğunu ve yüksek saray görevlilerinin de içeri 
girerken attan indiğini, ayrıca burada dörtyüz, beşyüze yakın atın bulunduğu bir alan 
olduğunu açıklamaktadır. Aynı yüzyılda, yine sarayı ziyaret eden Spandugino’nun 
anlattıklarından; avlunun belli sayıda dış hizmet binalarıyla doldurulmuş olduğunu, ancak 
buranın atlar ve yardımcılar için bekleme fonksiyonu devam ettiği anlaşılmaktadır. Bir diğer 
gözlemcinin, Vavassore’nin haritasında görünen binalar ise avluda Bâb-ı Hümâyûn’un sağ 
kenarında tasvir edilmişlerdir ve en azından bu yapıların Fatih dönemine (1451 - 1481) 
kadar tarihlenebildiğini göstermektedir. Aynı dönemlerde bir gezgin olan Angiolello ise 
sarayın yüksek rütbeli memurlarının beraberindeki maiyetinin, bekleme esnasında alanın 
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Bâbu’sselâm’dan geçildiğinde Saray-ı Cedid’in ikinci avlusunda bulunan Saraya ait 

bölümler başlamaktadır. İkinci avlunun sağ tarafında, Marmara’ya bakan sınırı 

boyunca uzanan ve Mimar Sinan’ın yaptığı “Matbah-ı Âmire” denilen mutfaklar, 

aşçılar koğuşu, hamam, cami, ayrıca Vekilharç Dairesi ve Yağhane bulunmaktadır. 

Avlunun solundan inen yokuşlu bir yol, Has Ahır’a (Baltacılar koğuşu), Raht 

Hazinesi’ne ve Beşir Ağa tarafından yaptırılan camiye gitmektedir. Sol tarafta ise 

saraydan cenazelerin çıkarılması için “Meyyit Kapısı” yer alıyordu.313  

 

Bâbu’sselâm’ın önündeki geniş meydanın her tarafı, Divan-ı Hümayun binasının 

bulunduğu mekân dışında, mermer sütunlarla bağlanan revaklı bir avlu olarak 

yapılmıştır. Burada Orta Kapı’ya yakın yerde bir çeşme vardır.  

 

Bâbu’sselâm’ın önünde yer alan, Bâbu’ssaâde’ye doğru uzanan, 1.60 m. 

uzunluğunda ve 1.30 m. genişliğinde dikdörtgen bir alandan oluşan ikinci avlu, 

içinde bayram ve ulûfe törenlerinin gerçekleştiği bir mekân olduğundan, Bâb-ı 

Hümâyun gibi burasının adı da “Alay Meydanı” olarak bilinmekteydi. 314 

 

                                                                                                                                                                         
sağ kenarındaki banklarda oturduğunu ve çevrelerindeki bahçeyi seyrettiğini yazmaktadır”. 
Ayrıca Ayrıntılı bilgi için Bkz.: Necipoğlu, a.e., s. 41. 

312 Necipoğlu, a.e., s. 45; “Sarayda Divan toplandığı zaman, ikinci avluda da halkın bununla 
ilgili açıklamaları dinlemek için oturdukları, bekledikleri avluda, bir grup saray memurları 
tarafından fermanların elden getirilip, dağıtıldığı görülür. Bu dağıtım yapılan yer  
Bâbu’sselâm’ın önündeki  minyatürlerde “Kule-i Kağıd Emini” olarak isimlendirilen küçük 
köşktür.” Bkz.: Lokman, Hünername I, 1584 - 85, TSMK, y.15b.; “Bu köşkün uzun zamana 
kadar yeri bilinmiyordu. 1976’da park alanı yapılırken bu kulenin kalıntıları keşfedilmiştir. 
Köşkün konik formlu kurşun çatısından dolayı kule olarak isimlenen yapının 
Bâbu’sselâm’ın kule köşküyle benzerliği vardır ve bu sebepten bu yapının Fatih Sultan 
Mehmed’in Sarayı yaptırdığı dönemdeki mimari yapısının bir parçası olduğu düşünülebilir.” 
Ayrıntılı bilgi için Bkz.: Necipoğlu, a.e., s. 41. 

313 Abdurrahman Şeref Bey, a.g.e., s. 274; “Meyit Kapısı aynı zamanda akşamları Orta 
Kapı’nın erkenden kapanması sebebiyle eğer içeri girilmesi gerekiyorsa, ya da dışarı 
çıkılmak isteniyorsa kullanıma açılırdı. Bu yüzden “Koltuk Kapısı” olarak isimlendiriliyordu.”  

314 Abdurrahman Şeref Bey, a.e., s. 274.  
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Tarihçe 
 

Birinci avluyu ikinci avluya bağlayan bu büyük kapıya değişik dönemlerde farklı 

isimler verilmiştir. “Selamet ve Saadet Kapısı” 315 olarak isim alan kapının en yaygın 

olarak kullanılan ismi “Orta Kapı”dır.316 Burası aynı zamanda “Saadet Kapısı” anlamı 

ile “Bâbu’ssaâde” ismini de almıştır. Bu isim, Lokman’ın Hünernamesi’nde; metine 

ilave etmiş olduğu minyatürde yer alan Bâbu’sselâm’ın üzerindeki yazıda da 

(Bâbu’ssaâde) olarak görülmektedir. 317 (Resim 51) Bâbu’sselâm’ın isimleri için; XVI. 

ve XVII. yüzyıl kaynaklarında ise genellikle kapıdan “Orta Kapı” “Bâb-ı Miyâne” ya 

da “Orta Kapu” olarak bahsedilmektedir. Orta Kapı denilmesi Bâbu’sselâm’ın 

Sarayın üç ana kapısı arasında merkezi pozisyonda olması sebebiyledir.318 XVII. 

yüzyılda kapıya Bâbu’sselâm adı verilmiştir. XVII. yüzyılın tarihçisi İnciciyan ise 

Bâbu’sselâm’ın “Orta kapı” ve “Selam Kapısı” olarak farklı isimleri olduğunu yazar.319 

Bu 1172 (H. 1759) tarihli tamir kitabesi ile de doğrulmaktadır. Buna göre “Sûkun ve 

Mutluluk-Saadet ile “Orta Kapu”nun bir “Mutluluk Kapısı” olduğu 

vurgulanmaktadır.320 Bir başka düşünceye göre de; yapının Bâbu’sselâm’ın ismini 

almasının sebebi; ikinci avluya bakan revaklarının arasında yapılan Anadolu ve 

Rumeli Kazaskerlerinin burada oluşturdukları Divan toplantıları olmalıdır. 321 

Bir tarihçi olan Kritovoulos’un notlarında; Bâbu’sselâm’ın diğer avluya (ikinci avluya 

bakan) tarafında bulunan ve ilk avluya benzer genişlikte ve uzunluktaki geniş 

meydanın 1465 yıllarında var olduğunu, kendisinin bu avluyu bu tarihte görmüş 
                                                            
315 Necdet Sakaoğlu, a.g.e., s. 215. 

316 Necipoğlu, a.g.e., s. 50. 
317 Lokman, Hünername I, (Cilt I, 1584, TSMK, H. 1523, y. 15b)  

318 Necipoğlu, a.g.e., s. 52. 

319 “Bâbu’sselâm isminin verilmesi belki de geleneksel olarak saray alanının etrafında 
yapılan törenler boyunca ya da kapıdan geçen asilzade ve konsolosların tören alaylarında 
selam ve saygıyla yürümeleri sebebiyle olabilir.” Bu konudaki bilgi için Bkz.: Necipoğlu, 
a.e., s. 52; 

320 Necipoğlu, a.e., s. 52  

321Amilcare Pizzi, a.g.e., s. 1. “..Kapıdan girildikten sonra giriş revağının sağ ve sol kenarları 
bir seki şeklinde yükseltilmiştir. Bu revaklar Divan toplântısından erken çıkan Anadolu ve 
Rumeli kazaskerlerinin bazı davaları hal ettikleri ve kendi divanlarının kurdukları açık 
mekânlar olarak da kullanılmıştır. Girişe göre sağ tarafta yüksek rütbeli yeniçerilerle, 
yeniçeri ağası; sol tarafta ise sipahi ağaları otururdu...” Ayrıntılı Bilgi için Bkz.: Pizzi, a.e., s. 
1. 
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olduğu gibi Bâbu’sselâm’ın da kulelerini, avlunun revaklarını, salonları, mutfakları ve 

Bâbu’sselâm’ın üstü kubbeli girişini de aynı tarihte görmüş olduğu 322 yazılıdır. 

 

Kemalpaşazade’nin323 anlatımına göre; kapının iki yanındaki kulelerinin, 1478’deki 

Bâb-ı Hümâyûn ve çevre duvarlarının yapımı ile birlikte, büyük bir olasılıkla dış 

duvarların Bâbu’sselâm‘ın duvarlarına eklenmiş olduğu dönemde yapıldığı 

anlaşılmaktadır. Kemalpaşazade Bâbu’sselâm’ı anlatırken; “…kapının, her iki 

kanadını yandan kuşatan Avrupa tarzındaki (frengî burgaz) iki kule” olarak 

tanımlamaktadır ve dönemini de Sultan II. Mehmed’in saltanat dönemine (1451-

1481) tarihlendirmektedir. Avluyu çevreleyen duvarların yapımının ise 1468 yılı 

sonlarında bitmiş olduğu için, kapının da bu yıllara tarihlendirilmesi mümkündür.324  

 

XV. yüzyılın sonlarında sarayı ziyaret eden Hartmann Schedel’in ağaç baskı 

tekniğindeki gravürlerinde325 Bâbu’sselâm resmedilmiştir. Notlarında iki kulesi olan 

Bâbu’sselâm’ın orijinal isminin bilinmediğini söylemektedir.326 (Gravür 4). Schedel’in 

eserindeki ve Hardtmann’ın gravüründe de; “Orta Kapı” 1493 tarihinde iki yanında 

bulunan altı köşeli iki kulesi ile resmedilmiştir. Burada Sarayın inşasından onbeş, 

yirmi sene sonra, günümüzdekine benzeyen iki kulenin arasındaki kapı 
                                                            
322 John Freely, Inside The Seraglio- Private Lives of The Sultans in Istanbul, Published 

Penguin Group, London, 1999, s. 53.  “…ve bu ikinci avlunun sağ tarafında kurşunla kaplı 
ve kemerli yapısıyla yapılmış Sultanın mutfakları vardır. Sol tarafta ise padişahın atlarının 
bulunduğu has ahırlar bulunmaktadır. Bu uzun ahırlar ikinci avlunun duvarlarının arkasında 
eğer biri gizlice gözetleyebilirse, hemen yakınında mutfaklar için ve atların su içmesi için 
bazı çeşmeler olduğunu görecektir...”  

323Kemalpaşazade, Fatih Sultan Mehmed (II. Mehmed) döneminin (1451 - 1481) sonlarından 
Kanunî Süleyman döneminin (1520 - 1566) ortalarına kadar yaşamıştır. 

324 Necipoğlu, a.g.e. s. 51.  
325Gravür 3 olarak Hartmann Schedel’in, 1493’de yayınlanan, 1489 - 90 yıllarında 

Güngörmez Kilisesi Bâb-ı Hümâyûn, Bâbu’sselâm’ı gösteren mimari yapısıyla  Nuremberg 
Chronicle Woodcut (ağaç baskı gravürü). Bkz. : Necipoğlu, a.e., s. 51. 

326Necipoğlu, a.e., s. 51; “Önceden Kanuni Sultan Süleyman’ın Balkanlardaki ve 
Macaristan’daki seferi sırasında görmüş olduğu şatolar tarafından etkilendiği 
düşünüldüğünden, Bâbu’sselâm yanlışlıkla Kanunî Sultan Süleyman (I.Süleyman) 
dönemine tarihlendirilmiştir. Ancak bu düşünceyi destekleyen bir kanıt olmadığı 
bilinmektedir. Bu yüzden de kapının yabancı görünüşünden ortaya çıkan bu tanımlamanın, 
Bizans döneminin Santa Barba Kapısı’na benzetilmesi daha doğrudur.  
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görülmektedir.327 Ancak dış kapının yaldızlanmış demir kapının sol kanadında: 

“Mehmed’in oğlu İsa” 328 tarafından yapılmıştır imzası ile (931/ 1524 -1525) tarihi 

vardır.329 (Resim 68-69-70). Buna göre kapıya Kanuni Sultan Süleyman döneminde 

(1520 - 1566) ilaveler yapıldığı anlaşılır. Ayrıca kapıdaki Sultan III. Mehmed tuğrası 

da (1595 - 1603) bu dönemde yapılmış bir tamiri açıklamaktadır. Yine Sultan III. 

Mustafa (1757-1774) döneminde de kapının bir onarım geçirmiş olduğu 

kitabelerinden anlaşılmaktadır. Son olarak kapı kemeri üstündeki Sultan II. Mahmud 

tuğrası da (1730-1754) bu dönemdeki bir tamiri açıklamaktadır. (Resim 66) 

 

Günümüze kadar gelen Bâbu’sselâm’ın mimari yapısında fazla bir değişiklik 

yapılmamıştır. Sadece Kanûnî Sultan Süleyman döneminde (1520- 1566) Sadrazam 

İbrahim Paşa tarafından ikinci avlunun yenilenip, düzenlenmesi sırasında bu kapıda 

bir kısım değişiklikler yapılmış ve kapının şekli biraz değişmiştir.  

 

                                                            
327 Penzer; The Harem, London 1936, s. 32. “Orta Kapıyı bugün olduğu şekilde 

tanımaktayız, (1493)Yani altı köşeli iki kulesi ile...” Bilgi için Bkz.: Penzer, aynı kaynak. 
328 Necipoğlu, a.g.e., s. 50; Şeref, a.g.e., s. 331; Ekrem Hakkı Ayverdi, Fatih Devri Mimarisi, 
İstanbul, İstanbul Fetih Cemiyeti, 1953, s. 315; amel-i gaybın; Mehmed, Miller’de yanlış 
okunmuştur. (Barnetto Miller, Beyond the Sublime Porte, the Grand Seraglio of 
Stanbul, New York, 1970., Sublime Porte, s.170); doğru okunduğu yayınlar; Fanny Davis, 
The Palace of Topkapı, New York, 1970 s. 40); Reşat Ekrem Koçu, a.g.e., s.31; Akdağ, 
a.g.e., 73; Eldem - Akozan, a.g.e., s. 85. 

329 Ayrıca Schedel’in Liber Chronicarum’unda 1493’te yayınlanan ahşap baskı resimde 
özgün adı bilinmeyen bu kapıyı iki kuleli olarak gösterir, dolayısıyla 15. yüzyıl sonlarında 
kulelerin varlığından emin olabiliyoruz. Bu kulelerin, Balkanlar’daki seferleri sırasında 
gördüğü kalelerin etkisiyle Kânûnî Sultan Süleyman tarafından yaptırıldığı sanılmıştır. 
Hiçbir yazılı kanıtı olmayan bu görüş, kapının Osmanlı tarzına yabancı görünümü ve 
yaldızlı kapılarındaki “931 (1524 / 25) yılında Mehmed oğlu İsa tarafından yapıldı”ğını 
belirten ve aslında Kânûnî’nin emriyle ikinci avluda geniş bir yenileme yapılması sırasında 
yaldızlı kapıların değiştirilmesi nedeniyle yazılmış bir kitabeden kaynaklanmış olmalıdır. 
Yaşamı Fatih döneminin sonundan Süleyman döneminin ortasına kadar uzanan 
Kemalpaşazâde kapının Avrupa tarzındaki iki kulesini (iki frengî Burgâz) Fatih’in 
yaptırdığını yazar. Yazarın bu kulelerden 1478’de Kal‘atü’s-Sultaniyye’nin yapımını anlatan 
bölümde söz etmesi, bunların da dış kale duvarlarıyla birlikte yapılmış olduğunu 
düşündürmektedir. Bkz.: Necipoğlu, a.g.e, (Türkçe’ye çevrilen eseri) s. 79; Kulelerin XVI. 
yüzyılda eklenmiş olduğu iddiası için Bkz.: Ayverdi, Osmanlı Mimarisinde Fatih Devri 
885 - 886 (1451 - 1481), İstanbul, İstanbul Fetih Cemiyeti, 1974, s. 315 (Ayrıca bilgi için 
Ayverdi, a.g.e, s. 683, 701). 
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Fransız ziyaretçi Guillaume Postel’in yazdıklarında;330 kapı üzerinde yapılan 

değişiklikler içinde; Bâbu’sselâm’ın demir kapılarının da yenilendiği, revakların 

tavanları üzerindeki kalem işi süslemelerin yine bu sırada yapıldığı (Resim 71 - 72); 

ve kapı bekçilerinin kullanmış olduğu, koğuşlar ile tuvaletlerin girişe bağlandığı, 

ayrıca girişin tamir edildiği belirtilmektedir.331  

Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566) dönemine ait 1527’den 1529’a kadar olan 

belgelerde de; Bâbu’sselâm’ın yeniden tamir edilen ve yeniden dekorasyon yapılan 

sütunlu revaklarının tavanındaki resimli süslemelerinin, saray ressamları tarafından 

yapıldığı anlaşılmaktadır, Postel’in de yazılarında bahsettiği üzere kapı 

nöbetçilerinin kullanmış olduğu koğuşlar ile tuvaletlerin antreye bağlandığı 

kaydedilmektedir.332 

 

Kapının ikinci avluya bakan bu resimli ve sütunlu yeni cephesi, İstanbul’u ziyaret 

eden Fransız antikacı Petrus Gyllius (Pierre Gilles) tarafından da XVI. yüzyıl ortaları 

olarak tarihlendirilmektedir (Resim 71, 74) 333  

 

Lokman’ın Hünername’deki metnine göre334 girişin yukarısı, kapı bekçileri için bir 

mescit olarak kullanılmıştır. Yapının zemin katı, kapı bekçileri için yan kanatlarla 

                                                            
330Guillaume Postel’in “portail doré du serrail” isimli eserinde de Bâbu’sselâm’ın çeşitli 

dönemlerde onarımlar görmüş ve değişikliğe uğramış olduğu belirtilmiştir. Bir tamir 
kitabesine göre Kanunî Sultan Süleyman tarafından ikinci avluda büyük ölçüde değişikler 
yapıldığında, Bâbu’sselâm’a da altın yaldızlı demir kapıların yerleştirildiği açıklanmaktadır. 
Ancak Bâbu’sselâm’ın bütününde değişiklik yapılmamıştır.” Bilgi hakkında Bkz.: Necipoğlu, 
a.e., s. 50. 

331 Necipoğlu, a.e., s. 51. 
332 Necipoğlu, a.e., s. 51. 

333 “Glyllius; Bâbu’sselâm’ı “Bu farklı cinste ve çeşitte on farklı mermerle destekli çatısı altın 
yaldızla gururla parıldayan ve Pers (İran) işçiliğinin canlılığı ve çok renkliliği ile güzeldir.” 
diyerek tanımlamıştır. Altın yaldızlı süslemeli ve sütunlu cephe, altın ve azure (gök mavisi) 
olarak bahsedilen revak süslemelerini, XVI. yüzyılın daha sonraki dönemlerinde de  
anlatmaktadır. Bilgi için Bkz.: Necipoğlu, a.e, s. 51. 

334 Hünernâme’deki metni aktaran; Necipoğlu’nun a.y. s. 51. 



 

127 
 

kuşatılmıştı. Bu mescit çok uzun bir zaman kalmamıştır, ancak sonraki XVII. yüzyıl 

minyatürlerinde de açıkça görülmektedir. 335 

 

Sonuç olarak Fatih Sultan Mehmed döneminde (1451-1481) yapılmış olmasına 

rağmen, Bâbu’sselâm ismini alan kapının, Kanuni döneminde (1520-1566) 

kulelerinin şekli değiştirilmiş, Sultan III. Mustafa döneminde (1757-1774) ise iç 

tarafına geniş saçaklı bir revak yapılmıştı.336 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
335 Necipoğlu, a.e., s. 52. 
336 Necipoğlu, a.e., s. 50.  
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Kitabe 
 

Bâbu’sselâm’ın birinci avluya bakan cephesindeki kapı kemerinin üstünde kapı 

alınlığında celî hatla “Kelime-i Tevhîd”337 yazılmıştır. Kitabe siyah boyalı mermer 

üzerine kabartma olarak yazılmıştır. (Resim 66) Kitabenin altında kapı kemerinin 

tam ortasındaki tuğra Sultan II. Mahmud’a aittir. Bu tuğra ampir üslûpta bir madalyon 

içine alınmıştır. Bu kitabe ve tuğra Sultan II. Mahmud döneminin (1809 - 1839) en 

ünlü hattatlarından Mustafa Râkım Efendi 338 (1787 - 1825) tarafından yazılmıştır.339 

(Resim 66 - 67) 

 

Kitabenin üst kısmı yalnızca Sultan III. Mustafa’nın tuğrasına ayrılmıştır. Tuğranın 

yan tarafına kabartma olarak bir çiçek buketi yerleştirilmiştir. Bu tuğranın altında şair 

Zihni’nin sekizerden 16 beyitlik tarih manzumesi vardır. Bu manzume de kapının 

tamir tarihi olan Hicrî 1172 (1758 / 1759) yılında yazılmıştır. Aynı zamanda Divan-ı 

Hümâyun’un tamir tarihi ile bulunmaktadır. (Resim 67)  

Aynı kitabelerin benzerleri, kapının ikinci avluya bakan yüzünde de görülmektedir. 

Mısralar birbirlerinden silmelerle ayrılmıştır. (Resim 74) Sağ taraftakinin altında 

yazılı bulunan cümle; “Hafız-ı adl ü şerî’at Hazret-i Zıll-i Hudâ” yani “Şerîat ve 

adaletin koruyucusu, Allah’ın şer’î hükümleri icra etmesi sebebiyle yeryüzündeki 

gölgesi” yazılıdır. Kapının iç yüzünde ise, kasidelerde, “Rabbimizden niyazımız, 

üzerinde dalgalanan bu şanlı bayrağımızın Kıyamete kadar dalgalanmaya devam 

etmesi, i’lâh-ı Kelimetüllah’a vesile olmasıdır” anlamındadır. 340 (Resim 74) 

 

                                                            
337 Kitabedeki yazı: “Lâ ilâhe illâ Allah Muhammedün resul Allah” 

Tuğra: Mahmud Han bin Abdülhamid el Muzaffer Daima. H.1230 /1813  

338“Mustafa Râkım Efendi; Ordu iline bağlı Ünye ilçesinde 1758 (H.1171) yılında doğmuş, 
icâzetini 1769 (H.1183) yılında almıştır.1826 (H.1241)yılında ölmüştür. Sultan II. 
Mahmud’un hocasıdır. Râkım Efendi, celî sülüs harflerinin istifinde sağladığı ahenk ve 
başarının yanında padişah tuğralarını da hat ve şekil yönünden yeniden düzenlemiş, 
tuğralara yeni bir görünüm kazandırmıştır.” Süleyman Berk, Hattat Mustafa Râkım 
Efendi, Kaynak yay., İstanbul, 2003, s. 23, 27.  

339Necipoğlu, a.g.e., s. 68. 
340 Akgündüz, a.g.e., s. 215. 
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(Sağdaki Kaside): 

“Hâfız-ı adlî şeriat Hazreti zıll-î Hudâ 

Matla’-i hurşîd-i şevket  şehriyâr-ı mâ’delet 

Bân-i bünyân-ı devlet hâdim-i Beytü’l-Haram 

Vâris-i mülk-i milel ser-tâc-ı şahân-ı düvel 
Zıll-i Yezdân-ı ezel dâdâr-ı İskender gulâm 

Dâver-i devran Sultan Mustafa han-kim ânın 

Tâcdâran-ı selefde görmedi mislin enâm 

Eyleyüb sarf-ı nükûd himmet-i şahınşâhî  

Etmede umran-ı dehri her dem aksâ-yı merâm 

İşte ez cümle bu Divân-ı Hümâyûn mevkı’in 

Seyredince sakf-ı eyvanın o Cem-cah-ı benâm 

Etmemiş âna selâtin-i selef’atf-ı nigâh 

Mahvolub âsâr-ı resm-i nakş-ı zerkârı tamâm 

Kıble-i şâhân-ı âlem nazargâh-ı halk iken 

âna şayân u sezâdır-kim ola pür ihtişâm 

Emredub hedmin binâ-yı köhne tarh-ı sakfın 

Tarz-ı üslûb-ı kadîmin eyledi tecdid-i tamam” (Resim 75). 

 

(Solda: Kasidenin devamı): 

“Mustafa Han ibn-i Ahmed el-muzaffer daimâ”  

“Mukteza-yı himmet tab’-ı bülendiyle yapub 

Kıldı nevi câd böyle resm-i Pakize nizam 

Kim eğer görseydi mâni nakş-ı zerrin kârını  

Reşk ile dembeste-i hayret olurdu subh-u şâm 

Mısraının şemse-i kelmihine mah-ı Münir 

Dağdandırki ruyin kaplanmış reşk-i zilâm 
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Ziynet-i nakşine nisbet çarh-ı atlas bî nükûş 

Sakafine tak-ı felek olmaz ziyanında köhne bâm 

Vâdî-i vasfında reftar-ı semend-i hâmeyi 

Zapt edip himmet-i duaya edelim atf-ı zimam 

Hazret-i hay-yi nesksâz-ı nizâm-ı kâinât 

Şevket-ü iclâlini ede cihanda ber devam 

Taht-ı âlîbaht-ı devlette ebed olup mukîm 

Nice âsârâ muvaffak ede hallâk-ı enam 

Zihniyâ ilham ile tarihin inşa eyledim  

Ola emn-ü yümn ile Orta kapı Bab-üs-selâm” 

                                                     1172 (1759) 341 (Resim 74) 

 

Bâbu’sselâm’ın iç kapısı üzerindeki kitabe ise mermer üzerine kabartma olarak ve 

sülüs hatla yazılmış; etrafı yaldızlı bir tahta çerçeve ile süslenmiştir. Bu kitabe Sultan 

II. Mahmud (1808-1839) döneminde konulmuştur. (Resim 74) 

 

Kitabenin metni:  “Cennâti adnin miftahu lehim-el-ebvâb” 

                                                   1230 (1815) 

                        “Mustafa Bin Ahmed” dir. 

 

Kapı açıklığını örten iki kanatlı yaldızlanmış büyük dövme demir kapının üzerinde 

bulunan yazıda demir kapının yapım tarihi olan (H. 931 / M. 1524-1525) yılı ve “İsa 

bin Mehmed” (Mehmed’ in oğlu İsa) imzası ile yapan ustanın adı bulunmaktadır.342  

İç kısımda da III. Mustafa’nın tuğraları ve tamir kitabeleri yer almaktadır. Bir kısım 

kitabelerin altında kalan daha önceki dönemlere ait daire şeklindeki madalyonlar 

içinde “Allah Rabbi, Muhammed Nebî” yazıları kalem işi olarak yazılmıştır.  

                                                            
341 Sakaoğlu, a.g.e., s. 83 - 84. 

342 Abdurraman Şeref Bey, a.g.e., s. 331; G. Necipoğlu, a.g.e., s. 50. 
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Görsel Belgeler 
 

Bâbu’sselâm’ı birçok yerli ve yabancı gezginler gezmiş, görsel belgeler bırakmıştır. 

Bunlardan Hünernâme minyatüründe Bâbu’sselâm’ın önünde bir kaldırım 

görülmektedir. (Resim 51) 343 

 

Schedel’in Liber Chronicarum isimli eseri olan, 1493’ de yayınlanan ahşap baskı 

resimdeki, özgün adı verilmeyen bu kapıyı iki kuleli olarak göstermektedir. 344 

 

1557 tarihli Süleymannâme’de ise Bâbu’sselâm kuleleri ile gösterilmiştir.345 (Resim 

49) 

 

1581 tarihli Lokman’ın346 eseri Şehinşahname’de,347 Bâbu’sselâm, arkadaki kuleleri 

ile resmedilmiştir. (Resim 80) 

 

                                                            
343 Lokman, Hünername, I,(1584 - 1585, TSMK, H.1524, y. 15b.); 1544’de Fransız elçi 

Jérôme Maurand da; Sarayın kapıları hakkında bilgiler verirken; “Birinci kapıdan girdikten 
sonra güzel bir meydana çıktığını, bu meydanın ortasında beyaz ve siyah küçük taşlarla 
yapılmış, yuvarlak ve çiçek formları oluşturan, sekiz el genişliğinde bir kaldırım olduğunu ve 
bu kaldırımdan geçtikten sonra yeniçerililerin beklediği ikinci kapıya (orta kapı) geldiklerini, 
bu kapıyı bekleyen yeniçerilerin ise 12000 kişi olup, bunların başında da çavuşları 
olduğunu” söylemektedir. Bu konuda bilgi için Bkz.: Eldem - Akozan, a.g.e., s. 85; Ayrıca 
Necipoğlu’nun kitabında s. 44’de bahsedilmektedir; 

344 Necipoğlu, a. g. e, (Türkçe’ye çevrilen eseri) s. 79. 
345Arifi, Süleymannâme, 1557, TSMK, H. 1517, y. 17b, 18a.)’ye ait minyatürde, ilk ve ikinci 

avludaki, Sultan I. Süleyman’ın 1520 tarihindeki tahta çıkışı anlatılmaktadır. 
346Saray Nakkaşhanesi’nde Nakkaş Osman tarafından hazırlanmış olan Hünernâme, 

Osmanlı Devleti’nin kurucusu Sultan Osman Gazi’den başlayarak, Sultan Selim’e kadar 
olan padişahların cülûslarını, savaşları, avları gibi olayları anlatmaktadır. Eserin yapımına 
1579-80 yılında başlanmış, 1584-85 yılında eser bitirilmiştir. Seyyit Lokman tarafından 
kaleme alınan eserin hattatı Bosnalı Sinan b. Mehmed’tir. 

347Lokman, Şehinşahname, C.I, Sultan III. Murad’ın cülûs için geldiği İstanbul’daki Saraya 
gelişini göstermektedir. Sayfanın diğer tarafında Sultan III. Murad’ın Mudanya’dan gemiye 
binmesi gösterilmiştir. Ellerinde meşaleler ve mumlarla gösterilen insanlar, betimlemenin 
gece olduğunu düşündürür.( İstanbul Üniversitesi Kitaplığı, f. 1404, y. 8a); Referans için 
Bkz.: Nurhan Atasoy, Hasbahçe: Osmanlı Kültüründe Bahçe ve Çiçek, Mas matbaacılık, 
İstanbul 2002, s. 25 
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Lokman’ın Hünernamesi’ndeki (1584) bir minyatürde de348 birçok resmi Saray 

görevlisi ile sarayın dış hizmetlilerinden oluşan kalabalık gruplar, avlunun önünde 

gösterilmiştir. İki kapı arasında görünen yolun iki tarafında atlı askerler 

sıralanmışlardır. Bâbu’sselâm iki kulesi ile görülmektedir. 

 

1586 tarihli Lewenklau’nun albümündeki resimlerde 349 (Resim 83) ve Hünername 

minyatürlerinde görülen Bâbu’sselâm’da, yapının iki yanında önemli kişilerin attan 

inmek için basamak olarak kullandıkları yüksek sekiler bulunduğu görülmektedir.  

 

Menavino, “her yanı duvarla çevrili önünde herkesin attan indiği iki kuleli bir kapıyla 

sonlanan, yirmi bin atlı askerin rahatça sığabileceği kadar büyük, güzel bir meydan 

(piazza)” dediği350 birinci avlunun sonundaki bu iki kuleli kapının ilk tanımını 

yapanlardan biridir. 

 

1588 tarihli Hünernâme’de351 Bâbu’sselâm Bâbu’ssaâde ile aynı hizada olan 

yanındaki iki kulesiyle ve kubbeli bir giriş olarak yapılmıştır. Kapısında ise kalabalık 

bir grup kapıcılar beklemektedir. (Resim 117) 

 

1603 tarihinde Sultan I. Ahmed’in Cülus Törenini gösteren töreni anlatan 

minyatürde352 Bâbu’sselâm iki yanındaki kuleleri ile gösterilmiştir. (Resim 84). 

 

H. 1016/1607 tarihli Topkapı Sarayı Müzesi Beylik Su Yolu, III. Ahmed Kütüphanesi, 

no: H.1816, minyatürde Bâbu’sselâm kuleleriyle gösterilmiştir. (Resim 85). 

                                                            
348 Lokman, Hünernâme, I, H.992/1584 yılında Hünername (Lokman, Hünernâme I, Cilt I, 

1584, TSMK, H. 1523, y. 15b). 
349 Necipoğlu, a. g. e, s.  308; Johannes Lewenklau, Avusturya National Bibliothec Viyana 

Codex Vindo bonensis, (8615), 1586. 
350 Necipoğlu, a. g. e, (Türkçe’ye çev. eseri), s. 79. 
351 Hünernâme II, 1588 (TSMK, H. 1524, y. 242a) Kanûnî Sultan Süleyman’ın Kubbealtındaki 

toplântıyı dinlemesi gösterilmiştir. 
352 İ.Ü.K. T6624, 1b - 2a.  



 

133 
 

 

XVII. yüzyılda Grelot’un Topkapı Sarayı manzarası, Bâbu’sselâm’ın iki yanındaki 

kuleleri uzaktan seçilebilmektedir. 353 (Gravür 2). 

 

Topkapı Sarayı ikinci avlusunda Sultan I. Ahmed’in Cülus Töreni’ni gösteren, 1603 

tarihli minyatürde,  Bâbu’sselâm iki kulesiyle gösterilmiş. (Resim 82). 

 

H. 1161/1748 tarihli Harita’da354 Bâbu’sselâm, Bâb-ı Hümâyûn’un karşısında 

resmedilmiştir. Surların üzerinde yükselen iki kule girişin iki yanında yer almıştır. 

Kurşun çatılı kuleler, birer köşk görünümü vermektedir. (Resim 84) 

 

1762 tarihli, Sultan III. Mustafa’nın Bayram Alayı’nı gösteren bir gravürde355 Orta 

Kapı’nın cephesi ve süslemeleri detaylarıyla görünmektedir. Kapının iç kısmındaki 

niş ve üzerindeki bezemeler dikkat çeker. Kulelerin görünümü ise günümüzdekinden 

daha farklı olarak kurşun saçak süslemeleri ve kaburgalı olarak yapılmışlardır. 

Karşıdaki duvarda “Cellât Çeşmesi” görünmektedir. Atının üzerinde padişah ve 

avluyu dolduran binlerce kişi ihtişamlı bir şekilde ilerlemektedir. (Litografi 3). 

 

M. Melling’in 1819 tarihli eserinde356 uzunlamasına uzanan ilk avlunun sonunda 

görünmektedir. Girişin biçimi ve süslemeleri diğer görünümlerinden farklıdır. Bir 

çadırın saçak süslemelerini hatırlatan dekorasyon değişiktir. (Gravür 15-16) 

 

                                                            
353 J.Grelot’un gravürü, J. Grelot, Relation Nouvelle’dun Voyage de Constantinople 1689, 
İstanbul Arkeoloji Müzesi Kitaplığı) 

354 H. 1161 / 1748 tarihli TS, III. Ahmet Kütüphanesi, No: H. 1815 no ile kayıtlı Beylik Su Yolu 
Haritası Kazım Çeçen - Celal Kolay, Topkapı Sarayı’na Su Sağlayan İshale Hatları, 
İstanbul, 1997 (Boyutlar 75 x 1098 cm. ve 6 paftada gösterilmiştir.) 

355 Topkapı Sarayı Müzesi Resim Galerisi, 17 / 679, (3.90 x 610m) 
356 M. Melling, Voyage Pittoresque de Constantinople et rives du bosphore, Paris 1819, 

Levha 8, TSMK, Y.B. 3440, 29 x 52,5 cm). 
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Choiseul Gouffier’ in 357 1820 tarihli eserinde de Bâbu’sselâm geniş kemerli girişi ve 

iki kulesiyle avlunun içinde görünmektedir. (Gravür 13) 

 

XX. yüzyıl başında da Bâbu’sselâm’ın resimleri çekilmiştir. (Resim 87 - 88) 

1936 yılında Penzer’in358 eserinde avluyu ve Bâbu’sselâm’ı içeren fotoğraflar 

bulunmaktadır. (Resim 89) 

 

Ayrıca İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı, 

Fotoğraf Albümleri içinde bulunan Bâbu’sselâm’ı gösteren üç adet fotoğrafı vardır.359 

 
Mimari 
 

Bâbu’sselâm’ın simetrik olmayan bir plânı vardır. Kesme taştan yapılmış mimarisi, iç 

içe iki kapıdan oluşmaktadır. Bunun iki yanında tepeleri kurşunla örtülü sekizer 

köşeli ve konik çatılı birer kulesi bulunmaktadır. Kapının üstü ve kulelerinin 

arasındaki duvarın üst bölümü dişli mazgallar ile çevrilidir. Kapının dayandığı duvar 

bir sur duvarı değildir. Bununla birlikte 1.5 m. kalınlıkta, 6 m. yüksekliği olan bir 

duvardır. Bu özelliklerin korunma amaçları için çok yaygın olarak kullanıldığını 

destekleyen bir delil olduğu açıktır. Duvardaki gözetleme delikleri bir yandan 

karanlık kulelerin içine ışık girmesine izin verilmesi için uzunlamasına açılmış 

deliklerdir. Yapı olasılıkla ilk yapıldığında belki de koruma amaçlı yapılmıştı. Fatih 

Sultan Mehmed’in ilk dönemlerde yaptırmış olduğu yapılar gibi sağlam ve korunaklı 

yapılmıştır. Ancak diğer yandan aynı duvardaki ikinci avluya geçişi sağlayan dört 

küçük savunmasız hizmet kapıları ile bu düşünce arasında bir çelişki 

                                                            
357 Choiseul Goffier, Voyage Pittoresque de la Greco, Paris, 1822, C. II, Levha 79, TSMK,  

Y.B. 3440) 
358 Penzer, The Harem, an Account of the Institution As It Existed in the Palace of the 

Turkish Sultans With A History of the Grand Seraglio From Its Foundation to the 
Present Time, London, 1936, s. 38. 

359 Bâbu’sselâm (İstanbul-Topkapı Sarayı), 90763/9 ve Bâbu’sselâm (İstanbul-Topkapı 
Sarayı), 90819/25, Bâbu’sselâm (İstanbul-Topkapı Sarayı) 779-19/7; 90744/3(8)-90745-
90746/2. 
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bulunmaktadır.360 Kapı gövdesinin sarayın herhangi bir saldırıya karşı savunması 

düşüncesi ile yapılmadığı anlaşılmaktadır. (Resim 65) 

 

Bunların altında kapıcılara ait odalar bulunmaktadır. Ortasına “Kapı Arası” ismi 

verilmiştir. Kapı arasında, girişin solunda bir çeşme bulunmaktadır. Osmanlı 

döneminde bu kapının dışı “Birinci yer” ve içi “İkinci yer” olarak isimlendirilmişti.361  

İlk kapı holü özgün olarak günümüze gelmiştir. Tonozludur. Bu geçit yerinden bir 

başka demir kapıyla ikinci avluya girilmektedir. Kapının ikinci avluya bakan kısmında 

mermer sütunlu, saçaklı ve oldukça geniş bir revak bulunmaktadır. Revağın kapı 

hizasına gelen orta kısmı kubbeli, yan bölümleri düz tavanlı olarak yapılmıştır. 

Kapıdan içeri girildiğinde üst kısım kubbeli olarak yapılmıştır. (Resim 74). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
360 Necipoğlu, a.e., s. 52. 
361Amilcare Pizzi, a.g.e., s. 701. 
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Mimari süsleme 
 

Kesme taştan yapılan dış cephesindeki süslemelerde, girişin üzerindeki hareketli 

mazgallar ve altlarındaki konsollarla taçlandırılmış yapı külahlı iki kulesinin sade 

mimarileri ile süslenmiştir. Süsleme örnekleri arasında kitabeler, tuğralar ve 

cephenin arka yüzünde revakların arasında kalemişi süslemeler ile ahşap tavan 

süslemeleri, süsleme düzenlemeleri içinde değerlendirilmektedir. 

 

Bâbu’sselâm’ın Sultan III. Mustafa döneminde (1757-1774) yeniden yapılan 

revağındaki ahşap tavan süsleme ve saçakları, Türk Rokokosu üslubundaki altın 

yaldızlı ahşap oyma süsleme ile kaplanmıştır. Bâbu’sselâm’ın ikinci avluya bakan 

arka cephesinin kubbeli ahşap tavanında ise; ortadaki altın yaldızlı ahşap tavan 

göbeğini çevreleyen, altın yaldızlı ahşap süslemeler arasında kıvrımlı dallarla 

bölümlere ayrılan bitkisel motifli madalyonlar kullanılmıştır. (Resim 74, 77) Bu 

bölümün hemen önünde, revak tavanında yer alan bir süslemede; dörtgen biçimli 

yüzeyin ortasından aşağıya sarkan büyük madalyondan başlayan çark-ı felek 

görünümlü düzenleme; köşelerdeki küçük kartuşlar oluşturan bitkisel ve saz üslûbu 

süslemelerle zengin bir kompozisyon oluşturmaktadır. (Resim 73) 

 

Bâbu’sselâm’ın girişinin iki yanında gördüğümüz kitabeler de mekânı açıklayıcı 

özelliğinin yanında süsleme programı içinde değerlendirilirler. Buradaki kitabeler; 

lacivert boyalı zemin üzerine altın yaldızlı talîk hatla ve celî sülüs ile yapılmıştır 

(Resim 74). Kitabenin etrafı dikdörtgen ve ovallerin birbirine bağlanması ile 

meydana gelen bir friz ile çerçevelenmiştir. Bunların içine rozetler ve çiçek dalları 

kabartma olarak yerleştirilmiştir. Kitabenin üst kısmı III. Mustafa’nın tuğrasına 

ayrılmıştır. Tuğranın yan tarafına kabartma olarak bir çiçek buketi yerleştirilmiştir. 

(Resim 75). 

 

Yapının döküm kapısı, adeta bir kitap cildini andıran biçimde bölümlere ayrılmıştır. 

Kapının üst bölümündeki kartuşlar oluşturan düzenlemeleri ile hazırlanmıştır. 
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Süsleme deseninde birini ortasından kesen diğer kartuşun ortasında altın yaldızlı 

kabara bulunmaktadır. Kapının süslemeleri içinde; üst kısmında karşılıklı olarak ikisi 

daha altta olmak üzere altı tane kabara bulunmaktadır. (Resim 68) 

 
İşlev 
 

İlk avlunun sonundaki “Orta Kapı” veya “Tören Kapısı” olarak da bilinen 

Bâbu’sselâm yüksek dereceli saray memurlarının attan indiği yer olarak kullanılıyor, 

bir çok olağanüstü olayda da ilk avlu yüksek rütbeli kişilerin kendileri içerideyken, 

uşaklarının ve atlarının beklediği, daha önce Osmanlı saraylarında olmayan bir 

fonksiyona sahip bulunuyordu. 362 Osmanlı döneminde Bâb-ı Hümayun’dan herkes 

girebilmesine rağmen, Bâbu’sselâm’dan içeriye sadece resmi saray görevlileri 

girebilirdi.363 Bu sebepten bu kapının büyük bir önemi vardı. Bunun dışında sarayın 

resmî törenlerinde de kapı önem kazanmaktaydı. 

 

Bâbu’sselâm’da yapılan törenler içinde; bayram törenlerinde, Bâbu’ssaâde’deki 

törenin ardından padişah içeri girip, elbise değiştirmesinden sonra bayram 

namazına gitmek üzere dışarı çıkar, etrafında “Özengi Ağaları” ile birlikte değerli 

taşlarla süslemeli koşumları olan atına biner, yanındaki yüksek dereceli ağalar da 

padişah Orta Kapı’dan çıkıncaya kadar yaya yürürlerdi. Sultanın hemen arkasında 

ata binmiş olan silahtarla, çuhadar ağaya, kapı ağası da Orta Kapı’da eşlik ederdi. 

Orta Kapı’dan çıkılırken, ata binmiş olan sadrazam bu kapının sol tarafında padişahı 

selamlar, padişah Orta Kapı’dan çıkar çıkmaz, çavuşlar alkışlamaya başlarlardı ve 

sadrazam dua edip, hemen buradan padişahın muhafızlarının yanındaki yerine 

giderdi. Bayram namazları genellikle Sultan Ahmet Camii’nde ve bazen de Ayasofya 

Camii’nde yapıldığından bayram alayı o tarafa doğru hareket ederdi. 364 

 
                                                            
362 John Freely, a.g.e., s. 37. 
363 “XVI. yüzyılda Avusturya elçisi Lewenklau’da, Orta Kap’ıyı “bevvâbîn-ı Dergâh-ı Âli” 

denilen kapıcıların koruduğunu ve bu kapıdan Sultandan başka hiç kimsenin atıyla birlikte 
giremediğini” söylemektedir.  Bu konuda bilgi için Bkz.: Necipoğlu, a.g.e., s. 50; 

364 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin Saray Teşkilâtı, TTK yay., Ankara, 1945, 
s. 209. 



 

138 
 

Bâbu’sselâm’dan sadece Sultan atıyla girebilirdi. Bu görkemli kapıdaki işlevsel 

düzenin Abbasi ve Bizans saraylarının saltanat kapılarında da uygulanan bir 

gelenek gereğince, sadece Sultan atla geçebiliyordu İlk avlu boyunca devam eden 

törenlerin sonunda, Birinci avluyu geçmiş olan herkes bu kapıya yaklaştığında 

atından inmek zorundaydı. Orta kapıya atla yaklaşma mesafesi kişinin rütbesine 

bağlı olarak değişirdi.365 

 
Mimari sembolizm 
 

Törenlerin gerçekleştiği Sarayın diğer önemli anıtsal kapıları gibi Bâbu’sselâm’da da 

birtakım mimari simgelerin varlığı ve kapının görünümü ile bütünleşen sade 

süslemeleri ile birlikte küçük detaylarda yer alan simgesel özellikler içinde bir zafer 

takını andıran görünümü ile İmparatorluğun yönetim merkezi olan Sarayının girişini 

taçlandırmaktaydı. 

 

Bâbu’sselâm’ın Bizans dönemindeki sahildeki şehir surlarından ve Bizans saray 

bahçelerine girişi sağlayan sahil kenarında yeralan kaynaklarda adı geçen St. 

Barbara Kapısı’ndan 366 (Osmanlı döneminin yapısı olan ancak günümüzde 

varolmayan Top Kapı’nın bulunduğu alandaki Bizans dönemi kapısı) örnek alınarak 

yapılmış olduğu düşünülmektedir.367 

 

Bizans döneminde Yedikule’deki Altın Kapı’nın bir benzeri olarak yanında sekizgen 

mermer kuleleri bulunan Santa Barba Kapısı da akropole zafer alayı girişi olarak 

kullanılırdı. Bu yüzden asıl sarayın törensel girişi olarak işlev gören Fatih Sultan 

Mehmed’in Sarayındaki ikinci kapısının imparatorluk alayları için kullanılan Bizans 

zafer girişlerinin biçiminden ilham almış olması doğaldır. Bizans Büyük Sarayı’nda 

                                                            
365 Necipoğlu, a.g.e., s. 50; Ayrıca Gülru Necipoğlu’nun kitabının Türkçe çevirisi olan 

kitabında  s. 78; John Freely, a.g.e., s. 37. 
366.“Santa Barbara Kapısı”,Yedikule’de bulunan Altın Kapı’nın formundan taklit edilmiştir. 

Altın Kapı, yan kanatlarından, sekiz kenarlı iki mermer kule tarafından kuşatılmış, Bizans 
döneminde akropolise (şehre) zafer alaylarının girişinde bir zafer takı olarak kullanılmıştı.” 
Bilgi için Bkz.: Necipoğlu, a.g.e., s. 51 

367 Necipoğlu, a.e., s. 51. 
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Hakli Kapısı’nın (Kalke Kapısı) ardına sadece imparatorun atla geçebildiği 

hatırlanırsa, bu özelliği benimseyen Orta Kapı’nın mimari ikonografisi hükümdarın 

gücünü simgelemek bakımından daha da zenginleşiyordu. Kubbeli girişin yanındaki 

Orta Kapı kuleleri, imparatorluk Roma’sına gönderme yapan bir palatium (saray) 

motifi kullanıyordu.368  

 

Bu sebeple Sultan II. Mehmed’in (Fatih Sultan Mehmed) saraydaki bu ikinci kapısına 

da belki bir zafer kemeri görünümü verilmiştir. 369 Bu kapının sarayın ihtişamına 

yakışan bir tören kapısı biçiminde düzenlendiği açıktır.  

 

Yapının kuleli cephesi ikinci avludaki, içeride bekleyen yüksek rütbeli insanlar ile 

içeride tören alanındaki binlerce sıralanmış askerin beklediği Sultanın 

Kubbealtı’ndan başlayan yürüyüşlerinin Bâbu’sselâm’dan geçip ilerleyişlerinde, 

dışarıda bekleyen onbinlerce kişiyi ihtişama hazırlıyordu. 370 

 

Gösterişli törenlerin Osmanlı saltanatının hakimiyetini gösteren bir ihtişamla 

gerçekleştirildiği mekâna yakışan Bâbu’sselâm; Osmanlı imparatorluğunun yönetim 

merkezi olan Topkapı Sarayı’nın saltanattaki güçlü hakimiyet vurgusu ve zafer 

taklarını hatırlatan görüntüsü ile Topkapı Sarayı’nın kuleli kapısının minyatürlerdeki 

zafer olgusunu da işlemektedir. 

 

Bâbu’sselâm yanındaki iki kuleli görünümüyle Zigetvar’ı kuşatan Osmanlı ordusunun 

çadır sarayındaki Sultanın ordugâh’ı içinde karşımıza çıkmaktadır. 1568-1569 tarihli 

                                                            
368Necipoğlu’nun kitabının Türkçe çevirisi olan kitaptan (Necipoğlu, a.e., s. 79.) 
369 Osmanlı sultanlarının bu simgesel göstergelerinin mimari ifadelerle anlatımları, yaptırmış 

olduğu diğer mimari eserlerde de görülmektedir. Sultanahmet Camii’nin (1617) 
minarelerindeki şerefelerinin sayılarının toplamı onaltıyı gösterirken, aynı zamanda Sultan 
I. Ahmed’in (1603 - 1617) tahta çıktığı yaş da onaltıdır. 

370 Necipoğlu, a.g.e., s. 51. (Yazarın İngilizce kaynağından) 
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bir minyatüründe 371 sanatçı Zigetvar’ı kuşatan Osmanlı ordusunun ihtişamını çift 

sayfada ve harita görünümünde havadan kuş bakışı hazırladığı minyatüründe de 

gösterilmektedir. Minyatür sanatçısı sultanın kalelerin etrafını çepeçevre sarmış olan 

çadırlı ordugâhın içinde yer alan otağ-ı hümâyûnunun girişinde Topkapı Sarayı’nın 

Bâbu’sselâm’ının benzeri kuleleri resmetmiştir. 

 

Bâbu’sselâm’ın iç yüzeyindeki bir kitabenin anlamına göre bahçeye bakan avlunun 

gazellerle, tavuskuşları, devekuşları ile çeşmeler ve ağaçlarla dolu olduğunu ve 

Bâbu’sselâm’ın Cennetin bahçesine açılan kapı olarak 372 tasvir edilmektedir. 

Barışın, Huzurun mekânı olarak gösterilen Bâbu’sselâm’ın Kur’an’daki373 ayette 

bahsedildiği gibi “Cennete atfedilen bir yer vardı; bu adı geçen yer, kötülükten uzak 

emniyetli bir yer olarak tanımlanmıştır ve burada ise Allah’ın melekleri buradan içeri 

bakan kimseyi selamlamaktadır” diye ifade edilmektedir. Bu sebepten Bâb-üs-

Selâm’ın ismini ele alacak olduğumuzda bir anlamının da “Barışın Kapısı” “Huzurun 

Kapısı” olarak cennetin barış dolu tasvirini 374 yaptığı söylenebilir.  

 

Bâbu’sselâm’ın üzerinde yer alan kitabelerin anlamları da mimari simgesellik 

içindedir. Buna göre Bâbu’sselâm’daki Kelime-i Tevhid’in hemen altındaki 

tuğralardan, alttaki sağ tarafta yer alan Sultan Mustafa’ya ait olan tuğranın altında 

yazılı bulunan yazının anlamı “Hafız-ı adl ü şerî’at Hazret-i Zıll-i Hodâ” yani “şerîat 

                                                            
371 Bkz.: 1568 - 1569 tarihli Nüzhetü’l-esrâr el-ahbar der Sefer-i Sigetvar’ın (TSMK, H. 1339, 

16b.)(Eserin tam adı “Nüzhetü’l-esrâri’l-ahbâr der Sefer-i Sigetvar)’dır. Yazar ve bu eser 
hakkında ayrıntılı bilgi için Bkz.: Zeynep Tarım Ertuğ, “Minyatürlü Yazmaların Tarihi 
Kaynak Olma Nitelikleri ve Nüzhetü’l-Esrâr”, Tarih Boyunca Türk Tarihinin Kaynakları 
Semineri, 6-7 Haziran 1996, İstanbul Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul, 1997, s. 31 - 
46. 

372 Necipoğlu, a.g.e., s. 52. 
373Kur’an i. (6:127, 10:26) Âyetler. Ayrıca yapı Halife al-Mansur’un Bağdat’taki, Dar al-

Salam olarak isimlendirilen sarayı da benzer özellikleri göstermektedir. Bağdat’daki Abbasi 
Sarayı’ndaki al-Salam alanını hatırlatmaktadır. Çünkü Bağdat Sarayı’ndaki bu mekânda 
saraylılar, askerler ve vezirlerin gösterişli, heybetli törenlerinin de yerlerini almaları için 
benzer şekilde girdikleri alandır. 

374 Necipoğlu, a.g.e., s. 52; John Frelly, a.g.e, s. 53, Bâbu’ssaâde’nin bulunduğu avlu içinde, 
Osmanlı döneminde her birisi tamamen üçgen bahçe duvarlarını kapsayan ana yapılar ve 
kapılardan ve kenarlarında uzun servilerle birbirini çapraz olarak kesen ağaçlar ve 
çimenliklerle oluşan bölümlerde binbir çeşit kuş, devekuşları, tavuskuşları, çeşitli ötücü 
kuşlar, geyikler ve gazeller ahşap çitlerin bulunduğu çimenlerin üzerinde dolaşmakta 
olduğunu John Frelly, yukarıda adı geçen eserinde söylemektedir. Bu yüzden de 
Bâbu’sselâm’ın arkasındaki avlunun, cennetten bir mekân olarak düşünülmesi de 
mümkündür.  
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ve adaletin koruyucusu, Allah’ın şer’î hükümleri icra etmesi sebebiyle yeryüzündeki 

gölgesi” ifadeleri ile kapılarda yer alan kitabeler, iktidar gücünün sembolleştirilerek 

anlatıldığı en önemli bölümlerdir. Sultanın halife kişiliği kitabelerde sıkça tekrar 

edilen bir gelenek halini almıştır. “Zıllulahı fil ard”: “Tanrının yeryüzündeki gölgesi” 

anlamındadır. “Zîl gölgedir.” Kapının iç yüzünde yazılı olan kasîdelerde ise 

“Rabbimizden niyazımız, üzerinde dalgalanan bu şanlı bayrağımızın Kıyamete kadar 

dalgalanmaya devam etmesi, i’lây-ı Kelimetüllah’a vesile olmasıdır.” 375 anlamları 

Sarayına girerken, Sultanın yeryüzündeki adaletin en büyük savunucusu olduğunu 

açıklamaktadır. 

 

Diğer yandan girişlerde Kelime-i Tevhid’in yer almasında ise Hz. Muhammed’in “Her 

iş ki; Bismillah ile başlamaz, onun neticesi iyi olmaz ve hayırsızdır”376 hadisini bilen 

Osmanlı devlet adamları, ve Saltanat sahipleri Saraylarına girerken bu anlamı 

düşünmek istemişlerdir. 

 

Bâbu’sselâm’ın girişinde yer alan döküm kapısının görünümü adeta bir kitap cildinin 

kapağını hatırlatmaktadır. Edebiyat yazılarında bir mısra “bab” olarak isimlendirildiği 

gibi ve bir kitabı okumadan önce ilk olarak kapağının açılması gerekliyse; içinde 

Osmanlı hanedanını yöneten tek büyük güç Sultan’ın yaşadığı Topkapı Sarayı’nın 

esas ana mekânlarına da bir cilt kapağına benzeyen bu ihtişamlı kapıdan 

girilmektedir. Birçok kez Osmanlı tarihçileri Sarayın bir eğitim merkezi olduğunu ve 

burada yaşayan insanların burada eğitim gördüklerini, Saray adet ve geleneklerini 

öğrendiklerini anlatmaktadırlar. Bu sebepten Bâbu’sselâm’ın bir eğitim merkezinin 

kapısı olarak açıldığı düşünülmüş olması ihtimaldir. 

 

                                                            
375 Ahmet Akgündüz.a.g.e.,s. 215. 

376 Ahmet Akgündüz, a.e., s. 218. 
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Osmanlı döneminde yapıda, Bâb-ı Hümâyûn’daki gibi kubbeli bir girişin olduğu ve 

silahların asılı olduğundan da bahsedilir. Çeşitli silahların asılı olması simgesel 

olarak, silahların bırakılmasını, böylece barış ve sükunu ifade etmektedir. 377 

 

Kapının konik biçimli bir kurşun çatı ile taçlandırılmış sekizgen taş kuleleri ile dış 

kapıda ifade edilen güçlü devlet ve hanedanlık mesajı yanı sıra bu kulelerin korbelalı 

friz özelliğini gösteren mazgallı bir korkuluk duvarı ile bağlanması yapıyı Avrupa 

şatolarında görülen zafer ve.soyluluk göstergesi zambak veya üç yapraklı bir palmeti 

hatırlatan motifi ile daha da dikkat çeker kılmıştır. 

 

Bâbu’sselâm’ın duvar yapısı da, en üste kurşunlu çatısı ve imparatorluğu sembolize 

eden dendanlı görünüşü ile imparatorluğun yönetim merkezi olan Sarayın kapısını 

önemle vurgulamaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
377“Gyllius bu kapıyı anlatırken; “Parlayan, ışık saçan silahlarla ve diğer asılı bulunan 

çağdaşı olan kılıçlar, kalkanlar, oklar ve yaylarla görkemle parladığını...” yazmaktadır. 
1783 tarihli bir arşiv kaydında, Orta kapıda asılı bulunan 20 balta, 23 kılıç, 24 kalkanın 
altınla yaldızlanması yapılan için harcamalar listesi bulunmaktadır.” demektedir. Bilgi için 
Bkz.: Necipoğlu, a.g.e., s. 52. 
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2.3. Bâbu’ssaâde 

Konumu 
 
Bâb-ı Hümâyûn ve Bâbu’sselâm’dan sonra üçüncü büyük giriş olan Bâbu’ssaâde 

Divan Meydanı denilen ikinci avlu ile Enderun Mektebi’nin ve padişah dairelerinin 

bulunduğu üçüncü avluya geçişi sağlayan bir kapı olarak düzenlenmiştir. İçli dışlı iki 

kapıdan oluşan Bâbu’ssaâde’nin biri dışarı, diğeri içeriye açılan iki kapısı arasındaki 

dehlizin sağ tarafında Bâbu’ssaâde Ağası’na ait daireler ile sol tarafında Akağaların 

daire ve koğuşları bulunmaktaydı.378 Geçitin arkasında ise Arz Odası yer almıştır. 

Bâbu’ssaâde Divan Meydanına bakan büyük bir tören kapısı görünümündedir. 

Saraydaki konumu değerlendirildiğinde ise Bâbu’ssaâde’nin en yüksek noktada 

olduğu görülmektedir. Bâb-ı Hümâyûn’dan başlayarak Bâbu’ssaâde’ye kadar 

Sarayburnu sırtının hafif bir yokuşla yükselen yapısı, bu kapının hemen başladığı 

noktadan itibaren azalmaya başlamaktadır. (Resim 90, 92, 102, 104). 

 
 

Tarihçesi 
 

Resmi belgelerde ve Osmanlı tarihlerinde Bâb’üs-saâde, Saray dilinde Yaldızlı Kapı, 

Taht Kapısı, Arzhane Kapısı, Arz Kapısı, Akağalar Kapısı, Harem Kapısı veya 

Enderun Kapısı olarak da ismi geçen Bâbu’ssaâde’nin sözlük anlamı “Mutluluk 

Kapısı”dır.379 Batılılar ise “Gate of Fellicity” adını vermektedir. Kapıya değişik 

dönemlerde verilen bu çeşitli isimler arasında en yaygın olanları Arz kapısı, 

Akağalar kapısı ve Bâbu’ssaâde’dir. Enderun ve Birun yapılarını birbirinden ayıran 

                                                            
378Girişe göre sağdaki iç içe odalar Kapı Ağası Dairesi; solda Ocaklı seki, arkasında 

Akağalar Koğuşu, yanında Küçük Oda (Bu bölümler günümüzde kapalı olan İşlemeler 
Seksiyonu Sergi Salonudur), Çeşme Avlusu denen dinlenme yeri ve Kuşhane tarafında da 
Kuşhane Mutfağı olarak yer almaktadır. Bilgi için Bkz.: İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı 
Devletinin Saray Teşkilatı, İstanbul, 1984 (reprinted from ed.1945 Ankara), s. 200. 

379 Necdet Sakaoğlu, a.g.e., s. 137. 
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Bâbu’ssaâde’nin kapısında bekleyen nöbetçilerin önceleri Akağalar olması sebebiyle 

kapının diğer bir adı da Akağalar Kapısı olmuştur. 380 

 

Diğer yandan Osmanlı Devleti’nin Bakanlar Kurulu veya Üst yönetim kurulu sayılan 

Divân-ı Hümayûn’un aldığı kararlar da Bâbu’ssaâde’den girilince karşıda yer alan 

Arz Odası’nda Padişaha tasdik ettirildiği için Bâbu’ssaâde’ye bir zaman için “Arz 

Kapısı” da denilmiştir. “Padişahın Köşkü” veya “Mabeyn” denilen Köşkün de yer 

aldığı avludaki Enderûn’a da bu girişten girilmektedir. 381 

 

Bâbu’ssaâde’nin iç ve dış cephelerinde görülen XVIII. ve XIX. yüzyıla ait kitabeleri, 

bu önemli yapının ve iki yanındaki mekânlarının hakkında fazla bir bilgi 

vermemesine rağmen Babüssaâde’nin ve yanlarında bulunan revak bölümünün 

Fatih Sultan Mehmed döneminde (1451-1481) tasarlandığı ve oluştuğu 

bilinmektedir. 382  

 

Yabancı bir tarihçi olan Kritovoulos yazılarında 1465 yılındaki ziyaretinde, 

Bâbu’sselâm’ın arkasında yer alan Bâbu’ssaâde’nin bulunduğu avluyu bu tarihte 

görmüş olduğundan bahsetmektedir. Bu sebepten Bâbu’ssaâde’nin de avlu ile aynı 

tarihlerde tamamlanmış olduğu 383 söylenebilir.  

 

                                                            
380 Abdurrahman Şeref, a.g.e., s. 395. 

381 Necipoğlu;  a.g.e., s. 33.  
382Eldem - Akozan, a.g.e., s. 23; Abdurrahman Şeref Bey’e göre de Bâbu’ssaâde Fatih 

Sultan Mehmet döneminden (1451-1481) kalmıştır. Abdurrahman Şeref Bey, a.g.e., s. 
395. 

383 Pietro della Valé’da, 1661 - 63 yılında Venedik elçisi ile huzura kabulü sırasında ikinci 
avluyu görmüş ve tarif etmiştir. Onun tarifiyle: “Bu avlu kare biçimindedir ve etrafı 
revaklarla çevrilmiştir. Birçok yolları vardır. Bu yolların en genişi, avlunun ortasında ve düz 
bir hatla padişahın kapısına kadar uzanır. Yolun iki kenarında büyük serviler vardır. Başka 
bir yol sol tarafta Divan’a gider. Alanın kalan kısmı yeşilliktir ve içinde ehlileştirilmiş 
geyikler, kuşlar ve başka hayvanlar görülür…” diye bahsetmektedir. Bkz.: Necipoğlu, a.e., 
s. 53. 
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XVI. yüzyıldan itibaren de birçok kez onarılan Bâbu’ssaâde, XVIII. yüzyılın ikinci 

yarısında son görünümünü almıştır. Uzun bir bina konumundaki Bâbu’ssaâde’nin 

düzenlenmesinde ve bölümlerin hizmetlere tahsis edilmesinde zamanla değişiklikler 

olduğu anlaşılmaktadır. Bobovio’nin çizdiği plâna göre XVII. yüzyılda, Kapu Ağası 

Dairesi; girişin solundaki ön duvarı kaldırılmış olan Ocaklı seki ile bunun arkasına 

gelen bir odayken, büyük olasılıkla aynı yüzyılın sonlarına doğru girişin sağ tarafına 

alınmıştır.384 

 

1503’ de Sarayı gören Giritti, Üçüncü Kapının revağı altında kapıcı ve diğer önemli 

görevlilerin oturduğunu belirtmektedir. Sarayın iç ve dış hizmetlerini üstlenen önemli 

görevlilerin bu mekânda yer almaları XVI. yüzyıla kadar sürdürülmüştür. 385 

 

Bâbu’ssaâde’ nin giriş yönüne göre sağ tarafında büyük oda (1667) (hane-i kebir), 

sol tarafında küçük oda (hane-i sagir) bulunuyordu. 386 Her iki oda da 1675 

senesinde kaldırılmıştır.387 

Bâbu’ssaâde’nin XVIII. yüzyılın ikinci yarısında Sultan III. Mustafa döneminde (1757 

-1774) karşılıklı dörder sütun üzerine oturtulmuş olan sakıflı mimarisi ortaya çıkmış 

olmalıdır. Kapının üstünde bulunan ve aynı sene tahta çıkan Sultan I. Abdülhamid’i 

öven Hicrî 1188 (M. 1774) tarihli onarım kitabesinde ise ismi geçen ve kitabesinin 

yazarı olan Ra’ik; Sultan I. Abdülhamid’in Bâbu’ssaâde’de nasıl bir değişik 

yaptırdığına dair bilgi vermemektedir. Ancak kasidesinin Sarayın en önemli girişinin 

                                                            
384 Sakaoğlu; a.g.e., s. 146. 

385“Kapının solundaki sekide üçüncü avlunun başlıca ağalarıyla kapıcıbaşları ve sarayın 
imrahor veya çaşnigirbaşı gibi dış servis görevlileri otururdu. Sağ tarafa hekimbaşları 
oturtulurdu, bayram törenlerinde bunlara sarayda görevli eğitmenler, imamlar, şeyhler, 
Mekke şeriflerinin temsilcileri ile Osmanlılara bağımlı Kırım hanlarının oğulları katılırdı. Son 
iki grup sekinin sonunda, avlunun sağ uç köşesinde kendileri gibi seçkin ziyaretçiler için 
misafirhane olarak kullanılan bir su haznesinin yanında otururdu. Olağan divan günlerinde 
revakın altında oturan ağalar saray hiyerarşisini, diğer revakların etrafına yerleştirilmiş 
yaya ve atlı asker bölükleri ise komutanlarıyla birlikte Sultanın kapıkullarını temsil 
ederlerdi…” Ayrıntılı bilgi için Bkz.: Necipoğlu, a.g.e., s. 33 

386Uzunçarşılı, a.g.e., s. 200; “Bahsigeçen bu iki odanın eşrafı, dolama denilen sarık ve 
cübbe giydikleri için bunlara dolamalı denilirdi. Bunların yaşları da yaklaşık onbeşti.” Bkz. : 
Uzunçarşılı, a.e., s. 200. 

387 Uzunçarşılı, a.e., s. 200; Gülru Necipoğlu, (Türkçe’ye çev. Eseri), a.g.e., s. 33. 
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üzerinde olması da Sultan I. Abdülhamid’ in burada bir onarım yaptırdığını 

göstermektedir.388 

 

Sultan III. Selim’in tahta çıktığı dönemde (1789 - 1807) ise Bâbu’ssaâde’nin iki 

yanında mermer selsebiller389 (Resim 121 - 122) bulunmaktadır. Bu selsebillerin 

yerine XIX. yüzyıla ait Batı Sanatının perspektifli resimleri yapılmıştır. (Resim 123) 

 

XIX. yüzyıl başında Bâbu’ssaâde bir kez daha değişiklik geçirmiş; sayvan, alınlıklar 

ve duvar yüzeyleri değişmiştir. Kapı çevresinin süslemeleri ile revakların kapıya 

yakın kısımlarında bulunan manzara resimleri de XIX. yüzyılda Sultan II. Mahmud  

(1809 - 1839) döneminde yapılmıştır.390 Bu dönemdeki onarımda revaklı sakıf, yeni 

direkler ilavesiyle genişletilerek kapının iki yanındaki söz konusu selsebilli çeşmeler 

kaldırılmış, yerlerine altın yaldızlı çerçeveler içinde porfir mermer taklidi boyama 

yapılmıştır. (Resim 90 – 91 - 92, 94 - 95, 122 - 123).  

 

1857’de Akağalar Koğuşu ve Küçük Oda ile Bâbu’ssaâde’nin sağında kalan Kapu 

Ağası Dairesi, Büyük Oda, Enderun Mektebi ve Arz Odası yangın geçirmiştir. Sultan 

Abdülmecid (1839-1861) bu mekânları onartıp, yeniden düzenlenmesini 

sağlamıştır.391 

 

                                                            
388 Fanny Davis, The Palace Of Topkapı In Istanbul, C.Scribner’s Sons, New York 1970, s. 

247. 

389 Topkapı Sarayı’nın Arşiv kayıtlarında Bâbu’ssaâde’nin iki yanındaki selsebilli çeşmelerin 
bir tanesinin Bâbu’sselâm’dan içeri girilince, sol taraftaki revağının altında; onun bir benzeri 
olan ancak farklı bir mermeri olan diğerinin ise Edirnekapı Havacılar Şehitliği içinde, giriş 
kapısının karşısında bulunduğundan bahsedilmektedir.” Ancak bu selsebillerde hakan 
motifi sayılan kuş figürü bulunmasına rağmen Bâbu’ssaâde’nin iki yanındaki selsebillerle 
benzerliği tartışmalıdır. Resimde görülen selsebillere benzememektedir. 

390 Sakaoğlu; a.g.e., s. 146.  

391 Sakaoğlu, a.e., s. 138. 
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Kapının iki yanındaki perspektifli görünümler Cumhuriyet dönemi (XX. yüzyıl) 

onarımlarında tamamen kaldırılmıştır. Sonraki yıllarda ise sayvan kubbesi, dehliz ve 

sofalar restore edilmiştir.392 

 
 

Kitabe393 
 

Bâbu’ssaâde’nin Divan Meydanı’na bakan cephesindeki kapının üzerinde yer alan 

Hicrî 1188 (M. 1774) tarihli onarım kitabesinde, yapının Sultan I. Abdülhamid 

dönemi’ndeki (1774 - 1789) onarımından bahsedilmektedir. (Resim 95 - 96). Sultan 

I. Abdülhamid’i öven ve Ra’ik’in yazdığı 15 beyitlik kapı (bâb) ile ilgili methiye 

şöyledir:  

 

“Dâder-i gerdûn-menzelet Sultan-ı vâlâ-yı menkabet 

Hakan-ı sâhib-i tâc ü taht şâh-ı serir-i ma delet 

Keyhüsrev Dârâ gulâm yani hudavend-i enâm 

Abdülhamid Hân-ı benâm şah-ı cihân-ı âtifet 

Hüsn-û sülûk hılkati fahrü’l-mülûk her hâleti 

Zât-ı hümâyun midhati mahzâ medar-ı merhamet 

Şahinşah-ı deryâ nevâl Sultan-ı memduhü’l-hısâl 

Hem dâder-i sâhib-i kemâl dibâce-i ziyb-i mahmidet 

Ziyb-i mebâni-i vücûd nûr-ı tecelli-yi şuhûd 

Miftah-ı fevz birr-i vücûd dergâh-ı lutf ü mekremet 

Mi’mar-ı tab’-ı cevdeti yapdı kılub devleti 

Ez-cümle ednâ himmeti verdi bu câye takviyet 

                                                            
392 Sakaoğlu, a.e., s. 146. 
393 Bâbu’ssaâde üzerinde yer alan kitabeler İ.Ü.E.F. Sanat Tarihi Bölümü’ndeki Sayın 

Hocamız Prof. Dr. Hüsamettin Aksu tarafından tercüme edilerek yazım hataları 
düzeltilmiştir. 
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Bu nüsha-i şevket-meâb, tertib-i nazm-ı müstetab 

Te’lif-i şâh-ı kâm-yâb mazmun-ı sırr-ı mevhibet 

Seyr eyle hüsn-i beceti, âlem esir-i tal’atı 

Tarh-ı lâtif ü ziyneti revnak-fezâ-i âfiyet 

Resm-i letâfet perveri nakş-ı hayâl-i Azeri 

Ser-matla’i mihr-i Enverî nazm-ı Nizamî temşiyyet 

Kâşi-i suret-i Küsterî Âyine-i İskenderî 

Tasvir-i hüsn-i peykerî Şehnâme-i ziyb-i ma delet 

Her mısra’ı bir başka bab her bâbı gûya bir kitâb 

Dikkat olunsa bab bab metn-i metîn-i mevhebet 

Ey dergeh-i zerrin kıbâb Arş asitan Kürsî-yi cinân 

Sende dua’lar müstecab bâ’avn-i feyz-i terbiyet 

Olsun âyâ şâh-ı ferîd bahtın sem’id ömrün mezîd 

Ol babda hıfz-ı mecîd kufl ü kilid-i ‘meymenet 

İkbâl ü sa’d bahtla feyz-i mübarek vaktle 

Ra’ik dedim bu beytle edince sarf-ı makderet 

Târih-i cevhermâyesi Arş olsa lâyık pâyesi 

Levh-i şükûh pîrâyesi bâb-ı kitab-ı saltanat 1188”  394 

 

 
Kitabedeki metnin anlamı: 

 
“Dünya yerinin kardeşi Ulu Hakanın hikayesidir, 

(Geldin dünyaya adalet sahibi padişah) 

Taht ve tâc sahibi, adalet sahibi hakan 

Bütün canlıların hükümdarı, 

Abdülhâmid diye şöhret salmış, iyilik şahının oğlu 

                                                            
394 Sakaoğlu; a.g.e., s. 146. 
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Her hali ve ahlakı güzel, 

Zatı övülse (eğer), o hakanın en belirgin özelliği merhamettir 

Güzel deryanın şahı, hasletleri güzel, 

Hem kemal sahibi bir hükümdar, hem de övülmeye layık biri 395 

Adalet sahibi, Cömert tabiatlı bir mimar bu binayı yaptı. 

En küçük hizmeti bu yerleri kuvvetlendirdi. 

Seyret ki, bu güzel yapıyı, güzelliği insanı esir alır, 

Ateş nakşının hayalini besleyen bir görünüş, 

Çinileri, Küsterînin suretinde, İskender aynası gibi 

Yüzü güzel ve adalet sahibi, 

Bu şiirin her mısrası bir konu, her konu bir kitap, 

Bu durum dikkatle okununca görülebilir ki, 

Ey altından yapılmış dergâh (kapı), sende dualar Allah’ın izni ile kabul olur, 

Eşsiz padişah bahtın açık, ömrün uzun olsun 

Seni Allah korusun 

Ol bâb’ta ( o kapıda) Allah’ın koruyucu gücü, anahtar ve kilitte de uğurlu olsun 

Gelecekteki insanın mesûd bahtın saadetiyle 

Zamanın Mübârek feyziyle ve (Kubbelerle) 

Raik (kitabenin şairi) iki mısra vererek bu beyti dedim:396 

 

Kapının üzerinde gül gibi açılan levhada ise: (Saltanat kapısının kitabesi) 

Mayası kıymetli taşlardan yapılan kapının tarihi, arş olsa (gökyüzüne çıksa) layıktır.” 

 

                                                            
395 Bu beyitler padişahı öven, padişahın methedilen özelliklerinin sıralandığı beyitlerdir. 

396 (Ebcet hesabının tarih düşürmesindeki noktalı harfler) kullanılmıştır. 
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Bu kitabe taşının yukarısında da bir Âyet-i Kerime ile bu âyetin hattatı olan Sultan 

II.Mahmud’un (1809-1839) kendi ketebesi, bunun altında sağda ve solda tuğra 

biçiminde yazılmış iki beyit, ortada ise yine Sultan II. Mahmud’ un tuğrası 

bulunmaktadır.397   

 

Kapının dış tarafında aşağıdaki kitabelerde: 398 

 

“İnnehu min Süleymâne ve innehu Bismillâhirrahmanirrahim. 

Ketebe Mahmud bin Abdülhamid Han” 

(Beyit)   tuğra   (Beyit) 

“Hân-ı Mahmud b.Abdülhamid el- muzaffer daima” (Adlî) yazılıdır. 

 

Bâbu’ssaâde’nin Arz Odası’na bakan yüzünde üstte yer alan kitabede, hattat 

padişahlardan olan Sultan III. Ahmed (1703-1730) tarafından yazılmış, mermer 

kabartma, celi sülüs hatla yazılmış bir kitabe daha bulunmaktadır: 

 

“Re’sul hikmete mahâfetullah” 

“III. Sultan Ahmed” 

 

Altta kapı panosunun köşelerinde: 
 

“Şer’e tatbik ile etdi vaz’-ı kanun-ı cedid 

Hazret-i sultan Mahmud ibn Han Abdülhamid 

Mülk-i mevrusun helâl etmez mi eslâfı anâ 

Eşkıya merdud bâbından haramî nâ-bedid” 

 

                                                            
397 Sakaoğlu,  a.g.e.,  s. 147. 

398 Kur’ân i., Ez-Nevl Sûresi, 30. Ayet. 
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Kapı kemerinde: 
“Hakan-ı sâhib-i kudretin 
Devrinde âlem ber-murad 

Dergâh-ı vâlâ şevketi 
Yarab ola dâim küşad” 

 

 

Kapının sağında ve solunda tuğra biçiminde birer dize vardır. 
 

“Hazâ Hakan-ı Zişân hâkim-i hükm-i Mecîd 

Hâmi-i adl-i şeri’at Hazret-i Abdülhamid” 399 

 

Bâbu’ssaâde’nin sol tarafındaki Kapu Ağası Dairesi’nin Enderun Avlusu’na bakan 

dar kapısının üstündeki tuğralı kitabe ise “Sultan II. Mahmud’un, Vakf-ı 

Hümâyûn’dan, Ramazan ayına mahsus olmak üzere Kapu ağasına, 

hazinedarbaşıya, kilercibaşıya, saray ağasına, saray kethüdasına, köşebaşılara ve 

askerlerine kendisine daha canla başla hizmet etmeleri için ikramiyeler tahsisine” 

ilişkindir. 400 

 

Görsel Belgeler 
 

Bâbu’ssaâde Saltanat törenlerinin yapıldığı önemli bir mekân olması sebebiyle, 

yüzyıllar boyunca belge niteliğinde olan birçok minyatür, gravür ve resime konu 

olmuştur. Bunlardan 1558 tarihli Kanuni Sultan Süleyman’ın cülusunu gösteren 

Süleymanname’de401 Topkapı Sarayı ikinci avlusu gösterilirken sahnenin üst 

kısmında yer alan revakların önünde, ortada tahtta oturan padişahın bulunduğu 

Bâbu’ssaâde tam olarak görülmemekle birlikte, alternatif sıralanmış sütunlu, kemerli 

üzerinde kubbeleri olan revaklar ile belirlenmektedir. (Resim 107) 

 

                                                            
399 Sakaoğlu, a.g.e.,  s. 147. 
400 Sakaoğlu, a.e., s. 147. 
401 Arifî, Süleymanname, 1558 TSMK, H. 1517, s. 17b - 18a. 
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XVI. yüzyıl sonlarında yapılmış bir minyatür II. Mehmed’in bu revağa çıktığını kesin 

olarak ortaya koymaktadır. Minyatür Sultanı Üçüncü Kapının solunda iki sütun 

arasına konmuş bir tahtta bağdaş kurmuş otururken betimlemektedir. Bu tasvir, 

Angiolello’nun Sultanın buradaki tahtta bağdaş kurarak “terzi gibi” oturduğunu 

belirttiği ifadesiyle de uymaktadır. Onun önünde daha alçak bir taburede oturan 

Kırımlı bir âlim de onun ardında durmaktadır.402 

 

Arkasında duran vezir-i azam Mahmud Paşa’dır (1455-67 / 1472-74). Padişahın 

kılıcını taşıyan silahdarı ise kapının önünde ayakta durmaktadır. 

 

Aynı revak 1492’de Mantova elçisi Alexis Becagut’un, küçük bir locada vezir-i 

azamın kabulünden sonra sekiz devlet büyüğü ile üçüncü avluda Sultanın huzuruna 

çıkmayı beklerken bir sekide oturtulduğu “logia grande” olmalıdır. 403 

Şehinşahname I’ de 404 Sultan III. Murad’ın cülûsu görülmektedir. Padişah sağ üst 

köşede Bâbu’ssaâde önünde tahttında oturmaktadır.405 (Resim 84) 

 

Firdevsi’nin Tercüme-i Şehnamesi’nde (1560-70)406 Bâbu’ssaâde üzerindeki kubbesi 

ile ve yanlarındaki revakların yapısından daha geniş, daha önemli bir mekân olarak 

gösterilmektedir. Ancak henüz yapının önündeki sayeban görünmemektedir. (Resim 

109) 

 

                                                            
402 Necipoğlu, a.g.e., s. 33. 
403 Necipoğlu, a.e., s. 33. 
404 Lokman Şehinşahname I, (İ.Ü. Ktp. F.1404, s. 1b - 2a) 
405F. Çağman - Z. Tanındı, Topkapı Sarayı Müzesi İslâm Minyatürleri, İstanbul, Tercüman 

Sanat ve Kültür Yayınları, 1979, s. 320; Hünernâme I ise TSMK, H. 1523, s.49a.”Sultan 
Osman’ın cülûsu otağda geçmektedir.” Çağman - Tanındı, a.g.e., s. 320. 

406 Firdevsî, Tercüme-i Şehname, TSMK, H. 1522, y. 494b, 1560-70 tarihli. Bâbu’ssaâde’nin 
altında bağdaş kurmuş Sultan ve cülûs törenini gösterilmiştir. 
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Topkapı Sarayı’nda Fatih Sultan Mehmed’i taht önünde gösteren bir minyatürde407 

ise Bâbu’ssaâde’nin zemininin yüksek olduğu fark edilmektedir. (Resim 108) 

 

Nakkaş Osman’ın Şehinşahnamesi’nde 408 Bâbu’ssaâde görülmektedir. (Resim 80) 

Topkapı Sarayı ikinci avlusundaki I. Ahmed’in cülûs töreni409 sahnesinde ise 

Bâbu’ssaâde revakların arasında sadece bir geçit olarak görünmektedir. (Resim 84) 

 

H. 992/1584 tarihli Lokman’ın Hünernâmesinde 410 revakların arasında Kubbealtı 

öne çıkan mimari yapısıyla ve kubbeli olarak görülür. (Resim 110 - 111). 

Hünernâme’nin diğer bir sayfasında, Bâbu’ssaâde revakların ortasında 

görünmektedir. Ancak şematik olarak yapıldığından kubbesiz olarak çizilmiştir. Aynı 

eserden bir sayfada ise Bâbu’ssaâde’nin kubbeli çıkıntılı yapısı, revak kemerlerinin 

kırmızı olarak ve revakların üzerleri ise mavi olarak renklendirilmiştir. (Resim 112 - 

113). Aynı eserin bir diğer sayfasında Kubbealtı’nın arka tarafında görünen 

Bâbu’ssaâde revakların arasında üzerindeki daha belirgin kubbesiyle ve iki sütunun 

üzerindeki sivri kemerli görünümüyle ifade edilmiştir. Arkasındaki revaklar boyunca 

bir seviyeye kadar altıgen biçimli çinili olduğu görülmektedir. (Resim 117)   

 

Eserin ikinci cildindeki bir diğer sayfasında ise 411  Bâbu’ssaâde avlunun gerisinde, 

sağda üst köşededir. Girişin üzeri belirgin yayvan bir kubbe ile yapılmış, giriş 

                                                            
407 Fatih Sultan Mehmed’in Bâbu’ssaâde önünde Kırımlı tarihçi Mevlana Seyyid Ahmed’i 

kabulünü gösteren minyatürde (TSMK, R. 406, y. 12a), Sultan yandaki revakların ilerisine 
çıkan ve makamının büyüklüğünü gösteren bir biçimde yüksekçe bir tahtta oturmaktadır. 
Yanında ayakta bulunan kişi Sadrazam Mahmud Paşa’dır. 

408 Nakkaş Osman, III. Murad Şehinşahnamesi, C.I, 1581, İstanbul Üniversitesi Kitaplığı 
f.1404, y. 11b-12a, Sultan III. Murad’ın tahta çıkış törenini gösteren minyatürde, 
Bâbu’ssaâde’nin önünde tahtında oturan Sultan görünmektedir. 

409Sultan I. Ahmed’in cülûs töreni, İ.Ü.K. T 6624, 1b-2a, avluda altın tahtında oturan padişah, 
Kubbealtı’ndaki paşalara dönüktür.  

410 Lokman, Hünername, Cilt I, TSMK, H. 1523 (H.992/ 1584, y. 18b - 19a; y.232a (4 
x27,5cm) 
411Lokman, Hünername, Cilt II TSMK, 1524, (H.996/ 1587- 88), y.25b - 6a, ikinci avluda 

Kanûnî Sultan Süleyman’ın tahta çıkış töreni gösterilmiştir; y. 237b (37.5 x 26 cm.); Kanûnî 
Sultan Süleyman’ın Divan’da (Kubbealtı) Kayseri Kadısını dinlemesi gösterilmiştir; y. 242a’ 
da Kanûnî Sultan Süleyman’ın Divan’da (Kubbealtı) Kayseri Kadısını dinlemesi 
gösterilmiştir. y. 237, y. 242a’dan ve y. 244b‘ den de anlaşıldığı gibi Hünername’nin II. 
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kemerinin üzerinde çinili bir alınlık bulunmaktadır. (Resim 114). Başka bir sayfada 

da revakların üzerindeki kubbeler belirtilmiş, giriş kubbesi ise diğerlerinden daha 

büyük gösterilmiştir. (Resim 116).  II. ciltte yer alan bir başka resimde ise revak 

kubbeleri görülmemektedir. (Resim 117). 

 

Viyana Milli Kütüphanesi’ndeki 1586 yıllarına ait bir albümde de sadece 

Bâbu’ssaâde’deki kubbesi görülmektedir. (Cod 8615). Günümüzde bu revağın 

kemerlerinde geçmeli renkli taşlar yoktur.  

 

XVI. yüzyıl sonuna ait III. Murad Şehinşahnamesi’ndeki412 minyatürlerde 

Bâbu’ssaâde üstündeki kubbeli bir saçakla resmedilmiştir. Bu sayfalardan birinde 

girişin kemer söveleri kırmızı mermerden, girişin üzerindeki çerçevesi ise altın 

yaldızlı olarak gösterilmiştir. (Resim 120) Bu esere ait bir diğer sayfada ise aynı 

kubbeli yapısıyla Bâbu’ssaâde görülmektedir. Aynı eserin bir diğer sayfasında da 

önünde Hilât merasiminin düzenlendiği Bâbu’ssaâde görülmektedir. 

 

H. 992 (1584) tarihli Nusretname’de413 de yine önünde tören yapılan Bâbu’ssaâde 

tasvir edilmiştir.  

 

H. 1161 / 1748 tarihli Harita’da414 Bâbu’ssaâde, diğer avludaki Bâb-ı Hümâyûn ve 

Bâbu’sselâm’ın ekseninde ancak revakların ortasında bir kapı olarak çizilmiştir. 

(Resim 58) 

                                                                                                                                                                         
cildinde Bâbu’ssaâde cephesindeki revakların da kubbesi olup, giriş kubbesi daha büyük 
gösterilmiştir.  II. ciltte yer alan bir başka resimde ise, revak kubbeleri görülmüyor.  

412Lokman, III. Murad Şehinşahnamesi, 1001-1006 /1592-1597, (TSK.K. B.200 y. 27b; B.200  
y. 31b ve B. 200 141b - y. 142a; B.200 y.159b-y.160a‘da Bâbu’ssaâde görülmektedir. 
Çağman - Tanındı, a.g.e., s. 184, 188; İsmail Hakkı Uzunçarşılı, a.g.e., s. 201. 

413  Nusretname (TSK. H.1365, s.91a, 115a, 149a, 140b); Gürcistan, Azerbaycan ve Şirvan 
fethine dair Lala Mustafa Paşa’nın seferlerini anlatan eser, Sultan III. Murad’ın sır 
katiplerinden Mustafa b. Abdülcelil tarafından yazılmıştır.  

414TS, III. Ahmet Kütüphanesi, No: H. 1815 no ile kayıtlı Beylik Su Yolu Haritası, 
(H.1161/1748). 
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Topkapı Sarayı Müzesi’nde bulunan III. Selim’in Bâbu’ssaâde önünde bir bayram 

muayedesini tasvir eden tabloda 415 Bâbu’ssaâde günümüzdeki yapısına benzer 

biçimde ileri doğru çıkıntı yapan sayvanı ve üzerindeki kubbesiyle gösterilmektedir. 

İki yanlarında selsebilli çeşmeler bulunmaktadır. Saçakların altındaki manzara 

resimleri de net olarak fark edilebilmektedir. (Resim 121-122)  

 

M.D.Ohsson 416 1790, Bâbu’ssaâde çadır görünümünde sayvanı ve küçük kubbesi 

ile yapılmıştır. Aynı resmin bir kopyası da daha şematik olarak bu töreni ve 

Bâbu’ssaâde’yi göstermektedir. Törende padişah altın tahtı üzerinde tasvir edilmiştir. 

(Gravür 18) 

 

M.Melling’in417 1819 tarihli eserinde Topkapı Sarayı’nın ikinci avlusundaki bir törende 

Babüssaade görülmektedir. (Gravür 17). 

 

Choiseul Gouffier 418 1822 tarihli eserinde de Bâbu’ssaâde bugünkü görünümüne 

yakın ancak daha süslemelidir. (Gravür 20) 

 

Sultan II. Mahmud dönemine (1809-1839) ait bir resimde de Bâbu’ssaâde’nin geniş 

saçaklı yapısının altında yapılan bayram töreni gösterilmektedir (Resim 124). 

 

XIX. yüzyıldaki görünümde kapının iki yanındaki perspektifli görünümlü cephesi 

görülmektedir. (Resim 123)  

                                                            
415 Topkapı Sarayı Padişah Portreleri, İstanbul, 1966, resim VIII, ( Anonim olan söz konusu 

yağlı boya tablonun boyutları: 2.06 x 1. 52 m.dir.) 
416M.D.Ohsson, Tablea general de L’empire Ottoman, Paris 1790, Cilt II, Lev. 42, TSMK, 

Y.B.3441, Topkapı Sarayı ikinci avlusundaki bayram töreni gösterilmektedir. 
417 M.Melling  Voyage pittores que de Constantinople et rives du  bosphore, Paris 1819, 

Levha 9, TSMK, Y.B. 3443, 29 x 52,5 cm. 
418 Choiseul Gouffier, Voyage Pittoresque de la Grece, Paris, 1822, C.II, Levha 80, TSK.,  

Y.B. 3440. 
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Ayrıca İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı’ndaki, 

Fotoğraf Albümleri içinde bulunan Bâbu’ssaâde’yi gösteren bir adet fotoğrafı 

vardır.419 

 

 

Mimari 
 

Bâbu’ssaâde mimari olarak yeşil ve beyaz sütunların alternatif dizilmesiyle 

oluşturulan bir revak düzeninin ortasında, dışarı doğru çıkıntı yapan bir yapıdadır. 

Önündeki sayvanı ve kapının üst bölümünde bulunan kubbesi ile daha belirgin hale 

getirilmiştir. Sayvanın alt bölümü, son onarımlarda basit süslemeli ahşap bir tavanla 

örtülmüştür. Bu ahşap tavan, üzerindeki kubbeyi gizlemektedir. Bu sayvanın 

arkasındaki ara geçit bölümü ile hemen karşıdaki Arz Odası’nın revağı bir bütünlük 

sağlayan görünümdedir.  (Resim 90) 

 

Kapı çeşitli dönemlerde değişikliklere uğramış olmasına rağmen, mimarisi fazla 

değişmemiştir. Bâbu’ssaâde’nin içinde bulunduğu avluyu konu alan 16. yüzyıl 

Osmanlı minyatürlerinde de mimari olarak ileriye doğru çıkma yapan kubbeli bir kapı 

dikkat çekmektedir. Ancak önündeki sayvan daha geç bir dönemde yapılmıştır.   

 

Giriş kısmında yer alan sütunlar, devam eden revakların sütunlarından farklıdır. 

Buradaki sütun ayakları daha yüksek olarak düzenlenmiştir. Bâbu’ssaâde’nin ön 

yüzünde bulunan zemin de beyaz mermer kaplamadır. Önceden uzun bir revak 

sisteminin bir parçası olarak düzenlenen bu bölüm, daha sonradan yıkılarak bir giriş 

yeri biçiminde yapılmıştır.  

 

                                                            
419 Bâbu’ssaâde (İstanbul-Topkapı Sarayı), 90751/7. 
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Bâbu’ssaâde’den içeri girince üstü örtülü bir geçit yeri bulunmaktadır. Her iki 

tarafında da yan mekânlara geçen kapılar karşılıklı olarak düzenlenmiştir. 

(Resim102 - 105) 

   

Yapıldığı günden itibaren çeşitli değişikliklere uğramasına rağmen planı ve genel 

görünümü ile Bâbu’sselâm ile kulelerinin haricinde benzerlik gösteren Bâbu’ssaâde 

daha sade görünümlü, sarayın iç mekânları ile uyumlu olan bir mimari ve süsleme 

programına sahip, ince zarif sütunlara dayanan geniş sayvanı ve yanlarından 

bağlandığı revaklarıyla avlunun merkezindeki önemini ortaya koymaktadır.  

 

Mimari süsleme 
 

Bâbu’ssaâde’nin avluya bakan kısmı ve diğer Arz Odası’na bakan bölümündeki 

süsleme düzenlemeleri değişik dönemlerde yapılmıştır. Bâbu’ssaâde’nin süsleme 

programı içerisinde, kapının iki yanında bulunan revakların sütunları; beyaz mermer 

ve porfir sütunlar olarak alternatif biçimde sıralanmıştır. Revaktaki sütunların 

başlıkları ise üç sıra stalaktitli başlıklar olarak düzenlenmiştir. Revağın üst kısımları 

ile kemerler kesme taştan yapılmıştır. (Resim 90). 

 

Kapının iç tarafında üç büyük yuvarlak levha bulunmaktadır. Bu levhalara padişah 

isimleri, saltanat süreleri, cülûs ve vefat tarihleri altın yaldızla yazılmıştır. 

 

Süslemelerde yer alan kapının üzerindeki daha önce bahsi geçen H. 1188 (1774) 

tarihli tamir kitabesi; birbirinden silmelerle ayrılmış, altı sütun halinde 15 beyit olarak 

düzenlenen mısraları ile süsleme programı içinde değerlendirilmişlerdir. (Resim 97-

98). Kapıda yazı beyitlerinin altında, ön kapı kemerinin ortasında bulunan Sultan II. 

Mahmud’un tuğrası, ampir üslûpta bir madalyon içine alınmıştır. (Resim 93). Ön 

kısımda, kapının iki yanında bulunan tuğralardan oluşan süslemeler, kubbe ve 
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tavanda yer alan süslemelerle birlikte zengin bir görünüm yaratılmıştır. (Resim 92, 

94-95). 

 

Sayvanının ahşap tavanla örtülü merkezinden de aşağıya doğru bir askı topu 

sarkıtılmıştır. İç taraftaki, ortadaki geçidin üzerindeki tavanda da merkezden aşağıya 

doğru zincirle sarkan bir askı topu daha bulunmaktadır. (Resim 92). 

 

Kapının üst tavanlarında ve sayvanlarında yer alan manzara resimleri, 19. yüzyılın 

süsleme anlayışı ile yapılan çeşitli ahşap köşkler, kemerli mimariler, yüksek 

dağların, ırmakların bulunduğu doğa manzaralı resimlerdir. Resimler kapının iki 

yanındaki revakların kapıya bitiştiği yerdeki kemerin üst bölümünde ve kapıya bakan 

iç bölümdeki saçağın altında yer alır. Kompozisyonların tümü Boğaz kıyılarından 

esinlenmiş olarak deniz kıyısındaki ağaçlıklar arasında görünen köşklerden 

oluşmaktadır. Kapının sağ üst köşesinde, köşesi saçağın dönüşüne uydurularak 

yuvarlatılmış dikdörtgen pano içinde deniz kıyısında ağaçlarla çevrilmiş bir köşk ve 

köşkün müştemilatı olan bir yapı resmedilmiştir. Geleneksel Türk konutu 

üslubundaki iki katlı bir köşkün, alt katının tüm kepenkleri açık resmedilmiştir.  

(Resim 96). Kapının sağ alt bölümünde iç kısımda yer alan resimlerde bir Roma 

yapısına bitişik İon üslubundaki bir sütun ve kemer ile yıkıntılar resmedilmiştir. 420 

(Resim 99). Harabenin önünden bir patika denize doğru uzanmıştır. Kompozisyonun 

merkezinde Türk mimari üslubunda iki katlı bir köşk vardır. Üst kat sofasının bütün 

kepenkleri açıktır.  

 

 

 

 

 

 

                                                            
420 Tarkan Okçuoğlu, “18.19. Yüzyıllarda Osmanlı Duvar Resimlerinde Betimleme 

Anlayışı”, İ. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul, 2000, s. 90. 
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İşlev 
 

Divan Meydanı denilen ikinci avludaki Birun ile Enderun’un bağlandığı nokta 

olmasının verdiği önemle; Bâbu’ssaâde’nin önünde, padişahların “Cülûs”,  “Cülûs-
u Hümayun” ya da “Biât” denilen tahta çıkma törenleri ile bayram törenleri 

yapılırdı.421  

 

Osmanlı şehzadelerinin önceki padişahın ölümü veya padişahlıktan ayrılması 

sebebiyle yapılan cülûs törenlerinde; cülûsun günü ve saati, önceden teşrifatçı 

tarafından merasime katılacak olanlara bildirilirdi. Kanunnâmelerle belirlenmiş olan 

bu törenlerdeki protokol “Teşrifat defterleri”nde ayrıntılı olarak belirtilmektedir. 

 

Bâbu’ssaâde’nin, geniş saçağının üzerindeki kubbesi ve dört ince sütunun taşıdığı 

sayvan Sultan Abdülaziz’in (1861 - 1876) padişahlığına kadar Muayede 

(Bayramlaşma törenlerinin, son Osmanlı Padişahı Sultan VI. Mehmed Vahdeddin’in 

(1918 - 1922) ise tahta geçişine (4 Temmuz 1918) kadar cülûs ve saltanat 

törenlerinin değişmez bir mekânı olmuştur. 

 

Fatih Sultan Mehmed’ten (1451-1481)422 sonraki padişahların hemen hepsi yaz veya 

kış mevsimi de olsa mutlaka Bâbu’ssaâde’deki sayvanın altında kurulan “Taht-ı âli 
baht” denilen tahta oturup devlet adamlarının, ulemânın, ümerânın biâtları ile 

padişah ve “zıllullah-ı fi’l-arz” (Allah’ın yeryüzündeki gölgesi), “Sultanü’l-berreyn 

ve Hakanü’l Bahreyn (İki kıtanın Sultanı, iki denizin hakanı), “Sultan ibnü’s-
sultan” (Sultan oğlu sultan) olarak tahta geçmişlerdir. Osmanlı teşrifatının en 

ayrıntılı ve renkli resmî-dini töreni olan cülûslar da 350 yıl boyunca bu kapıda 

düzenlenmiş; ölen padişahların cenaze namazları da çoğunlukla Bâbu’ssaâde’nin 
                                                            
421İ.H. Uzunçarşılı, Osmanlı Devlet Teşkilatına Medhal, İstanbul 1984, s. 64; Zeynep Tarım 

Ertuğ, Osmanlı Devletinde XVI. Y. Y. Cülûs ve Cenaze Törenleri, İstanbul, 1977, s. 22.  

422 Edirne Sarayı’nda tahta geçen Sultan II. Ahmed, Sultan  II. Mustafa ve Sultan III. Ahmed 
ile (cülûs törenleri İstanbul’da Harbiye Nezareti’nde yapılan Sultan V.Murad ve V.Mehmed 
Reşad’ın dışında ki) sultanların cülûs törenleri Bâbu’ssaâde’de yapılmıştır. Ertuğ, a.g.e.,s. 
22. 
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sağ tarafındaki Sofalı Çınar’ın altında kılınmıştır.423 Tahta çıkış törenleri törenlerinde, 

“Tören Tahtı”nın kapının solunda birinci ve ikinci sütunlar arasına konulduğu bazı 

kaynaklarda ileri sürülmektedir. 424 

 

Bâbu’ssaâde’nin önünde yapılan törenlerin en önemlisi olan tören tahta çıkış 

törenleridir. Bunun diğer ismi cülûs törenleridir.425 Cülûs törenleri en eski Türk 

devletlerinden itibaren her devirde yapıldığı gibi426 Osmanlı Devletinde de 

kuruluşundan başlayarak, çeşitli biçimlerde düzenlenmiş, tören geleneğini ise 

Osmanlı’nın sonuna kadar devam etmiştir. Bu törenler 15. yüzyıldan itibaren daha 

fazla önem kazanmıştır. Sonraki görkemli törenlerin başlangıcı ise 16. yüzyılda 

olmuştur. 427 

                                                            
423 Sakaoğlu; a.g.e., s.139. 

424 Sedat Hakkı Eldem, Köşkler ve Kasırlar, İstanbul, s. 78; Necipoğlu-Kafadar, a.g.e., s. 
297. 

425. Çarşılı’nın kitabında ayrıca cülûs törenleri hakkında ayrıntılı bilgi verilmektedir. “…Bu 
törenlerin genellikle Bâbu’ssaâde’de gerçekleştirildiği bilinirse de, Yavuz Sultan Selim’in 
cülus töreninin Topkapı Sarayı’nda değil de, Yenibahçe’deki otağ-ı hümayunda yapılmış 
olduğu görülür. Bunun sebebi taht kavgalarından kaynaklanmaktadır. Şehzadelerin tahta 
geçmek için bulundukları sancaktan gelmeleri sebebiyle, onlar gelinceye kadar yolda 
geçen zaman içinde cenazenin de bekletildiği ve saklandığı görülmektedir. XVI. yüzyılda 
cülûslar Sultan II. Bayezıd’ın tahtı oğluna bırakması dışında Sultan III. Mehmed’in cülûsu 
da dahil olmak üzere padişahın ölümü üzerine boşalan tahta geçmek şeklinde 
olmuştur…Şehzadenin gelmesi ile birlikte hem ölüm, hem cülûs birlikte ilan ediliyor, cülûs 
törenine katılacak olanlar toplânıyor, bu esnada taht tören yerinde otağ önünde veya 
sarayda yapılacaksa Bâbu’ssaâde önüne çıkarılıp, hazırlanıyordu. Cülûs töreni hazırlıkları 
ise birkaç saat içinde yapılıp tören beklemeden mümkün olan en kısa zamanda 
yapılıyordu...” İ. H. Uzunçarşılı, a.g.e., s. 64 

426 İ. H. Uzunçarşılı, a.e., s. 64; Zeynep Tarım Ertuğ, a.g.e., s. 462. “Cülûs ve cenaze 
törenleri yapılırken eski Türk adetlerinden gelen birçok etkinin varlığı da gözlenmektedir. 
Çinlilerle, Asya kavimleriyle, Arap ve İranlılarla, Karadeniz’in kuzeyindeki kavimlerle, 
Anadolu’nun eski yerlileriyle, Bizanslılarla, Memlûklularla karşılaşıp, Türkler ve Türklere 
bağlı boylar, Osmanlı devletini kurup içinde birçok milletle birlikte yaşamış olan Türklerde 
yapılan saltanat törenlerine kadar akseden bazı etkileşimler olduğu açıktır. Bütün Türk 
Tarihi boyunca hükümdarların tahta çıkması, halk ve devlet ileri gelenleri tarafından değişik 
biçimlerde ve törenle kutlanmıştır. İslamiyet’ten önceki Türk tarihinde de cülus benzeri 
törende, keçe üzerine oturtulan hakanın dokuz kere indirilip, kaldırılmasıyla ve hakanın 
beylerine kımız ikram etmesiyle kutlanırdı. Anadolu Selçuklularında hükümdar, vezir ve 
ileri gelenler tarafından koltuklarına girilerek tahta oturtulur, sonra biât edilirdi. Selçuklular 
ve Osmanlılar’da yeni sultanın cülûsundan sonra, atalarının mezarlarını ziyaret etme ve 
cülûs bahşişi vermeleri de bir gelenekti…” Bkz.: Ertuğ, a.e., s. 462. 

427 Gülru Necipoğlu, a.g.e., s. 247 
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Taht törenleri sadece Osmanlı devletinde değil, Orta Asya’daki Türk, Moğol 

devletlerinde de yapılmaktaydı. 428 Gazan Han’ın Kırım’daki Bahçesaray’a benzeyen 

Tebriz’deki bağ sarayındaki Hansaray da bir bahçe içinde yer almaktaydı ve köşkler, 

kuleler ve hamamdan kurulmuştu. I. Sahib Geray Han’ın Bahçesaray’daki cülûs 

töreni için de bahçede bir çadır kurulmuş, içine de bir altın taht konulmuştu.429 

Görülmektedir ki tahta geçen sultan için yapılan törenler Osmanlılarda olduğu gibi 

altın bir tahtın olduğu bir çadırın altında yapılmaktaydı. 

 

Osmanlı döneminde Sultan Cülûs töreni için tahta oturmadan önce ilk olarak 

sadrazam ile şeyhülislam Hırka-i Saadet Dairesi’nde padişaha biât ederlerdi. 

Darüssade ağası ve Enderun mensupları da buradaki törene katılırdı. Bâbu’ssaâde 

ağasının herkesin hazır olduğunu bildirmesi üzerine, padişah bir yanında 

“Bâbu’ssaâde ağası” diğer yanında “Silahtarağa” ile birlikte Bâbu’ssaâde önünde 

hazırlanmış olan zengin ve gösterişli altın tahta otururdu. Burada ilk olarak “nakibül 
eşraf” denilen Peygamber ailesinden gelenler biât eder, sonra “Kırım hanzadesi”, 

“rikâb-ı hümayûn ağaları”, kapıcıbaşı ağaları, biât ettiklerinin belirtisi olan 

kürklerini430 giymiş olarak Divan-ı Hümâyûn’dan çağrılan sadrazam, şeyhülislam, 

kazaskerler, ocak ağaları ve diğer bütün devlet erkânı biat ederdi. Merasimin bitişi, 

teşrifatçının en son etek öpüşüyle bildirilirdi. Sonra padişah ayağa kalkar, orada 

                                                            
428 Orta Asya’da da Türk-Moğol saraylarında taht törenleri sırasında altın taht kuruluyordu. 

Türk-Moğol çadır-saray kuruluşlarının iyi bir örneği Gazan Han’ın 1302’de Tebriz yakınında 
Ujan’da kurulan  (Reşidüddin’in tasvirine göre dört parçaya bölünmüş olan (çahar bağ); 
“saray bahçesi” içinde köşkler, kuleler ve bir hamam bulunuyordu. Bahçenin ortasında ise 
bir altın çadır (kargh), ona bağlı bir kabul çadırı/divanhane (bargâh), sayeban (gölgelik), su 
yolları ve havuzlar yer almakta idi. Çadırın içinde zengin süslü bir altın taht bulunuyordu  
Ayrıntılı Bilgi için Bkz.: Bernard O’Kane, “From Tents To Pavillons, Royal Mobility and 
Persian Palace Design”, Studies in Persian Art and Architecture, Kahire, The 
American University İn Cairo Press, 1995, s. 250; ayrıca Bkz.: Gülru Necipoğlu, a.g.e., s. 
247; Lisa Golombek-Donald Wilber, The Timurid Architecture Of Iran And Turan, C.II, 
Princeton, Princeton University Press, 1988, s.132. 

429 Nicole Kançal-Ferrari, “Bahçesaray’daki Hansaray’ın Yerleşim Düzeni ve Mimarisi”, 
İ.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul, 2004, s. 47; TSGH, P28b; L2. 

430 Çağman-Tanındı, a.g.e., s. 318.  
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bulunanları selamlar ve ölen padişahın cenaze namazını kılmak üzere ayrılırdı.431 

Padişahın tahta oturuşunda, veziriazam, Şeyhülislam, vezirler ve kazaskerlere tebrik 

için ayağa kalkışlarında, merasimin sonunda Enderun’a dönüşlerinde divan-ı 

hümayun çavuşları tarafından alkışlanırdı. 432 

Osmanlı Sarayında Bâbu’ssaâde önünde yapılan en önemli törenlerden birisi de 

Ramazan ve Kurban bayramlarında yapılan Bayramlaşma (Muayede) törenleriydi. 

Bayram merasimlerini gösteren minyatürlerde Padişah halılar üzerinde Bâbu’ssaâde 

önüne kurulmuş murassa (değerli taşlarla süslemeli) altın tahtında oturur, tahtın 

önünde serdar etek öperdi. Bu sırada tahtın iki yanında devlet erkanından iki kişi ile 

tahtın önünde asalarıyla kapıcılar yer alırdı. Tahtın arkasında revaklar altında da 

Enderun mensupları olurdu. 433 

                                                            
431“Cenaze törenleri, cülûs törenlerinden sonra yapılıp, cülûs töreni için toplânmış olan 

herkesin katılımı ile oluyordu. Gerekiyorsa, yeniden kefenlenip tabuta konuluyor ve cülûs   
töreninin yapıldığı yerde namazı kılınıyordu.” Bkz.: Tanındı, a.g.e., s. 318. 

432“Divan-ı Lûgat-it-Türk”de “Alkış” denilen dua ve sena’nın, Hükümdarları alkışlamak ve 
bunu bir usul ve kaide ile yapmak, bütün Türk devletlerinde görülen eski bir gelenekti. 
Büyük Selçuklularda ve Anadolu Selçuklularında “serhenk” denilen çavuşların alkış 
yaptıkları bilinmektedir. Ayrıntılı Bilgi için Bkz.: Uzunçarşılı, a.g.e., s.213, 295. Uzunçarşılı; 
Hammer’in Histoire de l’ordre des Assasins isimli eserinde “…Alkışın Abbasiler 
zamanında mevcut olduğunu ve oradan Bizanslılara geçtiğini...” yazmaktadır. “…ve 
Osmanlı tarihindeki alkışın ise Bizans’tan Osmanlılara geçtiği yazıyorsa da; hemen hemen 
bütün teşkilatını Selçuklular, İlhanlılar ve Memlûklular’dan  almış olan Osmanlılar, bu 
geleneği de aynı devletlerden almış olmalıdır…” diye bahsedilir. 

Ayrıca eski Türklerde, Şamanlıkta; Şamanın okuduğu “hayır dualar”a da alkış denir, 
şamandan alkış alan bir kimse dileklerinin yerine geleceğine inanır. Ayrıntılı bilgi için Bkz.: 
Nihal Atsız, “Gök Tanrı Dini”, Dinler, http://www.nihalatsiz.org/dinler.htm, (Çevrimiçi), 28 
Mayıs 2007. 

433 İ.H. Uzunçarşılı, a.g.e., s. 201. yazar eserinde Fatih Kanunnamesi ile ayrıntılı bilgi 
vermektedir: “…Bayramlarda Meydan-ı Divan’da taht kurulub, çıkmak emrim olmuştur. El 
öpüldükde vüzerâm ve kazaskerlerim ve defterdarlarım kafadarım olub duralar. Vüzerâma, 
kazaskerlerime, başdedefterdarıma ve nişancıya kendim kalkmak kanunumdur” dediği 
kuralı gereği Ramazan ve Kurban bayramlarında yineleniyordu. Bayram kutlamalarının 
başlamasından önceki Bayram gecesi, sarayın yolunu tutan devlet erkânı, ulemâ ve ocak 
ağaları, “leyle-i iyd-den sülüs-i leyl olıcak Bâb-ı Hümâyûn açılub dâmen bûs-ı padişahî 
içün” deyip, Kubbealtı revaklarda toplânırlardı. Bu sebeple Bâbu’sselâm’dan itibaren 
Kubbealtı’na doğru yolun iki tarafına seksen adet meşale yakılır, çavuşbaşı ile kapıcılar 
kethüdası da Orta Kapı önünde gelenleri karşılardı. Bayram gecesi ise, Mehteran büyük 
kösleri çalardı. İçeride de Hasoda’da padişaha, bayramlık kabaniçesi giydirilir, Enderun 
Meydanı’nda da Arz ağaları, kapu gılmanları, oda kethüdaları sıralar halinde dizilirlerdi. 
Padişah Bâbu’ssaâde ağasının refaketinde Bâbu’ssaâde’ye çıkar. Mehterhane’nin 
çalmasıyla da bayramlaşma işareti verilerdi…” diye bahsetmektedir. 
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Bu kutlamalardan bir gün önce de sarayın ikinci avlusunda ve Kubbealtı’ndaki Adil 

Köşkü’ne karşı durulup mehter çalınır ve “Arife Merasimi” yapılırdı. Bu Arife Divanı 

veya Arife Merasimi’nin XVII. yüzyılın ikinci yarısındaki uygulanması arasında 

farklılıklar bulunmaktadır. XVII yüzyılın başındaki merasim de; Arife günü öğle 

namazından sonra çavuşbaşı ile divan-ı hümayun çavuşları, alay meydanı denilen 

sarayın ikinci avlusunda, divan elbiseleri ve asalarıyla “Adil Köşkü” denilen 

padişahın makamına karşı saflar ve sıralar oluşturup, ayakta dururlar ve Mehteran 

da yüzleri Adil Köşkü’ne karşı gelmek üzere yerlerini alırdı. 434 

 

Bu törenlere, ikindi ezanından sonra “Fatiha duası” ile başlanırdı. Mehterhane 

çalmaya başladığında, çavuşlar arada bir alkış yaparlardı. Sonra divan 

çavuşlarından olan duacı çavuş, nazım ve nesir olan bir dua okur; bunun ardından 

çavuşlar da “amin” diyerek; Fatiha duası ile “Arife Merasimi” ile son bulurdu.  

 

Arife günü padişah rahatsızlandığı takdirde, taht üzerine konan sarığına karşı divan 

kurulup, merasim yapılır ve Ağa Camisinde “Aşir” okuyanlara “Atıyyeler” 

verilirdi.435 

 

Sarayın ikinci avlusunda “Arife Merasimi” yapılırken Enderun bölümünde de “Arife 

Divanı” olurdu. Padişah Has Oda kasrı meydanına konulan tahta oturup, burada 

Birun halkının tebriklerini kabul ederdi. Enderun tarihinin kaydından anlaşıldığına 

göre daha sonraki tarihlerde Taht-ı hümayun Arz Odası’nın önünde kuruluyordu.436  

 

                                                            
434 Uzunçarşılı, a.e., s. 201.  
435Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin Saray Teşkilatı, TTK, s. 201 – 211 dan; Fındıklılı 

Silâhdar Mehmed Ağa; Silahtar Tarihi, (H. 1139 / 1726), C. II, İstanbul, Devlet Matbaası, 
1928; s. 748 “…Sultan II. Ahmet ayaklarından rahatsız olduğu için Arife tebriğine  
çıkamadığı için sarıklı kavuğuna karşı tebrik merasimi yapılmıştı…” Bilgi için Bkz. 
Uzunçarşılı, a.g.e. 

436 Uzunçarşılı, a.e., s.201; Ülkü Altındağ, Enderun Tarihi, C. 1, İstanbul, 1977, s. 221. 
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XVIII. yüzyıl başlarında bayram tebrikleri; Bayram gecesinden itibaren başlıyordu. 

Sabah olurken Şeyh’ül-islâm ve son olarak da Sadrazam geliyordu. Bu arada 

Hazine’de muhafaza edilen altın taht Bâbu’ssaâde önüne kuruluyordu. Sabah 

padişah önce Hasoda mensuplarının tebriklerini kabul eder sonra Hasodadan çıkıp, 

Bâbu’ssaâde’ye gelir ve bu sırada padişahın imamı dua ederdi. Padişah tahta doğru 

yaklaşırken çavuşlar alkış tutardı. Kapıcıbaşlarının asalarıyla tahtın önündeki 

yerlerini almalarından sonra törene başlanırdı. Önce padişahın hocası, sonra Kırım 

hanzadeleri, nakibüleşraf, şehzadeler hocası, Divan-ı Hümayun’ dan çıkarılıp gelen 

sadrazam ve hükümet erkanı etek öper ve merasim orada hazır bulunanların 

tebrikleri ile devam ederdi. Merasim, teşrifatçının en son etek öpüşüyle son bulurdu. 

Padişah tebrikten sonra Bâbu’ssaâde’den içeri girip, elbise değiştirir ve camiye 

gidecek alayın hazır olduğu haberi üzerine, bayram namazına gitmek üzere 

mücevherlerle süslü atına binerek alayla bayram namazı için camiye giderdi. 437 

  

Bâbu’ssaâde’de yapılan diğer törenler içinde yer alan elçi kabul törenlerinde ise 

Padişaha gelen elçiler ve hediyeleri Bâbu’ssaâde’den geçirilerek Arz Odası’nın 

önüne götürülüyorlar; savaşa gidecek olan sadrazam veya serdarlık payesi verilmiş 

kişiye ise Bâbu’ssaâde’nin önünde Sancak-ı Hümâyun’un törenle teslimi yapılıyordu. 

Büyük seferlere çıkılmadan önce ordu bayrağının Sadrazam ve Seraskere verilerek 

savaşa götürülmesi gelenekti. Sancak Kutsal Emanetler Bölümü’ndeki özel yerinden 

çıkarılıp, Bâbu’ssaâde’nin önüne dikiliyor ve burada bir tören yapılıyordu.438 Ender 

ve çok özel durumlarda padişahların “ayak divanı” adı verilen olağanüstü 

durumlarda kurulan divanlarda da Padişahın tahtı yine Bâbu’ssaâde önünde 

kuruluyordu. Yapılan törenlerden biri diğeri olan “Hilât Merâsimleri”nde ise; Osmanlı 

padişahları herhangi bir kimseyi mükafatlandırmak için hilât veriliyordu.439  Bu 

kişilere elbise veya kürk giydirilip, kılıç kuşandırılıyor, bazen at da hediye ediliyordu.  

                                                            
437 Uzunçarşılı, a.e., s. 201 - 211. 

438 Eldem - Akozan, a.g.e., s. 23. Günümüzde sancağın dikildiği yuva döşeme taşında yer 
almaktadır. 

439Pakalın, a.g.e., s.360, ayrıca a.y., s. 833 - 834,  . “Hilât üste giyilen elbiselerden birinin (bir 
çeşit kaftanın) adıdır. Hilât, onu giyecek kimsenin sıfatına ve mevkiine göre değişirdi. 
Vezirlere seraser kaplı samur kürk, diğer devlet erkanına ise sadece hilat giydirilirdi. Hilâtı 
padişahlar sarayda, sadrazamlar da Bâb-ı Âlî’ de giydirirdi. Kendilerine memuriyet 
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Minyatürler bayram ve cülus günlerinde bu revakın etrafında yapılan törenlerin 

havasını canlı bir şekilde yansıtırlar. Bu önemli günlerde görkemli halı ve perdeler 

çevreyi süsleme amacıyla depolardan çıkarılırdı. Değerli taşlarla donanmış atlar 

soldaki revakların önüne dizilir, yeni Divanhane önünde de mehter çalardı. Değerli 

taşlar kakılı altın taht ise ağırlığı 150 kilodan çok çeken ünlü halıyla üçüncü avludaki 

hazineden çıkarılıp getirilirdi. Bu ağır ipek halıyı taşıyan iç oğlanı taşırdı. Sonra 

üçüncü avluda düzenlenen perde ve pilav yarışına Yeniçerililer katılırdı. Bu 

yarışmayı XVII. yüzyıl Fransız elçisi Pierre Girardin, Bobovi’den aldığı bilgiye 

dayanarak betimlemektedir: 440 

 

“Yarışmacıları halı taşırken görmek için bütün arkadaşları koğuşlarından çıkar, bu 

arada taşıyıcı yüreklendirmek için bir askeri mızıka davul, fifre ve borazan çalarak 

bir konser verir, bütün içoğlanları da “Allah, Allah kuvvet vire” diye bağırarak cesaret 

verirler. Bu anılarıma kaynaklık eden biri bana bu yiğit taşıyıcılar arasında halının 

ağırlığını az bulup, üstüne bir de saray cücesi oturtan birini gördüğünü 

söylemiştir.“441 

 

İkinci ve üçüncü avluların sessizliği ve sıkı disiplini altındaki düzeni, sadece bu nadir 

şenliklerde tezahürat yapan içoğlanları ve mehter müziğiyle bozulurdu. Normal 

günlerde Üçüncü Kapı’nın eşiğinden geçildiğinde girilen dünyada hâkim olan 

sessizliğin ölüm sessizliğinin olduğunu söylemiştir Girardin ve ayrıca Bâbü’s-sa’âde 

ile ilgili olarak “Bu avluya Bâb-ı ‘Âli, Bâb-ı Hümâyûn, Ârz Kapısı, ve Bâbü’s-sa’âde 

gibi çeşitli adlar verilen Üçüncü Kapı’dan girilirdi. Kapının ardındaki Dârü’s-sa’âde 

(Saadet Evi) denilen ve girilmesi yasak olan Sultanın yaşadığı mekâna geçişi 

sağladığı için isimler arasında en çok Bâbü’s-sa’âde tercih edilirdi. Bu isim Sultanın 

                                                                                                                                                                         
verilecekler, teşrifat dairesine resmi tezkere ile davet olunur ve teşrifatçı önlerine düşerek 
sadrazamın huzuruna götürürdü. Sadrazam ayakta olduğu halde, teşrifatçı tarafından 
padişahın emri okunduktan sonra, vazifenin memura verildiğini ilan eder ve hilât 
giydirilirdi.” Bilgi için Bkz.: Necipoğlu, a.e., s. 53.  

440 Necipoğlu, a.g.e., s. 53. 
441 Necipoğlu, a.e., s. 33. 
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özel sarayının hizmetkârlar, cariyeler, sürekli akan çeşmeler, bahçeler ve köşklerle 

cennete benzediğini ve kutsanmış olduğunu”442 anlatıyordu. 

 

Mimari sembolizm 
 

Bâbu’ssaâde’nin gerek taşıyıcı sistemi gerekse de “otağı” hatırlatan üst yapısıyla ve 

önündeki sakıfın yer alması mimari olarak yer aldığı mekânda padişahın varlığını 

temsil etmektedir. Bunların “otağ-ı hümâyunları” hatırlatan biçimde tasarlanması, 

kökleri Orta Asya step imparatorluklarına kadar giden bir hükümdarlık simgesinin 

Osmanlı döneminde de canlı tutulduğunu kanıtlamaktadır.  

 

Bâbu’ssaâde’de yer alan sakıfın hemen altında bulunan ve sultanın oturduğu tahtın 

tavanı üzerinde asılı olup, mekânın orta kısımdan sarkan top askının ise eski 

dönemlerden beri evreni simgelediği bilinmektedir. “Kubbe” ve kubbeden sarkan 

“Top Askı” gibi nesnelerle Sultanın bulunduğu mekân arasındaki ilgisi 

vurgulanmıştır. Bu sebepten Tanrının yeryüzündeki gölgesi sayılan sultanın gücünü, 

gök kubbedeki güneş gibi parlak olan cihan padişahının yapıdaki mimari öğelerle 

ifade edildiği söylenebilir. 

 

Sarayda mimariye yansıyan saltanat ile ilgili bütün simgesel değerlerin en fazla 

yoğunlaştığı yer olan Bâbu’ssaâde’nin mimarisindeki bütün bileşenleri ile 

simgeselliği bir araya toplamış olduğu; sadece  mimari anıtsallığı görünümü ile değil, 

büyük bir imparatorluğun yönetim merkezi sayılan Sarayın ve bu merkezin başladığı 

nokta olarak hükümdarın gücü ve hakimiyetini önünde yapılan ihtişamlı törenleri ile 

yansıtan bu önemli yapısının kubbe, saçaklı sakıf, selsebilli çeşmeler ve 

kitabelerinin içeriği gibi değerlerle ifade edilmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır. 

 

                                                            
442 Necipoğlu, a.e., s. 33. 
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Saraydaki teşrifat içinde en önemli törenlerin yapıldığı yer olan Bâbu’ssaâde’nin 

Sultanın üstün gücünün sergilendiği mimarisi ve sadeliği içinde gizlenmiş olan 

mimari simgeselliği ile aynı simgeselliği paylaşan kitabelerinin bir bütünlük içerisinde 

birleştirildiği görülmektedir. İhtişamlı, zengin ve gösterişli törenlerin yapıldığı Sarayın 

en önemli kapılarından biri olan Bâbu’ssaâde’de Sultanın Saltanattaki büyük 

rolünün, din ve devlet arasındaki hanedanlığın önemli ve birleştirici kuvvetinin de 

ihtişamlı törenlerin yer alması kadar bu ihtişamın mimarisinde de vurgulanmak 

istendiği anlaşılır. 

 

Başta da değinildiği gibi Bâbu’ssaâde’nin yerinin seçimi ve bulunduğu arazinin en 

yüksek noktasının üzerinde yapılması gibi özellikleri bu mevkiinin önemini 

vurgulamaktadır. Topkapı Sarayı’nın en yüksek noktasında olması Padişahın 

makamının büyüklüğünü göstermektedir.  

 

Üçüncü Kapı iç (enderûn) ve dış (birûn) Sarayın arasındaki karşıtlığın en güçlü bir 

biçimde açığa vurulduğu noktaya konmuştur. Enderûn ve birûn arasında sarayın 

ayrım çizgisini belirten Bâbu’ssaâde’nin ardındaki her şeyi bir gizlilik örtüsü 

sarıyordu. Her iki alanında kendi ayrı kuralları ve hiyerarşileri vardı. Kapı bu önemli 

mekân ve teşkilat sınırını belirliyor ve üçüncü avluya girişi Fatih Kânûnnâme’siyle 

yasa olmuş kurallara göre denetliyordu. Anıtsal mermer revaklar ardındaki altın 

yaldızlı kubbeli giriş mekânı, dışarıya görkemli bir saray cephesinin görünümünü 

yansıtıyordu. Bâbu’ssaâde müstahkem kalelerinkine benzeyen ilk iki girişten farklı 

olarak rahat ve görkemli bir sarayın girişiydi. Sultanın Akağalarının koruduğu girişine 

ilk girişlerdeki gibi silahlar konulmamıştı. Burada halılar ve değerli taşlarla ışıldayan 

altın dokumalı kumaşlar asılıydı. Gerçek Saray-ı hümâyûnun başladığı yeri bu kapı 

belirtiyordu.443 

 

Sultanın törenlerde Bâbu’ssaâde’de oturması sultanın ilk kez halk içine çıkma 

geleneğine kadar uzanmaktadır. Sultan II. Mehmed’in  tören ve ziyafetlere her 

                                                            
443 Necipoğlu, a.e., s. 33. 
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zaman Promontorio’nun “kurşun çatılı görkemli mükemmel bir revak” diye sözünü 

ettiği Üçüncü Kapı önündeki mermer sütunlu revak altında katıldığından 

bahsetmektedir. Promontorio’nun deyimine göre; Fatih, bu revakta “göz kamaştıran 

yüksek bir tahtta (sedia) otururdu.” 444 

 

Spandugino’nun ise Şehzade Cem’in tutsaklığı sırasında II. Bayezid’in zorunlu 

olarak halk içine çıktığı günleri tasvir eden sözleri Sultanın Üçüncü Kapı’nın 

revağına çıktığını doğrulamaktadır. Bâbu’ssaâde ve yanlarındaki revakları için 

“avlunun en ucunda olan mermerden yapılmış anıtsal bir koridor”445 diyen yazar, 

şunları ekler: “hatırlarım; Yunanistan’dan kovulan efendim Manuel Palaeologos da 

yıllar önce aynı yerde otururdu. Sultanın özel dairesine girilen bir kapısı olan bu 

bölümde Türkiye’de Sultandan başka hiçbir bey oturamaz” 446 Bu sözler sultanın 

buradaki makamının önemini açıkça göstermektedir. 

 

Bâbu’ssaâde üzerinde yer alan kitabelerin de anlamsal açıdan bir takım simgesel 

ifadeler içerdiği ve yer aldığı kapının önemini vurguladığı açıktır. Bâbu’ssaâde’nin 

Arz Odası’na bakan iç kapısı üzerindeki dikdörtgen levhada “(Hikmetlerin başı Allah 

korkusudur) anlamına gelen Arapça; “Ra’sü’l-hikmete mahâfetullah” 447 yazılıdır. Bu 

ifade de belki de padişah’ın verdiği kararlarda adaletli davranması ve merhametli 

olması hatırlatılmak istenmiştir.  

 

 “Arz kapısı” ve “Taht kapısı” da denilen ve Sarayın üçüncü kapısı olan 

Bâbu’ssaâde’nin girişi üzerinde Kur’an’ın Neml Suresi, 30. Ayeti yazılmıştır. 

“Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla” diye başlayan ayetin anlamı “Şüphesiz o 

mektup Süleyman’dan gelmektedir” Buradaki ayette Süleyman peygamberin ismi 

geçmekle hem hükümdar kişiliği, hem de kendisinin peygamber olarak ilâhi kimliğini 

birleştiren yapısı, Osmanlı sultanlarının da Süleyman peygamberin aynı kimlik ve 

                                                            
444 Necipoğlu, a.e., s. 33. 
445 Necipoğlu, a.e., s. 33. 
446 Necipoğlu, a.y. 
447 Kur’an’dan.” Ra’sü’l-hikmete mahâfetullah” 
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özelliklerini örnek alarak iktidar ve gücünü ortaya koymak istemesinden ileri 

gelmektedir. 

  

Bâbu’ssaâde’nin ön kapı kemerinin ortasında yer alan Sultan Mahmud’un tuğrası 

üzerindeki 15 beyitlik bir tamir kitabesinin (H. 1188 /1774) bahsettiği içerikte 

genellikle Bâbu’ssaâde’yi, sultanı ve saltanatını öven anlamlar bulunmaktadır. 

Kitabenin metninde yer alan beyitlerde ise Bâbu’ssaâde’nin devlet yönetimindeki ve 

saray teşrifatındaki ayrıcalıklı yeri vurgulanmıştır.  

 

Divan’ın toplantı günlerinde Saraya törenle giren Sadrazam tarafından, bu yapının 

önüne gelinerek selâmlanması da bu kubbeli yapının Sultanın varlığını ve kudretini 

ifade eden simgesel bir anlam taşıdığını gösteren en belirgin davranış örneğidir.  

 

Topkapı Sarayı Müzesi’nde bulunan Sultan III. Selim’in Bâbu’ssaâde önündeki bir 

muayedesini tasvir eden tabloda448 Bâbu’ssaâde’nin sağında ve solunda simetrik 

olarak mimariye eklenen selsebillerin ise Kırım Hanedanlığı’nın Saraylarında da ve 

Saray’daki Sultana ait mekânlarda görüldüğü gibi ve Osmanlı’da tahta geçen 

sultanlar için cülûs duasında ifade edildiği tahta oturan yeni padişahın saltanatındaki 

kolaylık, bereket dileyen bir amaçla yapılmış olduğu söylenebilir. Bu arada Osmanlı 

döneminin birçok çeşme, sebil, selsebil, havuz gibi çeşitli su yapılarının kitabelerinde 

de suyun simgesel yönüne değinilmekte, bunların bir kısmının aynı simgesel 

yaklaşım bulunmaktadır.  

 

                                                            
448Süheyla Murat-Emine Bilirgen’den; Topkapı Sarayı Hazine-i Hümayun, Kültür Bakanlığı 

Yay., İstanbul, 2001, s. 28. Resim: VIII. Anonim olan sözkonusu yağlı boya tabloda 
(boyutları: 2.06 x 1. 52 m.) Bâbu’ssaâde önünde Sultan III. Selim’in Bayram Töreni, Sultan 
III. Selim Dönemi (1789-1807)Topkapı Sarayı Müzesi Resim Koleksiyonu:17/163, 
Kapıdağlı Konstantin’e atfedilir, 1789 civarı.  



 

170 
 

Sultanın bulunduğu ve devlet büyükleri ile görüştüğü mekânlarda su motifinin 

kullanılması da çok yaygındır.449 Suyun bu önemli mekânlarda yer alması mekânı 

güzelleştiren ve ferahlık getiren bir özellik olmasından öte özellikle Sultanların 

bulunduğu mekânlarda daha önceki Türk Saraylarının yapıldığı yerleşim düzeninde 

su ve nehir gibi imgelerin bulunması da, Sultanın Karaların ve Denizlerin Sultanı 

olduğunu hatırlatan bir simgeyi ifade ettiğini göstermektedir.  

 

Suyun ve ejderli su kaplarının daha önce de bahsedildiği gibi saltanat ve özellikle 

Cülûs törenlerinde kullanıldığını gösteren minyatürlerde de karşımıza çıkan sultanın 

saltanatında uzun ömürlü bir saltanat ile güç ve iktidarını simgeleyen simgesel 

değerlerle kullanıldığını söyleyebiliriz. 

 

Servi ağacı motifinin bir inançla ilgili bir simgesellik içinde kullanıldığı Osmanlı 

döneminde, Osmanlı hanedanının saltanat törenlerinin yapıldığı ve Padişahın 

Saltanatının başlangıcı olan mekânında kullanılması da ağaçların güzellik katan ve 

cenneti hatırlatan görüntüsünün ötesindedir. Bâbu’ssaâde’ye doğru uzanan yolun iki 

kenarı boyunca, aynı hizada arka arkaya sıralanan serviler, yaz ve kış yapraklarını 

dökmeden, sürekli yeşilliği, yüceliği, dümdüz yükselen doğruluğuyla ve eğilmeyen 

yapısıyla Padişahın saltanatının devamlılığını, uzun ömürlü olmasını ve hiçbir şeye 

eğilmeyen bir devletin yüce lideri olması gibi bir takım simgesel ifadelerle 

açıklanabilir. Ayrıca Topkapı Sarayı’nda Arz Odası’nda bulunan bayramlarda ve elçi 

kabul törenlerinde padişahın Taht örtüsü olarak kullanılan (murassa) değerli taşlarla 

süslemeli örtüsünün450 üzerinde de görülen mücevherli servi motifleri 451  saltanat ve 

taht çizgisini simgeleyen aynı karakterde hazırlanmış imgeler olmalıdır. 

                                                            
69 Günümüzde var olmayan sarayın sahildeki köşklerinden olan Yalı Köşkü’nün, Mouradja 

D’Ohson tarafından yayınlanan resminde de; sultanın tahtının önünde çağlayan ve 
kademeli havuz hemen tahtın ayaklarından başlayan selsebilli mimari bulunmaktadır… 
“Padişahlar, burada zaman zaman devlet büyüklerini ve yabancı devlet elçileri de kabul 
etmişlerdi. Bu nedenle Yalı Köşkü’nün bazen Arz Odası görevini de yüklendiği 
görülmektedir…” Bilgi için Bkz.: Eldem, a.g.e., s. 68.  

450  Kapıdağlı Konstantin, Yağlı Boya Resim. (TSK. Env. No. 2/ 761 - 762). 
451 Servi’nin süsleme motifi olması yanında, koruyuculuk ve kutsallığı ile ilişkili olduğu 

düşünülerek Asur döneminden günümüze kadar kullanılan servi ve servi kozalaklarını 
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Ayrıca Bâbu’ssaâde’nin arkasında bulunan cephede duvarların üzerinde üç büyük 

yuvarlak ahşap levha üzerinde Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşundan itibaren 

Osmanlı padişahlarının isimleri ile birlikte saltanat dönemleri, cülûs ve vefat tarihleri 

yazılı olması ve Arz Odası’nın hemen karşısına gelen duvarda bu levhaların yer 

almasıyla Osmanlı yüksek bürokrasisine ve Arz Odası’nda huzura çıkan elçilere, 

hanedanın köklü geçmişi, meşruiyeti ve sürekliliği vurgulanmak istenmiş olmalıdır. 

 

Taht’a çıkışları ve eski padişahın cenaze namazının zaman zaman bu mekânda 

kılınması da bu levhaların burada bulunmasının ilgisiz olmadığını göstermektedir. 

 

Sonuç olarak padişahla birlikte devletin gücünü ve bağımsızlığını gösteren cülûs 

törenlerinin bütün Osmanlı tarihi boyunca en önemli resmi tören olarak 

gerçekleştirildiği Bâbu’ssaâde’nin mimari özelliklerinde ve mimari detaylarında 

süsleme olarak görülen simgeselliğinin, tahtta oturan Sultanın saltanatındaki güç ve 

iktidar temasıyla ilgisi olduğu anlaşılmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                         
hatırlatan motifler, nazara karşı ve kötülüklere karşı koruyuculuk fonksiyonları ile Osmanlı 
padişahlarının kaftanlarında ve kullandıkları eşyalarda da karşımıza çıkmaktadır. (TSK. 
Env. No. 13/ 216) Kemha Çocuk Kaftanı, 17. yüzyılın ilk yarısı, kırmızı ipek zeminin zerinde 
madalyonlar içinde servi ağaçları vardır. Servinin düzgün ve uzun biçimi ile Kur’ an’daki 
Arapça yazılış tarzı ile Allah yazısındaki Elif’e benzemesi, Osmanlı döneminde Vahdet’i 
Vücud’ un yani (Allah’ın Birliği)nin bir işareti olarak kabul edilmiştir.. Daha ayrıntılı bilgi için, 
Bkz.: Cevdet Çulpan, Serviler I, İstanbul, 1961, s. 75.  
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2.4. Arz Odası Kapıları 

2.4.1. Girişin Sağındaki İlk Kapı “Pişkeş Kapısı” 
 

Konumu 
Üçüncü avlunun girişinde bulunan Arz Odası’nda yer alan iki kapıdan girişin sağında 

yer alan ilk kapı “Pişkeş Kapısı”dır.452 Bâbu’ssaâde’nin arkasında bulunmaktadır. 

Yabancı elçilerin getirdiği hediyelerin konulduğu yer olması sebebiyle kapıya “Pişkeş 

Kapısı” ismi verilmiştir. (Resim 129)  
 

Bâbu’ssaâde’nin arkasında yer alan Arz Odası’nın bulunduğu üçüncü avlunun 

sağında ise Enderun Okulu, Meşkhane, Seferli Koğuşu, bugün Hazine Dairesi 

olarak kullanılan Fatih Köşkü, Sultan III. Selim’e ait bir hamam kalıntısı, avlunun sol 

tarafında da Silahtar Hazinesi, Kutsal Emanetlerin saklandığı dört kubbeli Hırka-i 

Saadet Dairesi yer almaktadır. 453  

 
Tarihçesi 
 

İnşa tarihine ait kitabesi olmayan Arz Odası’nın fermanlarda ismi “Padişah Makamı” 

anlamında “Südde-i Saadet”, “Serir-i Saltanat” “Makam-ı Muallâ” veya “Atebe-i 
Seniyye” 454 olarak bilinmektedir. Ayrıca çeşitli dönemlerde yapıya “Arzhane”, 

“Arzhane-i Hümâyun”, “Arz Divanhanesi” isimleri verilmiştir.  

 

 

 

                                                            
452 Yabancı elçilerin getirdiği hediyeler konulduğu için kapıya bu isim verilmiştir. Bkz: S.Hakkı  
  Eldem, Köşkler ve Kasırlar, A Survey of Turkish Kiosks and Pavilions, vols.I., İstanbul, 
 1969-1973, s.129 
453 Necdet Sakaoğlu, a.g.e., s.148 
454 Sakaoğlu, a.e., s. 148 
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3.4.2. Girişin Sağındaki İkinci Kapı “Arz Kapısı” 

 

Arz Odası’nın sağdan ilk kapısına ise “Arz Kapısı” ya da “Maruzat Kapısı” 

denilmiştir. Bu kapı da Pişkeş Kapısı gibi Bâbu’ssaâde’nin arka yüzüne bakan 

kısmında yer almaktadır (Resim 102, 129). Arz Odası’nın ön cephesinde yer alan 

diğer Pişkeş kapısı ile aynı eksen üzerinde düzenlenmiştir 
 

Yapıdaki en önemli tamir ve değişiklik ise yukarıda bahsi geçen yangından sonra 

Sultan Abdülmecid tarafından yaptırılmıştır. Arz Kapısı’nın iki tarafında yer alan 

tuğralar ile bu tamir açıkça belirtilmektedir. Ana giriş kapısı olan Arz Kapısının iki 

tarafında bulunan Sultan Abdülmecid’i öven tuğra biçimindeki mermer kitabeler de 

1856 (H.1273) yangınından sonraki onarım sırasında konulmuştur.455 

 

Arz Kapısı’ nın yer aldığı yapının, Sarayın ilk yapılarından olduğu ve kapısının da 

XV. yüzyılda Fatih Sultan Mehmed döneminde (1451- 1481) yaptırılmış olduğu 

tahmin edilmektedir. İlk yapıldığı dönemlerde ahşap direkleri olan yapının etrafındaki 

revak değişmiş, sadece kagir dış duvarlar kalmıştır. 456 XVI. yüzyılın başlarından 

XIX. yüzyılın sonlarına kadar çeşitli onarımlar geçirmiş olan yapının mimarisinde 

fazla değişiklik olmamakla birlikte, dıştaki geniş saçakların süslemeleri ile kapılar 

ayrıca iç ve dış duvar kaplamaları, kubbe süslemeleri ve yer döşemeleri gibi 

parçalar bütünüyle değişmiştir.457  

 

Yapının tarihinin tespit edilebilen en eski bölümü, Kanunî Sultan Süleyman 

dönemindeki dış kapının yanına ilave edilmiş olan çeşmesidir. Aynı dönemde yapı 

taşıyıcı sistem dışında büyük oranda yenilenmiştir. Yapının Bâbu’ssaâde’nin arka 

yüzüne bakan cephesindeki giriş kapısının sağında bulunan bu mermer çeşmenin 

üzerindeki manzum olarak düzenlenmiş kitabesinden de Kanuni Sultan Süleyman 

tarafından yaptırıldığı anlaşılır. Çeşmenin mermer kabartma süslemelerinin üslubu 
                                                            
455 Eldem, a.e., s. 81 
456 Sakaoğlu, a.g.e., s. 148   
457 Eldem, a.g.e., s. 84 
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ve görünüşü Kanunî Sultan Süleyman döneminde yapılmış olabileceğini 

göstermektedir. 

 

XVI. yüzyılda binanın geniş revak bölümünün zemini ve duvarlarının silme hizasına 

kadar dıştan renkli mermerlerle kaplı olduğunu bilinmektedir. Aynı biçimde binanın 

ön tarafındaki büyük pencerenin üzerinde ve sütun kemerlerinin arasındaki 

boşluklarda yuvarlak ve renkli mermer süslemeler günümüze kadar ulaşabilmiştir.458 

 

Yapının dış kısmında ön cephede Sultan III. Ahmed’in imzasını taşıyan mermer 

kitabeye ve 1723 tarihli sülüs yazılı “Besmele”ye göre; Enderun’da da çeşitli 

onarımlar yaptırdığı anlaşılan Sultan III. Ahmed’in, Arz Odası’ nı da tamir ettirmiş 

olduğu anlaşılmaktadır. 459 

 

1856 (H.1273) yılında yapı yanmıştır. Yangından sadece baldakinin iç 

kenarlarındaki lake süslemeler, kapı dışındaki Kanuni çeşmesi ile binanın XV. 

yüzyıldaki bünyesini yansıtan Bursa kemerli nişler günümüze ulaşabilmiştir. 460  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
458 Sakaoğlu, a.g.e., s. 148 
459   Sakaoğlu, a.e., s. 148 
460  Eldem, a.g.e., s. 81 
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2.4.3. Arka Cephedeki Taç Alınlıklı Kapı 
 
Arz Odası’nın Sultan III. Ahmed tarafından yaptırılan (1718 / 1719) Enderun 

Kitaplığı’nın arka yüzüne bakan kapısı taç alınlıklı bir kapıdır. Bu kapı Sultanın 

kullandığı kapıdır.  

 
Sarayda yer alan Albüm Arşivi’nde yer alan resimlerden 461 Arz Odası’ndaki arka 

cephesinde yer alan Sultan’a ait taçlı girişin mermer taç kapının, mermer girişinin 

Kubbealtı’nın kubbeli iki mekânı arasında bulunan diğer taçlı girişin arkasına 

konulduğu anlaşılmıştır. 

 

Arz Odası’nın arka tarafındaki Padişahın girişine ait kapısının üzerinde de Sultan IV. 

Mustafa’nın tuğrası ile 1807 tarihli kitabesi vardır.462 Ön cephedeki kapının iki 

yanında yer alan renkli çini panolar ise XIX. yüzyıldaki onarımlarda buraya 

yerleştirilmiş olmalıdır. 463 
 

Kitabeler 464 
 
Arz Odası kitabeleri Osmanlının beş padişahının isimlerini (Kanuni Sultan 

Süleyman, Sultan III. Ahmed, Sultan IV. Mustafa, Sultan III. Mahmud ve Sultan 

Abdülmecid) vermektedir.  

 

Asıl giriş kapısı olan Arz Kapısı üzerinde Sultan III. Ahmed’in yazısıyla, (1724/ 

H.1136) tarihi ve besmele bulunmaktadır. (Resim 129). 

 

                                                            
461 Topkapı Sarayı Arşivinde, Fotoğraf Albümleri olarak yer alan resimler Kubbealtı ve Arz 

Odası Resimleri içinde yer almaktadır. 
462 Eldem, A.e., s. 81 
463 Sakaoğlu, a.g.e., s.148 
464 Eldem, a.g.e., s. 81 
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“Arz Kapısı”nın iki yanındaki çini bordürlerin yukarısındaki tuğra biçimli dizeler ise 

Abdülmecid döneminde yapılmıştır. (sağda) “Şehriyâr-ı pür-kerem zıll-ı cenab-ı 

Kibriyâ”, (solda)” Hazret-i Abdülmecid Han, el-muzaffer daimâ” yazılıdır.(Resim 129) 

Yukarıdaki bu iki mısranın anlamı: 

 

“İhsan ve En’am sahibi, Allahın gölgesi padişah 

Daima muzaffer olan hazret-i Abdülmecid Han” dır. 

 

Sultan III. Ahmed’in eseri olan ve yine Maruzat Kapısı - Arz Kapısı’nın üstünde 

bulunan celi sülüs kitabede ise:  

“Bismillâhirrahmanirrahîm 

Ketebe Ahmed bini Mehmed 

1136-1723”   yazılıdır. 

 

Arz Odası’nın ön cephesinde sol taraftaki ikinci kapı olan “Pişkeş Kapısı” üzerinde 

ise usta bir hattat olan Sultan II. Mahmud’un 1810 (H. 1225) tarihli celi sülüs yazılı 

bir levhası bulunmaktadır. Yazının metni şöyledir:  

“Hasbin Allah ve ni’mel-vekîl 

Ketebe Mahmud bini Abdülhamid Han” 

1810/1222  (Resim 129) 

 

Arz Odası’nın Sultan IV. Mustafa tarafından yenilendiğini gösteren arka kapı 

üzerinde bulunan ve üzerinde de Sultan IV. Mustafa tuğrası olan kitabenin (1807/ 

H.1222) ise metni şöyledir: 

“Haşredek mâ’mur olup bu dergeh-ı şevke -nümâ 
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Kıble-i-hâcet ola şâhân-ı dehre da’imâ 

Tâkına cevherle târihin yazar sır kâtibi 

Arz Odasını kıldı nevbünyâd Sultan Mustafa” 1807/ H.1222  

 

Yapının Bâbu’ssaâde’ye bakan cephesinde, cephenin sağında yer alan çeşme 

üzerindeki Farsça kitabenin metni ise: 

 

“Sultan-ı cihan-bân Süleyman-ı zaman 

Serçeşme-i cûd ü adl ü bahr-i ihsan 

İn çeşme binâ be-hayr-i ihyâ fermud 

Çün âb-ı hayat ez pey-i ehl-i Divan” 

 
 

Bu kitabedeki metnin anlamı: 
 

“Cihana sahip Sultan zamanın Süleymanı” 

“Bu çeşmeyi divan ehline yolu üzerinde su vermek için ihya ile inşasının emretti.” 
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Görsel Belgeler 
 

Arz Odası’ndaki elçilerin kabul sahneleri ile ilgili birçok görsel belge bulunmaktadır. 

Bunlardan 1558 tarihli Süleymanname’de,465 revaklı bir avlunun gerisindeki iç 

mekânda, padişah ortada tahtta otururken Arz Odası gösterilmiştir. Aynı eserin bir 

sayfası olan y. 332 a’ da görünen bir diğer sayfasında ise Arz Odası’nda ise sağdaki 

Arz Kapısı görülmektedir.466 Mavi-beyaz altıgen çiniler arasında görülen altın 

yaldızla bezeli, üçgen lacivert çiniler ve minyatürdeki kapı da dikkati çekmektedir. 

Bâbu’ssaâde’ye bakan üçüncü kapı görünmemektedir, bunun yerine hediyelerin 

gösterildiği pencere yapılmış olmalıdır. 467  

 

938 (1581) tarihli Şehname-i Selim Han468 daki bir minyatürde sahnenin sol 

tarafında, orta kısımda görülen Arz Odası’nın mimari cephesi, iç mekânı dış 

bölümden ayırır.  

 

1584 tarihli Lokman’ın eseri Hünername’de469 Bâbu’ssaâde’nin revaklı sütunları 

arkasında Arz Odası’nın şematik planında taht yapının içinde köşeye alınmış 

görünmektedir. (Resim 112) 

 

                                                            
465 Arifî, Süleymanname, TSMK, H. 1517, y. 332, 337a, 471b, 498b, y. 519a, 603a 
466 Bu kapı Sünnet Köşkü’nün gömme çinili mermer kapısına çok benzemektedir. Sünnet 

Odası’nda bulunan çok özenli mermer söveli ve gömme çinili kapı da Arz Odası’ndan 
gitmiş olabilir. Bkz.: Reha Günay, Süleymannâme Minyatürlerinde Mekân ve Anlatım 
Teknikleri, Topkapı Sarayı Müzesi, Yıllık 5, İstanbul, 1992, s.114 

467 Masraf defterlerine göre bu pencerenin korkuluğu altın yaldızlıdır. Bir başka açıklamada 
ise hediyeler Arz Odası’nın “Pişkeş Kapısı” önüne konur ve Sultan içeri girerken görmesi  
sağlanırdı. Bkz.: Eldem, a.g.e., s.85 

468Lokman, Şehname-i Selim Han, TSK. A.3595, s.53b, 54a; Şehinşahname I, İ.Ü. 
Ktp.F.1404, s.41b-42a de kabul sahnesi aynıdır. Aynı motif H.1339, s.247b de de görülür. 
Bkz.: Zeren Akalay, Sarayda Kabul Sahneleri, Şehnameler ve Gaznameler, s. 333 (Bu 
eser için Bkz: F. Karatay Farsça Yazmalar Kataloğu, no.788. I.Stchoukine La Peinture 
Turque, s. 66,114 - 115, pl.XXVIII-XXX) 

469 (Şehinşahname-i Murad-ı Salis) Sultan III.Murad Şehinşahnamesi, C.II, TSMK, H., B.200, 
H.1001-1006/ 1592-1597 , İkinci avluda Bâbu’ssaâde ve Arz Odası, İran elçisinin Sultan III. 
Murad’a armağan sunması, Zeren Akalay’dan, “Tarihi Konularda Türk Minyatürleri, Sanat 
Tarihi Yıllığı, III, İstanbul (1969-70), s.151.  
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1586 tarihli Johannes Lewenklau Albümünde470 Ali Mevaid, Sultan ve maiyeti ile Arz 

Odası’nın içindeki tören sırasında sultan yaşmaklı ocağın sol kenarında tahtında 

oturmaktadır. Ocağın iki yanında tavandan iki top askı sarkmaktadır (Resim 115). 

 

1001 - 1006 (1592 - 97) tarihli yine Lokman’ın eseri olan Şehinşahname II’ de 471 iki 

sahne halinde düzenlenen sayfaların birinde Kubbealtı ve ikinci avlu, diğerinde ise 

revaklı avlu ile biraz gerisindeki Arz Odası görülmektedir. (Resim 118) Bir diğer 

sayfasında ise 472 Sultan III. Murad’ın Fas Elçilerini Kabulü tasvir edilmiştir. 

Bâbu’ssaâde’nin revaklı yan kanatları altında Arz ağaları oturmuş, Arz Odası’nda ise 

Sultan tahtında gösterilmiştir. (Resim 119). 

 

Yabancı ressamlarda eserlerinde elçi kabullerinin yapıldığı Arz Odası’nı 

resimlemişlerdir. XVIII. yüzyılda Fransız ressam Jean-Baptiste Vanmour’un473 Sultan 

III. Ahmed’in Büyükelçi Calkoen’u Topkapı Sarayı Arz Odası’nda kabulünü gösteren 

resimde 474 Arz Odası’ nın iç mekânı tasvir edilmiştir. 

                                                            
470 Ali Mevaid, Sultan ve maiyeti, Johannes Lewenklau, Avusturya Nationalbibliothek Viyana 

Codex undo bonensis, 8615-1586, Arz Odası. Bkz.: Necipoğlu, a.g.e., Levha 39,  
471 Lokman, Şehinşahname, C. II, TSMK, 1001 - 1006 (1592 - 97) Şehinşahname II, TSMK, 

B.200, y. 28b -29a, y. 36b-36a, y. 142b-143a, Padişah Arz Odası’nda tahtında 
oturmaktadır. Tahtın gerisinde iki silahtar yer alır. Tahtın önünde elçi veya serdar etek 
öper. Bkz. Akalay, a.g.e., s. 333 

472 (Şehinşahname-i Murad-ı Salis,) Sultan III.Murad Şehinşahnamesi, C.II, TSMK, H. B. 
200, H.1001 - 1006/ 1592 - 97 , İkinci avluda Bâbu’ssaâde ve Arz Odası, Sultan III. 
Murad’ın Fas Elçisini Kabulü. C. II, TSMK, 1001-1006 (1592 - 97) Şehinşahname II, 
TSMK, B.200,143a. 

473 Fransız asıllı ressam, dönemin Hollanda elçisi Cornelis Calkoen’un siparişi üzerine 
yaptığı elliyi aşan tabloda Osmanlı Sarayı’nı, dönemin sultanlarını, Patrona Halil İsyanı gibi 
önemli olayları resimlemiştir. Tablolarının büyük çoğunluğunu Amsterdam 
Rijksmusemum’da bulunmaktadır. Bkz.: Günsel Renda, Lale Devri İstanbul’una İki 
Özgün Bakış, Rijksmuseum ve Topkapı Sarayı Müzesi’ndeki Yapıtlarıyla Vanmour ve 
Levni, Topkapı Sarayı Müzesi, 19 Aralık 2003- 15 Nisan 2004 Sergi Kataloğu, İstanbul, 
2004, s. 11. 

474 Tuval üzerine yağlıboya, 90x121 cm. Rijksmuseum, SK-A-4078, Resim için Bkz.: Günseli 
Renda,s. 12, 



 

180 
 

Aynı ressamın veya onun ekolünden gelen bir ressamın bir başka eserinde 475 ise 

Arz Odası’nın iç mekânı ve elçi kabulünde baldakin tahtında oturan padişah 

görülmektedir.  
 

Mimarisi 
 

Arz Odası’nın ön cephesinde, cephe ekseni üzerinde iki kapısı, arkada ise Sultanın 

kullanmış olduğu bir kapısı bulunmaktadır. Yapının Bâbu’ssaâde’nin arka cephesine 

bakan iki kapısı, Bâbu’ssaâde’nin mimari yapısıyla ve saçak sistemiyle uyumlu bir 

biçimde bütünleşmektedir. (Resim 129) 

 

1.50 m. den fazla olan kalın duvarların çevrelediği yapının dört tarafında mermer 

parmaklıklı mermer sütunlar üzerinde saçaklı çatısı ve etrafı açık bir gezinti yeri ile 

bulunmaktadır.476 (Resim 128) Avlunun eğimine uygun olarak diğer taraftaki Sultanın 

kullanmış olduğu taçlı girişine merdivenlerle çıkılmaktadır. 

 

Arz Odası’nın kubbesi ise çadır biçiminde tek topuzlu, kurşun kaplı bir çatı ile 

örtülmüştür. Kagir olan binanın çok geniş ahşap saçakları ile kubbe ve etrafını 

çeviren sütunları Bâbu’ssaâde’nin arkasındaki avlu girişine hakim olduğu kadar, 

bütün Enderun Meydanına da hakim durumdadır. 

 

Kubbesi çatı örtüsü altında gizli olan kare planlı yapının içinde, mekânın arka 

duvarda iki penceresi, sağ ve sol duvarlarda Bursa kemerli, mermer çerçeveli derin 

nişleri ile soldaki duvarda nişler arasında tombak tekniğinde yapılmış yaşmaklı ocağı 

ve tonoz kubbesi ile baldaken  tahtı bulunmaktadır. Sağ taraftaki küçük bölümde de 

“Pişkeş Odası” bulunmaktadır.  

                                                            
475 Tuval üzerine yağlıboya, 60.5x87 cm. Özel Koleksiyon, İstanbul (Resim için Bkz.: Renda,    

a.e., s. 11. 
476 Alemdar Mustafa Paşa 1223-1808 tarihinde İstanbul’a gelip, Bâbu’ssaâde’yi yıkıp içeri 

girdiği zaman sarayda öldürülen Sultan Selim’in cenazesi bu gezinti yerine konulmuştu. 
Bkz.: Eldem - Akozan: a.g.e., s. 25. 
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Kapının yan tarafındaki bir çeşme ile Arz kapısının solundaki özel olarak yapılmış 

çok büyük ve demir parmaklı daha önce de bahsi geçen pencere bir tören penceresi 

olarak yapılmıştır. 477  

 

Mimari Süslemesi 
Kapının üstündeki kemer ve sövesi iki renk mermerden yapılmıştır. Bâbu’ssaâde’nin 

arka yüzüne bakan cephesinde yer alan ve girişin sağında bulunan çeşmenin 

süslemeleri ise Arz Odası’nın bilinen en eski süslemeleridir. 

 

İşlev 
 

Yapının Bâbu’ssaâde’ye bakan Arz Kapısı’nda sultanlar yabancı devlet elçilerini 

kabul ederler, sefere çıkan komutanlarla görüşürler, Divan toplantılarının “Arz 

Günleri” denilen Pazar ve Salı günlerinde Sadrazam, Vezir ve Kazaskerleri, 

Defterdarı kabul edip, toplantılar yapar ve yönetim hakkında bilgi alırlardı. Arz Odası 

Sultanların vezirleri, kadılar, alimler ve askeri komutanlar ve yabancı elçilerle 

görüşme yaptığı odaydı. Burasını sarayın diğer köşklerinden ayıran ön önemli 

özelliği saltanatın resmi mekânı olarak kullanılması sebebidir.478 

 

Arz Odası’ndaki elçi kabul törenlerinde, Arz Odası’nda sadece sadrazam ve vezirler 

bulunduğu sırada elçi ve maiyetinin arza girme müsaadesi haberi gelir, bunun 

üzerine elçi ve maiyeti sağ ve sollarında kapıcı başları tarafından kollarına girilerek, 

Arz Odası’nın Bâbu’ssaâde’ye bakan kapısından içeri girerdi. Elçi tarafından 

padişaha sunulan hediyeler esas kapıdan alınır, sonra da “Pişkeş Kapısı”ndan 

çıkarılırdı. Sultan ise bunları seyrederdi. Elçinin isteği bir tercüman vasıtasıyla 

tercüme edilir, getirdiği nameyi önce Miralem Ağa, sonra Kaptan Paşa, sonra da 

Sadrazam alır ve tahtın sol tarafına koyardı. Elçi, padişahın tercüme edilen nutkunu 

dinledikten sonra selam verir ve Sadrazamın çıkışını beklemek üzere Orta Kapı’ya 

                                                            
477 S.Hakkı Eldem, a.g.e., s. 129 
478 Sakaoğlu, a.g.e., s. 148 
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giderdi. Sadrazamın alayı saraydan çıkar ve elçi de maiyetiyle onu Alay Köşkü’ne 

kadar takip edip, oradan ayrılırdı. 479 

 

Arz Odası’nda ordu sefere çıkmadan önce sancak törenleri yapılıyordu. “Sancak-ı 

Şerif” çıkarılacağı gün belirli bir saatte padişah Hırka-i Saadet Dairesi’nde 

bulunurken “Sûre-i fetih (kıraet)” okunup, bunun ardından “Sancak-ı Şerif”i 

Padişah yerinden çıkarıp omzuna alır, Hırka-i Saadet Dairesi’nden Arz Odası’nın 

Kütüphane Kapısı önüne kadar iki taraflı dizilmiş olan Enderun halkı arasından 

geçerek, müezzin ve hafızların tekbirleri arasında Arz Odası’na girip, “Taht-ı 

Hümâyun”un sütununa dayandırılırdı. Bu sırada müezzin ve hafızlar “Fetih Sûresi” 

veya “Yasin Sûresi”ni okurlardı. Okuma bittikten sonra Bâbu’ssaâde’deki Kapı Ağası 

Dairesi’nde bekleyen Sadrazamı Silahdar Ağa veya Kapı Ağası gelip, içeriye davet 

ederdi. Aynı sırada Şeyhülislam’ da davet edilirdi. 480 

 

Bazı Enderun gelenekleri de Arz Odası’nın revaklarında yapılmaktaydı. Bunlardan 

Arife Muayedesi (bayramdan bir gün önce Padişahın “Arife Tahtı”na oturup, 

Enderunlularla bayramlaşması töreni) bazen burada yapılırdı ve “Çıkma” denilen ve 

Enderunluların dış görevle Saraydan ayrılmaları törenleri de her zaman burada 

yapılıyordu. XVI. yüzyılda Topkapı Sarayı’nda bir müddet yaşamış olan Bobovi de481 

bu tören sırasında Akhadım Ağaların altın ve gümüş para dolu kâselerle gelip, Arz 

Odası’nın gezinti yerinin iki tarafta durduklarını, Küçük ve Büyük Odalı dolamalıların 

da düzenli sıralarla sessizce töreni izlediklerini, mehter çalmaya başlayınca avuç 

                                                            
479 Zeren Akalay, “Sarayda Kabul Sahneleri Şehnameler ve Gazanameler”, İ.Ü.Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul, 1995, s. 330; Zarif Orgun, “Kubbealtı ve Yapılan 
Merasimler”, Güzel Sanatlar Mecmuası, C.VI, İstanbul, 1950, s.102, 103; Z.Orgun, 
“Osmanlı İmparatorluğunda Name ve Hediye Getiren Elçilere Yapılan Merasim”, Türk 
Tarih Vesikaları Dergisi, C. I, İstanbul 1942, s. 411; Mithat Sertoğlu, Resimli Osmanlı 
Türk Ansiklopedisi, İstanbul 1958, s. 17 - 18, Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin Merkez 
ve Bahriye Teşkilatı, Ankara 1948, s. 291, 306; Metin And, “XVI. yüzyılda Elçilikler ve 
Elçiler”, Hayat Tarih Mecmuası, Sayı. 3, Nisan 1970, s. 20 - 24. Haydar Sanal, “Türk 
Elçilik Törenleri”, Hayat Tarih Mecmuası, Sayı. 12, Ocak 1966, s. 25 - 30. 

480 Uzunçarşılı, a.g.e., s. 251 
481 XVII.yüzyılda Topkapı Sarayı’nda yaşamış olan Santuri Ali Ufkî Bey olarak bilinen 

Albertus  Bobovious ya da Bobovi, yaşamış olduklarını 1665’te kaleme aldığı eserinde 
anlatmıştır. Eser aynı yüzyıl içinde birçok dile çevrilmiştir. Bkz: Albertus Bobovius ya da 
Santuri Ali Ufki Bey’in Anıları- Topkapı Sarayı’nda Yaşam, (Viyana 1669), çev. Ali 
Berktay, düz. Stephanos Yerasimos ve Annie Berthier, İstanbul 2002, s. 11. 
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avuç atılan paraları kapıştıklarını ve koğuş iç oğlanlarının ise kendi koğuşları 

önlerinde bunu seyrettiklerini482 anlatmaktadır.  

 

Semavi Eyice’nin İslam Ansiklopedisi’ndeki Edirne’deki Arz Odası ile ilgili bilgi 

verirken 483 “Edirne Arz Odası da İstanbuldaki gibi Bâbu’ssaâde’nin karşısında yer 

alıyor ve padişah Edirne’de bulunduğu zaman yabancı elçilerin huzura kabulü, 

bayram tebriklerinin yapılması gibi çeşitli teşrifat ve merasimlerin bu kısımda icra 

edildiği” açıklamaktadır. Topkapı Sarayı Arz Odası’ndaki teşrifattan 

bahsedilmektedir. Aynı yayında 1606 - 1609 yılları arasında Osmanlı Devleti 

nezdinde Venedik Cumhuriyeti’ni temsil eden balyos Ottaviano Bon ve Fransız elçisi 

Henri de Gournai, Comte de Marcheville ile 1631’de saraya giren Jean Baptiste 

Tavernier seyahatnamelerinde bir yabancı elçinin Arz Odası’nda huzura kabulünü 

anlatmakta ve buranın göz kamaştırıcı ihtişamını belirtmektedirler.” denilmektedir. 

 

Sakaoğlu’nun yayınında484 “Arz Odası’ndaki kabuller “teşrifat-ı azîme” ile 

yapılmaktaydı. Bu saray protokolüne en çok uyması gereken de bizzat padişahtı. 

Örneğin, “serir-i saltanat”ta, (sedir taht) oturuşu; elçi kabullerinde, elçinin sunuşunu, 

Fenerli tercümanın simultane çevirisinden dinlemesi,. huzura girenlerin padişahla 

göz göze gelmemeye özen göstermeleri, ellerini kavuşturup bakışlarını kendi 

ayaklarının parmak ucundan ayırmadan hareketsiz durmaları ilkeydi. Ottoviano bon, 

vezirazam ve vezirlerin Arz Odası’na girdiklerinde padişaha yalnızca veizazamın 

muhatap olduğunu ve gerekli açıklamalarda bulunduğunu, telhis ve pusulaları 

sunmasından sonra padişahın buyruklar verdiğini, gerekenleri yapmak üzere 

vezirlerin kırmızı kadife keselere konulan telhisleri alıp, huzurdan çıktıklarını, 

Paşakapısı’na dönen vezirazama yüz atlının eşlik ettiğini” yazar. “Ayrıca önemli 

günlerde, örneğin seferden dönüşünde Babüssaade’den girişte sadrazama 

haznedarbaşı tarafından hil’at giydirilmesi, çıkışta yeniçeri ağası ile ocak zabitleri 

tarafından selamlanması kuraldı, getirilen hediyelerden ağır parçaların Pişkeş 

Penceresi önünden geçirilmesi, padişahın önüne konulması gerekenlerin Pişkeş 

Kapısı’ndan sokulması da değişmez kurallardandı.” diye bahsedilmektedir. 

 

                                                            
482 Sakaoğlu, a.g.e., s. 158; Eldem, a.g.e., s. 81 
483Semavi Eyice, “Arz Odası” Arz Odası” “Edirne Sarayı’nda Kabullere Mahsus Daire” TDV, 

İslam Ansiklopedisi, C. 3, s. 444 - 446 
484  Necdet Sakaoğlu, a.g.e., s. 152. 
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1597’de ölen Barton’un yerine elçi atanan Henry Lello, iki yıl bekledikten sonra 

İngiltere’den gönderilen hediyeler ve kırk kişilik maiyeti ile Arz Odası’nda “Yüce 

Türk”ün elini öpmek için Babu’sselâm’a geldiğinden atından indirilip arandığını, 

ellerini tutan iki çavuşun arasında “Yüce Türk”ün huzuruna irince ya dizini, ya da 

kolunun yeninin öpmesinin gerektiğinin, mektubunu kapıcıya verip arka arka 

çıkacağının, asla arkasını sultana dönmemesinin ve yüzüne de bakmamasının 

kendisine hatırlatıldığını anlatır. Lello’nun sunduğu hediyelerin en önemlisi ise kabul 

töreninden önce Arz Odası önündeki revaka yerleştirilen ünlü saatli org olmuştu. 485 

 

Ayrıca orgu kurmak için bir ay boyunca selamlığa (Enderun’a) gip çıkan Dallam, 

saraya her gelişinde büyük demir kapılardan geçerken yoklanışını, içoğlanların 

çalışırken de başucunda nöbet tuttuklarını orgu kurduğu yerin (Arz Odası revakı) 

konuttan çok kiliseye benzediğini, padişahın burada tahta çıktığını öğrendiğini de 

açıklar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
485 Hector adlı gemiyle ve özel kasalar içinde İstanbul’a getirilen orgu yapımcısı Thomas 

Dallam önce Galata’daki elçilik binasında kurup onarmış, daha sonra Sultan III. Mehmed’in 
annesi Safiye Sultan’ın yazlık sarayında olduğu bir sırada Saray-ı Hümâyun’a taşıyarak bir 
haftada, gösterelen yere kurmuştu. 25 Eylül 1599’daki kabul öncesinde saraya dönen 
padişah tahta oturur oturmaz kurulu org çalışmaya başlamış, önce saat çalmış, sonra 16 
çanlık takım bir melodi seslendirirken iki bebek (melek) borozan öttürmüş, orgun tepesinde 
bir küme kuş kanat çırpmıştı. Anılarında Sultan III. Mehmed’in orgu çok beğendiğini ve 
içoğlanlarına aralarında bunu çalabilecek olup olmadığını sorduğunu yazan Dallam, 
padişahın azametle oturuşunu, tören yerini dolduran 16-30 yaşlarındaki 400 kişilik 
kalabalığı, bunların sırma işlemeli şalvarlarını, kırmızı pabuçlarını, zülüflerini, dilsiz ve 
cüceleri uzun uzun anlatır. Orgu çalarken padişaha arkasını döndüğünü ve bundan çok 
korktuğunu anlatır. Bilgi için Bkz.: Necdet Sakaoğlu, a.e., s. 155. 
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Mimari Sembolizm 
 

 

Bâbu’ssaâde’nin tam karşısında yer alan ve saçak sistemiyle Arz Odası Kapısı’nın 

uyum içinde birleşen yapısı, padişahların devlet yönetimiyle olan ilişkilerini de ortaya 

koyan en önemli yapıdır. Bâbu’ssaâde Ağası’nın kontrolündeki Arz Odası, Sultanın 

şahsına ait yapılarından ilkidir. Ön cephesindeki Bâbu’ssaâde ile bütünleşen 

mimarisi ile içinde önemli törenlerin ve görüşmelerin yapıldığı sembolik içerikli 

yapıdır. Üstteki çadır görünümlü kurşun çatısı, yönetimde Osmanlı’nın Orta Asya’ya 

kadar uzanan çadır’ın önündeki sayeban altında yapılan törenleri ve önemli 

görüşmelerin yapıldığı bağlantılarını hatırlatmaktadır.  

 

Osmanlı hükümdarlarının otağ-ı hümayunları, aynı sarayları gibi, hem içinde 

yaşadıkları evleri, hem de devleti ve askeri harekâtı idare ettikleri yer olmuştur. 

Topkapı Sarayı’nda önünde törenler yapılan ve “Akağaların Kapısı” diye tanınan 

üçüncü kapının yerini, otağ-ı hümayunun etrafını saran zokak (kumaştan yapılmış 

duvar) almaktadır; hemen arkasına sayebanlı bir çadır yerleştirilmiştir. Zokak 

revakların, sayeban sundurmanın ve çadırın kendisi de Arz Odası’nın fonksiyonunu 

yüklenmiştir. Zokaklar genellikle kemer dizileri ile süslenmişti; bu da zokakla 

çevrilmiş otağ-ı hümayun çadırlarına, sanki etrafları revaklarla sarılıymış havası 

veriyordu. Fatih Sultan Mehmed’in  yeniçerilerinden biri olan Mihailoviç’e göre de 

padişahın yattığı çadırın önünde galeri biçiminde bir çadırın varlığından, padişahın 

bu galeriden gelerek sayeban altında halka göründüğünden bahseder. Bu galeri 

“Tanışık” diye tanınan Divan çadırına bitişikti. 486 

 

Ayrıca Arz Odası’nın ahşap kubbesinin lacivert ve yaldız boyalı olup, kozmolojik 

simgeselliği bulunduğu anlaşılmaktaır.487 Özellikle Arel Osmanlı mekân anlayışını 

                                                            
486 Nurhan Atasoy, Otağ-ı Hümayun-Osmanlı Çadırları, İstanbul, 2000, s. 56 
487 Nicole Kançal-Ferrari, a.g.e., s. 180 
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incelerken otağ ile Osmanlı odası arasındaki ilişkiyi vurgulamaktadır. 488 Arel’e göre 

Osmanlı odasında rastlanan “seki üstü” ve “seki altı” kavramları otağ geleneğinden 

gelen hiyerarşik bir düzendir. Bu düzende seki üstü, tavan göbeği veya kubbe ile 

çadır; seki altı ile otağ ve çevre arasında bir geçme mekânı olan çadır önü 

simgelenmektedir. Seki üstü ve seki altını ayıran direklik, otağın girişini oluşturan 

direkleri simgelemektedir. Esin ise Osmanlı Otağ-ı Hümayunu ile Arz Odası 

arasındaki ilişkiyi 489 vurgulamıştır. 

 

Kitabelerin mimariye simgesel anlamlar yüklediği, bazen de yer alan şiir ve 

beyitlerindeki sözlerle yaptıran kişileri övdüğü, yücelttiği görülür. Arz Odası’nın “Arz 

Kapısı” üzerinde yer alan kitabede de; “İhsan ve En’am sahibi, Allah’ın gölgesi 

padişah, daima muzaffer olan Hazret-i Abdülmecid Han” yazıları ile Sultan 

Abdülmecid’in büyüklüğü, yüceliği, adaleti, zaferlere ulaşması gibi yönetici kimliği 

özellikleri ve Sultanın Halife kişiliği de bu kapıda ifade edilmektedir.  

 

Kapının yanında bulunan çeşmede yer alan şiirde de: “çeşmeyi yaptırtan ve Divan 

üyelerine âb-ı hayat bağışlayan” Kanunî Sultan Süleyman için “Cihana sahip, 

zamanın Süleyman’ı”490 denilerek padişaha övgüler yapılmıştır.  Bu kitabenin içinde 

bahsi geçen ismin sahibi Süleyman peygamberin bilgeliğinin, aynı zamanda saltanat 

sahibi olmasının ve peygamber kimliğinin birleştiği bir hükümdar olması özellikleri ile 

dönemin Sultanı olan Kanunî Sultan Süleyman’a da aynı manevi değerler 

kazandırılmak istenmektedir. Çeşme üzerindeki yazının devamında ise; “Bu çeşmeyi 

divan ehline yolu üzerinde su vermek için ihya ile inşasının emretti” kelimelerinin 

anlamı düşünüldüğünde Divan üyelerine sadece su vermek için düşünülmediği de 

açıktır. Suyun bu önemli mekânlarda yer almasının; Bâbu’ssaâde’nin iki yanındaki 

selsebilli çeşmeler gibi Harem’de Sultan III. Murad Odası ve Harem Hünkar 

Sofası’nda kullanılan çeşmelerin de mimaride bulunmaları, mimariye renk katmak ve 

mimariyi süslemenin süsleme yanısıra aynı zamanda padişahın saltanatının rahatlık, 

bolluk ve bereket içinde olması gibi dilekleri ifade ettiği anlaşılmaktadır. Suyun 

                                                            
488 Ayda Arel, Osmanlı Konut Geleneğinde Tarihsel Sorunlar, İzmir, Ege Üniversitesi    
     Güzel Sanatlar Fakültesi, 1982, s. 45. 
489 Emel Esin’nden nakleden Ayda Arel, a.e., s. 28; Kançal-Ferrari, a.g.e., s. 180. 
490 Sakaoğlu, a.g.e., s.148. 
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Türklerde eskilerden gelen bir kutlu değeri vardır. Padişahın saltanatının uzun 

ömürlü olmasını dileyen anlam ve ifadelerle su mimarisini açıklamak mümkündür.  

Bu arada Osmanlı döneminde çeşme, sebil, selsebil, havuz gibi çeşitli su yapılarının 

kitabelerinde suyun simgesel yönüne değinilmekte, ayrıca bunların bir kısmının 

konumlarında da aynı simgeci yaklaşım bulunmaktadır. Ayrıca Osmanlılarda hayr 

için yapılan çeşmelerin üzerinde yaptıran kimse için dua ve hayr duaları dilenmiş, iyi 

dileklerle göndermeler yapılmıştır. 

 

Arz Odası’nın içinde de yapının önemini ortaya koyan bir takım simgesel ifadeler 

bulunmaktadır. Bunlardan Arz Odası’nın büyük kubbesi ve altındaki baldaken taht ile 

yaşmaklı büyük ocak; padişahların mutlak egemenliğini vurgulayan ögelerdir; 

dışarıdaki ve içerideki çeşmeler ise yaşamın ve sürekliliğin simgeleridir.491 Arz 

Odası’ndaki III. Mehmed (1595-1603) dönemi’ne ait olan baldaken taht492 üzerinde, 

taht tavanının kenarlarındaki lake süslemelerde görülen saz üslûbunun sivri uçlu 

yaprakları ve stilize hatayî çiçekli deseninin arasında yer alan yuvarlak madalyonlar 

içindeki ejder ve simurg mücadelesi de, Saltanatla ilgili Uzak Doğu’ya kadar inen bir 

motiftir. Bu iki efsanevi yaratık Ön Asya’ dan Uzak Doğu’ya kadar ölümsüzlük, 

hayırlı işlerle ilgili semboller olarak kullanılmıştır. Uzak Doğu’da ve Çin’de ejder 

hükümdarın simgesi sayılır. Arz Odası’nda Sultanın tahtında da bu motiflerin 

bulunması mitolojik inançların Osmanlı sarayında da yaşadığı gösterirken, 

Padişahın güçlü kimliğini de vurgulamaktadır. Bordo renkli zemin üzerine altın yaldız 

ve yer yer yeşil gibi padişahı sembolize eden renklerle ifade edilmesi de493 yapılan 

bu süslemelerin aynı zamanda simgesel değerleri ortaya koyduğunu göstermektedir. 

 

                                                            
491 Sakaoğlu, a.e., s. 158; Eldem, a.g.e., s. 151. 
492Sakaoğlu taht ile ilgili olarak; Taht kubbesinin içindeki tam okunamayan iki manzum 

tarihten “Görüb resmin üstadına dedi Hatif” “De tarihin onun serir-i saadet”(?) Hicrî 1006 
tarihini vermektedir. Hünername’de ise bu tarihten önceki görünümüyle Arz Odası’nda 
başka bir sedir-taht bulunduğu görülmektedir. Buna dayanılarak bu özel taht mekânının 
III. Mehmed zamanında yapıldığı tahmin edilir. Taht sayvanı kubbesinin iç yüzeyi, 
mücevherlerle bezeli sedir taht, 1857’deki yangından az zarar görmüş olarak 
kurtarılabilmişse de, Arz Odası adeta dört duvardan ibaret kalmış, ocak yaşmağı, kubbe 
ve duvar yüzeyindeki çiniler, kapı ve pencerelerin bağa ve sedef işli ahşap kanatları ve 
içerdeki tüm eşya yanarken Enderun Mektebi ile Ak Ağalar Dairesi de kül olmuştur.” diye 
bahsetmektedir. Bilgi için Bkz.: Necdet Sakaoğlu, a.e., s. 152. 

493 Akalay, a.g.e., s. 342. 
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Arz Odası’nda taht arkasındaki nişe ise Padişahın mücevherli, sorguçlu sarıkları 

konulur, ayrıca tahtın üzerinde, padişahın kılıcı ve mücevherli bir yazı kutusu 

bulunurdu. Sorguç; “Saltanat”, Kılıç; “Adalet ve Cengaverlik”, Yazı Kutusu ise; 

“Bilgelik” sembolüydü.494 Bunlar Padişahın kimliğinde toplanmıştı. Ayrıca tahta 

kıymetli kumaştan şilteler ve yastıklarla kaplı kumaşlar konulur, iki yanına ise pars 

ya da kaplan postları serilirdi. Hakimiyet, kudret ve kuvvet sembolü olan bu 

postlardan Saray koleksiyonlarında da bulunduğu gibi padişah kaftanlarında da 

kaplan çizgisi ve pars beneği olarak rastlanan “Çin bulutu ve Çintemani” motifleri 

bu kıyafetler üzerinde bulunmaktaydı. Bütün bunlar Padişahın hakimiyetinin 

sembolüydü. Padişahın “Pars kadar güçlü, Arslan kadar kuvvetli” olduğunun işareti 

olarak da bunlar kullanılmıştı. 495 

 

Sonuç olarak Osmanlı yönetimindeki önemli rol oynayan Arz Odası’nın kapıları da 

üzerinde yer alan yazıların ve mimari kimliğinin ortaya koyulduğu saltanat ve 

hakimiyetin güçlü değerleri ile ifade edilirler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
494 Akalay, a.e., s. 342. 
495Akalay, a.e., s. 342. 
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2.5. Has Oda Koğuşu Giriş Kapısı  

 

Ağalar Camii arkasında ve Silahdar Hazinesi arasında, Enderun avlusunun 

kuzeybatı köşesinde bulunan Has Oda Koğuşu’nun giriş kapısıdır (Resim 155). 

 

Tarihçe 
 

Has Oda’nın 1465-1468 tarihleri arasında Topkapı Sarayı’nın oluşmaya başladığı ilk 

dönemde yapımı tamamlanmıştır. Yapıldığı ilk dönemlerde Fatih Sultan Mehmed’in 

ve Sultan II. Beyazıd’ın günlük çalışma ve dinlenme amacıyla kullandığı düşünülen 

Has Oda’ya; “Hasoda Kasrı”, “Sultanın Kış Odası”, “Hırka-i Saadet Dairesi” ismi 

verilmiştir 496  

 

Yapının tamamlanmasından yarım yüzyıl kadar sonra ise Yavuz Sultan Selim’in 

1517 yılında gerçekleşen Mısır Seferi’nden ve Mısır’ı fethinden sonra Topkapı 

Sarayı’na getirilen “Kutsal Emanetler” için yeniden düzenlenmiş, Kutsal Emanetlerin 

Saraya getirilip, burada korumaya alınmasıyla ikinci bir işlev ve isim kazanan yapı 

“Hırka-i Saadet Dairesi” (“Emanât-ı Mukaddese ve Kutsal Emanetler Dairesi”) olarak 

kullanılmaya başlamıştır.497 Hırka-i Saadet Dairesi’nin girişi olarak kullanılan 

Şadırvanlı Sofa’ya açılan diğer kapının ismi ise “Şadırvanlı Sofa Kapısı” olarak 

isimlenmiştir.  

 

                                                            
496 Necdet Sakaoğlu, a.g.e., s. 208. 
497. Bu konuda Tayyarzade Atâ Bey, Yavuz’un Mısır’ın fethinden sonra Kutsal Emanetler’in 
İstanbul’a naklini “Hil’ât-ı imamet ve Hilâfet” gereği olduğunu belirtmiş olduğunu 
söylemektedir. Bilgi için Bkz.: Sakaoğlu, a.e., s. 208 
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Fatih Kanunnamesi’nde adı geçen Has Oda üçüncü avlunun kuzey batı köşesinde 

yer alır. Ruhi Edrenevi karşısındaki büyük hamamın tersine kusursuz yapısı 

sayesinde 1509 depreminde hiç hasar görmeyen yapıyı II. Bayezid’in “kubbe saray”ı 

olarak tanımlar. 498 

XVI. yüzyıl başından itibaren Arz Odası’nın padişahların “devlet işleri”ne ait bir 

makam olması gibi; burasının da “hilafet” makamı konumunda özel bir değer 

kazandığı bilinmektedir.499 

 

1675’te Jean Bastiste Tavernier500 isimli gezgin, Hırka-i Saadet ve Has Oda’dan 

bahsetmiş; Sofanın iki kapısından birinin içoğlanların, diğerinin ise Sultanların 

dairelerine açıldığını, ikinci kapıdan çıktıktan sonra da ortasında fıskiyeli bir havuz 

bulunan bir çiçek bahçesine girildiğini, bahçe kenarından da Revan Köşkü’ne 

geçildiğini söylemiştir.501 

 

XVIII. yüzyıldan itibaren Şadırvanlı Sofa’ya açılan sol taraftaki kubbeli koğuşa Hırka-

ı Saadet ziyaretleri sırasında dağıtılan destimaller konulmuş, bu yüzden buraya 

“Destimal Odası” denilmiştir. 

 

Kubbeleri, çevresindeki revak ve saçak sistemleri birçok defa yenilenen Has Oda’nın 

Haliç cephesinin saçak sistemleri sonradan bozularak bir teras ve çift sıra sütunlu, 

kubbelerle örtülü revaklar yapıldığından koğuş olan alt katı da kapanmış ve bodrum 

görünümü almıştır. 502 

 

                                                            
498 Gülru Necipoğlu, 15. Ve 16. Yüzyılda Topkapı Sarayı, Mimari, Tören Ve İktidar, Çev. 

Ruşen Sezer, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2007.s. 186. 

499 Metin Sözen, Bir İmparatorluğun Doğuşu Topkapı, Hürriyet Yayınları,  İstanbul, 1998, 
s.102. 

500 Sözen, a.e., s.102. “Tavernier’in üçüncü avluya, yani Enderun avlusuna ait bilgilerinde; İç 
saray olarak bahsettiği sarayın bu kısmında önce Has Oda görülür, burası içoğlanlarının 
dördüncü ve en yüksek sınıfını oluşturur.” diye bahsetmektedir.  

501 Sözen, a.e., s.102. 
502 Sakaoğlu, a.g.e., s. 208. 
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Sofa’nın kapı ve pencerelerinin ahşap kanatları sedef işlemeli, duvarları ise XVI - 

XVIII. yüzyıl çinileriyle kaplıdır. Sultan II. Mahmud dönemindeki (1809 - 1839) 

onarımda pencerelerin mermer söveleri yenilenmiş, son bir onarım ise 1916’da 

yapılmıştır. Bu onarımlarda sarayda bulunan toplama çinilerle duvarlar kaplanmıştır 

ve Saraydaki ilk elektrik tesisatı da her yerden önce bu daireyi aydınlatmak 

düşüncesiyle aynı onarımda yapılmıştır. Onarıma ilişkin olarak Has Oda’nın arka 

taşlığında, Mabeyn-i Hümâyûn’a açılan kapı üzerine çinilerle yapılmış girift süslemeli 

bir kitabe konulmuştur.503  

 
Has Oda Kasrı’nın en önemli mekânı olan “Has Oda” ya da “Taht Odası”nın 

Şadırvanlı Sofa’ya açılan ve yukarısında celi sülüs ile “essalâmü aleyküm ya 

Resulullah” yazılı kapısının kanatları ise 1940’ larda Sedefkâr Vasıf Bey’in eseridir.  

 

Kitabe 
 

Hırka-i Saadet Dairesi’nin girişi olarak kullanılan Şadırvanlı Sofa’ya açılan Has Oda 

Kapısı’nın yukarısında yaldızlı celi yazı ile “Kelime-i Tevhid” ve bunun altında Sultan 

III. Ahmed’in (1703-1730) tuğrası ile Hicrî 1138 (1725) tarihi okunmaktadır. Bu 

yazıların hattatı adı geçen padişahtır.  

 

Has Oda Kapısı’nın iki yanındaki çinilerle kaplı panoların üzerinde tuğra biçiminde 

istiflenmiş olan birer dize halindeki yazılarda da: 
“Cihan mâliki Hakan-ı emced, 

Şeriat sâliki Sultan Ahmed” yazılmıştır. 504 

 

Şadırvanlı Sofa’nın kapı kanatlarında kabartma olarak “Es-sultan ibnü’s-sultan 

Mehmed bin Murad Han” (Sultan oğlu sultan, Sultan Murad Han’ın oğlu Sultan 

Mehmed) okunmaktadır. 
                                                            
503 Sakaoğlu, a.e., s. 208.  

504 Sakaoğlu, a.e., s.207. 
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Daha önce de bahsedilen 1916 yılında yapılmış olan onarıma ilişkin olarak Has 

Oda’nın arka taşlığındaki Mabeyn-i Hümâyûn’a açılan kapı üzerine çinilerle yapılmış 

girift süslemeli kitabenin metni: 

“Cenâb-ı Fahrü’l- Enbiyâ aleyhi ekmele’t-tehâyâ 

Efendimizin Hırka-i Şerifleri’yle Emânât-ı nefise-i sâire-i mübârekeye 

Mahsus astar, es Sultan İbnü’s-Sultan es-Sultan el-mücâhid 

El-gazî Mehmed Reşad Han Hazretleri tarafından müceddeden 
‘imal ve Hırka-i şerife Dâire-i fâhiresiyle müştemilât-ı 

‘umumîyye ve civarındaki kasırlar dahi ‘ahd-i celîl-i 

Hilâfet-penahîlerinde ve tarz-ı asliyelerine ircâ’ suretiyle 

Ta’mir etdirilmişdir. Sene 1333 (1916)”505 

 
Görsel Belgeler 
 

1558 tarihli Süleymannâme’deki Barbaros Hayreddin Paşa’nın Sultanla görüşmesini 

gösteren bir minyatürde506 resmin üst yarısında kemerli bir revak altında yapılan 

kabûlde507 Has Oda gösterilmiştir. Eldem-Akozan’ın508 çiziminden gerçekten de 

                                                            
505 Sakaoğlu, a.e., s. 208.  
506Arifî, Süleymanname, H.1517, y. 360 a. Atıl’a göre Barbaros Divanhane’de (Has- 

OdaTaşlığı’nda) Sultanla özel bir görüşme yapmıştır.  

507 Esin Atıl’a göre: Barbaros Divan’da karşılandıktan sonra sultanla özel bir görüşme 
yapmıştır. (Atıl, s. 169 gösterilmiştir.) Toplântının samimi bir şekilde gerçekleşmesi, 
sultanın özel dairelerinden birinde olduğunu düşündürür. Burada en uygun yer Has Oda’nın 
Haliç’e bakan revağıdır. Bkz.: Esin Atıl, The Age Of Süleyman The Magnificent, 
Washington, Dc, And New York, 1987, Süleymanname, The Illustrated History Of 
Süleyman The Magnificent, Washington, Dc, National Gallery Of Art’da Sergi Kataloğu, 
1986; “Lokman (1584); Ottoviano Bon (1608), Ata (1875), Has Oda Taşlığı’na “Divanhane” 
demektedirler. XVII. yüzyılda Sultanın iç oğlanlarıyla bayramlaşma töreni, sadrazam ve 
şeyhülislamla görüşmeleri de burada oluyordu. 16. yüzyıla ait belgeler yoksa da burası 
Divanhane olarak kullanılmış olmalıdır. (Necipoğlu-Kafadar, s. 395, 428); Gerçekten de bu 
revakta minyatürdeki gibi renkli mermer sütunlar ve kemerler arasında yuvarlak, renkli 
taşlar ve büyük kubbe Hırka-i Saadet Odası’nın (Has Oda) pencereli kubbesidir. Resmin alt 
tarafında Haliç tarafından İncirlik ve Fil Bahçesi görünür. Ortada yer alan kapı yüksek 
duvarlarla ayrılmış bahçe duvarının kapısı olmalıdır. Barbaros’un denizden karaya çıkarak 



 

193 
 

minyatürde görülen bu revağın, minyatürdeki gibi renkli mermer sütunlar ve kemerler 

arasında yuvarlak, renkli taşlar ve büyük kubbe Hırka-i Saadet Odası’nın (Has Oda) 

pencereli kubbesi olduğu 509 anlaşılır. 

 

1590 tarihlerinde Bakî’nin Divanında da Has Oda’nın şadırvanlı sofası tasvir 

edilmektedir.510  

Gülrû Necipoğlu’nun kitabında, Has Oda’nın 1740 ve 1769 tarihli şematik plânlarda 

Hırka-i Şerif Ziyareti Esnasında Teşrifat düzeni gösterilmektedir. 511 Burada giriş 

yönü ve üzerinde üçgen alınlıklı saçağı olan kapı ve içerdeki kapı şematik olarak 

betimlenmiştir. Hırka ziyareti esnasında ziyaret yönü belirtilmiştir. (Gravür 24) 

 
Mimari 
 

Hırka-i Saadet Dairesi, Şadırvanlı Sofa, Destimal Odası, Arzhane ve ona bağlı olan 

Has Oda ve Silahtar Hazinesi’nden olaşan kubbeli üst kat ve bu kata duvar içinden 

bağlanan bir bodrum kattan meydana gelen Has Oda Kasrı’nın Kapısı ise; önünde 

bulunan kubbeli bir revak düzeni ile basit görünümlü bir giriş olarak düzenlenmiştir.  

 

Revakların kapı üzerine gelen kubbeli kısmı, diğer bölümlerdeki gibi yüksek bir 

kasnakla kurşun çatılı bir kubbe ile örtülmüştür. Revağın duvara bağlandığı nokta 

kapının hemen üzerinde sağ tarafa gelir, bunun sol yanında ise uzun ince sivri 

                                                                                                                                                                         
buradaki Yalı Köşkü Kapısı’ndan içeri girmiş olması daha muhtemeldir.” Bilgi için Bkz.: 
Necipoğlu, s. 118 - 119. 

508 Eldem-Akozan, a.g.e., L: 84. 

509 Bkz.: Atıl, a.g.e., s. 169. 
 
510 “Şair Bakî Sultan’ın (III. Murad veya III. Mehmed) huzurunda”, Bakî, Divan, 1590 civarı, 

Londra, British Library, Op. 7084, y. 96a.  
511 Has Oda’yı Hırka-i Şerif Ziyareti Esnasında Betimleyen Şematik Plânlar, 1153 (1740), 

1183 (1769), BA, KK, Teşrifat 696M., y. 146 ve 676M., y. 17. (Gülrû Necipoğlu’nun a.g.e. 
Türkçeye çevrilen kitabından.) 



 

194 
 

kemerli bir pencere içeri ışık girmesini sağlamaktadır.  

 

Kapının üzerindeki revakta kubbeye geçiş basit birkaç sıra mukarnas ile 

gerçekleşmiştir. Sütun başlıklarının üzerinden demir kirişlerle birbirine bağlanan 

revaklarla mimarideki taşıyıcılar desteklenmiştir. Girişin iki yanında üstteki duvara 

sabitlenmiş, gümüşten büyük fener askılar bulunmaktadır. 

 

Mimari süsleme 
 

Kapının düz kemerli girişi üzerinde, kapı genişliğince düzenlenmiş dikdörtgen biçimli 

levha yazı ile kapı kemerinin iki yanında da kare levhalarda Sultan tuğraları 

bulunmaktadır. Kapının üst bölümünde yine kapı kemerinin iki yanında bulunan 

gümüş kafes oymalı iki fener duvara asılı olarak sarkmaktadır.  

 

Kapının kilit taşında yuvarlak bir rozet süsleme yer alır. Kapı ise altın yaldızlı basit 

silmelerle çerçevelenmiş olup, üst bölümdeki sülüs kitabe ile süslenmiştir. Her iki 

yanda kare bir çerçeve içinde bulunan altın yaldızlı sultan tuğraları ile basit bir 

süsleme düzeni oluşturulmuştur. Kapının bulunduğu kısmı üst duvar seviyesinden 

ayıran bölüm boyunca XVII. yüzyıla ait İznik duvar çinileri de kapının iki yanında 

bütün duvar yüzeyini doldurmaktadır. Bu çinilerde en üst bölüm palmet dizisi 

taçlandırılmış alt bölümlerdeki çerçevelerle bordürlenmiş süsleme örnekleri arasında 

bitkisel yaprak ve çiçek desenleri kullanılmıştır.  

 

Kapının önündeki revakların sütunları Marmara mermeri ile yapılmış, sütun 

başlıklarında iki sıralı mukarnaslarla, bunların ortalarında rozet bulunan küçük 

bölümlere ayrılmış biçimde düzenlenmiştir. Revakların arasında üç sıra tuğla ve taş 

sıralar alternatif olarak düzenlenmiştir.  
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İşlev 
 

Padişahların Has Oda’yı ziyareti ve burada ibadet etmesi halifelik sıfatlarının bir 

gereği olarak düşünülmektedir. Hz. Muhammed’in Hırkası’nın ve Sancağı’nın burada 

bulunması, bu makamın önemini arttırmaktadır. Hz. Muhammed’in Hırkası ile ilgili 

olarak Necdet Sakaoğlu’nun kitabında,512 “Arap ozanlarından Kâ’b ibn Züheyr, 

Mekke’in fethinden (631) sonra Hz. Muhammed’in huzurunda tövbe edip müslüman 

olmuş ve peygamberi öven bir kaside okumuş, bundan çok duygulanan Hz. 

Muhammed ise hırkasını çıkartıp, Kâ’b’a giydirmiştir. Bu sebepten müslüman olan 

hükümdarlarca Hz. Muhammed’in yolunda gitmenin ve onun halifesi olmanın 

simgeleri sayılmıştır. Osmanlı padişahları da hırka (bürde)nin koruyuculuğunu 

üstlenmiş ve altından ve gümüşten özel çekmece mahfazalar yaptırılarak gümüş 

baldaken şebekeye yerleştirilmesini sağlamışlardır. Koruma görevini Hasoda’nın 

zülüflü ağalarına, bakımını Tülbend ağasına, son dönemlerde de Hazine 

kethüdasına vermişlerdir. Bu nedenle Hasodalilar, haftada iki kez “pars” ve sofa” 

denilen gelenekle Hırka-ı Saadet Dairesini silip, süpürür, gülsuyu ile yıkarlardı.” diye 

bahsetmektedir. 

 

Tahta çıkan padişah, önce burada tahta oturtulup, burada iç biat yapılırdı. Ölen 

Sultanın cenazesi ise Has Oda Koğuşu arkasındaki Mabeyn Kapısı’ndan çıkartılıp, 

Zülüflü ağalarca Sofa-i Hümayun’daki Hırka-i Saadet Dairesi Çeşmesi önüne 

getirilir; revak altına kurulan çadırda Darüssaade ağası yazıcısı tarafından yıkanır; 

bu sırada Kubbealtı’nın arkasındaki Adil (Adalet) Kulesi’nden de selâ verilerek ölüm 

ilan edilirdi. Cenazenin yıkanması, tabutun hazırlanması da yine Has Oda’ nın 

önünde olmaktaydı. Giriş revağının önündeki mermer sekiye ölen padişahların ve 

şehzadelerin tabutu konulurdu ve yeni padişah ile diğer devlet adamları gelip, 

Ayasofya kürsü şeyhinin duasında hazır bulunurlardı; Bâbu’ssaâde’ye gelinceye 

değin cenaze cemaatine katılırlardı. 513 

 

Osmanlıların ilk devirleri ve yükselme devirlerinde eyalette bulunan veliaht 

şehzadenin Saraya gelip, cülûs edinceye kadar padişahın ölümü gizli tutuluyordu. 
                                                            
512  Necdet Sakaoğlu, a.g.e., s. 212. 
513 Sözen, a.g.e, s. 102. 
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Darüssaade ağası, veliahta yeni görevini bildirir ve koluna girerek ölen Padişahın 

na’şını gösterir, daha sonra diğer koluna silahtarağa girmiş olarak Hırka-i Şerif 

Odası’na sadrazam ve şeyhülislamın genel biâtdan (Cülûs) önceki biâtlarını kabul 

etmek için giderdi. Cülûs merasimi bittikten sonra, yeni padişah gelen padişahın 

cenaze namazını kılar, sonra ya Enderun’a döner veya cenazeyi defnedileceği yere 

kadar takip ederdi. Sultan, İstanbul dışında ölürse yine aynı merasim yapılırdı. 

Padişahın öldüğü yerden, yeni padişahın cülûsundan sonra, cenaze büyük bir alayla 

İstanbul’ a getirilirdi. Bu merasim sırasında saray mensupları siyah renk matem 

elbiseleri giyerlerdi. “Sancağ-ı Şerif” daha sonra sandığına konurken “Kur’ân” 

okunur, dua edilir, buhurdanlıklarda anber ve sarı sabır ağacı yakılırdı.  

 

Necipoğlu; “1574’de Şehzade III. Murad valilik yaptığı Manisa’dan Sultan olmak için 

geldiğinde önce Has Oda’daki tahta (harem-i hassa ki taht-ı sa’adet-bahtdur) 

oturmuş, vezir-i azam Sokollu ve gözde içoğlanları tarafından tebrik edilmişti.” 

demektedir. 514 

 

Yine Necioplu’nun kitabında; “Şehzadelerin artık eyaletlere gönderilmediği III. 

Mehmed zamanından sonra yeni Sultan Harem’den çıkarak ilk kez Has Oda tahtına 

otururdu. Dönemin şairlerinden Naima, I. İbrahim’in 1640’da Harem’den çıkarılarak 

Has Oda’daki taht odasına getirildiğini, kendisine burada halife Ömer’in sarığını 

giydirerek resmi cülusundan bir gün önce “taht-ı saltanata” oturulduğundan” 

bahsedilmektedir. 515 

 

Cülûs törenlerinden başka bayramlarda da Has Oda'da tören yapılmaktaydı. Sultan, 

bayram namazından sonra, Has Oda Kapısı önündeki Sofa’ya kurulan taht üzerine 

oturup, Enderun halkının tebriklerini kabul ederdi. İlk önce saray kethüdası önde 

olduğu halde kapı oğlanları sırayla gelip etek öperler, onların ardından Hazine ve 

Kiler kethüdalarıyla seferlinin çamaşırcıbaşısı başta olmak üzere bu odalardaki iç 

                                                            
514 Necipoğlu, a.g.e, s. 194. 
515 Necipoğlu, a.e, s. 194. 
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oğlanları tebrik ederlerdi.516 

 

Bayramdaki genel tebrikinde padişahın kimlere ayağa kalkıp, kimlere kalkmayacağı 

hakkında bir yanlışlığa yer bırakmamak üzere çavuşlar da alkış yaparlarken; 

padişahın kalkmasına “İstirahat-i hümâyun” “padişahım devletinle bin yaşa” 

diye de oturmasına işaret edilirdi. Bu sırada da mehter çalınırdı. Sultanın iç 

oğlanlarıyla bayramlaşma töreni ile sadrazam ve şeyhülislamla görüşmeleri Has 

Oda’da oluyordu. 517 

 

Ramazanın 15’inci günü ise; özel bir törenle Hırka-i Saadet Dairesi’nin ziyareti resmi 

bir adetti. Aynı şekilde Ramazan ayının 15’ inci gecesi de Hırka-i Saadet Dairesi 

padişahın ziyareti için hazırlanır ve temizlenirdi. Padişah yanındaki erkanıyla birlikte 

gece buraya gelir, Tülbent Ağası da hizmetlilerle birlikte 60 kadar hiç kullanılmamış 

tülbent, sünger ve gül suyu dolu gümüş kapları buraya getirirdi. Silahtar Ağa 

süngerlerden birkaçını gülsuyuna batırdıktan sonra padişaha verir, padişah da 

sandukanın içinde bulunduğu gümüş şebekeyi kendisi, silerek temizlerdi. Bu sırada 

Çuhadar ve Rikaptar Ağalar başta olmak üzere, bütün Has Oda Koğuşu birer sünger 

alıp, gül suyu ile temizliğe katılırlardı. Her yer temizlendikten son od ağacı yakılırdı. 

Ziyaret de ertesi günü öğle namazından iki saat önce başlardı. Padişahın Has 

Oda’ya gelmesiyle, Has Oda Koğuşu, Hırka-i Saadet’in sandukasını yerinden alarak 

altın kaplı sehpa üzerine yerleştirirlerdi. Padişah, sadece kendinde bulunan altın 

anahtarla sandukayı açar, işlemeli atlas bohçadan Hırka-i Saadet’i çıkarırdı. Hırka 

ziyarete hazırlandıktan sonra önce padişah olmak üzere ziyaretçiler sağ omuzlarına 

koydukları tülbent (Dest-imal) üzerinden hırkayı öperlerdi. Has Oda Ağaları da tören 

                                                            
516 “Kayıtlardan anlaşılacağı gibi Enderunluların iki tebriki vardı. Biri Darüssaade ağası ve 

Hasodalıların, diğeri de hazine, kiler, seferli ve kapı oğlanlarının muayedeleri idi. Birinci 
tebrik genel tebrikten önce, ikincisi ise bayram namazından sonra olurdu. Padişah bu defa 
da has odadaki tahta oturur, musâhib ve nedimler gelip kendisini eğlendirirlerken, kilerci 
başının getirdiği yemeği yer ve helvahanede yapılan helvadan veziri azam, şeyhülislam ve 
kazaskerlerle bohçalara bağlanmış tabaklarla helva yollardı…” Yapılan törenler hakkında 
ayrıntılı bilgi için Bkz.: Sözen a.g.e., s. 102 

517 XVI. yüzyıla ait belgeler yoksa da burası Divanhane olarak kullanılmış olmasının 
muhtemel olduğu ve gerçekten de bu revakta minyatürdeki gibi renkli mermer sütunlar ve 
kemerler arasında yuvarlak, renkli taşlar ve büyük kubbe Hırka-i Saadet Odası’nın (Has 
Oda) pencereli kubbesi olduğu hakkında Bkz.: Sözen, a.e, s.102. 
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boyunca Kur’an-ı Kerim okurlardı. Tören bitince aynı işlemler padişah tarafından 

padişah tarafından tekrarlanarak Hırka yerine yerleştirilir, sanduka kilitlenir ve 

görevliler tarafından yerine gümüş şebeke içindeki sehpanın üzerine konularak, 

gelecek yılın Ramazan ayına kadar saklanırdı. 518 Kapının dışında, sağ köşesindeki 

mermer bilezikli, pirinç kapaklı kuyuya ise Hırka-i Saadet Dairesi’nin süpürülüp, 

silinişinde toplanan tozlar doldurulurdu. Hırka-i Saadet Kapısı’nın sağ tarafında 

köşede bulunan, üzeri Arapça yazılı mermer dibek ise Hırka-i Saadet Dairesi’ni 

tütsülemede kullanılan öd ağacının ve anberin dövülmesine yarıyordu.  

 

Ramazan’da yapılan bu törenlerle ilgili olarak yine Necdet Sakaoğlu’nun bahsi 

geçen yayınında da519 “Osmanlılarda her yıl Ramazan’ın 15. Günü düzenlenen 

Hırka-ı Saadet ziyareti hiç aksatılmayan bir gelenekti. Osmanlı tarihlerinde “Hırka-ı 

şerife ziyareti ve baklava ihracı resimlerinin yapılmasına ilişkin açıklamalar içinde, 

bu töreni izleyen günde de Yeniçerilere “Reşen mevacibi” dağıtılır. Ancak Ramazan 

nedeniyle de askerlere “pilav ve şorba” yerine “söğüş” tevzi edilirdi. 

 

Hırka-Saadet ziyareti, Ramazan’ın 12. günü zülüflü ağaların, tekbir ve selât ü selâm 

getirerek Hırka-ı Saadet ile diğer kutsal emanetleri Revan Köşkü’ne götürüp, Hırka-ı 

Saadet Dairesi, Tülbend ağasının gözetiminde gümüş taslardaki gülsuyuna batırılan 

süngerlerle yıkanır, şebekeler, duvar çinileri, nişler, kapılar silinir, sonra öd ve anber 

yakılırdı. Bu temizlik için simsakalar, gümüş mataralarla temiz sular getirirlerdi. 

Ramazan’ın 14. Günü kutsal emanetler tekrar Hasoda’ya taşınır; 15. Gün ise 

padişah sabah namazını burada kılardı. Hasodalilar, gümüş şebekedeki sandukayı 

çıkartarak altın kaplı sehpasına koyarlar, padişah da kendisindeki altın anahtarla 

besmele çekerek kilidini açardı. Ağır işlemeli yedi kat bohçanın herbirinin incili 

sırmalı şeritleri tekbirler ve tehlillerle çözülür; ortaya çıkan altın küçük çekmece yine 

padişah tarafından açılır ve Bürde-i Saadet saygıyla alınıp, yüksek bir sehpa üzerine 

konulurdu. Çağrı uyarınca o gün, devlet protokolüne dahil zevat, din bilginleri ve 

ocak ağaları Alay Meydanı’nda toplanırlar; öğle namazını Ayasofya’da kılan 

sadrazamın ve şeyhülislâm’ın da katılımı ile “Hırka-ı Saadet Alayı” denilen kortej 

tamamlanır; saray kapılarından düzenli bir geçişle Enderun Avlusu’na gelinirdi. 
                                                            
518 Sözen, a.e, s. 102.  
519 Sakaoğlu, a.g.e., s. 212, 213. 
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Hasoda Şadırvanlı Sofası’na oradan da Arzhane’ye giren davetliler, Taht Odası’nda 

ziyarete hazırlanmış bulunan Hırka-i Saadet’e yüz sürmek için bir süre beklerler, bu 

arada padişah, altın tas içindeki zemzemde Hırka’nın bir yenini şöylece ıslatır, 

hemen ardından anberli ateşdanla kurutulan Hırka işlemeli bir yastık üzerine 

konulurdu. Bundan sonra da protokoldakiler teker teker içeriye alınıp, Padişah’ın 

tuttuğu Hırka’ya yüz sürerlerdi. Ziyaret boyunca Hasodalılar, hünkâr imamı ve 

müezzinleri Şadırvan’lı Sofa’da Kur’an okurlardı. 1825’ten sonra Hırka’nın yeninin 

ıslatılması, Hırka’ya yüz sürülmesi geleneği kaldırılmış bunun yerine, üzerine örtülen 

yazılı tülbendlere yüz sürülmesi ve “Hırka-i Hazret-i Fahr-i Resule/ Atlas-ı çerh 

olamaz pây-endaz/Yüz sürüb zeyline takbil ederek/ Kıl şefi-i ümmete arz-ı niyaz” 

yazılı bu tülbendlerin ziyaretçilere hediye edilmesi adet olmuştur. Bu ziyaret bittikten 

ve davetliler Enderun’dan ayrıldıktan sonra bu kez, başlarında Valide sultan 

bulunduğu halde harem kadınları da Kuşhane Kapısından çıkıp, Hasoda’ya gelirler 

ve yine padişahın önünde ziyaret ederlerdi. Osmanlı Hanedanı Beşiktaş Saraylarına 

taşındıktan sonra harem kadınları Beşiktaş’tan kapalı arabalarla Topkapı Sarayı’na 

gelirlerdi.” 520 diye Ramazan törenlerinden bahsetmektedir. 

 

Has Oda’da yapılan törenlerden birisi de Padişahların Sancağ-ı şerif’i sadrazama 

teslim ettiği yerlerden biri olarak gerçekleştiriliyordu. Bazen bu tören Arz Odası’nda 

olmasına rağmen genellikle Hırka-i Şerif Dairesi kullanılmıştır. Sadrazam ve 

şeyhülislam padişahın huzuruna girince sadrazama kürk giydirilip, başına iki 

murassa sorguç takılırdı; şeyhülislama kürk ve şeyh efendiye de hilât giydirilirdi.521 

                                                            
520 Osmanlı döneminde Hırka-ı Saadet Dairesi’nde hazırlanan Hırka-ı Saadet ve zemzem 

suyu hakkında , Bilgi için Bkz.: Necdet Sakaoğlu a.e., s. 213,“Töreni izleyen günlerde 
aktarlarda, ağzı mühürlü küçük şişelerde “Hırka-ı Saadet suyu” satılmasıydı. Bu su, 
Bürdei Nebevi’nin yeninin ıslatıldığı altın tastaki zemzemin, birer ikişer damlacık küçük 
testilere ve şişelere konulup, üzerine de sözde zemzem doldurulması ile elde ediliyordu. 
“Ma-I mübârek” de denilen bu suların hastalıklara iyi geldiğine inanılıyordu.”   

 
521 Sonra Sultan eliyle “Sancağ-ı Şerifi” alıp; öper, sadrazama teslim edip; kendisini seferle 

görevlendirdiğini söyleyerek, başarılı olunmasını dilerdi. Sadrazam “Sancağ-ı Şerifi” 
omzuna aldığı zaman, Şeyhülislam ile Şeyh Efendi de dua ederlerdi. Sonra Sadrazam 
omzuna Sancak-ı Şerifi alarak dışarı çıkar, sipahi ve Silahtar ağaları koşarak elinden alıp, 
Orta Kapı (Bâbu’sselâm)’ın önüne varıncaya kadar onun önünde götürürler ve yine 
sadrazama teslim ederlerdi; Bu arada Feth-i Şerif okunurdu, ardından sadrazam ve ordu 
kumandanı tören alayıyla Davutpaşa’daki karargahına hareket ederdi. Bu merasimin 
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Padişah tarafından paşalığa çıkarılan bir kişi tayin olduğu eyalete giderken huzura 

kabul edildiği zaman bu kapıdan çıkar çıkmaz geri dönerek büyük saygı ile kapının 

eşiğini öperdi. 522 

 

Sancak-ı şerif, seferden başka İstanbul’da meydana gelen askeri isyanlar da 

çıkarılarak, halk asilere karşı Sancak-ı şerif altında toplanmaya davet edilmişti. 

Birçok isyan bu şekilde bastırılmıştır. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                         
devamı Davutpaşa’da yapılırdı. Sultan eğer sefere gitmemişse; ordunun sefer dönüşünde 
şeyhülislam, devlet büyükleri, kazaskerlerle birlikte Davutpaşa’ya kadar gidip, orada sefere 
gitmemiş olan Kapı Kulu Ocakları ile birlikte Sancağ-ı Şerifi karşılardı. Sadrazam padişahı 
görünce hemen atından inip, üç defa yer öptükten sonra padişahın rikabını öper ve 
hükümdar tarafından hediye edilen ata binerdi, bu sırada sadrazam ve ordu kumandanının 
getirdiği sancağı padişaha teslim eder, padişah sancağı aldıktan sonra tekrar Sadrazama 
verir ve kendisi saraya dönerdi. Sadrazam da tören alayıyla Davutpaşa’dan Edirnekapı 
(bazen Topkapı) Saraçhane, Bayezid ve Divanyolu’ndan geçerek saraya gider, Bâb-ı 
Hümâyûn’dan Orta Kapı’ya kadar Sipahi Bölüğü ağasının omzunda taşıdığı “Sancağ-ı 
Şerifi” buradan Sadrazamın kendisi alarak Arz Odası’na kadar omzunda götürür ve orada 
padişaha teslim ederdi. “Eline sancağı teslim ederken de Sancak-ı Şerif’i sana ve seni de 
Allah’a emanet eyledim” diye temenni ederdi. Bilgi için Bkz.: Sözen, a.e, s. 103. 

522 H. 1094 / 1683 yılında Avusturya’ya karşı açılan seferde Sultan IV. Mehmed, ordu ile 
Belgrad’a kadar gidip orada sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’yı ordu kumandanı 
yapıp, göndereceği zaman burada merasim yapılmıştı. Yapılan merasimde başına 
mücevher top sorguç takıp, Silahdar Ağa da murassa (mücevherli) kılıç kuşattı ve hilat 
giydirildi. Padişah yardımcın olsun” diyerek temennide bulunmuştu.  
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Mimari sembolizm 
 

Yapının kapısı mimari değerler açısından sade ve basit bir görünümdedir. Ancak 

yapıda Hz. Muhammed’in İslâm dininde kutsal olarak kabul edilen Hırkası’nın ve 

sancağının burada bulunması, tahta çıkacak sultanın öncelikle tahta burada oturup, 

ilk kez sultanlığının ilân edildiği mekân olarak, bu önemli makamın önemini 

arttırmaktaydı.  

 

Bu mekân, manevi değerlerin yüksek olduğu bir yerdi. Ölen Sultanın cenazesi de 

Has Oda Koğuşu arkasındaki Mabeyn Kapısı’ndan çıkartılıp, Zülüflü ağalarca Sofa-i 

Hümâyun’daki Hırka-i Saadet Dairesi Çeşmesi önüne revak altına kurulan çadırda 

Darüssaade ağası yazıcısı tarafından burada yıkandığından; bir yanda ölen sultan, 

diğer yanda büyük bir imparatorluğun başına gelecek tahta geçen yeni sultana, 

iktidarında başarılı olabilme ve Allah’ın ve Peygamberi’nin yardımını alabilmek için 

dua ile girdiği mekânın içinde; manevi değerler hatırlatılıyordu. Şadırvanlı Sofa’nın 

sol tarafında, yukarıda celi sülüs ile “Ya müfettehel-ebvab iftenlenâ hayre’l-bab” yani 

“Ey kapıların açıcısı! Bize de hayırlı kapı aç” anlamındaki dua bu mekân için 

önemlidir.  

 

Bâb-u’s-selâm, Arz Odası’nda kapı kemerinin ortasında, kilit taşına denk gelen 

yerde bulunan padişah tuğrası ile kapının iki yanında bunların biraz aşağı hizasında 

bulunan tuğralar ve kitabeler mimari bir düzenlemeyi gösterir. Ancak bu mimaride en 

üstteki “Kelime-i Tevhid”, bunun altında sultanın tuğrası; en büyük makamın 

altında, yapının kilit taşında sultanın yönetici kimliğinin ifade edildiği değerleri 

bildirmektedir. Bâb-ı Hümâyûn’da da iki yandaki tuğralı kitabe yan nişlere 

konulmuştur. Şadırvan Kapısı’ndan girilen mekân olan Şadırvanlı Sofa’da kapının 

karşısında bulunan mermer şadırvan kubbenin rengiyle uyumlu, yeşil somaki fıskiye 

fenerli derin kubbe gibi klâsik mimari ögeleri ortaya koymaktadır. Bu özelliği mekâna 

ilk dönem Osmanlı camilerinin havasını vermektedir. Fıskiyeli şadırvanın Sofa’ya 

serinlik ve su sesi sağlamak yanında bir başka işlevinden daha söz edilir: 

“Nigehbân-ı Emanât-ı Mukaddese” diye de anılan Has Odalılar, ellerini bu 

şadırvanda yıkadıktan sonra kutsal eşyaların bohçalarına ve sandıklarına 
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dokunurlardı. Sofa’nın devamı olan belirli bir yükseklikteki “Seki” de yine eski 

camilerin sekili iç mekânlarını hatırlatır. Abdurrahman Şeref Bey Enderunluların 

bazen namazlarını Şadırvanlı Sofa’da kıldıklarını yazmaktadır.523 Gerçekten de 

sekinin döşeme mermerleri arasına kıbleyi gösteren çapraz biçimli ve koyu renkte 

bir mermer yerleştirilmiştir. Kapı kanatlarında kabartma olarak “Es-sultan ibnü’s-

sultan Mehmed bin Murad Han” yazısından524 bu mekânın Sultan tarafından 

kullanıldığı anlaşılmaktadır. Has Oda’da Şadırvanlı Sofa’nın sekili bölümünden, sol 

taraftaki üzerinde celi sülüs ile “Ya müfettehel-ebvab iftenlenâ hayre’l-bab” okunan, 

kapı kanadı aynaları girift yazılı bir kapıdan Destimal Odasına geçirilir. “Hayırlı 

Kapılar aç ya kapıları açan” anlamındaki Arapça kitabenin bu mekânın önemini 

vurgulaması ve sultanlar için de bu makamın ne derece değerli olduğunun 

gösterildiği bu yapıdaki mimaride gizlenen ayrıntılarda ortaya konulmuştur. 525 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                            
523 Abdurrahman Şeref Bey, s. 111. 

524 Eldem-Akozan, a.g.e., s. 207. 
525 Eldem-Akozan, a.e., s. 208. “Sağ taraftaki “sayeban”ın Sultan IV. Murad’ın oturma yeri 
olduğu söylenilir. Bu oda ile önündeki eski revak kapatılıp ahşap kat ve odalara bölünerek 
Has Oda koğuşuna katılmıştır. Kubbeli koğuşa, XVIII. yüzyıldan itibaren, Hırka-i Saadet 
ziyaretleri sırasında dağıtılan destimaller konulduğundan “Destimal Odası” denilmiştir.” Bilgi 
için Bkz.: Eldem-Akozan, a.y. 
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2. 6. Kubbealtı-Divan-ı Hümayun Kapıları 
 
İkinci Avlu’nun kuzeybatı köşesinde bulunan “Divan-ı Hümayun” ismi de verilen 

yapının arkasında Haliç yönüne doğru setler üzerinde yükselen Harem Dairesi’nin 

içindeki Adalet Kulesi bulunmaktadır. Kubbealtı’ndaki ilk oda arkasındaki Adalet 

Kulesi’ne bir pencere ile bağlıdır. (Resim 131 - 132 - 133, 136, 139). 

 

Tarihçesi 
Fatih Sultan Mehmed (1451-1481) döneminde yapılan ilk Divanhane’nin526 yerinin 

Silahtar Hazinesi’nin yanındaki bölümde olduğu, Sultan II. Bayezid zamanında 

isemuhtemelen “Eski Divan Yeri” denen Orta Kapı’ya yakın bir binanın Divan yeri 

olarak kullanıldığı bilinmektedir. Kubbealtı’nın şimdiki yerinde ilk yapılanmasının ise 

Frenk İbrahim Paşa’nın sadrazamlığı döneminde (1523-1536) olduğu 

söylenmektedir. 527 

 

Yeni Divan Yeri veya Kubbealtı binası, eski Divan yerinin yeterli gelmemesi üzerine 

1500’ lerde inşa edilmiştir. Ahşap direkli olan eski Divan binası sonunda (XIX. yüzyıl 

ortalarında) yıktırılmıştır. XVIII. yüzyılda meydana açılan kubbe altlarının önündeki 

saçaklara zengin tavanlı geniş bir direklik altı ilave edilmiştir.528 

 

Kapının yanındaki Sultan Selim’e ait hakkında uzun bir methiyeden sonra, kitabenin 

son satırında “Selim han yaptı hem tâk-ı felek bu cay-ı divanı” “Senesi H.1207/1792” 

diyerek kapısının III. Sultan Selim (1789 - 1807) döneminde yapıldığı ile ilgili tarih 

düşürülmüştür 529 (Resim 135). 

 

                                                            
526 Metin Sözen, Bir İmparatorluğun Doğuşu Topkapı, Hürriyet Yayınları, İstanbul, 1998, s. 

60. (Fatih’in Kanunnamesi’nde (1470) Divan-ı Hümayun adı ile geçen Kubbealtı binası, 
Topkapı Sarayı kurulurken yapılmıştı; Kayıtlarda “Eski Divan Yeri” ismiyle adı geçen yapı, 
ahşap sütunlu revak ve kurşun kaplı piramidal çatısıyla ikinci avlunun kuzeybatı köşesinde, 
yükseltilmiş bir set üzerinde bulunmaktaydı. XVII. yüzyıl tarihçilerinden Hezarfen Hüseyin 
ve Üsküdarî, Eski Divan Yeri’ni birbirine bağlantılı birkaç oda olarak tanımlamıştır. Kafesli 
padişah penceresinin bulunmadığı Eski Divan yeri binası, yeni Kubbealtı binası yapıldıktan 
sonra değişik işlevler için kullanılmış ve 1917 yılında yıkılmıştır.( Bkz.: Sözen, a.e., s. 60. 

527 Necdet Sakaoğlu, a.g.e., s. 101. 
528 Eldem - Akozan, a.g.e., L. 38. 

529 Sakaoğlu, a.g.e., s. 117. 
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Osmanlı döneminde önemli bir idare merkezi konumundaki XVI. yüzyılın ilk 

yarısında inşa edilen Kubbealtı, Divan-ı Hümayun Kalemi ve Defterhane olarak 

tasarlanan yapının530  iki kapısı da yapı ile birlikte inşa edilmiş olmalıdır. 

 

Kubbealtı ilk önceleri Divanhâne-i Âmire, Divan-ı Hümayûn, Dergâh-ı Muallâ, 

Dergâh-ı Âli olarak isimlendirilmiştir; ancak yapı işlevini yitirdikten sonra ise 

Divanhane-i Âtik adı ile Sarayın en önemli kurumu olan Divanhane yapısı olarak 

kullanılmıştır.531 Yapının tarihteki adı Divanhane-i Hümâyun’dur. Kubbealtı ismini 

binanın kubbeli olmasından dolayı almıştır. 532 

Kanunnâmesinde Divanının çalışma kurallarını belirleyen Fatih Sultan Mehmed’in 

(1451-1481) ilk dönemlerde oturumlara da başkanlık ettiği Osmanlı tarihlerinde 

yazılıdır.533 Sonraki dönemlerde Kubbealtı’nda sadrazamın kendisi, bulunmaması 

durumunda da vekilinin başkanlığında Divan üyeleri534 ile birlikte toplanır, halkın 

işlerinin sonuçlandırılmasına çalışılırdı. 

 

                                                            
530 Sözen, a.g.e., s. 61. 
531 Sakaoğlu, a.g.e., s.101.  

532Eldem - Akozan, a.g.e., s. 19  Ayrıca bu eserde; Binanın kubbeli olması sebebiyle 
buradaki oturumlara katılan vezir üyelerine de “kubbe-nişin” yani kubbede oturan, bazen 
de “kubbe veziri” ismi verilmiş olduğu söylenmektedir. Kanunî Sultan Süleyman zamanında 
bu vezirlerin sayılarının sekiz, dokuz olarak sınırlı olduğundan bahsedilmektedir. 

533Fatih Sultan Mehmed (1451-1481) döneminde bir oturum sonrasında, Anadolu’dan gelen 
biri, kapıda bekleyen çavuşları geçerek Divanhane’ye “Saadetlû Hünk-âr kangınızdur? 
Şikâyetim var!” diye kaba bir davranışla girdiğinden, oturuma başkanlık eden Fatih Sultan 
Mehmed buna çok öfkelenmiştir; bu olaydan dolayı Sadrazam Gedik Ahmed Paşa; 
“Padişahım bundan böyle içimizde bulunmayub verâ-yı kafesten (kafes arkasından) 
kullarınızı dinlemeniz münasib olacaktır” demiştir. Böylece bir devlet geleneği bozulmuş ve 
Divanhane baş sedirinin tam üstüne gelecek biçimde kafesli bir iç pencere ile bunun 
arkasına da küçük bir loca yapılmıştır. Osmanlı Devletinin ilk döneminde, Bursa ve Edirne 
saraylarında da padişaha mahsus bu tür locaların olduğu ve bu geleneğin Selçuklular 
uzandığı bilinir. Sultanların bazen bu locaya gelip, oturumları izledikleri, bazen de kafese 
vurarak tartışma ve kararlara müdahalede bulundukları; galebe divanlarında ise 
Sadrazamın elçi kabulünü “Kasr-ı adil” de denilen bu kafesten seyrettikleri, bazen de 
işlemeli kafes perdesini çekerek oturuma son verilmesini işaret ettikleri bilinmektedir. Bilgi 
için Bkz.: Sakaoğlu, a.g.e. s. 101. 

534 (Kaptan-ı Derya ve Rumeli ve Anadolu Kazaskerleri ve nişancı ve yeniçeri ağası ve 
defterdarlar ve Reisülküttap ve İstanbul Kadısı, üyeleri oldukları gibi, en çoğu yediye 
ulaşan ve kubbe-nişin (Kubbe altında bulunan) vezirler de bu divanın üyesiydiler. Konu ile 
ilgili Bkz.: Sakaoğlu, a.e., s. 20.  
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Osmanlı tarihlerindeki kayıtlarda Kubbealtı’nın 24 Temmuz 1665'de Sultan IV. 

Mehmed’in (1648-1687) Harem ve Enderun'daki saray halkı ile birlikte Edirne'de 

kalırken, Topkapı Sarayı’nda büyük saray yangını olarak bilinen Topkapı Sarayı 

Adalet Kasrı, Hazine ve Defterhane, Araba Kapısı'ndan Valide Sultan Dairesine 

kadar olan Harem bölümü ve İç Matbah (Mutfak) ile birlikte tamamen yanmış olduğu 

görülür. Katib Çelebi'nin Takvimü't- Tevarih' de (H. 1076 olayları) arasında "Harik-

Harem-Hümayun der Saray-ı Cedid" kaydıyla verdiği bu yangını da yüzük çalan bir 

cariyenin çıkarttığı söylenmiştir. Daha sonra annesi ile İstanbul'a gelen IV. Mehmed 

baştanbaşa çinilerle kaplanan yeni bir Harem dairesi yapılmasını emretmiş ve 

1668'da yapım çalışmaları tamamlanmıştır.535 

 

Kapıların hemen önünde bulunan sütunlu revağın XVII. yüzyılda eklendiğini 

düşünülmektedir.536 Fakat Kanuni Sultan Süleyman döneminde (1520 -1566) değişik 

renkli mermerlerden on sütunlu bir revakla, altın yaldızlı ve lacivert renkli süslemeli 

tavanı olduğu görülmektedir. Masraf defterlerinde de Nakkaş Hasan tarafından 

bezendiği anlatılmaktadır. 537  

 

Yapıda ikinci mekândan bir kapı ile ayrılan üçüncü salon ise kapı kilidi sadrazamın 

mührü ile açılıp kapatılan “Divit Odası” olup, hem Divan-ı Hümâyûn’un arşivi, hem 

de Sadrazamın özel çalışma odasıydı. Kubbealtı ön revağına da bir kapısı olan bu 

                                                            
535 Bununla birlikte IV. Mehmed, II. Süleyman, II. Ahmed ve II. Mustafa’ nın daha çok Edirne 

Sarayı'nda oturmaları yüzünden harem önemini yitirmiş, Ancak III. Ahmet döneminde Lale 
Devrinin modaları ve eğlenceleri bu mekânı renklendirmiştir. III. Mustafa taht' a geçince 30 
yıllık bir aradan sonra padişahın kızı Hibetullah Sultan' ın doğması sebebi ile günlerce 
süren şenlikler Harem' de yapılmıştır. Bkz.: Kâtip Çelebi, Fezleke, C. 2, İstanbul, 1869- 70, 
s. 52  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
536 Eldem - Akozan, a.g.e., s. 70. 

537Gülru Necipoğlu, a.g.e., s. 31. 
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mekânda ise Osmanlı Devleti’nin en önemli defterleri ve belgeleri sandıklarda 

muhafaza edilmekteydi.538 

 

Eski Divan Yeri ise yeni Divan Yeri (Kubbealtı) yapıldıktan sonra da yıkılmamış 

korunarak çok amaçlı bir mekân olarak kullanılmıştır.539 Mescit elçiler için bekleme 

yeri, törenleri seyredip, yemek yedikleri ve bayramlarda da dini liderlerle oturma yeri 

ile Ehl-i Hiref’e paralarının ödendiği yer olarak kullanılmıştır.540 Son dönemde de 

Meydan Cami-i Şerif’i olarak kullanılmıştır. Bu yapının 1856’dan sonra çizilen bir 

haritada plânı da vardır. Bu planda camiye iki cephesinden de basamaklarla 

girilmektedir.541  

 

Yapının çifte kubbesinin mekânları XVIII. yüzyılda zengin mermer, stuco, lüstro ve 

ahşap oymalı bölmeler, kafes ve panolarla süslenmişti. Birçok değişiklik geçirerek 

günümüze gelmiş olan Kubbealtı’ndaki süslemeler 1942 tarihli tamirde kaldırılmış, 

yerlerine bugünkü çiniler konulmuştur.542 Yapının ve kapıların bugünkü görünümü 

aynı yılda yapılan onarımdan kalmıştır. 543 

 

 
 
 

                                                            
538 Sakaoğlu, a.g.e., s. 104 Konularına göre işlenen bu defterlerin başlıcaları; Mühimme 

Defterleri (Divan-ı Hümayun kararlarının işlendiği defterler) ile Piyade, Süvari, Mukabele, 
Cizye, Mukataa, Mevkufat, Varidat, Teslimat, Büyük ve Küçük Kale, Maliye, Teşrifat, 
Şikayet, Ahkâm defterleriydi. Bunların mühürlü sandıkları, sadrazamın emriyle açılıp, 
kapatılırdı. Divan gündemlerine göre de ve gerektikçe ilgili sandıktan çıkartılan ilgili 
defterlerdeki eski kayıtlara bakılarak karar verilmesi de bir kuraldı. 

539 Sakaoğlu, , s. 103. Asıl Kubbealtı’nın yanında, ortada kalan ve “Tahta” (alt) denen ikinci 
mekân, Divan-ı Hümayun kâtiplerinin, Reisü’l-küttab yönetiminde çalıştıkları, ayrıca Rumeli 
ve Anadolu kazaskerlerinin dava dinledikleri, vezirlerin de kendilerine havale edilen 
konuları inceledikleri yerdi. Hünernâme’deki (XVI. yüzyıl) bir minyatürde ise buranın 
kubbesinden sarkıtılan zincire, bir terazi asılı olduğu, bununla da ulûfe keseleri tartıldığı 
bilinmektedir.   

540 Necipoğlu, a.g.e., s. 315 - 318. 

541 Eldem - Akozan, a.e., L: 65-66 Minyatürlerde de basamaklı iki kapı görünmektedir. 

542 Eldem - Akozan, a.e., L. 40. 
543 Sözen, a.g.e, s. 61. 
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Kitabe 544 

 
Kubbealtı’nda sadece iki kitabe vardır. Divanhane Kapısı’nın iki yanında sağdaki 

Sultan III. Selim adına (H. 1207/1792); diğeri Sultan II. Mahmud adına ve (H. 

1235/1819) tarihli birer manzumedir. 

 

Aşağıdaki sağ taraftaki 42 satırlık kitabede ise: 

“Selim Hân-ı kerem-ver kâmyaâb etdikde devran  
Cihanın intizama tutdu yüz hâl-i perişanı 
Müceddid olduğu dünyâ vü dine künden izhardır 
Odur sahib-kıran nev-zuhûr-ı nesl-i Osmanî 
Cihânı yapdırub ma’umer-i emnü amân eyler 
Yıkar adâ-yı dinin başına dünyâ-yı virânı 
Nizâm-ı nev verüb tecdid eder bünyân-ı ikbâli  
Bunu ilhâh eder da’im âna tevfık-ı Yezdânî 
Keremde Pehlivandır hamlesinndeşîr-i garândır 
Sözünde Kahramandır vasf olunmaz şevket ü şânı 
Bilür tertib-i devlet resmini baht-ı hümâyûnu 
Mülâk-i sâlife san bundan öğrenmiş cihanbâni 
Kılüb ta’yin-i hızmet fark ü temyiz eyledi yer yer 
Gürûh-ı askerî ve zümre-i a’yan u erkân 
Bu divan-gâh-ı âliyi bu resme eylemek ta’mir 
Meger lâzım değil miydi açarsan çeşm-i a’manı 
Aceb tarz-ı bülende koydu elhak eyleyüb tekmil 
Nizâm-ı dini resm-i devleti nâmus-ı şâhânı 
Mu’allâ kubbe-i eflâki gûyâ indürüb hake 
Şule pâş-ı Saltanat Sultan Selim Hân kim anın 
Şeb-çırâg-ı adli kıldı âlemi pür-nûr u fer 
Ol hidiv-i dad-ı fermây-ı İskender-haşmetin 
Bende-i hâssi âğay-ı çukadar-ı muteber 
Yâni hâtem-mekremet nâmı Süleyman kim anın 
Zât-ı âlisinde olmuş mûr-i ihsan cilveger 
Hâne-i kilâri va’z-ı şem’ile rûşen edüp 
Hak bu kim mahz-ı kerâmet eyledi hayra eser 
Kahve zammiyle leyâli-ı kanâdile nebi 
Eyledi bir gûne hayr-ı lütf âsâr-ı diğer 
Âleme pertev-fürûz-olmak içün her subh-dem 
Eyleye fânûs-ı çerhi mihr-i hâver çün makarr- 
Maşal-ı ikbâl-ı tâk-ı devleti bir türlü hiç 
Olmıya ta haşre dek püf kerde-i bâd-ı keder 
Söyledim tebrik içün târih-i cevher dârını 
Nûrî şem-i himmeti kilari kıldı şûlever”    1210 (1796) 

                                                            
 
544 Sakaoğlu, a.g.e., s.117-118. 
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Selim han hakkında uzun bir methiye yazılmış ve son satırında “Selim han yaptı 

hem tâk-ı felek bu cây-ı divanı” “Senesi H.1207/1792” diyerek tarih düşürülmüştür.  

 

Sol taraftaki 44 satırlık Kitabede: 

“Şehinşâh-ı cihan Mahmud Han-ı ma’delet pîrâ 

Mu’alla cây-ı Divanı mücçedded eyledi ihyâ..” ile başlayan uzun bir medhiyeden 
sonraki beyitte ise: 
 

 “Gören serdade-i insaf olur İzzet bu tarihe” 

“Müceddet eyledi divan yerin Mahmut Han-ı valâ” “Sene H.1235/1819” yazılıdır.  
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Görsel Belgeler 
 

Arifî’nin hazırladığı H. 965 /1558 tarihli Süleymanname’deki545 bir minyatürde ise 

Kubbealtı’nın sivri kemerli saçaklı giriş revağı görülmektedir. Kubbealtı’na giden 

çizgisel yol burada açılı olarak gösterilmiştir. (Resim 144). Aynı eserden diğer bir 

sayfada ise, revaklar altında kafesli oturma yerleri ve açık beyaz çerçeveli kapı 

görülür. (Resim 142). 

 

Kubbealtı’nı gösteren birçok minyatür ve yabancı kökenli gravürler bulunmaktadır. 

Bu görsel belgelerin içinde 1581 tarihli II. Selim Divanı’nda546 Kubbealtı kapısıyla 

gösterilmiştir. Aynı tarihli (H.989/1581) Seyyid Lokman’ın eseri Şehinşahname I 547 

de; Kubbealtı’nın kapısı çizilmiştir. Şehname-i Selim Han’da548 Adalet Kulesi’ndeki 

padişahın “Kafes-i Müşebbek’ten (Oymalı Altın Kafesli pencere) ok atarak 

Kubbealtı’ndaki asılı hedefi vurması resimlenmiştir. Kulede oturan ve elinde yay 

tutan padişah, asılı top hedefi vurmuştur. Şehname-i Selim Han’daki diğer pek çok 

minyatürde Kubbealtı mimari yapısıyla ve açık kapısıyla resmedilmiştir. (Resim 143). 

 

H. 992 / 1584 tarihli Hünername I’de549 Kubbealtı, duvarları bulunmayan, sadece 

kapısının bulunduğu bir mekân olarak çizilmiştir. (Resim 110). Aynı eserin bir diğer 

sayfasında Kubbealtı’nın taç biçimli kapısı görülmektedir.  

 

                                                            
545Arifî, Süleymanname, TSMK, y. 498b; Arifî, Süleymanname, TSMK, 37b -38a. 

Kubbealtı’nda 
  Divan Toplântısı. 
546 II. Selim Divanı, TSK (1581), II. Selim Kubbealtı’nda, kubbeden sarkan altın topa ok 

atarken gösterilmiştir. 
547 Seyyid Lokman, Şehinşahname I, (H. 989 /1581), İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi F. 

1404; 13b; 61b-62a; 136; 14b-15a, 16a-17a; 24a  (Resim; Hilmi Aydın, Minyatürlerle 
Topkapı Sarayı, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1992. 

548Seyyid Lokman, Şehname-i Selim Han, TSMK, No: A. 3595, Eser Farsça ve manzum 
olarak II. Selim dönemindeki (1566 - 1574) olayları anlatır; Aynı eser 27a Mehmed 
Paşa’nın Divanı; 28a İkinci Vezir Pertev Paşa’nın Divanı; 29a II. vezir Piyale Paşa’nın 
divanı; 30b IV Vezir Ahmed Paşa’nın Divanı; 30a Beşinci vezir Zal Mahmud Paşa’nın 
Divanı. 

549Lokman, TSMK, H. 1523 Hünername Cilt I, y. 18b; y. 471b. Elkas Mirza’nın Kabulünü 
gösteren minyatür. 
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H. 996 / 1588 tarihli Hünername II 550 deki bir minyatürde (Resim 129) ahşap direkli 

ve üzerinde alınlığı olan, parmaklıklarla çevrili, dışa açık ve yerden yüksek kemerli 

kapıları ile Kubbealtı gösterilmiştir. Aynı eserin diğer bir minyatüründe bir kapı 

arkasında bir bahçe (avlu), geri planda demir parmaklıklar arasında revaklı ve sedirli 

bir mekân olan Kubbealtı’nın Kapısı dilimli sivri kemerli ve sade bir giriş olarak 

aşağısında bulunan Bâb-u’s-selâm ile aynı eksen üzerinde gösterilmiştir. (Resim 17) 

Aynı eserin diğer bir sayfasındaki resimde de bir Kubbealtı’ nın kapıları 

görülmektedir. Diğer bir sayfada ise Kanunî Sultan Süleyman’ ın bu locadan, 

arkasında silahdârları olduğu halde aşağıdaki ulufe dağıtımıyla meşgul divan 

üyelerini izlemesini gösteren Hünernâme’deki diğer bir minyatürde; Kubbealtı 

gösterilmiştir. (Resim 116). 

 

Lokman’ın 1592 tarihli Şehinşahnamesi’ndeki bir minyatürde551 İran Elçisinin Divana 

hediyelerle gelmesi gösterilmiştir. Öndeki bir kapı ile aynı eksen üzerinde duran 

Kubbealtı Kapısı duvarların olmadığı, üzerinde taçlandırılmış tepeliği ile yer alır. 

Bunun üzerine gelen bölümde de tepeden sarkan altın top askı fark edilmektedir. 

(Resim 148). Aynı eserin bir diğer sayfasında Arz Kulesi’nin altında revakların 

gerisindeki tepelikli kapısı ile Kubbealtı gösterilmiştir (Resim 149). 

 

1603 tarihli Sultan I. Ahmed’in cülus töreninde552 Kubbealtı ve arkasındaki Adalet 

kulesi görülmektedir. Kubbealtı’nın kapısı cephede önemle yapılmıştır. (Resim 84). 

Yabancı ressamlar eserlerinde elçi kabullerinin yapıldığı Arz Odası’nı 

resimlemişlerdir. XVIII. yüzyılda Ressam Vanmour’un yağlı boya resmi olan Sultan 

III. Ahmed’in Büyükelçi Calkoen’un onuruna verdiği yemekte Topkapı Sarayı’ndaki 

Kubbealtı’nda gösterirken mekânın içi ve sağ köşede çok azı görülebilen içerdeki 

                                                            
550 Bu yapı Hünername Cilt II, TSMK, H. 1524, y.19a ile y.242a’daki minyatürlerde de 

görülen yeni ve eski “Eski Divan Yeri”dir.(Resim 129). Burada Kanûnî Sultan Süleyman’ın 
Kubbealtı’ndaki toplântıyı dinlemesi gösterilmiştir Avusturya Elçileri ve  Ferdinand’ın 
Mektubunun Divana verilmesi, y.328a (Resim; Reha Günay, Süleymannâme 
Minyatürlerinde Mekân ve Anlatım Teknikleri, Topkapı Sarayı Müzesi Yıllığı - 5, İstanbul 
1992,s. 128-129’danalınmıştır); y.237b; Lokmanın hazırladığı Hünername, 1588,Sadrazam 
Ahmed Paşa’nın Kubbealtı’nda öldürülmesi, TSMK, H. 1524, y. 177a. (Resim 147). 

551Lokman, Şehinşahname, II, TSMK, B. 200, 1592, y. 36b-y.37a. İran Elçilerinin Divana 
hediyelerle gelmesi; diğer bir sayfası 160r. Bir bayram töreninde Sadrazam Osman Paşa 
III. Murad’ın eteğini öperken gösterilmiştir. 
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kemerin altında taç biçimli tepeliğiyle mermer kapı görülebilmektedir. 553  

 

Kubbealtı’nın XIX. yüzyılın sonu, XX. Yüzyılın başında çekilmiş fotoğrafları Topkapı 

Sarayı Müzesi,  Fotoğraf Arşivi Bölümünde “Kubbealtı” kayıtları ismi ile kayıtlıdır. 

(Resim 151 - 152 - 153 - 154). 

 

Mimarisi 
 

Kubbealtı iki kubbeli mekân ile küçük bir kapıdan girilen yine kubbeli Divit 

Odası’ndan oluşur. Methalinde ise sembolik olarak Sultan’a ayrılan mekânın 

üzerindeki kafesli bir pencere ile bağlandığı Kule Köşkü (Adalet Kasrı) yer 

almaktadır. Büyük kemerlerle meydana açılan Kubbealtı’nın her iki cephesinde ise 

büyük, geniş saçaklarla oluşturulan revaklı çatısı bulunmaktadır. (Resim 131 - 132). 

Kubbealtı’na ait yapının Bâbu’ssaâde ve önündeki meydana bakan iki kapısı da 

simetrik olarak yan yana düzenlenmiş ve revaklı çatının gerisine alınmıştır. İki 

kubbeli mekân arasında mermer taç girişli 554 ikinci bir açık geçiş mekânı yer 

almıştır.  

 

Kubbealtı’nın kafesli555 bir Hünkâr şirvanı bulunmaktadır (Resim 139). Buraya 

arkadaki Adalet Kulesi’nden girilmektedir.556  

 
İçindeki iki kubbeli mekânı bağlayan kapı, mermer bir kornişin uzanmasıyla oluşur 

(Resim 137). Aynı eksen üzerinde simetrik olarak düzenlenmiş iki kapı da iki kubbeli 

mekâna açılmaktadır. (Resim 137, 139). Saçaklı bir revağın gerisindeki geniş sivri 

kemerin altında, revaktaki eyvan kemerinin genişliğinde, kemerin duvara dayandığı 

noktalarda uzun bir mermer kirişle kesilen üzeri saçaklı ve taçlandırılmış basit 
                                                                                                                                                                         
552 İ.Ü.K. T6624, 1b -2a, Topkapı Sarayı ikinci avlusunda Sultan I. Ahmed’in Cülus töreni; 

Nurhan Atasoy, a.g.e., s. 25; Adalet Kulesi ve Simgesel hükümdar kuleleri ile ilgili olarak 
Bkz.: Nicole Kançal-Ferrari, a.g.e., s. 228. 

553 Tuval üzerine yağlıboya, 90 x 120 cm. Rijksmuseum, SK-A-4077. 
554Sarayda yer alan Albüm Arşivi’nde bu mermer taç kapının Arz Odası’ndaki arka 

cephesinde yer alan Sultan’a ait taçlı girişin mermeri olduğu anlaşılmıştır. 
555Altın yaldızlı madeni şebekeli Kafes, günümüzde Kubbealtı mekânının içinde ikinci kapının 

yanındaki duvara yerleştirilmiştir. 
556 Eldem - Akozan, a.g.e., Plân, L 40. 
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mermer hatılların ve altta da kapının her iki yanında bulunan alçak mermer 

levhaların konulmasıyla yapılmıştır. Aradaki boşluklar ise altın yaldızlı demir 

parmaklıklarla kapatılmıştır. Osmanlı döneminde açık olan bu demir şebeke, bugün 

camekânlarla kapatılmıştır. Kapıların girişinde birer mermer basamak 

bulunmaktadır. Mimarinin ön kısmındaki mermer sütunların üzerinde yer alan altın 

yaldız süslemeli ahşap çatısı bulunan “L” biçimli revağı kapılarla bir bütünlük 

oluşturmaktadır. Arkasındaki yapı, yükseltilmiş bir set üzerinde yer alan yan yana üç 

kubbeli mekân olarak düzenlenmiş, her iki mekânın da üst örtüsü kurşun kaplı, düz 

bir çatı olarak içerideki kubbeyi saklamaktadır (Resim 132 - 133, 136). 

 

İçeride bulunan ve iki kubbeli mekânın ortasındaki sivri kemerin altında, güney 

duvarına doğru, içeri girişi sağlayan üçüncü kapı da mermerden ve üzeri palmetlerle 

taçlandırılmış olarak yapılmıştır. Kapının yay kemeri iki renkli taşlarla alternatif 

olarak düzenlenmiştir.  

 

Kubbealtı daima dışa açık tutulmuştur. Duvarların yerine, demir şebekelerle 

Kubbealtı dışarı açılmaktadır. Yandaki küçük kapılı, kemerli mekân Divan-ı 

Hümayun Kalemi ya da Defterhane olabilir. 
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Mimari Süsleme  
 

Kubbealtı’ndaki kapıların mimari süslemeleri her iki kapıda da simetrik olarak 

düzenlenmiş, kapının üzerinde sivri kemerlerin altında bulunan, altın yaldızlı 

kabartma ve yontma tekniğinde yapılan mermer süslemelerdir. Kapının altın yaldız 

kaplı demir korkuluk şebekesi de bütün sivri kemerin boşluğunu doldurmaktadır. 

Mermer kapının tepesindeki taç süsleme üç bölümlü olarak yapılmış, ortasında bir 

kartuş görünümlü bir açıklık olarak düzenlenen barok süslemeler ve Rokoko 

kıvrımlar ile ve saz üslubunda süslemeler, ayrıca çeşitli yapraklar ve dalga 

motiflerinden oluşan altın yaldızlı zengin bir işçilik gösteren süslemeler kullanılmıştır. 

Kapının duvarlarındaki kalemişi süslemelerin yer aldığı duvar süslemeleri, sütunların 

karşısına gelen bölümlerde mimariyi tamamlayan hayali sütun görünümlü 

süslemelerle, çeşitli bitki ve çiçek süslemeleri olarak görülmektedir. Kapının iki 

yanında diz hizasına gelen mermer levhalarda da kabartma altın yaldız süslemeli 

çeşitli Rokoko üslûbunda süslemeler bulunmaktadır.  

 
İşlev 
 

Sultan’ın kafesli penceresinden seyrederken bazen alınan kararlara katıldığı, 

Osmanlı Devleti’nin kamusal, siyasal, askeri ve yargısal kararlarına yüzyıllarca 

mekânlık ettiği yer olan557 bu tek katlı yapının önünde ve kapılarında birçok gösterişli 

tören yapılmıştır.  

 

                                                            
557Osmanlı devletinde adalet ve hukuk kavramları önemliydi. Sultan Osman Bey’in, ölüm 

döşeğinde oğlu Orhan Bey’e söylediği vasiyetinde; adaletli olması gerektiğini, çünkü 
devletin temelinde adalet olduğunu söylemiştir. Osman Beyin oğluna vasiyetinde ”Ben artık 
ölmezliğe kavuşuyorum ve seni halef olarak bırakıyorum. Bununla beraber son nasihatimi 
de dinle. Bu hayatın endişelerinden uzak olasın. Ey sen ki saadet içindesin, hiçbir zaman 
baskıya başvurma ve gaddarlık etme. Yalvarırım. Bilakis adaletten şaşma ve onu toprağın 
süs yap.. Devletlerin temeli olan adalete karşı gelen herşeye mani ol. Hayatta daima 
tarafsız ve lütûfkâr olmaya çalış. Halka karşı olan görevlerini yerine getir. Halkının gözünde 
iyilik ve acıma duygularında yoksun bir hükümdar, hükümdar unvanına layık değildir. 
Sürekli düşünen vatandaşlarının haklarını korumak olmalıdır. Ancak böylelikle Alllah’ın 
lütfu ve himayesinde erişebilirsin…” diye adaletin çok önemli olduğu söylemiştir. Bilgi için Bkz.: 
Eldem - Akozan, a.g.e., s. 19. 
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Divan yerinin ortasında yüksekte yer alan kafesli bir Padişah yerinden Padişah,  

davaları ve mahkemeleri bizzat kendisi dinler, yabancı devletlerden gelen elçilerin 

padişahın huzuruna çıkması için tertiplenen galebe divanı askerlere ödeneklerin 

dağıtılması anlamına gelen mevacip ihracı ve ordu komutanı ünvânıyla Âlem-i 

Şerifi alarak Sadrazamın ordu ile İstanbul’dan çıkışı ve dönüşü, bayramlardaki 

bayramlaşma töreni ile saltanat değişikliği olunca biat töreni (padişahın 

hükümranlığının kabûlünün ilânı) yapılması için devlet büyükleri bu yerde toplanırlar, 

bu yapının önünde büyük törenler yapılırdı. 

 

Kubbealtı ile Bâbu’ssaâde arasında avluda yapılan törenlerin en görkemlilerinden 

biri olan Galebe Divanı’ydı. Yılda dört kez ulûfe dağıtımı ve bu olayla aynı güne 

denk getirilen elçi kabûlü törenleri de burada yapılırdı. Bu törenlerdeki amaç ise, 

İmparatorluğun gücünü sergilemekti. 

 

Galebe Divanı’nda, Kubbealtı’nın önündeki gerçekleştirilen törenlere “Fetih Suresi” 

okunmasına Sadrazam tarafından işaret edilerek başlanırdı. Bu sırada Çadır 

Mehterbaşısı bir tas yeniçeri çorbası ile fodlasını (ekmek somunu) Sadrazama ve 

vezirlere ve defterdarlara verir, bunlardan birer miktar yenirdi. Sadrazam bazen 

fodlayı önünde tarttırır. Askerin iyi tutumuna işaret olarak eski kanun gereği Muhzır 

Ağa da bir tabak akide şekeri götürüp, Sadrazam ve diğer vezirlerle, orada bulunan 

yüksek memurlara sunardı. Herkes yine bir miktar alıp yerdi. Fetih Suresinin 

okunması bittiğinde, Kapıcılar Kethüdası, tören “Galebe Divanı” olduğu için Kol 

Kethüdası tarafına selam verilirdi. Bu başka bir tören ise, Kethüda yeniçeriye dönüp 

selam, veriyordu. Aynı anda da bütün yeniçerililer koşup çorba kapmaya başlardı. 558 

 

Törenden sonra Kubbealtı’ndaki görüşmelere başlanır, Sadrazam davaları 

dinlemeye başlayıp, iki taraftan sıra ile dilekçeler okunur, şeriat ve kanun gereğine 

göre halkın işleri görülür, anlaşmazlık son bulur, gerekirse hükümlerini ve ceza ve 

siyaseti (idam cezasını) yerine getirir ve tevcihatı (tayin-i rütbe vermek) orada yerine 

getirilirdi. Buradaki törenler sırasıyla devam ederdi.559 

                                                            
558 Sözen, a.g.e, s. 61. 
559 Sözen, a.e, s. 61. 
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“Divan Meydanı” ismi verilen bu alanda yapılan en önemli ve gösterişli törenlerden 

diğer biri de, yabancı elçilerin kabûl merasimleri için düzenlenirdi. Elçi, maiyetiyle arz 

günleri olan Pazar ve Salı günlerinden birinde Saraya gelir, Orta Kapı’ya kadar 

ilerler, Orta Kapı’da Divan’dan elçinin gelmesi için haber gönderilinceye kadar 

Kapıcıbaşı Odası’nda otururdu. Divan’dan haber geldiğinde ise yanındakilerle 

birlikte elçi, gümüş asalı Çavuş başlarının arkasında Kubbealtı’na gelir; bu arada 

Kapıcılar Kethüdası da elçiyi kapıda karşılar, Divana götürürdü, sonra da nişancının 

alt tarafındaki iskemleye oturturdu. Elçiler, Sadrazam ve vezirler tarafından 

Kubbealtı revağı altında karşılanır, daha sonra padişah elçiyi kabul edecekse elçiler 

Bâbu’ssaâde’nin Arz Odası’na alınırlardı. Sadrazam yerine oturduktan sonra, 

tercüman vasıtasıyla elçinin hatırını sorardı. Ulûfe dağıtımından sonra Kubbealtı’nda 

elçi ve maiyeti, Divan üyeleri ile hep beraber yemek yerlerdi. Yemekten sonra 

teşrifatçı efendi elçiyi dışarıya davet eder, kendilerine hilâtlar verilirdi.560 

 

Elçilerin getirdikleri hediyeler ise, bir gün öncesinden buraya getirilir ve 

Kubbealtı’nda Bâbu’ssaâde’nin sol tarafındaki revaklar altına konarak sergilenirdi. 

Bu avluda Enderun’da olduğu gibi büyük bir sessizlik hüküm sürerdi. Kapıcılar içeri 

girerken susmayanlara asalarıyla vururlardı. Törenler sırasında avluda Enderun 

mensuplarının bulunacakları yerler önceden belirlenirdi. Divan toplantılarında 

yeniçerilerin ve sipahilerin dizilmeleri de gelenek gereğiydi.561 Kubbealtı’nda 

Sadrazamın oturumlara gelmesi de törenle yapılırdı.562  

                                                            
560Zeren Akalay, a.g.e., s. 330. 

561 Sözen, a.g.e., s. 60. 
562Sedat Hakkı Eldem, Kubbealtında Törenler, İstanbul, 1965, s. 20. Aynı eserde 

Kubbealtı’da yapılan törenlerden bahsedilmektedir. “…Bu törenlerin başlangıcında Sultanı 
ve devleti temsil eden Sadrazam da ön plâna çıkmaktadır. Çavuşbaşı ile kapıcılar 
kethüdası ellerinde gümüş asalarıyla Orta Kapı’nın içinde Saraya gelen Sadrazamı 
karşılayarak, ellerindeki asalarını yere vururlardı. Daha sonra, Sakabaşı’nın buyur sesiyle 
haber vermesi üzerine Kubbe-i Hümâyûn’a yaklaşan Sadrazamı Kubbe-i Hümâyûn’da 
bulunan herkes karşılamaya giderlerdi. Sadrazam da vezirlerin önünden geçip, önce 
Bâbu’ssaâde’ye selam verir, sonra dönüp hocalara, vezirlere, Anadolu ve Rumeli 
Beylerbeyi ile defterdarlara da selam verip, Divanhane’ye girerdi. Arkasından karşılamaya 
çıkmış olan vezirlerle, defterdarlar, Anadolu ve Rumeli Beylerbeyi de içeri girerlerdi. Bu 
sırada Hazinedar Başı, Hazine Kapısı’nın mum mührünü Sadrazama sunduktan sunar, 
sonra sağda vezirler ve nişancıya ve solda Sadreyn efendiler (Anadolu ve Rumeli 
Kazaskerleri) ve defterdarlara “sabahınız hayrola” demesiyle herkes yerlerine otururdu...” 
Bkz.: Eldem, a.g.e., s. 19. 
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Mimari Sembolizm 
 

Mimari sembolizm açısından değerlendirildiğinde; Kubbealtı kapıları diğer mimari 

öğelerle bir bütün halinde simgesellik taşımaktadırlar. Kapılarının tepeliği üzerinde 

ve duvardaki kalemişi “saz üslûbu”ndaki süslemelerin ejdere dönüşen hükümdarlık 

ve iktidar sembolü ile ilişkisi bulunmaktadır. Uzak Doğu’da ve Çin’de hükümdarlık 

sembolü sayılan ejderin Türklerin Ön Asya ve İran’a gelmesinden sonra yılan gibi 

pullu, sürüngen gövdeli, gövdesi kıvrımlı bir hayvan olarak tasvir edildiği 

görülmüştür. Vücudunun kıvrımlı olması, gök gürültüsü işareti olan helezon ile bulut 

şeklinin ifadesi sayılmaktadır.563 Bu aynı zamanda güç ve iktidarın da sembolüdür. 

Bu süslemelerin Arz Odası’nda yer alan baldaken tahttaki ejderler gibi padişahın 

ölümsüzlük, güç - iktidar ve hayırlı işler işlemesini simgeleyen süslemeler olarak 

devletin önemli mekânı sayılan kullanılmaları dikkati çekmektedir. 

 

Divan, kapıları ve mimarisi ile birçok simgesel değerin ortaya çıktığı önemli bir 

yapıdır. Yapının duvarlarının bulunmayışı, kapılarının simgesel olarak bir çerçeve 

halinde gösterilmesi ve çevresindeki duvarların ise sadece madeni şebeke olarak 

yapılmasının amacı mekân içindeki konuşulan önemli konuların ve adaletin gizli 

yapılmadığını ve herkese açık olduğunu gösteren simgesel bir ifadesidir. 

 

Kaynaklarda ise Kubbealtı’nda, kubbeden sarkan askı topunun ipini, oturum 

boyunca Sadrazamın bir eliyle tuttuğu söylenirken; Hünername’deki564 açıklamaya 

                                                            
563Hamza Gündoğdu, Türk Mimarisinde Figürlü Taş Plastik, İ.Ü.E.F., Basılmamış 

BitirmeTezi, İstanbul, 1979, s. 465; Emel Esin, “Evren, Selçuklu Sanatı Evren Tasvirinin 
Türk ikonografisinde Menşe’leri”, Selçuklu Araştırmaları Dergisi, I, Ankara, 1970, s. 161; 
“…Çince “lung” olarak isimlenen ejder, yılan ile timsah cinsinden bir hayvanın 
birleşmesinden meydana gelen bir varlıktır. Bu varlık su, bolluk ve bereketin simgesidir. 
Türk sanatında kızıl renkte bir top şeklinde tezyini şekilde tasvir edilmiş olup bazen güneşi 
ve ayı da ifade etmektedir. Araplar tarafından “Tannin”, İranlılar tarafından “Ejderha” adıyla 
bilinen ejderler, deniz canavarı, su hayvanı, parıldayan gözlü, çok dişli, büyük, geniş 
gövdeli, büyük başlı, karadaki ve denizdeki bir çok hayvanları yutan bir yaratık olarak 
İslamî çevrelerde tanımlanmakta, onun şerrinden insanlığı korumak için tanrının melekleri 
vasıtasıyla bu hayvanı yecüc ve mecüc diyarına attırdığına…” inanılmaktadır. Bkz.: 
Sakaoğlu, a.g.e., s.103. 

564Sakaoğlu, a.e., s. 103. 
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göre kubbeden “zincirle bend ve muallak” olan bu “top-ı zernigâr” dünyanın, ucu 

Sadrazamın elinde olan “ip” de aklın simgeleriydi. Sadrazam bu ip elinde olduğu 

sürece dünyayı ancak akılla yönetebileceği gerçeğini unutmamalıydı. Bugün 

Topkapı Sarayı Kütüphanesi’ndeki “Okçuzade Münşeat Mecmuası”nda bu top 

hakkında yazılmış yazılarda565 altın olan bu topun, semada asılı olduğunu 

açıklamaktadır: 

 

Divân-ı Hümayûn’da vezirlerin oturdukları Divanhâne’de asılan altın top çevresinde 

ta’lik hattıyla yazılan beyitdir: 

“Hayâlî Begindir”: 
“Himmetin sakf-ı semâda asdı bir altun top 

Görmemişdir çeşm-î âlem böyle bir mevzûn top 

Sen o Sultân-ı Cihangir-i zamansın Husrevâ 

Himmetin cevgânına olsa n’ola gerdûn top.” 

 

Kubbealtı’nda ve padişahın bulunduğu her mekânda yer alan ve dünya hakimiyetini 

simgeleyen küre üzerinde asılı bulunan, sultanı simgeleyen inci ve benzeri malzeme 

ile süslenmiş askılar 566 simgesel olarak Kubbealtı’nın önemini ortaya koyarlar.  

 

Lokman döneminin bir hesap defterinde “tob-ı müzehheb” olarak geçen bu küre, 

Lokman’a göre yeryüzünü temsil etmektedir: asılı olduğu zincir ise (rişte-i’akl) yani 

“akıl ipi” dir. Bu zincirin bir ucu adaletin uygulanmasında Sultanın temsilcisi olan 

vezir-i azamın eline verilmiştir. Fakat vezir topu doğru yerinde tutmasıyla temsil 

edilen adalet dağıtımında ne denli yetkin olursa olsun, esas yetki Sultanın elindedir. 

Top, kafes-i hümâyûn’un tam önünde bir hedef gibi asılı durur ve her ülkeye adalet 

getirmek için bilge hükümdarın yayından fırlayan oklara benzeyen fermanlar 

simgesel delikli topun bir yanından girip öte yanından çıkarak, bütün dünyaya hiç 

zarar vermeden hükmettiğini işaret ederdi. Çünkü vezir-i azamı denetiminde tutan 

sağduyu sahibi Sultanın yayından çıkan ok topa zarar vermezdi. Lokman’a göre 

                                                            
565 Sakaoğlu, a.e., s. 103. 

566 Eldem - Akozan,  a.g.e., s. 17. 
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Osmanlı Sultanlarının adaletin “simgesel evine” (kasr-ı mermûze) divan günlerinde, 

bir ellerinde yayla gelmeleri bu düşünceyi yansıtmaktadır. Arz Odası’nda arîzaların 

sunulması sırasında adil olmayan vezirlerin Sultanlar tarafından azarlanması da 

aynı tutumunun bir parçasıydı. 567 

 

Birçok XVI. yüzyıl minyatürü kafesli pencere arkasında Sultanları yay tutarken 

betimlemektedir. Örneğin Hünernâme’de yer alan iki minyatürde Sultan elinde bir 

yayla bu pencerenin önünde otururken görülmektedir. Yine Lokman’ ın yazdığı 

Şehnâme-i Selîm Hân’ın bir minyatüründe Sultan II. Selim, kılıç ve oklar taşıyan iki 

içoğlanı eşliğinde elinde bir yayla kafesli pencereden bir divan toplantısını izlerken 

betimlenmiştir. Burada kubbeye asılmış yaldızlı delik işi (kafes oymalı) top, 

kendisine zarar vermeden aralıklarından geçen bir ok ile tasvir edilmiştir. Lokman’ın 

metni minyatürün hem Sultanın okçuluktaki ustalığını hem de devlet yönetimindeki 

adaletini göstermek için yapıldığını belirtir. 568 

 

Pencere ve top Osmanlı siyaset anlayışının ana ilkelerinden birini simgelemektedir. 

Buna göre Divanhane’de uygulanan, biri devlet kanun hukukuna dayalı, diğeri İslâm 

şeriat hukukuna dayalı ve dinî olmak üzere iki tür adalet, görevi hem devleti hem de 

dini korumak olan Sultanın şahsında güçlü bir yetki ile dengede ve gözetimde 

tutulmalıdır.  

 

Divanhane’ye bakan pencere ile kulenin tepesindeki seyir köşkü569 görünmez 

olmasına rağmen her şeyin bilgisine sahip olan Sultanın sadece varlığını değil, 

görünmez mutlak gücünü de temsil etmektedir.  

                                                            
567 Gülru Necipoğlu, a.g.e., (Türkçeye çevrilen yayın) s. 33. 

568 Necipoğlu, a.e., s. 33. 

569“…İki tarafı kayalık olan Bahçesaray’ın güneyinde yer alan Hansaray’ın en yüksek noktası 
Şahin Kulesi’dir. Dombrovskiy, XIX. Yüzyılın ikinci yarasında ahalinin, Şahin Kulesi’nin bu 
amaçla kullanıldığını hala hatırladıkları yazmıştır. Harem halkına etrafı ve özellikle I. 
Avludaki törenleri seyretme imkânı veren bu kulenin aynı zamanda mutlaka gözetme kulesi 
olarak da kullanılmış olması lazımdır. Kulenin ismi, kulenin alt kısmında ise doğan ve 
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Kapının yanındaki kitabelerde de sağdaki Sultan III. Selim adına (H. 1207/ 1792); 

diğeri Sultan II. Mahmud adına ve (H. 1235/ 1819) tarihli manzumelerde; Sultanların 

isimleri övgülerle doludur. Buradaki övgülerde Süleyman Peygamber ve 

İskender’den bahsedilirken; Süleyman Peygamberin hükümdar olmasının yanısıra 

bilge kişiliği, adaleti ve peygamber vasıfları ile padişahların da adaletin dağıtıldığı 

Kubbealtı’nda onlar kadar adil, bilge ve hükümdar kişilikleri ile imparatorluğu 

yönettiklerini açıklamaktadır. Burada Adalet, Hak’kın huzurundadır ve Sultanın 

Adalet dağıttığı mekânda ise sonuçlanmayan dava yoktur. Adalet Kule-i Kaf’daki 

adalettir.  

 

Yapının üstündeki çatı ile kapıları da içine alan çadır ve sayvan görünümü içinde 

kubbe ile bütünlük içindedir. İçinde Padişahın ve devletin en önemli yönetim kurumu 

olan Divan’ın bulunduğu yapının mimariye yansıyan değerleri ile Topkapı Sarayı 

içindeki önemini vurgulayan tarzdadır. Mimariye yansıyan bütün bu değerler büyük 

bir imparatorluğun yönetim merkezinin önemini ifade etmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                         
akdoğan terbiye edilmiş olduğundan Kulenin ismi Şahin Kulesi’dir. En eski tasvir olarak 
kabul edilen, Rus işgalinden hemen sonra Sumarokov tarafından yapılan çizimlerde 
kulenin I. Avlu’ya bakan cephesinde, duvarın arkasında ikinci ve üçüncü katları resmedilen 
Şahın Kulesi’nin ikinci katında birkaç küçük pencere bulunur, üçüncü kat ise tamamen 
kafes ile çevrilmiştir. Çizimden seçilebildiği kadarıyla, ikinci kat ahşap değil, sıvalı duvar 
etkisi bırakmaktadır. Kule, sekizgen basık bir tuğla çatı ile örtülü olup, çatının üstünde bir 
alem bulunmaktadır. Şahin Kulesi’nin yapılış tarihi kesin bilinmemekle birlikte kulenin XVII. 
yüzyılda mevcut olduğu düşünülmektedir…” Han Saray’da Şahin Kulesi ve harem halkının 
Kulenin üst katında I. Avlu’daki tören, kabul merasimlerini, oyunlarını, v.b. gösterileri 
seyretmesi ile ilgili Bkz.: Kançal - Ferrari, a.g.e., s. 228. 
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2.7. Topkapı  

 
Konumu 
 

Kara tarafındaki Bâb-ı Hümâyûn’dan sonra Sarayın ikinci büyük kapısı olan Topkapı 

Sarayın Odun Kapısı’ndan 100 m. kadar aşağı gidildiğinde Sarayburnu yönünde ve 

yarımadanın denize açılan tam burun noktasında diğer bir ismi ile “Top Kapusu” ismi 

ile anılan sur kapısıdır. Bu kapının yanında aynı ismi alan bir ahşap yazlık saray 

bulunuyordu. Çift kuleli yapısıyla Bâbu’sselâm’a benzeyen Topkapı, bugün olmayan 

bu Sarayın kapısıdır. 570 

 

Tarihçe 

Eski kaynaklarda Bizans döneminde burada çift kuleli “Santa Barba” yada “Aya 

Barba Kapısı” 571 denilen kapının bulunduğu bilinmektedir.572  

 

İki yanında kulelerin bulunduğu yapı; ismini “Topkapusu” olarak önünde bulunan, iki 

tekerlekli ve üstü kapalı arabalara yerleştirilmiş selâm toplarından almıştı.573 

Osmanlı döneminde deniz yönünden gelen donanmaları karşılamak ve selâmlamak 

amacıyla bu toplar kullanılıyordu. 

 

Sakaoğlu XVII. yüzyılda bir gezgin olan Hovhannesyan’ın “Osmanlı döneminde 

Topkapı’nın kule duvarlarında ise Grekçe yazılar okunduğunu, kapının Sepetçiler 

                                                            
570 Necdet Sakaoğlu, a.g.e., s. 40. 

571 Sakaoğlu, a.e., s. 14.  
572 Sakaoğlu, a.e., s. 40.  
573 Sakaoğlu, a.y.  
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Köşkü tarafında ve surun önünde sütunları somakiden bir çeşme ile çınarların, 

erguvanların gölgelendiği bir mesire ve namazgâh bulunduğunu” yazmaktadır. 574 

 

Yine Sakaoğlu’nun yayınında Hovhannesyan ile aynı yüzyılda yaşayan bir diğer 

gezgin olan “Grelot’un da, Topkapı Sarayı’na bağlı olan köşkleri anlatırken; 

Topkapı’nın “Bostancı Kapısı” toplarının arasında yer aldığını; iki yanında çadır 

kubbeli, silindir biçiminde iki kule bulunduğunu ve harem kadınlarının buradan 

Boğaz gezilerine çıktıklarını” anlatılmaktadır. 575 

 

Yapının yanındaki ahşap yazlık saray ise; Sultan III. Ahmed (1703 - 30), Sultan I. 

Mahmud (1730 - 54), Sultan III. Osman (1754 - 57), Sultan I. Abdülhamid (1774 -89) 

ve Sultan III. Selim (1789-1807) dönemlerindeki oluşan yapılaşma sonucu 

Sarayburnu bölgesinde sarayın yazlık haremi olarak kullanılan bir saraydan 

oluşmuştu. 576 

 

Sultan III. Ahmed, Hicrî 1119’da (M. 1707) burada ilk ahşap köşkü yaptırtmıştır.577 

Yapımı tamamlanan ahşap köşke, Sultan III. Ahmed’in ilk kez 24 Kasım 1707’de 

geldiği öğrenilmektedir. Sultan I. Mahmud, muhteşem köşkü yeni kasırlar, bir 

hamam ve teras yaptırarak genişletmiştir.578 

 

                                                            
574 Sakaoğlu, a.y. 
575 Sakaoğlu, a.y. 
576 Amilcare Pizzi, a.g.e., s. 69.  
577  Sakaoğlu, a.g.e., s. 40.   

578 “Saray-ı Hümayun’da Topkapu binası tevsi’ olundu; Topkapu nâm mahallin ebniyesine 
ilâve içün müceddeden binâ buyrulduğu nev tarz kasırlar ve fevkanî hamam ile bağçe 
tekmil olundu. Sene 1148 (M. 1753)…” Bilgi için Bkz.: Sakaoğlu, a.e., s. 43. 
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XVIII. yüzyıl sonunda (1784-1792 arasında) İstanbul’da kalan Comte de Choiseul-

Gouffier yazlık sarayın çizimini yaparken; aynı yıllarda, Melling’in rehberliğinde 

yazlık Topkapusu Sarayı’nı gezen Pougueville’ nin gözlemleri bulunmaktadır: 579 

 

1816 yılında; Sultan II. Mahmud yılında buradaki yapıların bazılarını ve Topkapı’nın 

da çifte kulelerini kaldırtarak, aynı yıl dönemin zevkine uygun yeni bir sahil sarayı 

yaptırmıştır. 580 Kısa zamanda harap olan bu Sahil Sarayı, Sultan II.Mahmud dönemi 

(1809-1839) içinde 1816’da son defa inşa edilmiş ve altın yaldızlı kapısı olan bir 

Sâhilsaray-ı olarak yapılmıştı. Topkapusu yazlık sarayının 1816’da yeniden 

yapılışına ilişkin bir kitabesi bulunmaktadır. Kitabe taşındaki manzumenin şairi ise 

Keçecizâde İzzet Molla, hattatı Yesarîzâde’dir.581 

 

Çift taş kuleli kapısı 1820’de yıkılmıştır.582 Topkapı Sarayı yandıktan sonra adını 

bugünkü saraya bırakmıştır. “Topkapı Sarayı” ya da önceden “Toplu Kapı Sarayı” 

adını alan ve giderek Sarayın tümüne adını veren yeni yazlık Saray da 1863 yılında 

çıkan bir yangın sonucunda tamamen yok olmuştur. 583 

                                                            
579  Sakaoğlu, a.e., s. 43. 

580Amilcare Pizzi, a.g.e., s. 69. Kitap’da ayrıca Amilcare Pizzi, “Bu köşk ve yapıların çoğu 
surların arkasında bir kısmı da tamamen surların üstünde yapılmış olduğunu” 
belirtmektedir. “Bu sahil sarayının yazılı ve görsel belgeleri Clarke, Pougue Ville-Melling ve 
Hammer tarafından verilmiştir. Her üç yazarda sarayı 1800’lerde gezmiş görmüş, mimar 
olan Melling ise bazı inşaat faaliyetlerinde bulunmuştur. Bu açıklamalarla sahil sarayı 
ancak 1810’lardaki durumuyla kısmen tanımlanabilmektedir.” diye açıklanmaktadır. 

581 Sakaoğlu, a.g.e., s. 45. Sakaoğlu’nun yayınında konu ile ilgili olarak ayrıca “İlyas Ağa’nın, 
Letâif-i Enderun’da “Birkaç seneden berü binasının itmamına ikdam olunan Topkapu 
Saray-ı şevket-ihtivasının tarz-ı zibâ üzere” onarıldığını, yazlık sarayın birkaç haftada 
döşenip donatıldığını, ilkbaharda padişahın buraya göçtüğünü, bu vesileyle dönemin 
ozanlarının kasideler yazıp tarihler düşürdüklerini, İzzet Molla’nın da “Topkapu denmesinin 
şimdi bilindi sebebi / Bunda topdan açılurmış âleme ebvab-ı sefâ” tarih düştüğünden” 
bahsedilmektedir. 

582 Sakaoğlu, a.e., s. 40. 
583Pizzi, a.g.e., s. 70; Sakaoğlu, a.g.e., s. 45; Bkz.: Sakaoğlu, a.e., s. 45; “Lûtfî Efendi, o 

dönemde Boğaziçi’nde bulunan eski saray ve kasırların, bekçi ve onarım masraflarından 
kurtulmak için yakılıp yıkıldığını yazmaktadır. Bu olay, o zamanın basınına da yansımıştır. 
25 Safer 1280 (11 Ağustos 1863) tarihli Ceride-Havadis gazetesinde; “o gün alaturka saat 
16:30’ da Harem dairesinde çıkan yangın üzerine, sarayın hem de Mekteb-i Harbiye olarak 
kullanılan kışla Zabitan Dairesinin yandığı” yazılmıştır. Yangına tanık olan eski 
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Kitabe 
 

Topkapı’nın kule duvarlarında daha önce bahsigeçen Grekçe yazılardan bir bilgimiz 

bulunmamaktadır. Ancak Topkapu Yazlık Sarayı’nın 1816’da yeniden yapılışına 

ilişkin kitabe taşındaki manzumenin şairi Keçecizâde İzzet Molla, hattatı 

Yesarîzâde’dir.584 Kitabe bugün Sarayın ikinci avlusunda bulunan ve “Matbah-ı 

âmire” denilen Mutfaklar bölümünün arkasındaki revakta sergilenen taşlar arasında, 

Topkapı Sarayı’nın Taş Kitabeler Seksiyonu’na 32 / 208 envanter no ile kayıtlıdır.  

 

Kitabenin metni: 

“Bâni-i sânî-i devlet olalı Han Mahmud 

Kıldı her köhneyi tecdid ve harabı âbad 

Verilür zât-ı Hümayununa bi’l-istihkak 

Etse Mevlâ yeniden âlem-i diger icâd  

Leb-i deryada yapub böyle saray-ı dilcû 

Şehr-i İstanbulu kıldı yine mahsûd-ı bilâd 

Yazıla bâbına İzzet kulunun târihi 

Kıldı Hakan-ı cihan Topkapuyu nev-bünyad 

1233 (1817)”    

 

İzzet Molla’nın “saray-ı dilcû” dediği “İstanbul’a güzellik kattığını ve başka kentleri 

kıskandırdığını” söylediği bu saray yanmış yıkılmış; kitabesi dışında günümüze bir 

izi kalmamıştır.  

 

                                                                                                                                                                         
Enderunlulardan Rasim Efendi, izleyen günlerde saray hademelerine enkaz ve küller 
arasından mücevher arattırıldığını anlatmıştır. Bu yangının, saraydan çalınanları örtbas 
etmek için kasten çıkartıldığı da söylenmektedir. Yazlık saray, tarihçi Lûtfî Efendi’nin 
tespitine göre, gündüz zamanı, bir ütü kıvılcımı ile yanmıştır.”   

584 Sakaoğlu, a.e., s. 45. 
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Görsel Belgeler 
 

Günümüzde var olmayan yazlık Topkapı Sarayı’nı yanındaki Mermer Köşk’le birlikte 

tasvir eden birçok gravür ve resim bulunmaktadır. XIX. yüzyıl sonlarına doğru 

çekilen fotoğraflarda da Sultan II. Mahmud’un yaptırdığı ve daha sonra yanan Batı 

tarzı sarayın kâgir zemin kat duvarları görülmektedir. 

 

Francesco Scorella’nın 1685’te çizdiği saray eskisinde iki yandaki kuleleri ile Top 

Kapı görülmektedir. 585 

 

1822’ de Top Kapı, Mermer Köşk veya Mahbubiye Köşkü’nü birlikte gösteren 

Choiseul Gouffier’e ait bir gravürde Top Kapı yanındaki kuleleri ile tasvir edilmiştir.586  

 

XIX. yüzyılda Mehmed Fuad’a ait suluboya bir resimde587  külâhlı ve köşeli kuleleri 

ile Topkapı görülür. Girişinin üzerinde yuvarlak kemerli büyük bir alınlık 

bulunmaktadır. (Resim162). 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                            
585Sakaoğlu, a.e., s. 14. 
586 Choiseul Gouffier; Voyage Pittoresque de la Grece, Paris 1822, C.II, Levha 73, TSMK, 

Y.B.3440. 
587Topkapı Sarayı Müzesi Resim Galerisi, 17 / 472. Toplu Kapı (Topkapı), XIX. yüzyıl, 

Mehmed Fuad’ın suluboya resmi. 
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Mimari 
 

Kafesli pencereleriyle ve altmıştan fazla oda ve sofasının bulunduğu söylenilen588 

Sarayın kapısı çeşitli kaynaklarda iki yanında kuleli olarak görülmektedir. Yayınlara 

göre iki yanında kulesi olan kesme taştan mimarisi ile anıtsal bir kapıdır. külâhlı ve 

köşeli kuleleri olan yapının girişinde yuvarlak kemerli büyük bir alınlık görülmekteydi. 

 

İşlev 
 

Topkapı’nın önünde törenler yapıldığını gösteren bir resimli belge bulunmamakla 

beraber denizde seferden dönen Osmanlı donanmasının bu kapıdan karşılandığı, 

zaman zaman top atışları yapıldığı bilinmektedir.  

 

Osmanlı döneminde İstanbul limanına gelen donanma, filolar ve elçi gemilerinin 

selâm topu atışlarına buradaki toplar ateşlenerek karşılık verilmesi gelenekti. 

Kapının önündeki Hünkâr İskelesi ise törensel amaçlarla kullanılıyordu.589 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
588 Sakaoğlu, a.g.e., s. 42. 

589 Sakaoğlu, a.e., s. 40. 
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Mimari Sembolizm 
 

Günümüzde ayakta olmayan Top Kapı’nın (Toplukapı’nın) kaynaklarda görülen 

resimlerinde yanlarında yer alan iki kulesinin, Bâbu’sselâm’ın kuleleriyle olan 

benzerliği ve daha önceden Topkapı’nın bulunduğu alanda yer alan Bizans yapısı 

olan Santa Barba Kapısı’ndaki kuleli mimarisiyle, ayrıca Bizans’ın Yedikule’deki Altın 

Kapısı’ndaki590 (Resim 9-10) gibi benzer mimari özellikteki yapının; Sarayın seferden 

dönen Osmanlı donanmasının karşılandığı ve İstanbul limanına gelen yabancı 

donanma, filolar ve elçi gemilerinin de beraberindekilerin gördüğü, yapısal 

ihtişamıyla Sarayın karşılaşılan ilk yapısı olması nedeniyle Osmanlı Sultanlarının ve 

Sarayda yapılan törensel ihtişamı tekrarladığı; Sarayın ihtişamını temsil ettiği 

anlaşılmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
590 “Bugün YediKule Hisarı’nın kapılarından biri olan ve İstanbul’u çeviren surların arasında 

en önemli girişlerden birisi olan “Altın Kapı”, aslında üç girişli olarak yapılmış bir Zafer Takı 
idi. Ortadaki büyük kemerin üzerinde bulunan kitabesinden anlaşıldığına göre bu zafer 
takını, İmparator I. Theodosios (378-395) yaptırmıştı. Latince kitabesinde “Zalimin 
(Maximus) yenilmesinden sonra Theodosios bu kapıyı süsledi. Altın devri sunan kişi, bu 
kapıyı altından bina edendir” yazılıdır. Altın yaldız süslemeli cephesi, üç kemerli ve iki 
yanında kuleler bulunan zafer takı, bu tipteki anıtların en önemlilerinden biridir. Kuleleriyle 
beraber genişliği 70 m.yi bulur. Zafer kazanan imparatorlar şehre törenle bu kapıdan 
girerlerdi. Dıştan genişliği 30 m. ve yüksekliği 20 m. olan zafer takının ortadaki büyük girişi 
imparatora mahsustur. Bu tak, şehrin ana caddelerinden biri olan ve Ayasofya önündeki 
Avgusteon Meydanı’na ulaşılan Triumphalis’in de başlangıç noktasıydı. İki yan geçitle 
birlikte merkezi bir girişi ihtiva eden bu anıtsal kapı, beyaz mermerlerle kaplı dikdörtgen 
şeklinde ve dışarıya doğru taşan iki büyük kule arasındadır. (pylon) Pylonun birinin üst 
silmesinde köşede kanatlarını açmış bir kuş figürü bugünde mevcuttur. Altın Kapı’nın 
karşısında, öndeki daha alçak ikinci Bizans suru üzerine açılmış olan “Küçük Altın Kapı” 
ise, sur ile hendek arasında bağlantı kurmak için kullanılmıştır.” Altınkapı ile ilgili ayrıntılı 
bilgi için Bkz.: Yenisoğancı- Bayraktar, a.g.e., s.7. 
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2.8. Harem Kapıları 

2.8.1. Harem Saltanat Kapısı (Ocaklı Sofa- Taht Kapısı) 

 
Konumu 

 

Harem’in içinde Haseki Dairesi’nin önünde bulunan ve Valide Sultan Taşlığı’na 

açılan kapı, Ocaklı Sofa olarak isimlenen mekânın kapısıdır. Valide Sultan 

Taşlığı”ndaki “Saltanat Kapısı” 591 da denilen Ocaklı Sofa’nın kapısı, Sultanın atıyla 

Harem’e gelip, Ocaklı Sofa’nın önündeki binek taşından indiği yerdir. Bu sebepten 

saltanat girişi mahiyetindeki mekânın kapısına Saltanat Kapısı ismi verilmiştir.  

 

Ocaklı Sofa’nın sol tarafından Çeşmeli sofaya ve padişahların özel dairelerine (Has 

Odalarına) geçilmektedir. Sultanın Harem’deki Büyük Binişi’ne ve buradan da Şal 

Kapısı’na uzanan çakıl taşlı yolun ulaştığı Saltanat Kapısı, girişi basit tutulmuş bir 

olmasına rağmen Ocaklı Sofa’nın kapısı olması sebebiyle önem kazanır. 

 

 

 
Tarih 
 

 

“Saltanat kapısı” açıldığı Ocaklı Sofa ismini, içinde yer alan ve sarayın en büyük 

ocağından almaktadır. Giriş kapısındaki kitabe 1666 tarihlidir. Odanın kat 

seviyesinde diğer duvarları dolanan çini yazı kuşağında IV. Mehmed’in adı saltanat 

ünvânları ile birlikte yazılmıştır. Bu kitabeden IV. Mehmed’in bu binayı 1665 yılındaki 

büyük Harem yangınından sonra yeniden ve öncelikle yaptırdığı sonucu 

çıkmaktadır.592 

 
 

                                                            
591 Necdet Sakaoğlu, a.g.e, s. 27. 
592  Sakaoğlu, a.e.,  s. 27. 
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Mimarisi 
 

Basit bir giriş biçiminde düzenlenen kapının önünde bir binek taşı bulunmaktadır. 

Kapı ise basit kemerli bir girişe sahip olarak yapılmıştır. Ancak yukarı katlar ve çatı 

ele alındığında, Bâb-ı Hümâyun’un küçük ölçekli bir benzeri olarak düşünülebilir. 

Yapının üst kat pencereleri ile Bâb-ı Hümâyun’un günümüzde var olmayan köşküne 

benzeyen yapının ikinci katı, girişi büyük ve gösterişli kılmıştır. Kapının açıldığı 

mekân ise kubbeli ve büyük altın yaldızlı bir ocak ile zengin çini ve kalem işi 

süslemelere sahiptir. Bir kemerin taşıdığı büyük kubbeli örtüsü bulunmaktadır.  

 

İçerideki yüksek kubbeli büyük mekân, padişahların yaşam yeri olan- Has oda 

olarak yaptıkları diğer odalardan farklı bir işleve sahiptir. Valide Taşlığına açılan ana 

girişinin önünde bir binek taşı olması, padişahların hareme atla giriş çıkışlarında bu 

mekânı kullandıklarını gösterir. 593 

 

Mimari Süslemesi 
Oldukça basit bir girişten ibaret olan kapının süslemeleri basit ve sadedir. Kitabesi 

ise sülüs yazı ile yazılmıştır. 
 
Kitabe 

Taht Kapısı’nın dışında “Kelime-i Şehadet” ve içinde de “Şefaat ya Resul Allah, 

Şefaat ya Habib Allah” kelimeleri yazılıdır. Ocaklı Sofa’nın duvarlarının yukarı 

kısımlarında, girilen kapının yanındaki duvardan başlayan çiniler üzerinde ise “ta’viz” 

ve “besmele” ve: “Allahümme abdek ve halifetek essultân-ül a’zam vel hakân-ül 

muazzam ilâ ve hüvessultânessultân ibnissultân Gazi Mehmet Hân ibnissultan 

İbrahim Hân” kitabesi yazılıdır. 594 

                                                            
593 Eldem - Akozan, a.g.e., s. 39.  

594 Sakaoğlu, a.g.e., s. 27. 
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Görsel Belgeler 

 

Lokman’ın Şehinşahnamesi’nde1 Saltanat Kapısı görülmese de Eski Saray Kapısı 

önündeki Şal törenleri de en yaygın yöntemiydi. İpeklerin yer örtüsü ya da 

payendaz, yani ayakla basılacak örtü tasvir edilmiştir. Sultan atıyla kapının önünde 

atının ayakları altına serilen uzun şallara basmaktadır. (Resim 54). 

 
İşlev  
 

Ocaklı Sofa’nın Saltanat Kapısı’ndaki törenlerden en önemlisi olan Tahta çıkan  

Osmanlı Sultanlarının kılıç kuşanma törenlerinde bu kapıyı kullanmalarıdır. Sultanlar 

kapının hemen yanındaki binek taşından ata binip, Harem’e dönüşünde de burada 

attan iniyorlardı. Diğer zamanlarda ise atlı olarak bu yolu kullanmamışlardır. 

Buradan “Perde Kapısı”na kadar olan yola şallar döşendiği bilinmektedir. Bu yolun, 

padişahların tahta çıkışlarından sonra Eyüp’te yapılan kılıç kuşanma törenleri 

sırasında yüzyıllar boyunca kullanıldığı bilinir.1 

 

Padişah ya da şehzadelerin atlı veya yaya olarak geçecekleri yollara kumaş sermek, 

sadece askeri kutlamalara özgü bir davranış değil, saygı ve bağlılığı ifade etmenin 

olarak kullanılması diğer İslam saraylarında iyice oturmuş bir geleneğin devamı 

olmakla beraber, kabile kadınlarınca dokunmuş kumaşların başlıca zenginlik, güç ve 

sosyal konum belirleyicisi olarak görüldüğü göçebe hayatı yaşayan Türklerin tarihi 

geleneklerini de hatırlatır. Bu davranış, aynı zamanda Hz. İsa’nın at üstünde 

Kudüs’e girişinin İncil’deki tasvirine göre 595 Yakın Doğu tarihinden de miras idi.  

 

Resmi törenlerde de kumaşlar yukarıda anlatılan şekilde içtenlikle yapılan bağlılık 

gösterileri için kullanılırlardı. Osmanlı sultanları kılıç kuşanma töreninden sonra 

                                                                                                                                                                         
 
595 “ ve o gittikçe yolarına elbiseler serdiler...” (Luka XIX, bab 36). Ayrıntılı bilgi için: Bkz.: 

Atasoy – Denny - Mackie, vd., s. 30. 
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atıyla Topkapı Sarayı’na dönerken Harem’deki “Perde Kapısı”ndan “Kubbealtı”na 

kadar giden yol şallarla kaplanırdı. 596 

 

Surname’de ve Şehinşahname’de; “...Sultanın atının ayaklarının bu paha biçilmez 

kumaşların üzerinde nal ve çivilerin izlerini bıraktıkça, sanki cennet bu atlasları 

onurlandırmışcasına güzel dibaların yüzlerinde, yüzlerce ay yıldız belirdiği...”  

anlatılmaktadır. 597 

 

Padişah, şehzadeler ve konukların kullandığı Altın Yol’a açılan kapıda Padişah Eyüp 

Sultan’da kılıç kuşandıktan sonra saraya atla dönüp, Taht Odası’na gitmek üzere 

Valide Taşlığı’nda atından inip, yaya olarak bu yola girince, bu yolda bekleyen 

Harem halkına altın serpmekteydi. Şehzade doğumlarında Darphane’den getirilen 

altın beşik de bu kapıdan ve yoldan geçerek, doğum odasına götürülürdü. Bu 

sebeplerden dolayı bu yolun ismi Altın Yol ismini almıştır.598 

 

Valide Sultan, hasekiler, gözdeler, ikballer ve konuklarının kullandığı, Valide 

Taşlığına açılan kapı. Padişah at ile hareme döndüğünde bu kapıdan geçer, Valide 

taşlığı’ndaki binek taşında atından iner, Altın Yol’a yan kapıdan geçerek Has Oda’ya 

kadar yaya giderdi. 

 

 

 

 
 
 

                                                            
596Sakaoğlu, a.g.e.,  s.31. 
597Şehzade Mehmed’in 1582 yılında sünnet düğünü için gittiği İbrahim Paşa Sarayı’na 

girerken atının ayakları altına, altın ve gümüşle dokunmuş seraserler serilmiş, hem 
Surname’de hem de Şehinşahname’de görülebilir. Bilgi için Bkz.:Sakaoğlu, a.g.e.’den 
Resim 13. 

598Sakaoğlu, a.e.,  s. 27. 
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Mimari Sembolizm 
 

Bir kemerin taşıdığı büyük kubbeli örtüsü ve konumuyla Harem’de Padişah 

Dairesi”nin girişini vurgulayan sembolik bir öneme sahiptir. Kapının açıldığı yüksek 

kubbeli büyük mekân ise, Padişahların yaşam yeri olan - Has Oda olarak yaptıkları 

diğer odalardan farklı bir işleve sahip olduğunu göstermektedir. Valide Taşlığına 

açılan ana girişinin önünde bir binek taşı olması, padişahların hareme atla giriş 

çıkışlarında bu mekânı kullandıklarını gösterir. 

 

Bunlar sadece saygı değil, devletin bir kudret ve zenginlik gösterisi idi. Buna benzer 

törenler komşu ülkelerde de yapılırdı. Buna benzer bir törene İran’da rastlamaktayız. 

Şah Tahmasp ile Osmanlı şehzadesi Beyazıd, 1559’da Kazvin’de buluştuklarında, 

şehzadenin atının saraya girerken geçeceği yollara desenli, pahalı kumaşlar 

serilmiş, önüne otuzar tabak dolusu altın ve gümüş sikke, inci, turkuvaz ve yakut 

saçılarak, onun İran topraklarına gelişinin verdiği sevinç ve coşku ifade edilmişti. 599 

Kumaşların saltanat alaylarında yer örtüleri olarak kullanımı ile ilgili olarak;  

 

Türklerin çok eski dönemlerinden beri Aile ocağı, Baba Ocağı gibi kavramlarla, 

Ata’ya duyulan saygı ve Aile kavramının önemini ortaya koyan ve bir ocağın 

çevresinde toplanan insanların arasındaki güçlü bağlar ve bu bağların getirdiği 

değerler gibi simgesel ifadelerle, içinde ateş yakılan ocak önemli olmuştur. Türklerin 

Orta Asya kültürlerinde de insanları koruyan ruhları sembolize eden tözlerinde; 

atalara duyulan saygı ile yeryüzündeki tabiat parçalarının her birinin bir ruha sahip 

olduğuna inanılmıştır. Bu sebeple ırmak, dağ kaya, ağaç orman, ateş gibi doğadaki 

varlıklara önem verilmiştir. Bu çok eski geleneklerin Ocaklı Sofa’da devamını 

gösteren ve “Ocak”, “Kubbe” ve kubbeden sarkan “Top Askı” gibi bir kısım simgesel 

öğelerle mekânın Padişahla ilgisi vurgulanmıştır. “Tanrının yeryüzündeki gölgesi 

sayılan Sultanın gücünü Allah’tan aldığını” veya “Gök kubbedeki güneş gibi cihan 

padişahı” olma özelliklerini mimari öğelerle ifade etmek istemişlerdi. 

 

                                                            
599Sakaoğlu, a.g.e., s. 30 
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Taht Kapısı’nın üzerinde yer alan, “Valide Sultan Taşlığı’na bakan cephesindeki 

kitabede ise bu mekânın önemi açıkça vurgulanmış; çeşitli ayetlerle, mekânın 

duvarlardaki çini üzerine celi sülüs yazı kuşaklarındaki dualar ve Osmanlı 

padişahlarına özgü hükümdarlık/imparatorluk ünvanları ile IV. Mehmed’in “es-

sultanü’l-a’zâm ve’l-hakanü’l-muazzam” “es-sultanü’s-sultan ibnü’s-sultan Gazi 

Mehmed Han ibnü’s Sultan İbrahim Han”ın övgüleri ile hükümdarlık sembolleri 

ortaya konulmuştur.  
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2.8.2. Harem Şal Kapısı 

 

Şal Kapısı, Haremin Arabalar kapısından içeri girildiğinde ilk sofadan sonraki 

mekânın sol tarafındaki Harem Ağaları Camii’nin önündeki Şadırvanlı Sofadan 

“Perde Kapısı”600 ile açılan meyilli yokuşun (Büyük Biniş Yolu’nun)601 (Resim 157 -

158) sonunda yer almaktadır. Yokuşun açıldığı avlu ise Arkeoloji Müzesi’nin arka 

bahçesine açılmaktadır. (Resim 159). 

 

İki kez sağa, üçüncü kez de sola dönüşler yaparak iki sahanlık oluşturan uzun ve 

üstü açık Büyük Biniş yolunun bir kapısı Perde Kapısı, diğer kapısı Şal Kapısıdır. Bu 

kapıdan Şadırvanlı Avluya602 ve karşısındaki Adalet Kulesi ile bu yapılara eklenmiş 

olan Musahipler Dairesi, Saray Cüceleri Dairesi, Hazinedar Ağalar Dairesi ulaşılır. 

Burası da XVIII. yüzyıldan sonra açılmış olan ve üçüncü avlunun içinde olan 

Kuşhane geçidi kapısına kadar uzanmaktadır.  

 

 

 

                                                            
600 “Perde; Hindistan Sarayları’nda harem dairelerine verilen isimdir. Doğu ülkelerinde 

“Perde”; "Zenane" ve bazen “Enderun” denilen haremin, Osmanlı Sarayı'ndaki resmi adı 
ise Darüs-Saade'dir. Harem için, Harem-i Has, Saray-ı Duhteran, Sultana Sarayı- Harem-
Sarayı, İffet- Saray-ı Şahane, Harem-i İsmet-Makrun deyimlerine de kaynaklarda 
rastlanmaktadır. Topkapı Sarayı’nın Haremindeki bazı kapılar için ise “Perde” tabiri 
kullanılmaktadır.”  Harem kelimesinin ve Perde kelimesinin anlamı için Bkz.: Amilcare Pizzi,  
a.g.e., s. 3. 

601Büyük biniş boyunca uzanan duvarın bir tarafı ise, Zülüflü Baltacı Koğuşu, Seyis Odası 
Padişah Ahırlarına giden geçide açılan bir kapının bulunduğu yere, soldaki köşelerde ise 
“Meşkhane” olarak isimlenen Baş Kapı Gulamı Dairesi ve Karağalar Hamamı girişi, onun 
yanında hamamın külhanına inilen, eski bir düzlüğü gösteren avluya açılan kapıya açılır. 
Bu kapıdan avluya küçük bir merdiven ile inilir. Avludaki kalıntılar hamamın odunluğu 
olarak kullanılmıştır. Bizans devrinden kalan bu kalıntılar üzerindeki binalar da Karaağalar 
Camii ile Karaağalar Dairesi’dir. Ayrıntılı bilgi için Bkz.: Necdet Sakaoğlu, a.g.e.,  s. 27. 

602 Günümüzde şadırvan, Mimar Sinan’ın yaptırmış olduğu III. Murad Has Odası’nın altındaki 
havuzun ortasında bulunmaktadır. Bkz.: Mualla Anhegger Eyüboğlu, Topkapı Sarayı’nda 
Padişah Evi, İstanbul, Sandoz Kültür Yayınları, 1986, s. 11. 
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Tarihi 
 

Harem’in diğer Perde Kapısı’ndan ayrı olarak, Şal Kapısı’nın bir ismi de yine “Perde 

Kapu” olarak kayıtlarda geçmektedir.603 Şal Kapısı’nda kapı kemerinin üstündeki 

çinili kitabesindeki H. 1078 tarihine 604 göre kapı 1669 tarihinde yapılmıştır. (Resim 

161-162). 

 

Sarayın Fatih Sultan Mehmed döneminde (1451-1481) Sultanın Çinili Köşk’ün 

önündeki meydandan Adalet kulesine çıkışı için yapılmış olan bu yol, Şadırvanlı 

Sofa’ya Perde Kapısı adı verilen aynı isimdeki kapı ile açılmaktaydı.605  

 

XVII. yüzyıl sonlarında da Sultan IV. Mehmed’in Harem’deki yapım faaliyetlerinden 

sonraki durumunu gösteren bir diğer plânda; Haremin başlıca geçidi olarak 

kullanılan Altın Yol’un Mabeyn’den itibaren sırasıyla bağlandığı yapılardan sağda 

Valide Taşlığı, solda Orta Cami, sağda yan geçit ile cariyeler kısmı ile Karaağalar 

Dairesi ve Cami ve sonunda Meşkhane ve buradan da adı geçen Şal Kapısı’nın (Şal 

Kapusu) bu dönemde de var olduğu anlaşılmaktadır.606  

 

Kitabesi 
 

Kapının üstündeki çini üzerinde sülüs bir yazı ile “Ey kapıları açan, bize de Hayırlı 

bir kapı aç” anlamındaki ”Yâ müfettih el evvab eftah lenâ hayr-ül bâb” kitabesi ve 

1078 tarihi yazılıydı607 (Resim 158-159). Ancak bugün bu çinilerden bir iz 

kalmamıştır. Bunların olduğu yer tamamen boştur.  

 

                                                            
603 Eldem - Akozan, a.g.e., s. 32. 
604 Eldem - Akozan, a.e., s. 32. 
605 Eldem – Akozan, a.e., s. 32. 
606 Eldem - Akozan, a.e., L.100. 
607 Eldem - Akozan, a.e., s. 32. 
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Görsel Belgeler 
 

Saray Kayıtlarında Harem Fotoğraf Albümleri içinde resimlerde Şal Kapısı’nın 20. 

yüzyıl başlarına ait bir fotoğrafı bulunmaktadır (Resim 160 – 161 - 162). Burada Şal 

Kapısı’nın çinili kitabesi görülmektedir. 

 

Mimari  

 

Şal Kapısı’nın dış tarafında iki tarafı duvarlara bitişik ve bir köşesi sütuna oturan bir 

kubbe vardır. Köşelerinden diğer ikisi de duvarlara bitişik sütunlar üzerindedir. Bu 

kapının üstünün çini ile süslenmiş olması ve önüne ince, zarif sütunların üzerinde 

küçük bir kubbe inşa edilmiştir. Şal Kapısı dört sütun üzerinde tepede bulunan bir 

kubbeden oluşan kapı önünde bir giriş olarak düzenlenmiştir. Arkadaki kapıya bir 

geçit ile geçilir. Bu geçidin zemini Padişah’ın atıyla Harem’in içindeki mekânlara dek 

ulaşabildiği zeminler, beyaz çakıl taşı ile döşenmiştir. Bu döşeme Harem içindeki 

Valide Taşlığı’nda bulunan binek taşında son bulur.  

 

Mimari Süslemesi 
 

Yapının günümüze ulaşmış bir süslemesi bulunmamakla birlikte, eski resimlerinde 

girişin üzerinde bulunan kapının girişinin üzerinde sivri kemerin altındaki kemer 

boşluğunu çinili kitabe doldurmaktadır. Çinili kitabeyi çevreleyen bordür ise çiçek ve 

yaprak süslemesinin tekrarlanması ile düzenlenmiştir. Desenlerde bir sıra bordürden 

yaprak ve çiçeklerin oluşturduğu girift düzenlenmiş çini süslemeler, kapının sağ üst 

köşesinde çinili kitabenin altında yer alır. Resimler renksiz olmasına rağmen çini 

süslemelerdeki mavi - yeşil renklerin çoğunlukta olduğu anlaşılan Kütahya çinileri 

kullanılmıştır. Desenlerde ortadaki Hatayî motifinin altından ve üstünden çıkan 

dalların kıvrımlarla birbirine bağlanmasıyla oluşan süslemeler ve Rumili yaprak 

süslemeleri ile oluşan motifler kullanılmıştır. Kapının kemer dolgusu üzerinde 

ortadaki kilit taşının üzerinde rozet süslemesi bulunmaktadır. Sütunların üzerinde 

kemerlere bağlanan sütun başlıkları beş sıra mukarnas süslemeli olup, en üst 

sıradakiler aşağı sarkıt olarak düzenlenmişlerdir. 
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İşlev  
 

Cülus törenlerinin devamı niteliğindeki Harem’de yapılan törenlerde608 ve Kılıç 

alayının da Hazret-i Halid bin Velid’in Türbesi’ne (Eyüp Sultan Türbesi) gidişi ve 

dönüşünde; Padişah ve yanındaki erkanıyla birlikte Topkapı Sarayı’nın Haremi’ndeki 

“Perde Kapısı”nı kullanırlardı. Bu tören dönüşünde ise Padişah Perde Kapısı’ndan 

yukarı çıkıp, Sarayın Adalet Kulesi’ne doğru ilerlerdi. Yolun iki yanına dizilmiş Zülüflü 

baltacıların arasından geçen padişah, değerli şalların serilmiş olduğu yoldan 

Eyüp’deki türbeye giderdi.609 Şal Kapısı’ndan başlayıp Valide Sultan Taşlığı’ndaki 

Taht Kapısı610 önüne kadar kırmızı şallar (perendazlar) döşenir; yayılan şallar, 

padişahın dönüşünden sonra herkesin önceden belirlenmiş olan hissesine göre 

Harem ağaları ile Zülüflü Baltacılar arasında bölüşülürdü.611  

 

Tahta çıkacak olan Padişah, Eyüp Sultan’daki “Kılıç Kuşanma” töreninden612 sonra 

Sirkeci yönündeki Demir Kapı’dan birinci yere, oradan ya Soğukçeşme Kapısı”ndan 

                                                            
608 Bu tören seyrek olarak bazen Bâb-ı Hümâyûn’da da yapılmışsa da genellikle Şal 

Kapısı’nda yapılıyordu. Fındıklılı Mehmed Ağa’nın aktardığına göre; “…1696’da Sultan II. 
Mustafa Edirne’ye geldiğinde, yazlık sarayın önündeki meydana kurulmuş başçadırın 
önüne değerli kumaşların serildiğini ve daha sonra da Sultanın Temeşvar’dan dönüşünde, 
Edirne’ye Kazancı Köprüsü’nden Bâb-ı Hümâyûn’a kadar kumaşla kaplânmış yollardan 
yürüyerek girdiğini aktarır...” Bkz.: Atasoy - Denny - Mackie - vd., s. 26. 

609 Atasoy – Denny- Mackie - vd., a.e., s. 26. 
610Eldem - Akozan, a.g.e., s. 32.  Akozan ve Eldem’e göre tören sırasında yere serilen bu 
şallar, Şal Kapısı’ndan Harem dairesi içindeki Hünkâr Sofası Kapısı’na kadar uzanan 
yollara serilmekteydi.  

611 Eldem -Akozan, a.e., s. 32; Necdet Sakaoğlu, Tarihi, Mekânları, Kitabeleri ve Anıları ile 
Saray-ı Hümayun Topkapı Sarayı, İstanbul, 2002, s. 322. 

612 Aynı kaynakta cülus töreni ile ilgili olarak: “Cülus töreninden birkaç gün sonra, yeni 
sultana saltanat kılıcı kuşandırılırdı. Bu törenle ilgili kaynağının tam olarak ne olduğu 
bilinmemektedir. Ancak, İstanbul’un 1453’te kuşatılması sırasında birliklerine ilham ve güç 
vermek isteyen Fatih Sultan Mehmed, VII. yüzyılın ortalarında Arapların başarısız bir 
İstanbul kuşatması sırasında ölmüş, Hz. Muhammed’in yakın arkadaşı ve mihmandarı 
Halid İbn-i Zeyd Ebu Eyyub-i Ensari’nin, yeni buldukları mezarının başında, 
Akşemseddin’in tılsımlı kabul edilen kılıcını kuşanmıştır. Her yeni padişahın kılıç kuşanma 
töreninin burada, Eyüb Sultan’ın Haliç limanının yakınındaki türbesinde yapılmasının 
nedeninin bu tarihi olay olduğu düşünülmektedir. Topkapı Sarayı ile Eyüb Sultan Türbesi 
arasındaki gidiş ve dönüşü bir geçit alayıyla gerçekleştirilen ve erkanın tören kıyafetleriyle 
katıldıkları törende, yeni hükümdar halkın önüne ilk defa çıkardı. Kılıç kuşanma batılıların 
taç giyme töreninin bir benzeridir. diye bahsedilmektedir. Ayrıntılı bilgi için Bkz.: Atasoy - 
Denny - Mackie - vd., a.e., s. 24. 



 

237 
 

Çinili Köşk önündeki Ağalar Meydanı’ndan geçip, Büyük Biniş yoluyla Karaağalar 

Camii yanından Musahiplerle, Karaağalar Dairesi arasından geçer, üç kapının 

bulunduğu nöbet yerine ulaşırdı. Valide Taşlığı’nda bulunan binek taşında attan iner, 

Valide Sultan’ın elini öper ve sonra da Altın Yol aracılığı ile bu demir Kapı’dan 

geçerek Has Oda’ya ulaşırdı.613 

 

Şal Kapısı aynı zamanda Saray’dan dışarı çıkışı sağlayan bir gizli kapı işlevinde 

yapılmıştı. Padişahlar bu güzergahı kullanarak Hasbahçeye’ye, Çinili Köşk’e, aşağı 

köşklere atla inerler; tebdil gezmelere de çoğunlukla buradan çıkarlardı. Büyük biniş 

denilen yol da, Padişahın atla girebileceği rampalı ve merdivenli bir yoldur. Kentten 

dönen padişah, yanındaki refakat eden askerleri ile birlikte bu kapıdan atı üzerinde 

geçip, Harem’e oradan da Harem-i Hümayun’daki Has Oda’ya giderdi. Yolda bazen 

Karaağalar Camii önünde, bazen de Valide Sultan Taşlığı’ndaki binek taşında 

atından inerdi. Adalet Kulesi’ndeki odasından, Kubbealtı tartışmalarını dinlemek 

istediği zaman ikinci binek taşından atından inerdi. Padişah atı ile yol ortasındaki 

düz zemin üzerinde ilerlerken, askerleri yolun iki yanındaki basamaklı yolda ve yaya 

olarak onu izlerlerdi. 614 

 

Padişah ve şehzadelerin atlı veya yaya olarak geçecekleri yollara kumaş sermek, 

sadece askeri törenlerdeki kutlamalarla ilgili değil, aynı zamanda saygı ve bağlılığı 

ifade etmenin de en yaygın yöntemiydi. İpeklerin yer örtüsü ya da payendaz, yani 

ayakla basılacak olarak kullanılması, diğer İslam saraylarında da görülen bir 

geleneğin devamı olmasının yanında, kadınlarınca dokunmuş kumaşların başlıca 

zenginlik, güç ve sosyal konum belirleyicisi olarak görüldüğü Türklerin eski tarihi 

geleneklerini de hatırlatır.615 

                                                            
613 Eldem -Akozan, a.g.e., s. 32. 
614 Eldem - Akozan, a.e., s. 32. 
615 Atasoy - Denny - Mackie - v.d., a.e., s. 24. Kitabında; “…değerli kumaşların zafer 

alaylarında yer örtüsü veya arka plân oluşturmak için kullanılması ise çok eskiye dayanan 
bir gelenekti. Tarihçi İbrahim Peçevi, Kanunî Sultan Süleyman’ın 1534’de Tebriz’e girişini, 
Tebriz ahalisi padişahın atının ayakları altına en kıymetli kumaşları serdiler..” diyerek 
anlatır.  “…Padişahın İstanbul’a dönüşünde de boy boy kumaşlar saray yoluna serilmişti. 
1596’da Sultan III. Mehmed Eğri seferinden döndüğünde, üç gün boyunca devam eden 
kutlamalar sırasında, kumaş tüccarları zafer alayının şehre girdiği yolun iki yanına ala 
seraser ve bida ve atlas ve kemha ve çatma ve serenk perdeler asmıştı…” Eğri 
Fetihnamesi’nde çift sayfa olarak gösterilen bu sahne zafer takının sol üstünde kıvrılan 
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Resmi törenlerde de, kumaşlar yukarıda anlatılan biçimde içtenlikle yapılan bağlılık 

gösterileri için kullanılırlardı. Padişah kılıç kuşanma töreninden sonra da atıyla 

Topkapı Sarayı’na dönerken, Perde Kapısı’ndan Kubbealtı’na kadar giden yol 

şallarla kaplanırdı. Şehzade Mehmed’in ise 1582 yılında sünnet düğünü için gittiği 

İbrahim Paşa Sarayı’na girerken, atının ayakları altına, altın ve gümüşle dokunmuş 

seraserler serilmesi, hem Surname’de, hem de Şehinşehname’de gösterilmiştir. 

Atının ayakları bu paha biçilmez kumaşların üzerinde nal ve çivilerin izlerini 

bıraktıkça, sanki cennet bu atlasları onurlandırmışçasına, güzel dibaların yüzlerinde, 

yüzlerce ay yıldız belirdiği anlatılır.616  

Bunun gibi benzeri görkemli törenler komşu ülkelerde de yapılırdı. Sadece saygı 

değil, devletin bir kudret ve zenginlik gösterisi olan bu törenlere İran’da da 

rastlanmaktadır. Şah Tahmasp ile isyankâr Osmanlı şehzadesi, Beyazıd, 1559’da 

Kazvin’de buluştuklarında, şehzadenin atının saraya girerken geçeceği yollara 

desenli, pahalı kumaşlar serilmiş; önüne otuzar tabak dolusu altın ve gümüş sikke, 

inci turkuvaz ve yakut saçılarak onun İran topraklarına gelişinin verdiği sevinç ifade 

edilmek istenmiştir.617 

 
 
 

 

 

                                                                                                                                                                         
kumaşın hayvansal motifi ejderha motifleri dikkat çeker. Bu davranış, aynı zamanda 
Hz.İsa’nın at üstünde Kudüs’e girişinin İncil’deki tasvirine göre, Yakın Doğu tarihinden de 
gelmektedir. Buradaki betimine göre “O gittikçe yollarına elbiseler serdiler” denilmektedir. 
(Luka İncili XIX. Bab 36) Bkz.: Atasoy – Denny – Mackie - vd., a.e., s. 30. 

616 Ayrıca Peçevi tarihinde Kanunî Sultan Süleyman’ın, kızıyla İbrahim Paşa’nın 1523’te 
yapılan düğününe gidişini anlatırken; “Padişah gelirken, sağ ve solda; geçeceği yerler, 
sokaklar altın işlenmiş, seraseler ve çok kıymetli kumaşlar, atlaslar, kadifeler ve kemhalarla 
döşendi ki; her taraf Nigarhane-i Çine dönmüştü” demektedir. 1699’da Silahdar Gürcü 
İbrahim Ağa’nın ise Davudpaşa’daki evinde verdiği davete katılması onuruna, padişahın 
yoluna dibalar serdirmişti. Sadrazam da Sultan’ın davetli olduğu Yapağıcı Konağı’na 
giderken izleyeceği yolu diba kumaşlarla kaplatmıştı.” diye bahsedilmektedir. Ayrıntılı Bilgi 
için Bkz.: Atasoy - Denny- Mackie- vd., a.e., s. 31. 

617 Atasoy - Denny- Mackie- vd.,a.e., s. 31.  
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Mimari Sembolizm 
 

Üzeri kubbeli ve baldaken tarzında, sütunlar üzerinde yükselen yapısıyla girişi, 

mekânın Padişaha ait bir mekân olduğunu göstermektedir.  

 

Şalların yayıldığı kapıda, Saray hizmetkarlarına ve yabancı diplomatlara giydirilen 

hilâtlar, kıyafetler, sancak, zar yani duvar perdeleri ve yer örtüleri olarak, geçit ve 

kabul törenlerine görsel bir görkem kazandıran kumaşlar, padişahın kudret ve 

cömertliğinin bir göstergesiydi.618 

Kapının kubbeli görünümü Bâbu’ssaâde üzerindeki simgesel kubbeyi hatırlatır. 

Sultanın Sarayda kullanmış olduğu kapılardaki Sultanı simgesel olarak temsil eden 

kubbeli yapılarını ortaya koymaktadır. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
618Bu kumaşların simgesel önemleri saray halkının diline ve hareketlerine de yansımıştı; 

Osmanlı devlet adamları padişahın eteğini öperdi. Değerli kumaşlar devlet yazışmalarında 
zarf olarak da kullanılırdı. Örneğin şeyhülislam, padişaha yolladığı belgeleri sadrazama 
yeşil canfesten bir kılıf içinde gönderir, sadrazam ise yazılarını hükümdara sunmak için 
parlak atlastan yapılmış bir keseye koyardı. Bu tür keselerin yapımında kullanılan değerli 
kumaşların, içerdikleri belgelerin önemini vurgulamak ve gönderenin görkemini yansıtmak 
üzere seçildikleri düşünülür. Padişahın veya hanedan üyesinin ölümünden sonra, 
giysilerinden biri türbesine konur, diğerleri dikkatlice etiketlenip bohçalanarak saygı ile 
korunurdu.Kanunî Sultan Süleyman hakkındaki bilgiler bazı renklerin Osmanlılar için 
simgesel bir anlamı olduğunu göstermektedir. Birçok yazılı kaynak ve günümüze gelmiş 
elbiseler hükümdarların çoğu zaman güvezi, yani içinde mavi olan bir kırmızı renk giydiğine 
işaret eder. Padişah, halkın katıldığı büyük törenler için altın ve gümüş ile dokunmuş 
(seraser) denilen kumaştan kıyafetler giydiği açıktır. Törenlerde seyredenleri Osmanlı 
İmparatorluğu’nun zenginliği ve kudreti karşısında etkilemek için canlı renklerle özenle 
desenlendirilmiş kumaşlar seçilmiştir. Bilgi için Bkz.: Atasoy - Denny- Mackie- vd., a.e., s. 21. 
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2.8.3. Harem Dar-üs Saade Kapısı 

 

Darüssaade Kapısı Haremin içinde, Harem’in619 kadınlar ile padişahın yaşadığı 

bölümlerine geçişini sağlayan bir girişi olarak, Karaağalar Taşlığı’ nın uzantısında 

yer alan Kızlar Ağası Odası’nın solundaki duvarının bağlandığı noktada 

bulunmaktadır. (Resim 163 - 164), (Plan 1 - 2). 

 

Cümle Kapısı olarak da nitelenen bu kapı, Harem’deki bölümler arasındaki diğer 

geçişleri de sağlamaktadır. Kapının arkasındaki çift kanatlı ağır demirden ikinci 

kapının ardında “Nöbet Yeri” adı verilen ve duvarlarında büyük aynalar bulunan 

Kara ağaların nöbet tuttukları küçük bir taşlık bulunmaktadır. Harem Dairesi’nin kilit 

noktası olan bu taşlık Haremin başlıca üç ana bölümünü birleştirmektedir. Bunlardan 

ilki Padişah, Şehzadeler ve konukların kullanmış olduğu sağ taraftaki Altın Yol’a620 

açılan kapı; ikincisi Valide Sultan, Haseki’ler, Gözdeler, İkballer ve onların 

konuklarının kullandığı Valide Taşlığına 621 açılan kapı; üçüncüsü ise Padişah 

ailesinden olmayan Kadınların, Cariyelerin, Ustaların, Kalfaların kullandığı kapıdır.622 

Bu üç kapının birleştiği nöbet yeri ise üstünde yer alan asma kattan Hazinedar 

Ağalar tarafından sürekli kontrol altında tutulurdu. Günümüzde de var olan bu asma 

kata “Kuşhane” girişi tarafındaki duvarın içinde bulunan, gizli bir taş merdivenle 

                                                            
619 Amilcare Pizzi, a.g.e., s. 36. Topkapı Sarayı’ndaki Harem’in ilk yapılaşmalarının, Fatih 

Sultan Mehmed döneminde olduğu ileri sürülmektedir. Tarihçi Kritovoulos’a göre Fatih 
Sultan Mehmed’in, Kubbealtı ile Has Oda'nın arkasına haremin çekirdeği denilebilecek bir 
de Duhteran Sarayı ilave ettirdiğini yazmaktadır ancak Haremin Beyazıt’taki Eski 
Saray'dan Topkapı Sarayı'na taşınması Kanuni Sultan Süleyman dönemi (1520-1566)‘nde 
olmuştur. 1551'de bir Fransız elçisinin yanında sarayı ziyaret eden ve Harem ile ilgili ilk 
güvenilir bilgiyi veren Nicolas Nicholay: “Kanuni'nin eşi Kadın Sultan'ın da burada sarayı 
vardır ve muhteşem hamamlarla çevrilidir. Sonra şehzadelerinin de daireleri yer 
almaktadır” diye Harem’den bahsetmektedir. Evliya Çelebi de Eski Sarayın 1541'de 
yandığını ve Harem'in Topkapı'ya taşındığını yazar.  

620 Metin Sözen, a.g.e., s. 140. “Altın Yol” denilen uzun koridorun bittiği yer; Hırka-i Saadet 
Dairesi’nin arkasındaki taşlığa açılıp, Sultan I. Selim tarafından inşa edilen daireye kadar 
devam etmektedir. Zemini taş döşeli olan, 46 m. uzunluğunda ve 4 m. genişliğindeki Altın 
Yol’un orta bölümünde Kadın Efendiler Dairesi’ne (Cevri Kalfa Dairesi) çıkan bir merdiven 
bulunmaktadır; Ayrıca Altınyol ve Altınyolu’n devamı boyunca ilk Harem yerleşmeleri olan 
Duhteran Sarayı ile ilgili olarak Bkz.: Amilcare Pizzi, a.g.e., s. 37.  

621 Sözen, a.g.e., s. 140. Valide Taşlığına bakan ve bir yandan Cariyeler Dairesi’ne giden 
yola açılan bu kapının olduğu yerde; cariyelerin eğitimi, yetiştirilmesiyle görevli Saraylı 
Kadın Ustaların koğuşları yer almıştır.  

622 Sözen, a.e., s. 140.  
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çıkılır. Bu merdivenin karşısında da Hazinedar Ağa yatak odasına çıkan taş bir 

merdiven daha bulunmaktadır. 

 

Tarihçesi 
 

Altınyol’a başlangıcında bitişik düzende yapılan kapının mimarisi Altınyol’dan daha 

geç bir dönemi işaret etmektedir. 623 

 

Haremin “Cümle Kapısı” (Saltanat Kapısı) üzerindeki mermer tepelikle, III. Ahmed 

Kütüphanesi’nin önündeki çeşmenin tepeliğinin benzer olduğunu ve yüzyılının da 

XVIII. yüzyıl olduğu görülür. 

 

Kitabesi 
 

Yapının girişindeki üzerinde tarih olmayan kitabesi kapının üstünde, alınlığın 

altındaki dikdörtgen içine altın yaldızlı olarak yazılmıştır.  

 

Harem’in asıl kapısı üzerinde ise “Başkalarının haremlerine (evlerine) size izin 

verilmeden girmeyiniz” anlamında Kur’an’ın Nûr Suresinin 27. Ayet’i yer almıştır. 

 

Görsel Belgeler 
Geç dönemlere ait Saray kayıtlarında XX. yüzyıl başında Darüssaade Kapısı’nın 

kapalı olduğu ve Harem Ağaları tarafından sıkı bir koruma altında bulunduğu 

görülmektedir.624 

                                                            
623 Fatih Sultan Mehmed (1451-1481) döneminde bir yandan Adalet Kulesi’ne Has bahçeden 

ulaşımı sağlayan ve Büyük biniş denilen merdivenli rampa ile sınırlandırıldığı; diğer 
taraftan ise Harem’deki günümüzde var olmayan I. Selim Kulesi’nin (Harem’in Fil 
Bahçesi’ndeydi) yanındaki Has Oda’ya çıkan diğer bir rampa sistemi ile sınırlandırıldığı 
alandaki Harem’in Cümle Kapısı’ndan başlayan ve Sultanın Has Odası’na kadar uzanan 
Altınyol, Harem’in en eski kesimidir. Altınyol’un orta yerinde yer alan, yukarıda bahsi geçen 
Duhteran denilen saray, yabancı kaynaklar da ise “Sultana Sarayı” olarak isimlenen 
yapılaşma da büyük olasılıkla buradadır. Amilcare Pizzi, a.g.e., s. 37. 

624 Mualla Anhegger Eyüboğlu, a.g.e., s. 22. 



 

242 
 

Mimarisi  
 

Mermer üzerinde alınlığı olan girişin basık kemerli girişi, biçimsel olarak basit 

görünmekle birlikte dikdörtgen biçimde gelişen ilk giriş kemerinin üzerindeki 

taçlandırılmış kapı ve üzerindeki ikinci sivri kemer ile küçük ama anıtsal bir giriş 

düzenlemesi yaratılmıştır. Kapı, önünde bulunan üzeri tonozlu mekândan oluşur. 

Darüssaade Kapısı’nın yapı malzemesi mermerdir. Kapı kemeri iki renklidir. Kapı 

alınlığında kitabesi vardır. Kapının üstünde mermerden kafes oyma tekniğinde 

yapılmış tepeliği bulunan kapıda mukarnaslı silme sırasının altında dikdörtgen kitabe 

çerçevesi yer alır. Alttaki kapının giriş kemeri iki renkli taşlardan yapılan yay 

kemerdir. 

 

 
Mimari Süslemesi 
 

Mermer alınlığındaki kabartma ve taçlandırılmış olan üst bölümlerinde kafes oymalı 

kıvrımlı rûmîlerden oluşan bitkisel süslemeleri ortada düğümlenip, buradan iki yana 

dağılan helezoni süslemelerin kendi ekseninde dönmesi ile kapının üzerinde bir taç 

kompozisyonunu oluşturmaktadır. İki yana dağılan iri ölçekli bitkisel süslemelerin 

görünümü XVII. yüzyıl Türk Süsleme Sanatının özelliğine uygundur. Üçgen alınlığın 

ortasında en tepede bir düğüm ile bitkisel kıvrımlar bir palmet oluşturmakta ve 

kapının hemen üzerindeki sivri kemerinin kilit taşına bağlanmaktadır. Alınlığın 

altındaki sırada bir sıra palmet ve altındaki tek sıra mukarnas silmeden oluşan 

süslemeleri ile altında kapının iki yanında uzun bir çerçeve oluşan basit süslemeler, 

kapının kemerindeki alternatif olarak atlamalı yerleştirilen renkli dalgalı hatlı kemer 

söveleri ve üzerindeki giriş levhasının altın yaldızlı yazıları ile sade ancak zengin bir 

süsleme yaratılmıştır. Bu kapıdan geçince Karaağalar dairesinin duvarının devam 

ettiği iki kapı arasında kalan duvarda, alt bölümü kaplayan 17. yüzyıl İznik çinileri 

çiçeklerin ve servili ağaçların sıralandığı bir saray bahçesi görünümündedir. 
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İşlev 
Sultanın tahta geçtiği biat törenlerinde; Harem’de yapılan törenler ve kutlamalar 

sırasında Eyüp Sultan’da gerçekleştirilen kılıç kuşanmasının ardından Saraya atla 

gelip Valide Taşlığı’ndaki Taht Odası’na gitmek üzere yaya olarak girdiği Altın Yol’da 

bekleyen Harem halkına altın serptiği törenler bu mekânda gerçekleştirilmişti.625 

Şehzade doğumlarında Darphane’den getirilen altın beşik de bu kapıdan ve yoldan 

geçerek doğum odasına götürülürdü. Doğum odasının Haseki daireleri içinde 

bulunmaktadır. Bu nedenlerden dolayı bu kapının gerisindeki  yola “Altın Yol” adı 

verilmiştir. 626 

 

Kapıya Altın Kapı denilmesinin sebebi; yeni Padişah olan şehzadenin buradan 

geçerken kadın efendilerin, ikballerin ve cariyelerin bu yol boyunca sağlı sollu dizilip, 

kendisinin altın saçmasındandır. 

 

Selim Kulesi yanındaki Mabeyn Dairesi’nin içinde bulunan demir kapı, genellikle 

Harem-i Hümâyun ile Harem arasındaki geçişleri için Padişah tarafından kullanılırdı. 

Harem’de oturan kadınlar ise ancak belli günlerde, örneğin Mukaddes Emanetler 

ziyareti olduğu zaman bu kapıyı Harem-i Hümayun’a gidip, gelmek için kullanırlardı. 

Bu kapının önemli bir başka kullanımı da tahta çıkışlardır. Uzun zaman kafeste 

kalan Şehzadeler, Padişah olacakları zaman da bu kapıdan geçerek Has Oda’ ya 

yani Taht Odası’na gelirlerdi. 627 

 

Valide Sultan, hasekiler, gözdeler, ikballer ve konuklarının kullandığı, Valide 

Taşlığına açılan kapı. Padişah at ile hareme döndüğünde bu kapıdan geçer, Valide 

Taşlığı’ndaki binek taşında atından iner, Altın Yol’a yan kapıdan geçerek Has 

Oda’ya kadar yaya giderdi. 

 
 

                                                            
625 Sözen, a.g.e., s. 140. 
626 Eyüboğlu Anhegger, a.g.e., s. 22. 

627 Ahmet Akgündüz, a.g.e., s. 246.          
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Mimari Sembolizm 
 

Kapının üzerindeki taç (Resim 164 - 165), Hanedan ailesini sembolize etmektedir.  

Saray kadınlarının en yüksek derecelisi olan “Kadın” denilen padişahın sınırlı 

sayıdaki eşlerinin ilk olarak Harem’de Has Odalıktan başlayarak gözde veya ikbal 

adını alanlar, haseki sultanlığa ve kadınefendiliğe kadar yükseldikleri görülüyordu.628 

Erkek çocuk sahibi olanların ise Valide Sultan olma şansları vardı. Erkek veya kız 

çocuk doğuran Haseki veya Haseki Sultan ünvanı alırdı. Diğer kadınlar arasındaki 

bu belirleyici ve hiyerarşi durumunu ise başına takılan değerli taşlarla süslü altın bir 

taçla belirlemekteydi. “İstefan” adı verilen bu taçları haremde sadece padişah 

ailesine ait kadınlar kullanmaktaydılar.629 Bu sebepten kapının mimarisine yansımış 

zarif kıvrımlarla süslemeli taç görünümü bu saltanat kadınlarının başındaki tacını 

hatırlatır görünümde mimari içinde kullanılmış olduğunu söyleyebiliriz. 

 

Kapının kitabesindeki “Başkalarının haremlerine (evlerine) size izin verilmeden 
girmeyiniz” anlamındaki yazı ise burayı kimsenin izinsiz ziyaret etmesinin mümkün 

olamayacağı gibi adeta izinsiz içeriye girmeyi düşünenler için bir uyarı niteliğindedir.  

 

Kapıdaki ihtişamlı mimari görüntüde kadınların kullandığının işareti olarak ince kafes 

oymalı adeta dantelayı andırır bir taç görünümü mimariyi hareketlendirmiştir. 

                                                            
628 Padişah eşleri olan kadın efendiler kıdem sırasına göre isimlendirilirlerdi. En itibarlısı olan 

başkadınefendi’ydi. Çocuk doğran padişah kadınlarına Kadınefendi, bundan sonrakilere 
çocuk doğursun veya doğurmasın Haseki denilirdi. Bkz.: Ahmet Akgündüz, a.e., s. 246. 

629 Ayrıca Padişah kadını olan cariyenin emrine özel daire, hizmetkârlar ve yüksek maaş 
bağlanırdı. Bu kademeye yükselen kadınlar, eş olanlar, kışın kürklü, yazın ipekli değerli 
elbiseler giyerlerdi. Düğmeleri elmas veya benzeri taşlardan olurdu. Bu giyim onların 
hanedan ailesinden olduklarını belirlerdi. Ayrıntılı bilgi için Bkz.: Amilcare Pizzi, a.g.e., s. 
45. 
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2.8.4. Hünkâr Sofası 
 
Saraydaki Konumu  
 

Harem Dairesinin içinde bulunan, üç yönden girilen kapıları ile Sofa niteliğini 

kazanmış Hünkâr Sofası; Harem’in en büyük salonu ve en büyük mekânıdır. Hünkar 

Sofası’nın yanındaki hamama ve hamam koridoruna, III. Murad Dairesi’ne ve 

önündeki Sofa’ya, Valide Sultan Dairesi koridoruna, Çeşmeli Sofa’dan Valide 

Taşlığına kadar uzanan yapılara, Şehzadeler dairelerine ve Haseki odalarına açılan 

kapıları bulunmaktadır. Harem’in üç yönünden ulaşılabilen merkezi konumdaki 

büyük bir sofa konumunda odasıdır (Resim 156), (Plan 1 - 2).  

 

Sofanın girişe göre sağ tarafında bulunan kapılardan ilki doğrudan Hünkar hamamı, 

diğeri ise Valide Sultan dairesine ulaşan hamam koridoruna açılır. Ana girişin sol 

tarafında yer alan oda ise sonradan salon bölünerek elde edilmiş, olasılıkla kiler-

servis yeri olarak kullanılmıştır. 
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Tarihçe 
 

Osmanlı döneminde sekili, balkonlu, şirvanlı ve taht yeri bulunan Hünkar Sofası’na 

“Divan Yeri”; “Muayede Sofası”; “Sedefli Sofa” veya “Büyük Oda”  gibi isimler 

verildiği görülür. Sedefli Sofa ismi son dönemde kullanılmış, en son da Hünkâr 

Sofası ismi verilmiştir. 630 

 

Mabeyn ile harem daireleri arasındaki bu büyük sofa, III. Murad Has Odası ile 

Harem Hamamı arasında eski taşlığın kapalı bir mekâna dönüştürülmesiyle büyük 

olasılıkla XVII. yüzyıl başında kazanılmış olan bir sofa olmuştur. Önceden Sultan 

Osman Taşlığına bakan revak düzenlemesi bu biçimde kapatılarak Sofaya 

katılmıştır. III. Selim Meşk odası olarak isimlenen binaya, Sofa’nın üst balkonundan 

bir takım zorlama eklenti izleri bunu doğrulamaktadır.631 

 

III. Murad Has Odası’yla hamamlar arasında yer alan Hünkar Sofası’nın ilk şekliyle 

inşaatının, III. Murad Has Odası’ndan sonra 1580- 90 yılları arasında yapılmış 

olduğu yazılı kaynaklardan ve Topkapı Sarayı’nı betimleyen eski resimlerden de 

anlaşılmaktadır. Diğer yandan hamamlar ve 1585’ de tamamlandığı bilinen Valide 

Sultan Dairesinin oturduğu taşıyıcı sistemin üzerine yerleştirilmiş olması, Hünkar 

Sofasının da bu tarihlerde yapılmış olduğunu göstermektedir.632 

 

Hünkar Sofası’nın şirvan altındaki oturma yeri, pencerelerinden bir tanesi III. Osman 

Taşlığı ile Sofa arasındaki bağlantıyı sağlayan kapı olarak kullanılmıştır. Bugün 

önünde mermer basamaklar bulunan bu kapının yanında daha çukurda kalmış 

seviye, XVII. yüzyılda Genç Osman’ın bu sofadan kaçarak Bostancı Koğuşuna iltica 

ederken, Harem Bahçesine indiği merdivenin bulunduğu seviyedir.633 

 

                                                            
630 Necdet Sakaoğlu, a.g.e., s. 367. 
631 Mualla Anhegger Eyüboğlu, a.g.e., s. 88. 
632 Sakaoğlu, a.g.e., s. 367. 
633 Eyüboğlu, a.g.e., s. 91.  
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Hünkar Sofası ile I. Ahmet Kitaplığı adı verilen mermer köşk arasındaki küçük kasır, 

sofanın önceden açık olan revağını kapatarak, Havuzlu Köşk’e ve Hünkar Sofası’na 

eklenmiştir. III. Ahmet Yemiş odası da denilen bu küçük Kasır ile Sofa arasındaki 

ilişkiyi sağlayan kapı, Sofa’nın oturma yerindeki büyük duvar aynası gibi görünen 

kaplamadır. Dıştan görünen ayna aslında kapıdır. 

 

Sofa ile ilgili olarak en çok tartışılan sebepler, yapım tarihinden çok cephesinin ve 

örtü şeklinin zamanla kazandığı görüntülerle ilgilidir. Viyana’ da bulunan yaklaşık 

1590’ larda yapılmış olan bir panoramada Sofanın varlığı bellidir. Ancak, büyük 

kubbesi henüz yapılmamıştır.634   Bu panoramada Hünkar sofasının cephesi, küçük 

kubbeli revak cephesi gibi görülmektedir. Buna göre bu dönemde Hünkar Sofası ana 

mekânının içten basık bir kubbe ile örtülü olduğu düşünülmektedir. Hünkar 

Sofası’nın Haliç cephesine revaklarla açıldığı 1660’da Wilheim van de Velde’nin 

panoramasında görülürken, 1665 Harem büyük yangınından sonra 1672 tarihli 

Grelot panoramasında tüm cephe gibi Hünkar sofası revağının büyük pencere ve 

kafeslerle kapatıldığı görülür.  

 

IV. Mehmet devrinde (1648 - 1687) yani XVII. yüzyılın ikinci yarısında Harem’deki 

büyük onarımlar sırasında Hünkar Sofası’nın yıkılmış olan kagir kubbesi yerine 

ahşap çift kubbenin eklenmiş olduğu ve alttaki aynının desenin pandantifler üzerine 

işlendiğini de anlaşılmaktadır. Buna dayanılarak Hünkar Sofası’nın kagir kubbesinin 

deseninin Çifte Kasırlardaki kubbe deseninden örnek alınarak yapıldığı 

düşünülebilir. Dedesi olan III. Murad Havuzlu köşk’ü, onun oğlu III. Mehmed Çifte 

Kasırlar’ın kubbeli olanını, oğlu Genç Osman’da Hünkar Sofası’nı yaptırmış 

olmalıdır.635 

 

Hünkâr Sofası’nın ne zaman yapıldığının tarihi ve kimin tarafından yapıldığı kesin 

belli değildir. Ancak Sultan III. Murad Odası’ndan hemen sonra636 Sultan III. Murad 

Has Odası’nın güneybatısında ve ona bitişik olarak, 1585 tarihinde Mimar Davut Ağa 

                                                            
634 Hünkâr Sofası’nı betimleyen minyatür Viyana, Österreichische Nationalbibliothek’dedir. 

(1660, Wilheim van de Velde Panoraması) 
635 Eyüboğlu, a.g.e., s. 88. 
636 Metin Sözen, a.g.e., s. 145. 
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gözetiminde inşa edilmiştir.637 Kaide katındaki taşıyıcı direklik sistemi bunu açıkça 

göstermektedir. 638 

 

İlk yapıldığında duvarlar çinilerle kaplanmış, ancak III. Osman döneminde (1754 -

1757) yapılan tamirde çiniler kaldırılmış, sadece büyük kubbenin duvarla birleştiği 

yerde, salonu dört yandan çeviren Kur’an ayetleri yazılı bir çini sırası bırakılmıştır.639 

Bu tamirde üzeri altın yaldızlı ve renkli Türk Rokoko üslûbunda süslemeler 

kullanılmıştır.  

 

XVIII. yüzyılda III. Murad Has Odası’nın iki yanına ve önüne Çifte Kasırlar, 

Sultanahmet Has Odası, Hünkâr Sofası ve Ocaklı Sofa yapıldığı zaman,  geniş bir 

taşlığın köşesinde dört tarafı açık klasik görünümlü köşk olan III. Murad Has 

Odası’nın mimari görüntüsünü değiştirmiştir.  

 

XVIII. yüzyıl ortalarında yapılan bir onarım sırasında sofanın kapı söveleri üstlerinde 

dikdörtgen mermerler üzerine kabartma ve iri hatlarla padişaha övgüler yazılmıştır. 

Sultan III. Osman (1754 - 1757) döneminde yapılan onarım sırasında, padişahın 

oturma yeri ve balkon, altındaki sedirler yaptırılmış, o yıllardan sonra bu sofa tören 

salonu olarak kullanılmıştır. 640 

 

Hünkâr Sofası’nın kubbe, kemer ve ayaklarının inşa tarzı, klasik Osmanlı mimarisinin 

özelliklerini, süslemeleri de XVIII. yüzyılın ikinci yarısındaki süsleme özelliklerini 

yansıtmaktadır. Bu farklılık, yapılışından yüzyıl kadar sonra, Sultan I. Mahmud (1730-

1754) ve Sultan III. Osman (1754 - 1757) dönemlerinde geçirdiği onarım ve 

restorasyon ile ilgilidir. Sultan I. Mahmud zamanında çinilerinin bir kısmının sökülüp, 

Ayasofya’daki kütüphaneye götürüldüğü, buna karşılık Edirne Sarayı Valide 

Dairesi’nden getirilen çinilerin de sökülenlerin yerine döşendiği tespit edilmiştir. 

İkbâller Dairesi dehliz duvarındaki Harem Hamamına ait olduğu sanılan çini panonun 

yanındaki ikinci panoda okunan Farsça “İn Hümayun-ı Soffâ-i âlî ilâ yevm’l-kıyam” 
                                                            
637Metin Sözen, a.e., s. 145; (Ancak bazı yazarlar buranın Mimar Sinan tarafından yapıldığını 

söylerler.) 
638“...Hünkâr Sofası III. Murad Odası’ndan 3-4 m. kadar daha ileri alınmıştır. Büyük kubbeler 

aynı hizada olsalar da, Sofanın kubbesi önünde bahçeye taşkın bir revak vardır. Buradaki 
hiza Valide Yatak Odası’na kadar devam ettirilmiştir...” Bilgi için Bkz.: Eldem- Akozan, 
a.g.e., L.128. 

639 Reşat Ekrem Koçu, Topkapı Sarayı, İstanbul 1960, s. 183. 
640 Sözen, a.g.e., s. 151. 
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dizesi, bu çini panonun Hünkâr Sofası’na ait olduğunu açıkladığı gibi Sultan III. 

Murad Has Odası girişindeki muhdes duvarın kaplamalarında kullanılan yazı kuşaklı 

İznik çinilerinin de onarımlar sırasında Hünkâr Sofası’ndan söküldüğü 

sanılmaktadır.641 

 

Sultan I. Mahmud’tan sonra çok kısa süren Padişahlık yapan kardeşi III. Osman’ın 

bu sofayı, yazılı çinilerinin üzerini örtecek şekilde boyattırıp, kendi devrinin 

üslûbunda süslediğini de Hünkâr Sofası’nın kapısı üzerindeki kitabede okunabilir.  

Sofa içine çıkıntı yaparak inşa edilmiş olan Bezmi-âlem Valide Sultan Yatak Odası 

ve o devre ait nakışlarda Hünkâr Sofası’nda terk edilen Padişah Sarayı’ndan kalma 

eklerdendir. 642 

 

Bu Sofa Havuzlu Köşk bitişiğine yapıldığı zaman döşeme seviyesi, Havuzlu Köşk’ün 

döşeme seviyesinden yüksek olduğu için, Havuzlu Köşk girişinden Sofa girişine 4 

basamak ile çıkılmaktadır. Sofa yapılınca, Havuzlu Köşk’ün Hünkâr Sofası’na bakan 

yanı örülerek örtülmüş, Köşk içinde dolap olarak kullanılmıştır. Köşk’ün büyük 

selsebil bu iki pencere arasına yerleştirilmiştir.643 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
641 Sakaoğlu, a.g.e., s. 367. 
642 Eyüboğlu, a.g.e., s. 89. 
643 Eyüboğlu, a.e., s. 89. 
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Mimarisi  
 

Hünkar Sofası, büyük bir salon görünümündedir. Duvarlara yapışık ayaklara 

dayanan çok büyük kemerler üzerinde daire biçiminde bir kubbesi olup, bunun iki 

yanı dikdörtgen olarak bırakılmıştır. Alt yapısının beden duvarlarına sadece revak 

kısmında oturan Hünkar Sofası’nın plan şeması, III. Murat Köşkü’nün asıl kubbesiyle 

aynı hizada ve eş büyüklükte kubbeli bir orta mekân ile girişte ve Haliç cephesinde 

yer alan dikdörtgen planlı iki bölümden oluşmaktadır.644 

 

Salonun III. Murat Dairesi’ne ve önündeki sofaya bakan kapıları bulunmaktadır. 

Bunların hepsi çift kanatlı olup, sadece III. Murat Dairesi’nin kapısının kanatları 

kafesle gizlenmiştir. Salonun III. Murat Dairesi tarafındaki duvarının ortasında ikisi 

duvara bitişik ve ikisi serbest olarak, çok zarif başlıklı kül rengi mermerden dört 

sütun üzerinde bir tavanı olan bölüm, padişahın oturması için ayrılmış bir yerdir. 

Salonun seviyesinden yüksek olan zeminin iki yanı parmaklıklarla çevrilmiştir. 645 

 

Diğer yandan balkonun çıkıntısı altında bulunan yan yana sıralanan karşılıklı üç 

büyük aynadan ortadakiler açıldıklarında birisi üst balkona çıkan, diğeri ise karşı 

tarafta III. Ahmed Yemiş Odası’na geçilen gizli bir geçit işlevinde yapılmış kapılardır. 

 

Hünkar Sofası’nın yapı şekli ise; kaide katı kemer ve ayakları ile üst kat duvarları 

arasında bir ilişki görünmemektedir. Üst katın duvarları daha incedir. Bu sebepten 

üstündeki büyük kubbeyi taşıyabilecek kalınlıkta değildir. Buna karşılık kubbenin 

ahşap olduğu söylenmektedir.646 

 

                                                            
644 Plân için Bkz.: Eldem- Akozan, a.g.e., L.127, L. 128, L.129, L. 139; Ayrıca Sözen, a.g.e., 

s. 149’da bahsedilmektedir. 
645 Eldem- Akozan, a.g.e., s. 39. 

646 Eldem- Akozan, a.e., L.128. 
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Mimari süsleme 

 

Haremdeki çeşitli muayede, tören ve bayramlaşma şenliklerine sahne olan bu 

mekânın değişik dönemlerden gelen farklı üsluptaki süslemeleri, yüzyıllar boyunca 

değişen beğenilerin bir araya geldiği etkileyici bir ortam yaratmıştır. 

 

Sofa’nın süslemelerinde ahşap üzeri yaldızlı yapılmış süslemeleriyle haremin 

oturma salonu vazifesini görmekteydi. Burada hükümdarların oturması için kubbenin 

altındaki duvarda gölgelik bir taht bulunmaktadır.  

 

Haremin en güzel dairelerinden biri olan sofada duvarlarının tamamını çiniler ve 

kalem işi süslemeler kaplamaktadır. 647 

 

XVIII. yüzyılda I. Mahmud devrinde (1730 - 1754) bu Hünkar Sofasının iki kez elden 

geçirilerek içindeki dekorasyonun da değiştirildiği, çinilerinin sökülerek Ayasofya 

Kütüphanesi’nde kullanılmış olduğu, Padişah fermanı ile Edirne’deki Valide Sultan 

Dairesinin mavi beyaz çinilerinin özenle sökülerek buraya getirilip, döşendiğini yazılı 

kaynaklardan öğreniyoruz. Sedefli parmaklıkların, şirvan, döşeme altındaki tavanın, 

aynalı lambrilerin XVIII. yüzyıla ait olduğu anlaşılmaktadır.  648 

 

Sultan I. Mahmud’tan sonra çok kısa padişahlık yapan kardeşi III. Osman’ın bu 

sofayı yazılı çinilerinin üzerini örtecek şekilde boyattırıp, kendi devrinin üslubunda 

işlettirdiğini Hünkar Sofasının kapısı üzerindeki kitabede okunmaktadır. 

 

Sofa günümüze III. Osman dönemindeki (1754 - 1757) yenilemeyle elde edilen, 

rokoko ağırlıklı bir süsleme zevkini yansıtacak şekilde ulaşmıştır. Salonun giriş 

kapısındaki kitabede de III. Osman’ın adı vardır. Duvarlar altın yaldız ve boyalı ahşap 
                                                            
647 Akgündüz, a.g.e., s. 246. 
648 Eyüboğlu, a.g.e., s. 89. 
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kaplamalar ve mavi beyaz Avrupa çinileriyle kapatılmış ve Osmanlı zevkine uymayan 

pencereler açılarak süslemeler yapılmıştır. Bu açıklığın yine 1665 yangınından sonra 

kapatıldığı, III. Osman dönemi ve sonrasında ise süslemesinin yenilendiği 

söylenebilir. 649 

  

Salonun kubbeli kısmında padişahın tahtının bulunduğu XVIII. yüzyıl üslubunda 

yapılmış bir baldaken (şirvan) yer alır. Haliç tarafı ise kadınların oturması için 

sedirlerin bulunduğu bir seki ile hafifçe yükseltilmiştir. XVIII. yüzyıl üslubunda ince, 

zarif sütunların ve kemerlerin taşıdığı bu galeri biçimindeki mekânın üst katında 

kadın müzisyenler ve fasıl yapan cariyeler için bir balkon olarak düzenlenmiştir. 

 

Sofanın zengin dekorasyonu, kadınların önem derecelerine göre oturacakları şekilde 

düzenlenmiş seki üzerindeki kısımda da devam etmektedir. Sütunlar ve asma katla 

zenginleşen bu bölümdeki duvarlar, kristal aynalar ve rokoko detaylı ahşap 

kaplamalarla zenginleştirilmiştir.  

 

Kitabesi  
 

Buraya açılan Taht kapısının dışında daha öncede Ocaklı Sofa anlatılırken 

bahsedildiği gibi; “Kelime-i Şehadet”  ve içinde de “Şefaat ya Resul Allah, Şefaat ya 

Habib Allah” kelimeleri yazılı olup, Ocaklı Sofanın, sofa tarafındaki duvarlarının 

yukarı kısımlarında, girilen kapının yanındaki duvardan başlamak üzere çiniler 

üzerinde ta’viz ve besmele ile: “Allahümme abdek ve halifetek essultân-ül 
a’zâm vel hak”an-ül muazzam ilâ ve hüves sultân essultân ibnis sultân Gazi 
Mehmet hân ibn-is Sultan İbrahim Hân” kitabesi yapının önemini hatırlatır 

biçimde, ziyaretçiyi Hünkar Sofası’na hazırlamaktadır.650 

 

                                                            
649 Eyüboğlu, a.e., s. 89. 
650 Akgündüz, a.g.e., s. 246. 
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Hünkâr Sofası’ndaki Padişah Kapısı üzerinde ve pencerelerinin altında bir kemer 

halindeki yazı, Kur’an’ın Bakara Sûresi’nin 257 - 263. âyetleridir. Salonun duvarları, 

dünyanın faniliğini, hayatın da Allah’ın elinde olduğunu, iman edenlerin kârda ve 

imansızların ise zararda olacaklarını anlatan ve bu konuda Uzeyr Peygamber ile  

Hz. İbrahim’den örnekler veren ayetlerle süslenmiştir. 651 

 

Daha önce de bahsedilen, XIII. yüzyıl ortalarında kabartma ve iri hatlarla, sofanın 

kapı söveleri üstlerinde dikdörtgen mermerler üzerine yazılan kitabelerde ve ayrıca 

kapı üzerinde yer alan yazılarda padişaha övgüler bulunmaktadır.  

 

III. Murad Has Odası’na açılan kapı üzerindeki kitabe: 

 

“Teveccûh eyledi Sultan Osman mesned-ü felek 

Açdı bâb-ı devlet intisab-ı mimenet mükrun 

Sen oldukça küşâde lütf-i şahınşehi âlemle 

Der-i baht-i ardüv idbâr ile ola herdem vârûn” 

 

III. Murad geçit yerine açılan kapı üzerindeki kitabe: 

 

“Menkıbet-i adalet Sultan Osman Han-ı Zişan kim 

Odur küncine-i Osmaniyanda gevher-i nâyan 

Bu gerdu-i menzilet-i şahınşehi asr-ı felekcâhın 

Sezâ babında halka olsa mihr-ü mah-ı âlemtâb”652 

 

                                                            
651 Akgündüz, a.e., s. 248.  

652 Altınok, a.g.e., s. 32. 
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Sultan III. Murat Dairesi’ne bakan kapının üzerinde ise Sultan Osman’ı metheden iki 

beyitlik bir kitabe bulunmaktadır. 

 

“Ulül ebvaba Bâb-ı Hümâyûn-u şehinşahın 

Dürü rahmet gibi hemvâve şevketle küşâd olsun 

Desûn açtıkça bâd subhudem Sultan Osmanın 

Safâyı hatırı ikbâli devletle izdiyâd olsun”653 

 

 

Törenler 
 
Son devirlerde Sedefli Sofa adı da verilen Hünkar Sofası uzun yıllar Padişah 

hareminin oturma, kabul, topluca eğlenilen, sohbet edilen müzik salonu olarak 

kullanılmıştır. Orta oyunları, karagöz gösterileri gibi seyirlik oyunların da bu salonda 

yapılmış olduğu görülür. Padişah ailesinin tüm fertleri ile toplanabildiği en büyük ve 

görkemli sofa Hünkar Sofasıdır.  

 
Harem içerisinde iktidar ve Saltanatın hiyerarşisine bağlı olarak zengin 

süslemelerinin bulunduğu Hünkâr Sofası, zengin ve ihtişamlı törenlerinin yaşandığı 

bölümlerden biridir. Bu hiyerarşi ile Saltanata ait olan her kişinin yanındaki 

maiyetiyle birlikte kullanmış olduğu özel bir kapısı bulunmaktaydı. 654  

 

Padişahın günlük yaşamında oturma, kabul, müzik, dinlenme ve eğlencelerin 

yapıldığı yer olan Hünkar Sofası ayrıca padişah ve ailesinin bir araya toplandığı 

mekândı. 

 
                                                            
653 Altınok, a.e., s. 32. 
654 Akozan-Eldem, a.g.e., s. 39. 
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Harem Hünkâr Sofası’ndaki törenler hakkında fazla bir bilgi olmamakla birlikte on 

sene boyunca Haremde öğretmenlik yapan bir hanımın; Safiye Ünüvar’ın 

anlattıklarından saray hatıraları ve bayramlaşma töreni hakkında fikir edinilebilir. 655 

 

Safiye Ünivar Muayede töreni ile ilgili olarak; “Sarayda bulunduğum müddet 

zarfında, Baş Kadın Efendi’nin ve talebelerimden Dürriye ve Ruhiye Sultanların 

Validelerinin daveti ile iki defa muayede (bayramlaşma) merasiminde bulundum.” 

Kadın efendilerin Muayedesi (Bayramlaşması); önce Padişahın Baş Haremine  “Baş 

kadın efendi” denilir. Başında muhteşem tacı ve arkasında serâpa altın sırma ile 

işlenmiş kuyruklu bir elbise ile padişahın huzuruna yalnız olarak girer. İkinci, üçüncü, 

dördüncü Kadın Efendiler de ayrı ayrı girerler. Sonra Harem’deki büyük rütbeli 

ustalar, Hazinedar Usta, kâhya kadın, diğer ustalar, büyük kalfalar, Padişahın 

kahvecileri, misafir kalfaları girerler. Hünkâr ayrıca bu kahvecilerle misafir kalfaların 

elbiselerine dikkatle bakar. Şayet matluba muvafık bulursa reislerini taltif eder. 

Sonuçta, bu muhteşem tebrik sahneleri, sarayın muazzam oda ve sofalarındaki 

saraylıların görünüşü insana bin bir gece masallarını hatırlattığı gibi günlerce 

hafızadan silinmez. Bu anlatılan dönem Sultan Reşad devrine aittir. Sultan Hamid 

zamanında daha muhteşem ve daha zengin olduğunu yine eski kalfalardan işittim. 

Muayede Salonu”nda, oturduğumuz kafes arkasından gördüklerimi muktedir 

olabildiğim derecede arz edeceğim. İş bu muayede salonunun görenler zannederim 

azınlıkta kalır. İşte bu salonun ortasında bulunan muazzam avizenin altında teşrifat 

Müdir-i Umumîsi onun arkasında biraz solda ikinci, solda ve daha arkada Üçüncü 

teşrifatçı durur. Bunlar el pençe divan durarak Padişahın emrini beklerler. Dört yol 

olmak üzere kırmızı kadifeden yol halısı vardır. Padişah muayede salonuna teşrif 

ederken selâm havası çalınır. Bu aralık Duagû Efendi (Yani dua edecek şahıs ki, 

genellikle Nakibül-eşraf) Huzur-u Padişahiye (Padişahın Huzuruna) gelir. Padişah 

derhal ayağa kalkar. Hazirûn da beraber olarak ellerini açarlar. Bu dakikada o 

muhteşem salonun manevi güzelliği görülecek bir şeydir. Herkes bir an için Allah’a, 

vatan ve milletin selâmeti için dua etmektedir. “Hazirun, Amin!” sadalarını takiben 

Duagû Efendi arka arkaya giderek salondan çıkar. Bu aralık zat-ı şahane her kime 

                                                            
655Akgündüz, a.g.e., s. 406. (Safiye Ünüvar, Saray Hatıralarım, İstanbul, 1964)da  

   Beşiktaş Sarayındaki Muayede anlatılmaktadır.) 
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emretdiyse, tarihî saçağı göğüs hizasında kemâl-i hürmetle tutar. Saçağı öpmeden 

önce Padişahın önünde eğilerek temenna ederler. Merasim sırasına gelince, Önce 

şeyhülislâm, sonra Sadrazam ve daha sonra Harbiye Nâzırı temenna eder ve 

saçağı öptükten sonra (Şeyhülislâm ulemâdan olduğundan saçak öpmez), önce 

geldiği yolun mukabilindeki diğer yoldan avdet ederler. Bundan sonra sıra ile: 

Veliahd-ı Saltanat, Şehzadeler, zevcelerinin yaşlarına göre kıdem sırası ile damatlar 

(Damad-ı Hazreti Şehriyarîler), Vükelâ, Hükûmet erkânı, büyük rütbeli memurlar 

daha sonra sarıkları bilhassa cübbelerinin göğüs kısmı sırma ile işlenmiş ulema-i 

kiram gelir ve Padişah bunların ilimlerine hürmeten ayakta bulunur; bunlar saçak 

öpmezler. Bunlardan sonra “Ruesay-i Ruhanîye” gelmeğe başlar. Uzun elbiseli 

Rum Patriği, başındaki şapkasının üzerinde çok uzun tül vardır. Yalnız padişahın 

huzurunda bu tülü arkaya atar ve göğsünde muhtelif nişanları görülür. Bunları 

müteakib diğer reisler de sıra ile gelirler. Bu merasim uzun sürdüğünden reis-i 

ruhanîlerin tebrikinden sonra, Padişah istirahat salonuna geçer. Tekrar avdet-i 

şahanede yine selâm çalınır.” diye töreni anlatmaktadır. 656  

 

Sofa aynı zamanda Eski Saray döneminde padişah ve ailesinin Hırka-ı Saadet 
ziyaretine davet ettikleri konukların bekleme salonu olarak da kullanılmıştır. Şakir 

Paşa’nın kızı Hakiye Koray, çocukluğunda halası Sara Hanımefendi ile II. 

Abdülhamit’in davetlisi olarak bu salonda beklemiş, gümüş tepsi içindeki kağıtlardan 

adları okunduktan sonra Hırka-i Saadet ziyaretine kabul edilmiş. O sırada on 

yaşında olduğunu söyleyen Hakiye Hanım, Hırka-ı Saadet Dairesinde Padişah ile 

hanım sultanların ve şehzadelerin de hazır bulunduklarını, “Dest-i mal” 

(ziyaretçilere verilen yazılı tülbent) aldıktan sonra Altın Yol’dan geçerek Araba 

Kapısı’nda faytona binip, Saray’dan çıktıklarını da anımsıyordu. 657 

 

 

 

                                                            
656 Safiye Ünüvar, Saray Hatıralarım, İstanbul, 1964, s. 23. 

  
657 Eyüboğlu, a.g.e., s. 92. 
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Mimari Sembolizm 
 

Sarayın Enderun’da ve Bâbu’ssaâde’deki kutlamalarından sonra Harem’de yapılan 

önemli kutlamalarının gerçekleştiği yer olan ve Harem kadınlarının bir arada 

toplandığı Harem’in en geniş mekânı olan Hünkar Sofası; Bâbu’ssaâde’nin  

işlevinde yapısı ve saltanatla ilgili simgeselliğin en üst düzeyde ortaya çıktığı, bütün 

yapıyı içine alan bir kubbe ve kapının hemen sağ tarafına alınmış olan baldakenli bir 

taht bölümünden tasarlanmış yapıda, padişahın oturduğu  baldaken tahttan sarkan 

altından sarkan zincirli askı, Bâbu’ssaâde’de olduğu gibi Padişah’ın güç ve 

kudretinin göstergesi olarak gösterilmiştir. Sultanın bulunduğu mekânın kubbe ile 

örtülmüş olması da bu ifadeyi güçlendirmektedir. 

 

Yapıdaki simgeselliğin vurgulandığı bir diğer özellik; odayı baştan başa dolanan 

“Taht-Saltanat Suresi” ve kapılar üzerinde yazılı bulunan saltanat ve Sultanlardan 

övgü ile bahseden kitabelerin anlamlarında ortaya çıkmaktadır. 

 

Hünkar Sofası’nda Çeşmeli Sofa Kapısı ile Küçük Oda’nın kapısı üzerinde köşe 

boyunca devam eden yazılarda; lacivert zemin üzerinde yazılan yazıların anlamı, 

Kur’an’ın Bakara Sûresi’ndeki ve Hz. İbrahim’in Nemrud ile olan tevhîd mücadelesini 

gündeme getiren 258. ayettir. Nemrud’a karşı Kur’an’ın tevhid dersini, duvarlara 

yazdıran dönemin sultanları, Nemrud gibi bir hayat yaşamaktan korkarak bu ayeti 

hatırlamak istemiş olmalılardır. Kur’an’daki bu ayetin ifadesiyle “Allah, aziz ve 

hakîmdir, yani hem Aziz’dir, kendisine ve kendini sevenlere düşman olanların 

haklarından gelir ve hem de hakîm’dir, her şeyi hikmetle idare eder”658 ifadeleri de  

bir idareci olan Sultan’ın ne kadar büyük ve güçlü de olsa, daha büyük bir makamın 

olduğunu bilmesi ve  yönetiminde de bunu hatırlaması istenmektedir. 

 

Kapıların süslemesi basit tutulmuş olmakla birlikte, üzerindeki kitabelerin anlamı, her 

kapıdan maiyetiyle gelen hanedan ailesinin güç ve iktidar hiyerarşisi, kubbeli 

                                                            
658 Akgündüz, a.e., s. 251. 
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salonun kapılarında gösterilmek istenmiştir. Özellikle Sultanın tahtının karşısındaki, 

Harem’in Valide Kapısı’nın arka arkaya uzanan koridordaki kapılarla açılması, derin 

perspektif yaratmış, sonsuzluk hissini arttırmıştır. 

 

2.8.4.1. Sofa’nın Sağındaki İlk Kapı659 

 

Hünkâr Sofası’na girilen kapının üzerinde III. Murat Has Odası’na, Hünkâr 

Hamamı’na ve hamam yoluna açılan kapıların üzerinde bu salonu tamir ettiren III. 

Osman için yazılmış manzum kıtalar halinde kitabeler bulunmaktadır. Kitabeler, 

mermerden koyu renk boyalı zemin üzerine altın yaldızla ve sülüs hatla yazılmıştır. 

Dört mısra ve ikişer sütun halinde yazılmıştır. Mısralar kartuşlar içine alınmıştır. 660 

 

 

Hünkâr Sofası’na girilen Hamama açılan kapı üzerinde Sultan Osman’a iyi dileklerde 

bulunan iki beyitlik bir kitabe daha vardır. 661 

 

“Sultan Osman’ın Sarayının bekçisi her zaman Allah’ın koruyuculuğu(nda)  olsun” 
anlamındaki iki beyitlik kitabenin Osmanlıcası:  

 

“İlâhi eyle melce-i âleme hayr-ı târuz-u restâ 

Der âlimna Hazret-i Sultan Osmani 

Küşad oldukça dest-i âlemin dergâhına mebnâ 

İclüsüne dâimen nusretle feyz-ü bâb-ı hakanî” 

 

                                                            
659 Eldem- Akozan, a.g.e., s.39. 
660Meral Altınok, “Topkapı Sarayı Müzesi Kitabeleri”, İstanbul, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 

Yayınlanmamış Bitirme Tezi, İstanbul 1976, s.32. 

661 Eldem-Akozan, A.e., s.40 
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2.8.4.2. Sofa’nın Sağındaki İkinci Kapı662  

 

Kadın Efendiler Dairesi’ne giden kapısı kanatları üzerindeki yazılar ise: 

 

“Ola saâdetle bu makâm-ı ziybâda 

Dilî küşâde safası füzûn ömr-ü ziybâda” 

 

 

 

Şehzadeler Dairesi’ne giden kapısı üzerinde: 

“Selâm-ı aleyk-üm bimâ sabîr-tüm fenaame ukbâ eddâr” 
 

 

Ayeti kerimesini içeren bir mermer levha olduğu gibi kanatlar üstünde de: 

 

“Saadet Bad   mübarek bâd” 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
662 Eldem- Akozan, a.e., s. 39. 
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2.8.4.3. Sofa’nın, Çeşmeli Sofa’ya Açılan Kapısı663 

 

Çeşmeli Sofa geçit yerine açılan kapı üstünde: 

 

“Dâver-i devr-i zaman Sultan Osman Han kim 

Yüz süren dergâhına dârâ  yâ Ferîdun olur 

Lütf-û tâbenden yapup bu şahane mesnedi 

Sidrde-i bâlâsına nispetle gerdûn dûn olur”. 

 

Çeşmeli Sofa’ ya açılan kapı üstündeki yazı: 

 

“Asitâne Sultan Osman Han-ı destânenin 

Der iclâline rahsûde şahane felek dergâh 

Kûşâd olup hemişe lütf-ü bâb-ı müstemendâne 

Nigâhbânu ola dergâhının hıfz-ı herhüdagâh” 

 

Çeşmeli Sofa kapısı kanatları üzerinde de: 

“Padişah ta Kıyamet devletet efzûn bâd (ola)” 

“Du metânet şâd-û hürrem düşm(en)et mahzûn bâd” 
 
mısraları bağa zemin üzerine sedef ile yazılmıştır.  

 

Çeşmeli sofa kapısının iç tarafı üzerin de ise “besmele” ve “bih-i sikatâ”  kelimeleri 

(sözüne inanılır) 664 kelimeleri ve Hicri 1077 / M. 1666  tarihi yazılıdır. 

 

                                                            
663 Altınok, a.e., s. 32. 
664 Altınok, a.e., s. 32.  
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2.8.5. Altın Yol Girişi 

 

Harem’in Cümle Kapısı’ndan geçildikten sonraki tavanlı ve kubbeli bir mekân olan 

Harem’in Karaağalarının nöbet tuttukları yerin hemen sağ tarafında “Altın Yol” 

denilen uzun koridora açılan büyük kapı bulunmaktadır.  

 

Nöbet yerindeki Altın yola açılan kapının yanındaki başka bir kapıdan yedi sekiz 

metre kare taş döşeli bir meydan olan Valide Taşlığına girilmektedir. Valide Taşlığı 

denilen bu meydanın sağ tarafı Altın Yol’a bitişiktir, diğer sol tarafı ise Valide 

Dairesi’ne bitişiktir. Girişin karşısında taş yolun devam ettiği yolun sonunda da daha 

önce bahsedilmiş olan Taht Kapısı yer almaktadır. Valide Taşlığı denilen avlunun 

sağ kısmında ise Altın Yol’a açılan bir kapı bulunmaktadır.665 

 

Altınyol’ un orta kesimine doğru soldaki büyük kapı Harem Taşlığı’na bakan revağa 

açılmaktadır. Biraz daha ileride yolu bölen bir ara kapıdan geçilerek sağdaki yirmibir 

basamaklı taş merdivenlerden Kalfalar dairesine çıkılmaktadır. Bu merdivenin 

altında Kuşhane olarak isimlenen küçük bir mutfak vardır.  

 

Kalfalar Dairesine çıkan merdivenden sonra Altınyol, dar bir dehliz olarak devam 

eder. Bu bölümde soldaki kapı Eski Hasekiler Dairesi’ne açılmaktadır. İkinci bir ara 

kapı ile geçilen son bölüm, Harem hazine odalarının yanındaki çıkış kapısı ile sona 

erer. Bu kapı Mabeny-i Hümayun Taşlığı revakının köşesine açılmaktadır. Soldaki 

revak, Şehzadegân Dairesi öndeki Cinlerin Meşveret Yeri denilen aralığa ve III. 

Murad Has Odası sofasına açılan kapıya bağlanmıştır. Altınyol’un devamı sayılan 

aynı eksendeki yan revak ise İkballer Dairesi’nin altında kapatılmış bir sofa olarak I. 

Abdülhamid Mabeynine, oradan da çift kanatlı büyük bir kapı ile Hasoda Koğuşunun 

arkasındaki taşlığa bağlanmıştır. 

 

                                                            
665 Ahmet Akgündüz,a.g.e., s. 246. 
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“Altın Sokak”, “Sokak-ı Padişahî” denilen bu koridor Mabeyn-i Hümayuna 

uzanmaktadır. 666 

 

Kitabesi 

 

Nöbet yerinde yer alan ve sağ tarafta bulunan yapının kitabesinde “Selam size, hoş 

geldiniz. Ebedi kalmak üzere buraya girin” anlamında ayet ile camilerin Cümle 

kapıları görünümündedir.  

 

Tarihçesi 

 

Tarihçesi hakkında fazla bir bilgi bulunmamakla birlikte bu girişin padişah ve 

şehzadeler ile harem ağaları ve baltacılar tarafından kullanıldığı bilinmektedir.  Bu 

uzun dehlizin Yavuz Sultan Selim döneminden beri mevcut olduğu Enderun 

tarafındaki duvarının yapısal özelliklerine dayanılarak tahmin edilmiştir. Farklı tarz ve 

biçimlerde bölümleri olan Altınyol ara kapılarla dehliz boyunca birbirine bağlanmıştır. 

 

Zemini taş döşeli olan Altın Yol’un sonu Hırka-i Saadet Dairesi’ne bitişik olup, Sultan 

I. Selim (1512 - 1520) tarafından inşa edilen daireye kadar devam etmektedir. 46 

metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğinde olan Altın Yol’a bu ismin verilmesinin 

sebebinin yeni Padişah olan şehzadenin buradan geçerken kadın efendilerin, 

ikballerin ve cariyelerin bu yol boyunca sağlı sollu dizilmesi ve sultanın kendisinin de 

Harem halkına altın saçması sebebiyle olduğu söylenmektedir. Bu yolun orta 

                                                            
666 Necdet Sakaoğlu, a.g.e., s. 334. 
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bölümünde sağ tarafta Kadın Efendiler Dairesi’ne (Celfi Kalfa Dairesi) çıkılan bir 

merdiven bulunmaktadır. 667  

 

Mimari 

 

Basit bir giriş olarak düzenlenmiştir. Altın yaldızlı kitabesi bulunan girişi 

bulunmaktadır. Yer yer 2 ve 4 metre genişliğinde olan ve Harem Dairesi boyunca 46 

metre uzunluğunda devam eden koridorun üstü ise yer yer tonozlu ve kubbelidir. Bu 

tonoz ve kubbelerden iki kat seviyesinde yüksek olanları kubbe camlarından ışık 

almaktadır. Nöbet yeri’ndeki ve Mabeyn-i Hümayun Taşlığı tarafındaki iki kapısı 

dışında ayrıca iki de ara kapısı vardır. Enderun avlusu tarafındaki sağır duvarda ve 

payanda aralarında nişler, taş sekiler, örülüp kapatılmış pencere ve kapı yerleri 

görülmektedir. Zemini taş döşelidir.  

 

Padişahlar Sofa Köşklerinden Mabeyn-i Hümayun’a ve Harem’e geçerken bu kapıyı 

kullanmışlardır. 

 

Mimari Süslemesi 

Üzerinde Sülüs yazılı kitabesi dışında basit sade bir giriş olarak düzenlenmiştir. 

 

 

 

 

                                                            
667 Ahmet Akgündüz, a.e., s. 246. 
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İşlev 

 

Selim Kulesi yanındaki Mabeyn Dairesi’nin içinde bulunan demir kapı genellikle 

Harem-i Hümâyun ile Harem arasındaki geçişleri için Padişah tarafından kullanılırdı. 

Harem’de oturan kadınlar ise ancak belli günlerde, örneğin Mukaddes Emanetler 

ziyareti olduğu zaman Harem-i Hümayun’a gidip, gelmek için bu girişten geçerek bu 

yolu kullanıyorlardı.  

 

Altın Yol’un kullanıldığı önemli bir tören ise Sultanların tahta çıkış törenleridir. Uzun 

zaman Harem’de yaşayan Şehzadeler, Padişah olacakları zaman da bu kapıdan 

geçerek Has Oda’ ya yani Taht Odası’ na gelirlerdi. 

 

Altınyol’un ismi ile ilgili bazı yorumlar ve araştırmalarla birlikte Harem’de Altın 

Yol’daki törenlerden bahseden Ç. Uluçay;668 “Taht’a çıkan şehzade, bu yolun sol 

tarafında bulunan daireden çıkar, Kuşhane kapısından çıkıp, Bâbu’ssaâde önündeki 

tahtta oturmak için Kuşhane kapısına bu yoldan giderdi. Bu gidiş sırasında sarayda 

bulunan kadınlar, kalfa ve ustalar iki yana dizilirler, alkış yaparlar, padişah da onları 

başıyla selamlar bir taraftan da altın saçardı.” Ancak tahta davet edilen şehzade 

Darüssaaade ağası ve silahtar ağa tarafından kafesinden alınıp, Mabeyn-i 

Hümayun’un Hasoda Taşlığı’na açılan kapısından önce Hırka-i Saadet Dairesi’ne; 

buradaki iç biattan sonra Enderun avlusundan Arz Odasına; oradan da Bâbu’ssaâde 

önüne götürülüyordu.” diye bahsetmektedir.  

 

Bu ince ve uzun yol Hırka-i Saadet Dairesi’ne açılmaktadır. Tanrıya ibadete götüren 

yol olduğu için yola Altın Yol isim verilmiş de olabilir. Harem kadınları Hasbahçe’ye 

halvet olmadığı zamanlarda burada dolaşırlardı. Haremdeki kadınların gezinti 

yaptıkları yer olarak kabul edilmiştir. 
                                                            
668 M. Çağatay Uluçay, Harem II,  Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, VII. Seri, 1971, s. 
38. 
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Sultanın tahta geçtiği biat- cülus törenlerinde Harem’de yapılan törenler ve 

kutlamalar sırasında Eyüp Sultan’daki, kılıç kuşanmasının ardından Saraya atla 

gelip Valide Taşlığı’ndaki Taht Odası’na gitmek üzere sultanın yaya olarak girdiği 

Altın Yol’da bekleyen Harem halkına altın serptiği merasimler bu mekânda 

gerçekleştirilmişti. Altın Yol isminin verilmesinin sebebinin büyük olasılıkla yeni 

Padişah olan şehzadenin buradan geçerken kadın efendilerin, ikballerin ve 

cariyelerin bu yol boyunca sağlı sollu dizilerek padişahın da altın saçmasındandır. 

 

Şehzade doğumlarında Darphane’den getirilen altın beşik de bu kapıdan ve yoldan 

geçerek doğum odasına götürülürdü. Doğum odasının Haseki daireleri içinde 

bulunmaktadır. Bu nedenlerden dolayı bu kapının gerisindeki  yola “Altın Yol” adı 

verilmiştir. 

 

Mimari Sembolizm 

Yapının girişi basit tutulmuştur. Mimari olarak sadece üzerindeki kitabenin altın 

yaldızlı kitabesi dikkati çeker. Önemli törenlerin başlangıcını oluşturan kapı olması 

sebebiyle isminin Altın Yol Kapısı olarak önem kazandığı görülmektedir. 
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2.9. Çinili Köşk’ün Girişi 

 

İstanbul’u aldıktan ondokuz sene sonra mozaik çini kitabesinde de belirtildiği gibi 

(1472) H. 877 tarihinde Fatih Sultan Mehmed’in (1451 - 1481) Sur-u Sultani sınırları 

içinde inşa ettirdiği Çinili Köşk, Topkapı Sarayı’nın Şal Kapısın’dan, Sultanın atıyla 

Ayasofya’ya giderken ulaştığı bir mekân olarak karşımıza çıkar. (Resim 221). 

Kapısında devlet ve kapı ile ilgili kavramsal açıdan kitabe metnindeki yazılar ilgi 

çekmektedir.   

 

Binanın İranlı Ali isminde bir mimar tarafından yapıldığına dair köşkün kitabesinde 

bahsedilen ve isminden de anlaşılacağı gibi genel olarak yapı Orta Asya mimari 

karakteri gösterir. Kareye yakın dikdörtgen şeklindeki mimarisi olan yapının kapı 

eyvanı Selçuklu tarzında yapılmıştır. Eski Selçuklu ve Orta Asya geleneğine bağlılığı 

gösteren yapının mimarisi yanında kapısının çinilerle düzenlenmesi de Orta Asya 

geleneğini işaret eder. 

 

Yapının kitabesi girişin üzerinde üç cepheyi doldurmaktadır.669  Kitabesinin 

çevresinde siyah zemin üzerinde beyaz ve firuzeden kesilmiş palmet ve rozet 

motifleri alternatif bir düzen içerisinde yapılmıştır. Çini-Mozaik tekniğinde yapılan bu 

kitabedeki yazılar, dallar, çiçekler, rumîler, etrafındaki bordür süslemeler her parça 

ayrı ayrı düz levhalardan oyularak bir diğerinin içine yerleştirilmek suretiyle 

yapılmıştır. (Resim 222). 

 

Kitabenin tercümesi ise: “Felek kadar yüksek olan bu kasrın yapısı öyle ?? fazla 

yücelikten elini cevsanın kemerine takmıştır. Onun en alçak sathı şimal yıldızının 

zirvesine ve Zühal’in çatısına şeref verir. Yıldızlar örtü gibi kubbelerini süsler, firuze 

gibi olan zemini de çeşit çeşit çiçeklerle ve ?? nakışlarıyla muhled olan cennet 

bağlarını andırır. Hakanlık devlet ve kuvvet ile Tanrının yüksek himmeti ve yümnü 

bereket ile bu bina 877 rebîül-ahîr ayının sonlarında itinam şerefine mazhar oldu ki, 

yapılar daima himmetini hikaye eder.” “Dergahının önü cennet nimetinin dağıtıldığı 

                                                            
669 Bazı kelimeler önce yanlış ve noksan okunmuş ancak sonradan bu hata anlaşılmış, metin 

ve tercümeyi İbrahim Konyalı yeniden yayınlamıştır. Bkz.: Ekrem Hakkı Ayverdi, a.g.e., s. 
754.  Bazı kelimeler önce yanlış ve noksan okunmuş ancak sonradan bu hata anlaşılmış, 
metin ve tercümeyi İbrahim Konyalı yeniden yayınlamıştır. 
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yerdir, haremin Kabe gibi muhteremdir. Buk’anın letafet-I havası (Yuhyi’l – izame ve 

hiye remim) sırrı tecelli etmiştir. Kereminden bu kasrın eshab-ı devlete kıble ve 

asitanenin yüm ve saadetinden ehl-I dine ?? olmuştur. Tefeyyüs güneşinin ve murad 

sabahının doğduğu gökyüzünün nuru ve yüzünün cenneti oldu” ile yazılıdır. 

 

Ekrem Hakkı Ayverdi’nin670 kaynağından alınan bu kitabede devlet ve kuvvet ile 

Tanrının yüksek himmeti, bereketi, Bâb-ı Hümâyûn’un üzerindeki kitabede olduğu 

gibi Şimal yani Kuzey Yıldızından bahsedilmektedir. Kitabede kasrı feth etmekte ve 

çinilerini cennet bağlarındaki çiçeklerin rengine benzetmektir. 

 

Çinili Köşk, genellikle iki katlı bir manzara olan alt cephe tam ortadan üç kemer 

genişliğinde taş blokla kaplı olup, tam ortada dikdörtgen bir niş içinde Bursa kemerli 

bir pencere açılmıştır. Üst kat bölümü tam ortada üç kemer genişliğine varan sivri 

kemerli büyük bir eyvanla açılmaktadır.  

 

Eyvan kemerinin iç yüzü, girişin iki tarafından itibaren başlayan kademeli bir 

süsleme göstermektedir. Bunun üzerine yarı genişlikteki eyvanı çepeçevre dolanan 

çini panoda lacivert zemin üzerine beyaz ve sarı çini harflerle bir kitabe yer 

almaktadır. 

 

Kitabesindeki açıklamalara göre ise; Çinili köşkün kubbe tavanının yıldızlarla, 

cennetin tavanı olarak, takım yıldızına yükselen yüksekçe bir kasıra benzetilmiş 

olduğundan bahsedilir. Birçok şair de, Fatih Sultan Mehmed’in köşkü gazellerle 

övdüğünden sözetmişlerdir. 

 

John Freely’in671 kaynağında ise: “Fatih Sultan Mehmed’in, Çinili köşkün 

balkonundan cirit yarışlarını izlediğini öğrenmekteyiz.  

 

                                                            
670 Ayverdi, a.e., s. 754, 755. 
671 John Freely, Inside The Seraglio, Private Lives Of The Sultans In Istanbul, England, 

Viking Penguin Group Publigation, 1999, s. 31. 



 

268 
 

Anadolu Selçuklu döneminde görüldüğü gibi dönemin kozmik anlayışı ile yapıların 

anıtsal girişlerinde karşılaşılan geometrik süslemeler ve girişlerin önündeki küçük 

kubbeli mekânların gökyüzüne benzetilmesi ve kapı girişlerinde evrenin sembolize 

edilmesi gibi özellikler Osmanlı döneminde de izlerini yaşatmaktadır. Levni’nin 

Topkapı Sarayı Müzesi III. Ahmet kitaplığına kayıtlı olan (A. 3593), Surname-i Vehbi 

Minyatürlerinde, düğün eğlencelerinin yapılacağı Okmeydanı’nda padişah ve diğer 

konuklar için hassa çadırcıbaşısının denetiminde kurulan çadırlarla ilgili olarak 

Seyyid Vebbi’nin ifadesine göre, gök renkli çadırların dağılımında, Otağ-ı 

Hümayun’un meydandaki namazgahı çember biçiminde çevreleyecek biçimde 

yerleştirilmesine dikkat edilmiş, böylece padişahın çadırının konumu ile “Gök 

kubbe’de yer alan güneşe veya namazgah mimarîsi içinde yay burcuna benzetilmiş”  

olduğu açıklanmıştır.  

 

Bâb-ı Hümâyûn’ un ön cephesindeki kitabede yapıyı öven ve Sultanı öven kitabe 

metninin benzerinin Çinili Köşk’ün ön cephesindeki çinili olarak hazırlanan kitabede 

de görülmesi, devlet, kuvvet, asitane, bereket ve cennet temalarının işlenmesi 

kapılardaki geleneklerin kavramsal olarak devam ettiğini göstermektedir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 
3. Karşılaştırmalar 

 

3.1. Türk Saray Mimarlığı’nda Kapı 

3.1.1. Geleneksel Saray Mimarisindeki Örnekler 

 

Geleneksel Saray Mimarisi’nde Türk Saraylarının birçoğu hakkında 

günümüze ulaşan bilgilerden Edirne (Resim 171- 172, 177), Bursa (Resim 

176) gibi saraylarda kaynağı Asya Türk-İran çevrelerine kadar uzanan ve 

suya hakîm bir noktada eyvanlı, avlulu, arka arkaya selamlık ve harem 

dairelerinin dizilimi ile belirli bir aksiyal düzenlemelere göre yapıların 

yerleştirildiği görülmektedir. İlk dönem Türk Saraylarında görülen arka arkaya 

sıralanan avlulardan geçildikten sonra Sultan’ın Taht Odası’na ulaşılmasını 

geleneksel olarak uygulanmıştır. İstanbul fethinden önce Edirne Sarayı’ndaki 

devlet ve saray örgütünün karmaşıklaşması nedeniyle bu değiştirilerek ve 

çok eksen verilerek uygulanmıştı.672 Orta Asya’daki ilk olarak Gaznelilerin 

yapılarında, sonra da Abbasilerin yapıları ile sonra da Leşker-i Bazar Sarayı 

gibi örneklerde de üç avludan sonra ana merkeze ulaşıldığı görülüyordu. Bu 

geleneğin Asya öncesi geleneklerinde de var olduğu ve saraylarda 

avlulardan sonra merkeze ulaşıldığı anlaşılmaktadır. 

 
Karahanlı Saraylarından olan ve sonradan plân ve düzenini Gazneli, Gorlu ve Büyük 

Selçukluların da kullanmış olduğu Tirmiz Sarayı’nın ise yüksek portalleri, kare plânlı 

köşkleri, eyvanındaki taht salonu ile çeşitli tekniklerdeki süslemeleri de XI-XII. yüzyıl 

sivil mimarisi için örnek olmuştur.673  

                                                            
672 N. Gürgen, v.d., 700. Kuruluş Yıldönümünde İstanbul’daki Osmanlı Mimari Eserleri, 
İstanbul Valiliği, İstanbul, 2000, s. 159. 

673 Ara Altun, Anadolu Türk Mimarlığı, İstanbul, 1985, s. 3. 
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Diğer yandan İran’daki sarayların (Tahran, İsfahan gibi) düzeni de Persepolis’deki 

Darius’ün Sarayı’na benzemektedir. Doğu hükümranlıklarında bahçe içinde dağınık 

binalar yapma âdetinin eski çağlardan beri varolduğu anlaşılmaktadır. 1360’da 

Sultan olan Sultan I Murad’ın, akarsularla sulanmış büyük bahçelerden oluşan ve 

Bursa’ya hâkim olan tepe üzerinde inşa ettirdiği bahçeler içinde bir sürü köşklerden 

oluşan düzende gelişen Saray şeması (176) ile Edirne’deki Yeni ve Eski Saray’da 

da bu şema kullanılmıştır.674 (Resim 169-170). 

 

Osmanlılar Padişahın içinde yaşadığı saraylara “Tahtgâh-ı Âli-i Osman-i” ismini 

vermekteydiler.675 1299 yılında kurulan Osmanlı Beyliğinin hızla sınırlarını hızla 

genişletmesi, 1326 yılında ise Bursa’nın alınarak Osmanlı Beyliğine başkent 

yapılmasından sonra Bursa’ya yerleşip, Osmanlıları idare eden Osman Bey ve 

Orhan Bey için burada bir saray yapılmıştı. Bu yıllarda Anadolu’da birer küçük devlet 

kuran boylar, Anadolu Selçuklu hükümdarlarının Saraylarını görmüşlerdi. Alâeddin 

Sarayı, Kubadâbad ve Keykubâdiye Sarayları bunların başında geliyordu.676 

Buradaki saraylarda da hakîm bir tepe üzerinde gelişen avlu düzenlerinden oluşan 

plân vardı. 

 

İstanbul’da yerleşik Bizans Saraylarını kullanmayan Osmanlılar da, Saray tasarımını 

kendi geleneklerinden kaynaklanarak ve daha önce kullanmış oldukları Saray 

modellerine uygun düzenlemelerle inşa etmişlerdi. İstanbul Saraylarının inşalarında 

sadece Edirne Sarayı’nın mimarisi örnek olmamış, teşkilatı da aynen tatbik edilerek 

                                                            
674 Sedat Hakkı Eldem - Feridun Akozan, Topkapı Sarayı Bir Mimari Araştırma, İstanbul, 

1982, s. 84. 

675 Rıfat Osman, Edirne Sarayı, yay. Süheyl Ünver, Ankara, 1957, s. 14. 

676 “Hemen hemen her alanda onları taklit eden Anadolu beyleri bu alanda da onlara 
benzemek istemişlerdi. Arap seyyahı İbni Battuta, bu beylerin bazılarının saraylarını 
görmüş ve tasvirlerini yapmıştır…” Bu konu hakkında bilgi için Bkz.: M.Çağatay Uluçay, 
Harem II, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, VII. Seri, 1971.  
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Edirne Enderun Mektebinin ikincisi Topkapı Sarayı’nda yapılmıştı.677 (H. 1063)’de 

Edirne’ye gelen Evliya Çelebi, seyahatnamesinde Saray-ı Atik’i tarif ederken; 

“Edirne şehrindeki Selâtin-i Osmaniye Saraylarının duvarlarının yüksekliğinin “yirmi 

zira” olduğunu ve kuzeyde bir Bâb-ı Hümâyun’u olduğunu” söylemektedir. 678 

 

XVII. yüzyıl içlerinde İstanbul’dan gelip, uzun süre Edirne Sarayı’nda oturan 

hanedan nedeniyle Topkapı Sarayı ile karşılıklı oluşan etkileşim sonucunda Edirne 

Sarayı, avluları, tören yapılan kapıları, içindeki yapılarının kuruluşları ve isimleriyle 

birlikte Topkapı Sarayı’na örnek olmuş, törenlerin yapıldığı kapılar da birebir benzer 

özelliklerde inşa edilmişti. (Resim 171-172-173, 175-176,179-180). 

 

Bâb-ı Hümâyun’dan girilen Alay ve Divan Meydanı ile çevresinde sütunlu revakların 

arkasına atılan çeşitli yapıları ve Bâbu’ssaâde ile bütünleşen Arz Odası, Sarayın 

avlu düzenlemeleri içinde ortaya alınmıştır. elçîlerin sultanla görüştüğü yer 

olmasının yanı sıra, devlet otoritesi ve idari gücün göstergesi olan Arz Odası’nın 

Sultanın iktidarını simgeleyen Bâbu’ssaâde ile bütünleşen bir yapısı vardır. Bu 

binanın olduğu avlu da Osmanlı yönetiminin geliştirdiği devşirme-kapıkulu sistemine 

göre devletin üst düzey kadrosunu yetiştiren bir Enderun Okulu ile iç içe Sultanın 

selamlık avlusunu oluşturur. 679 

 

Diğer Osmanlı Saraylarından birisi de Manisa Sarayı’dır. (Resim 194). “Manisa’daki 

Saray-ı Âmire ve Şehzadeler Türbesi” adlı eserinde680 M. Çağatay Uluçay Edirne 

Sarayı’ndan sonra inşa edilen Manisa Sarayı hakkında bilgiler vermektedir: “Manisa 

                                                            
677 Rıfat Osman, a.g.e., s. 17. 

678 Evliya Çelebi:Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, I., Haz. Orhan Şaik, İstanbul 1996, s. 33. 

Nejdet Gürgen- v.d.; 700. Kuruluş Yıldönümünde İstanbul’daki Osmanlı Mimari 
Eserleri, İstanbul, İstanbul Valiliği Yayınlarından, 2000, s. 78. 

680 “Manisa Sarayı’nın ihtişamlı eğlenceleri ise II. Murad’ın vefatı ve III. Mehmed’in tahta 
cûlus etmek üzere 1595 (Hicrî 1003) tarihinde İstanbul’a gitmesiyle sona ermiştir…” Konu 
hakkında bilgi için Bkz.: M.Çağatay Uluçay, Manisa’daki Saray-ı Âmire ve Şehzadeler 
Türbesi, “849 H - 1296 H”,  İstanbul, Resimli Ay Matbaası, 1941, s. 1.  
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Sarayı, şehrin kuzeyinde II. Murad tarafından 1445 (Hicri 849) da inşa ettirilmiştir. 

Saraya oğlu Sultan II. Mehmed tarafından bazı ilaveler yapıldığını” söylemektedir. 

“Saray ve bahçesi 51464 metre kare sahayı kaplar. “Cihannûma” da ise Kâtip Çelebi 

“Şehzadeler bölümünün doğu ve kuzey tarafta, hünkâra ait Kuzey Sarayı ki, kapıları 

o taraftadır. Önü vâsi meydandır” diye Manisa’daki Sarayı anlatmaktadır. Ayrıca 

Manisa Sarayı’nın kulesini gösteren iki adet fotoğraf da İstanbul Üniversitesi 

Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı’ndaki, Fotoğraf Albümleri içinde 

bulunmaktadır.681 

 

Sultan I. Murad’ın Edirne’de yaptırdığı ve “Saray-i Atîk”682 ismi verilen ilk saraydan 

sonra, II. Mehmed’in 1450 yılında Tunca nehri kıyısında yaptırdığı “Sarây-ı Cedid-i 

Âmire” ismi ile yaptırdığı ikinci sarayı (Resim 170-171) ile her iki saray da, 

İstanbul’da Fatih Sultan Mehmed’in yaptırdığı eski saray ile yeni sarayın örneği 

olmuştur.683 

 

Fatih Sultan Mehmed’in eski Bizans döneminin Tauro olarak bilinen, bugünkü 

Bayezid Meydanı’nda İstanbul’un fethinden hemen sonra inşa ettirmiş olduğu saray 

hakkında çok az bilgi bulunmaktadır. Metinlerde “Eski Saray” olarak belirtilen bu 

sarayın bugünkü Topkapı Sarayı’nın inşasından sonra önemini kaybetmiş olduğu, 

özellikle ölen padişahların hanım ve çocuklarının, bazen de azledilen paşaların 

                                                            
681 Manisa Sarayı kulesi, 90410/4 ve Manisa Sarayı kulesi, 90561/17,22. 
682 Murad Hüdavendigâr, Edirne’yi fethettikten dört yıl sonra (H.767) de şehrin bir kilometre 

kuzeydoğusunda, kuzey ve batı vadilerine hakîm bir tepede sarayın inşasına başlanmış, 
(H.770) 1365 (H.767) yılında “Cihannüma Kasrı”nı yaptırdı. Bu Osmanlıların yaptırdığı 
bilinen ikinci saraydır. Sultan I. Murad, Yıldırım Bayezıd ve II. Murad bu sarayda 
yaşamışlardır. Sultan II. Murad, 1450 yılında Tunca nehri kıyısında ikinci bir saray 
yaptırmaya başladı. Ölümü üzerine yerine geçen II. Mehmed, babasının yarıda bıraktığı 
sarayı tamamlatıp, genişletmiştir. Sultan I. Murad’ın yaptırdığı saraya “Saray-i Atîk”, II. 
Mehmed’in Sarayına da, diğerinden ayırmak için “Sarây-ı Cedid-i Âmire” ismi verilmiştir. 
Edirne’deki bu eski ve yeni saray ile İstanbul’da yapılan eski saray ile yeni Saray hakkında 
Bkz.: S.Hakkı Eldem- F. Akozan, a.g.e., s. 84. 

683Çağatay Uluçay, a.g.e., s. 2. 
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çocuklarının ikametlerine tahsis edilmesi yüzünden kaynaklar ve burayı gören az 

sayıdaki seyyahların ifadelerinden çıkan kısıtlı bilgiler bulunmaktadır.684 

 

XVI. yüzyılın ortalarında Fransız elçisi beraberinde İstanbul’a gelmiş olan Nicholas 

de Nicholay685 eski sarayın çevresinin yüksek duvarlarla örtülü olduğunu ve sarayın 

iki kapısı olduğunu, bunlardan birisinin de harem ağalarının muhafazası altında olup, 

diğer kapının ise, hemen hiç açılmadığını söylediği” Beyazıt’daki Sarayı’nı”686 

bütünüyle anlatan tek kaynak sayılan Evliya Çelebi’nin687 anlattığına göre de sarayın 

iki büyük kapısı olup, sonraki dönemlerde kapı sayısı dörde çıkmıştır. Eski Sarayı 

gösteren bir gravürde688 ise avludaki girişinin iki yanında kuleler görülmektedir 

(Resim 178). 

 

Sultanın kullandığı kapıların taçlandırıldığı iki yönden merdivenle çıkılan giriş 

mimarisini Arz Odası’nda Sultanın kullandığı arka cephedeki Sultan kapısında 

görüldüğü gibi Edirne Sarayı’nda da görebilmek mümkündür. Ayrıca Eldem’in çizdiği 

bir ev mimarisinde de benzer düzenlemede karşımıza çıkmaktadır. (Resim 205). 

 

Topkapı Sarayı’nın Arz Odası’ndaki şemsiye görünümündeki kubbesi, eski bir 

geleneği; imparator, kral gibi kişiler üzerinde çadır taşıma “çetr” geleneğini 

hatırlatmaktadır.689 Bu köşkün çadır biçimi Edirne Sarayı’ndaki köşklerde de vardır. 

Çadır önünde merasim geleneğine bağlı olarak gelişen kiborion plânlı kapıların 

geleneği eskiden beri Osmanlı saraylarında devam etmektedir. Bâbu’ssaâde’nin 

benzeri olan Edirne Sarayı önündeki Bâbu’ssaâde’sinde de aynı biçimde Saray 

Kapısı altında bir resmî kabul töreni yapılmaktadır. (Resim 175-176, 179). 
                                                            
684 Semra Bayraktaroğlu, “Eski Saray ve Fatih Devri Eserlerine Toplu Bir Bakış”, İ.Ü.E.F.  

Bitirme Tezi, İstanbul, 1967, s. 21. 
685 Nicolas de Nicolay 1517-1583 yılları arasında yaşamış bir Fransız gezginidir. 
686 XVI. yüzyılın gezginlerine göre eski saray hakkında bilgi için Bkz.: Çağatay Uluçay, a.g.e., 

s. 33. 
687 Beyazıt’taki Eski Saray hakkında bilgiler için: Bkz.: Evliya Çelebi, Evliya Çelebi 

Seyahatnâmesi, I., Cilt I, Haz. Orhan Şaik, İstanbul 1996, s. 118, 120. “858 (1454) 
senesinde Sarayın yapımına başlanıp, 862 (1457) de tamamlanan (Kritovulos, Karalidi 
Efendi Tercümesi, s. 102), Bkz.: Evliya Çelebi, a.e., s. 118, 120. 

688 Sedat Hakkı Eldem, a.g.e., s. 268 
689 Eldem, a.e., s. 284. 
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1791/1792 (H. 1206) tarihli Sultan III. Ahmed tarafından “Daire-i Hümayûn Kasrı” olarak 

yaptırılan Tersane Sarayı’nda Has Bahçe (Okmeydanı’nda Aynalıkavak Köşkü) 

Kasrı’nın ön cephesinde, girişinin üzerindeki sakıf, iki ince sütun üzerinde Topkapı 

Sarayı’nın Bâbu’ssaâde’sini hatırlatır.690 Köşkün bahçe tarafındaki revaklı girişinin de, 

kapının önünde bir sakıf oluşturan ince direklerle Bâbu’ssaâde’ye benzerliği 

bulunmaktadır.  

 

(Acıbadem) Hünkâr İmamı Köşkü’ndeki Divanhane’nin, üst tavanının görünümü, 

Topkapı Sarayı’ndaki Bâbu’sselâm’ın giriş revakının üstündeki tavan ile benzerlik 

gösterir. 691 

 

Topkapı Sarayı kapılarının yapılırken Edirne Sarayı kapılarının örnek aldığı anlaşılır. 

Aralarında pek az farklılık vardır. Kubbealtı’nın Edirne Sarayı’ndaki gibi kafesli692 bir 

Hünkâr şirvanı bulunmaktadır. Buraya Kuleden girilmektedir.693 

 

Fatih devrinde klâsik Osmanlı devri mimarisine uygun olarak yapılan saray kapıları 

çeşitli devirlere sahne olmuş, klasik Osmanlı devri XVII. yüzyıl sonlarına kadar 

sürmüştür.  

 
 
 
                                                            
690 Eldem, a.e., s. 268;  1767 ve 1805 tarihli iki vesikada, Tersane Sarayındaki Has Oda. 

kasrından bahsedilmektedir. İkinci belgede, Tersane Sarayının yıkılmadan önceki son 
durumu gösterilmektedir. 1805 (1220 Hicri) tarihli bu belgede Safvet Bey tarafından 
yayınlanmış bir keşif defteridir. Bundan anlaşılacağı gibi, Saray III. Ahmed devrinden sonra 
gittikçe bakımsızlıktan harap olmuş, 1785 (H. 1200) tarihinden itibaren Tersanenin çeşitli 
inşaatında kullanılmak üzere malzemesinden istifade edilmeye başlanmıştır. Bu belge o 
tarihte Saraydaki mevcut bütün binaları saymaktadır. “….Üçüncü köşk 979 zıra’ 
büyüklüğündeki “Has Oda Tahtı Daire-i Hümayunu” dur…” Bkz.: Eldem, a.e., s. 268.   

691 Eldem, a.e., s. 350. 

692 Altın yaldızlı madeni şebekeli Kafes, bugün mekânın içinde, duvarda korunmaktadır. 
693 Eldem - Akozan, a.g.e., L 40. 
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3.1.1.1. Edirne Sarayı 
 

Murad Hüdavendigâr (Sultan II. Murad) Edirne’yi fethettikten dört yıl sonra (H. 767) 

de şehrin bir kilometre kuzeydoğusunda, kuzey ve batı vadilerine hâkim bir tepede 

Edirne Sarayı’nın inşasına başlamıştır. Sarayın yapımına sarayın içinde Tunca nehri 

kıyısındaki bir köşk ile başlanmıştır. “Cihannüma Kasrı” ismi verilen köşk 1365 (H. 

770) yıllarında yaptırılmıştı.694 (Resim 171). 

 

Sultan I. Murad (1362 - 1389); Yıldırım Bayezıd (1389 - 1402) ve II. Murad (1421-

1444 / 1446-1451) saltanatın merkezi olan bu sarayda yaşamışlar daha sonra, 

Sultan II. Murad 1450 yılında Tunca nehri kıyısında ikinci bir saray yaptırmaya 

başlamıştı. Ancak ölümü üzerine yerine geçen II. Mehmed (1444-1446/ 1451-1481) 

babasının yarıda bıraktığı sarayı tamamlatıp, genişletmişti. Sultan I. Murad’ın 

yaptırdığı ilk saraya “Saray-i Atîk”, II. Mehmed’in Sarayına da, diğerinden ayırmak 

için “Sarây-ı Cedid-i Âmire” ismi verilmiştir. Bu yeni saray, İstanbul’un fethinden 

hemen sonra İstanbul’da yapılan eski Saray ile yeni Saraya örnek olmuştu. Edirne 

Sarayları İstanbul’daki yeni ve eski sarayın ile benzer özelliklerini taşımaktadır. 695  

 

Fatih Sultan Mehmed, İstanbul’u aldığında, bugünkü Üniversite Merkez Binasının 

bulunduğu yere “Sarây-i Atîk” (Eski Saray) adıyla Edirne’deki gibi İstanbul’daki ilk 

Osmanlı sarayını; daha sonra “Çinili Kasır” ile Sarayburnu’ndaki “Sarây-ı Cedid-i 
Âmire” yi yaptırmıştır.696 İstanbul’daki bu yeni sarayların ismi de Edirne’deki eski ve 

yeni sarayın ismi ile aynıdır.  

 

Diğer padişahlar Sultan II. Bayezıd (1481-1512), Yavuz (1512-1520), Kanunî (1520-

1566), II. Selim (1566-1574), III. Murad (1574-1595), I. Ahmed (1603-1617), Sultan 

İbrahim (1640-1648), Avcı Mehmed (IV. Mehmed) (1648-1687), II. Süleyman (1687-

1691), II. Ahmed (1691-1695), II. Mustafa (1695-1703) ve III. Ahmed (1703-1730) 

padişah olduklarında “Edirne Sarayı’nda zaman zaman oturmuşlar ve saraya bazı 

ilâveler yaptırmışlardır.1 Ancak bu sarayı yeniden kuracak oranda büyük onarımlar 

                                                            
694Sedat Hakkı Eldem - Feridun Akozan, Topkapı Sarayı: Bir Mimari Araştırma, İstanbul, 

Kültür Bakanlığı Yayınları, 1982, s. 84. 

695 Eldem-Akozan, a.e., s. 84. 
696 Çağatay Uluçay, Harem II, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, VII. Seri, 1971, s. 3. 
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yaptıran Sultan IV. Mehmed (Avcı) yeni bahçeler ve kasırlarla sarayı en mükemmel 

hale getirip, ömrünün uzun yıllarını burada geçirmiştir. Kardeşleri II. Süleyman ile 

Sultan II. Ahmed de bu sarayda yaşamışlardır. Sultan II. Mustafa Edirne olayı ile bu 

sarayda tahtından indirilmiş, sonradan Sultan III. Ahmed burada padişah olmuştur. 

Ancak Sultan III. Ahmed’in Edirne’den ayrılması üzerine, buradaki saray gözden 

düşmüş, böylece başta Topkapı Sarayı olmak üzere İstanbul sarayları daha çok 

önem kazanmıştır. Bundan sonra da Edirne Sarayı unutulmuş ve gün geçtikçe 

harabeye dönüşmüştür. 697 

 

Edirne Saraylarının zaman içinde gelişen yapıları Topkapı Sarayı’nı model almıştır. 

Her sultan döneminde saraya çeşitli köşkler, kasırlar eklenmiştir. 1828’de II Mahmut 

döneminde (1809 - 1839) saray tamir edilmiştir, ancak aynı yıl Rus işgalinde saray 

Ruslar tarafından karargâh olarak kullanılmış, Ruslar bazı kısımları soyup, saray 

civarındaki ağaçları ve tavuk ormanını kesip yakmışlardır.698 1837’de ise Vali Hacı 

İzzet Paşa tarafından, Sultan Abdüllaziz’in Avrupa’dan dönüp dinleneceği için saray 

tamir ettirilip, fotoğrafları çekilmiştir. Sarayın son döneminde 1878 Rus Savaşı’nda 

Cihannüma Köşkü’nün yer zemini ve Divanhanesi’ndeki (elçi odası) mekânı 

çevreleyen katlar silah deposuna çevrilmiş, daha sonra Rus ordusu Edirne’ye 

yaklaştığında Vali Cemil Paşa’nın ve Kumandan Ahmed Eyüp Paşa’nın yanlış bir 

kararı ile bu cephane deposu patlatılması sebebiyle sarayın bütün bölümleri 

yanmıştır. Restorasyon girişimleri sonuçsuz kalmış, yapılar ve köşkün diğer yapı 

malzemeleri de diğer yapıları tamirde kullanılmıştır.699 Saray böylelikle yok olmuştur. 

 

Oktay Aslanapa’nın eserinde700 ise Topkapı ve Edirne Sarayları’nın avlularında 

törenler yapılan aynı özellikleri koruyan binaların dağılımına sahip olduğu 

anlatılmaktadır. Edirne Sarayı’nda var olan köşkler, harem binaları ve çeşitli resmi 

saray görevlilerinin içinde toplandığı büyük bahçelerden girilen geniş avlulardan 

oluşuyordu. (Resim 169, 170) Bugün saraydan bir alan ve köprüden hariç sadece 

dört kalıntı mevcuttur. Cihannüma köşkünün duvarlarının parçası, Eski Saray’ın 

                                                            
697 Uluçay, a.e., s. 3. 
698 Oktay Aslanapa, Edirnede Osmanlı Devri Abideleri, İstanbul, Üçler Basımevi, İ.Ü.E.F. 

Yay., 1949, s. 146. 
699 Oktay Aslanapa, Turkish Art and Architecture, İstanbul, 1963, s. 246. 
700 Aslanapa, a.e., s. 246. 
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bütün binalarının çoğu, kum köşkünün tek kubbeli hamamından kalanlar, 

Bâbu’ssaâde ya da Tören Kapısı’nın geniş yuvarlak kemeri kalanlardır. Sarayın 

mutfağından (Matbah-ı Âmire) sekiz kubbeli bir kalıntıda ayrıdır. Diğer kalanlardan 

biri, Kanuni Sultan Süleyman tarafından inşa edilmiş olan Adalet Köşkü’nün 

kulesinden kalanlardır.  

 

Mimari tasarımı içinde Edirne Sarayının geniş sahaya yayılan yapılarının içinde 16 

büyük kapısı olduğu kayıtlarda görülmektedir. 701 Evliya Çelebi’ye göre Edirne’deki 

ilk saray olan Eski Saray sonradan Selimiye Camii’nin inşa edildiği yer civarındaki 

Kavak Meydanı denilen yerde yaptırılmış, Sonra Musa Çelebi bu Eski Sarayı 

genişleterek “Kale misâl burc u barûsun bir sûr-u azim gibi bina ettirmiştir.” 702 Buna 

göre sarayın yüksek duvarlarla kaplı olduğu anlaşılır (Resim 169, 170). 

 

Sonraki Sarayiçi denilen ve Tunca nehrinin ikiye ayrılmasından meydana gelen bir 

ada üzerindeki yerde yapılan ikinci sarayın, asırlar boyunca yapılan birçok ilavelerle 

Edirne Sarayı her devir Osmanlı sivil mimarisinin temsil edildiği bir yapı kompleksi 

haline gelmiştir. 

 

Edirne Sarayı’nda bulunan Bâb-ı Hümâyûn’daki saçağın çatısı piramit şeklindedir ve 

kurşun kaplıdır, üzerinde yaldızlanmış âlemi görülmektedir. Âlemin en üstü hilâl 

şeklindedir. Kapının girişinde sağ ve solda mermer nöbet yerleri vardır. Bu nöbet 

yerleri Topkapı Sarayı’ndaki nöbet yerlerinin benzeridir. Topkapı Sarayı Bâb-ı 

Hümâyûn’unda tuğra ve kitabeler bulunur. Edirne Sarayı’nın Bâb-ı Hümâyûnu’nda 

ise tuğra ve levha görülmemektedir. Bunun yerine girişin üzerinde iki renk geçme 

taşlı bir kapı kemeri üzerinde kıvrımlı bitki süslemelerinden oluşan bezemeler 

görülmektedir. Girişin arkasında görülebilen bir sütunlu giriş revakı, ön kısımdaki 

düzenlemenin kapının arkasında da devam ettiğini göstermektedir. Edirne 

                                                            
701Oktay Aslanapa, Edirne’de Osmanlı Devri Abideleri, İstanbul, Üçler Basımevi, İ.Ü.E.F. 

Yay., 1949, s. 147. 

702 Aslanapa, a.e., s. 149. 
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Sarayı’ndaki Bâb-ı Hümâyûn’un Osman Rıfat’ın703 kitabında görülen eski bir 

resminden anlaşıldığına göre Topkapı Sarayı’nın Bâbu’ssaâde’sine benzediği 

görülmektedir. (Resim 172) Sütunlarla taşınan üst yapısıyla sayeban görünümü 

kazanan yapının arkasında sütunlu bir geçiş arka avlulara açılmaktadır. İhtişamlı bir 

kapı görünümü bulunan yapının Topkapı Sarayı’ndaki Bâbu’ssaâde’deki gibi 

törenlerin uygulandığı bir mekân olduğu anlaşılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
703 Rıfat Osman, Edirne Sarayı, Yay. A. Süheyl Ünver, 2.bs. Ankara, Türk Tarih Kurumu, 

1957, s. 23. 



 

279 
 

3.1.1.2. Beyazıt’taki Eski Saray (Saray-ı Atik) 

 
Fatih Sultan Mehmed’in eski Bizans döneminde “Teodos Forum” olarak 

isimlenen Tauro olarak bilinen, bugünkü Bayezid Meydanı’nda İstanbul’un 

fethinden hemen sonra inşa ettirmiş olduğu saray hakkında çok az bilgi 

bulunmaktadır. Beyazıt Meydanı’nda günümüzdeki İstanbul Üniversitesi’nin 

(Resim 191) bulunduğu yerde bir saray yaptırmıştı. 1454 (Hicrî 858) tarihinde 

inşa edilen bu saraya Eski Saray ya da Saray-ı Atîk-i Amire ismi verilmiştir. 

 
Metinlerde “Eski Saray” olarak belirtilen bu sarayın adı vakfiyelerde “Dâr’ul-
amiretû’s Sultâniyye” diye geçmektedir.704 

 

Bugünkü Topkapı Sarayı’nın inşasından sonra önemini kaybetmiş olması 

sebebiyle ve özellikle ölen padişahların hanım ve çocuklarının, bazen de 

azledilen paşaların çocuklarının ikametlerine tahsis edilmesi yüzünden 

kaynaklarda ve burayı gören az sayıdaki seyyahların ifadelerinden ortaya 

çıkan az sayıda bilgilerle Saray hakkında az fikir edinilebilir.705 

 

Zeynep T. Ertuğ’un “Fatih ve Dönemi” isimli makalesinde706 Fatih’in fetihten 

takriben yirmi gün sonra tekrar Edirne Sarayı’na dönmüş olduğunu, ancak bu 

arada İstanbul’da inşa edilmesi düşünülen yeni sarayın yerini belirleyip inşaata 

başlanmasını istediğini, ve bir sene içinde günümüzdeki Bayezid meydanının 

arkasında bir manastır kalıntısının olduğu rivayet edilen yerde etrafında 

dendansız, burçsuz oldukça sade bir duvarı olan sarayın inşa edildiğinden 

bahsedilmektedir.  

 

                                                            
704 Semra Bayraktaroğlu, “Eski Saray ve Fatih Devri Eserlerine Toplu Bir Bakış”, 
İ.Ü., Edebiyat Fakültesi, Bitirme Tezi, İstanbul, 1966 - 67, s. 33. 

705 Bayraktaroğlu, a.e., s. 33. 
706 Zeynep T. Ertuğ, “Saray ve Teşrifatı, Fatih ve Dönemi, Mehmed II and His Period, 

s. 213 - 223. 
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Aynı kaynakta Evliya Çelebi’nin kayıtlarının gerçekle uyuşmayacak kadar 

abartılı olduğu ve onun ifadeleri ile geniş ve büyük bir saray görüntüsünü 

verdiğini bahsederken, Tursun bey’in ise fetihten hemen sonra İstanbul’un 

payitaht olduğunu ve Padişah’ın etrafı duvarlarla çevrili bir saray yaptırdığını, 

bunun içinde bir harem, Enderun ve kendisine özel bir dinlenme mekânı 

yaptırdığından, hatta bir şikârgah yaptırıp buraya vahşi hayvanlar 

koydurduğundan bahsetmektedir. Diğer yandan Zeynep Tarım’ın bahsigeçen 

makalesinde “Neşrî Tarihi’nde ise Eski sarayı yapıp kal’a-veş bir harem 

çevirdi,” denilerek sarayın duvarlar içinde inşa edildiğini ifade edilmiş olduğu 

aktarılmıştır.707 

 

XVI. yüzyılın ortalarında İstanbul’a gelmiş olan Nicholas de Nicholay’ın da 

görmüş olduğu708 Eski Sarayı bütünüyle anlatan tek kaynak Evliya 

Çelebi’ninkidir.709 Bu kaynağın bildirdiğine göre “eski sarayın çevresinin yüksek 

duvarlarla örtülü olduğunu ve sarayın iki kapısı olduğunu, bunlardan birinin 

harem ağalarının muhafazası altında olup, diğer kapının ise hemen hiç 

açılmadığını” söylediği “Beyazıd’daki Sarayın da o dönemde iki büyük kapısı 

vardır. Sonraki dönemlerde kapı sayısı dört olmuştur.”710 diye aktarılmaktadır. 

Eski Sarayı gösteren bir gravürde711 ise avludaki girişi de görebilmek 

mümkündür (Resim 188 - 189) Evliya Çelebi’nin anlattığına göre: 712 “...Eski 

Sarayın etrafı burçsuz, duvarsız, dişsiz, kalesiz ve hendeksiz bir surdur, ancak 

gayet sağlam yapılmış olup, bütün duvar üstü mavi kurşun ile örtülüdür. O 

zamanda çepeçevre ölçüsü 12.000 arşındır, dört köşeli bir binadır. Bir tarafı 

Sultan Bayezid Kazancıları köşesinden Miski Sabunu Kapısı’na kadardır, bir 

köşesi Tellak Mustafa Paşa Kapısı’nda son bulur. Oradan bir tarafı 

Küçükpazar seddi ve sarnıcı üzere bitmiştir. Halen Yeniçeri Ağası Sarayı ve 
                                                            

707 Zeynep T. Ertuğ, a.e, s. 213. 
708 Nicolay de Nicholas, Les Navigations, Peregrinatins et Voyages, Faicts en la 

Turquie, par Nicholas de Nikolay Daulphinoys,1577, Anvers. Centuries, New 
York, The MIT Press, 1991, s. 121.  

709 Evliya Çelebi, Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, I., Haz. Orhan Şaik, İstanbul, 1996, 
Cilt I, s. 118 - 120.  

710 Evliya Çelebi, a.e., s. 33. 
711 Beyazıt’daki Eski Saray Semavi Eyice’nin (“İstanbul’da Sultan II. Bayezid Külliyesi”, 

Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, C. 3, Sy. 8, Örünç Matbaası, Ağustos 1990, s. 
11 - 26 ) isimli makalesinden. 

712 Evliya Çelebi, a.e., s. 46 - 47; Bkz. Nurhan Atasoy, Hasbahçe: Osmanlı 
Kültüründe Bahçe ve Çiçek,  İstanbul, Mas matbaacılık, 2002, s. 229. 
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Siyavuş Paşa Sarayı’nın yeri, mezkûr Eski Saray yerinde idi. Şehrin fatihi bir 

köşesi ta Tahtakale üstündeki sedden geçip yine Kazancı Tüccarı köşesine 

gelinceye kadar bu muazzam sarayı inşa ettirip, içinde türlü türlü avlu ve 

meydanlar, birçok harem daireleri ve maksureler, havuzlar ve şadırvanlar 

yaptırmıştı.”713 Yüksek duvarlarla çevrilmiş olduğundan kaynaklardan Saray 

hakkında edinilen fazla bir bilgi yoktur. 
 

Topkapı Sarayı’nın ilk kurulduğu günlerde Padişahlar, çocukları ve aileleriyle 

Eski Sarayda yaşıyorlardı. Devlet işlerini ve divan toplantılarını Topkapı 

Sarayı’nda yürütüyorlardı. Bazı tarihçilere göre Kanunî zamanında Eski Saray 

yanmış olduğundan Hürrem Sultan’ın ricası üzerine Eski Saray’daki harem 

Topkapı’ya götürülmüştü. Buna karşılık, Sultan III. Murad, 1578 yılında, 

Topkapı Sarayı’nda ilk harem dairesini Mimar Sinan’a yaptırmıştır. Bu 

dönemde haremdeki kadınlar Eski Saray’dan buraya getirtmiştir. 714 

                                                            
713 Evliya Çelebi’nin basılan daha önce yayınında; Evliya Çelebi, Evliya Çelebi 

Seyahatnâmesi, I., İstanbul 1314/ 1896-97, s.43.’ de: “...858 (1454) senesinde 
Sarayın yapımına başlanıp, 862 (M. 1457) de tamamlanan burç ve borusuz ve 
dendan, bedensiz ve hendeksiz bir surdur ama gayet metanet üzre bina olunup, 
cümle duvar rasas-ı nilûn (Rasas-ıı nilgûn: kurşunla örtülü) ile meskûrdur, ol asırda 
daire madar (çepeçevre) 12000 arşun idi ve şekli murabba kargir binadır. Bu rüknü 
Sultan Bayezid kazancıları köşesinden ta mıskî sabununı babına müntehi idi;” 
(Evliya Çelebi’nin “Nıskî Sabunî bab” dediği yer; bu caddenin köşesinde 1920 
senelerine kadar varolan Sabuncu Hanı yanında bulunmaktadır). “…Andan bir 
köşesi Dellâk Mustafa Paşa Sarayı’nda (Dellâk Mustafa Paşa Sarayı da, Bozdoğan 
caddesi üstünde Kemerden sonraki yolun köşesinde görülen eski enkaz yeri 
olmalıdır) andan bir rüknü Küçük Pazar seddi ve sarnıcı üzre karar bulmuş idi. Hala 
Yeniçeri Ağası Sarayı (Meşahat binası ve Üniversite Biyoloji Enstitüsü) ve Siyavuş 
Paşa Sarayı zemini mezkûr Saray-ı atik yerinde idi ve andan bir köşesi ta Taht-ül 
Kal’a üstündeki sedden ubur edüp yine kazancı tacirleri köşesine gelince bir say-ı 
azîn inşa edüb dedikten sonra ayn-ı Sem’un ismindeki bir menba suyu çeşmesinin 
bugünkü Mercan Kapısı dışında” bulunduğunu bildirmekte ve “Bade Sultan 
Süleyman bu saray-ı âtik’i üç mil ihata eden bir saray edüp üç kapı eyledi. Divân 
Kapısı şarka nazır ve Bâyezid Kapısı cenuba nazır, Süleymaniye Kapısı canib-i 
Garba nazırdır ve bu sarayın dışına Belgrad ve Malta ve Rodos fethi malından 
Süleymaniye camiini bina etti…” “Balada tahrir olunan saray-ı vüzera ve imaretler 
bilcümle saray-ı atik zeminine bina olunmuştur. Eski Saray Sultan Mehmed Han’ın 
binası…” demektedir. 

714 M. Çağatay Uluçay, Harem II, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, VII. Seri, 1971, 
s. 2. Sultan III. Murad, haremi Topkapı Sarayına getirtince, Eski Saray önemini 
kaybetmiş, burası ölen veya tahttan indirilen padişahların, kadınlarının, kızlarının ve 
cariyelerinin sürgün olduğu bir yer olmuştur. Bilgi için Bkz.:Uluçağ, a.e., s. 2. 
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Bu saray, kalın duvarla çevrili idi. (Resim 192).Tepeden bakılınca ise küçük bir 

kasabaya benzemekteydi. Eski Saray’ı bir sürü harem ağaları, kapı ağaları, 

kapıcı, baltacı gibi kimseler korumaktaydı. 715 

 

Eski Saray, 1550 ve 1715 yıllarında iki defa yanmış ve yeniden yaptırılmıştır. 

Saray 1617 Kanuni devrinde bir yangın geçirmiş ve Mimar Sinan Saray-ı Atik’i 

bu yangından sonra yeniden yapmıştır.716 1826’da yeniçeri ocağı 

kaldırıldığında ise buradaki kadınlar Topkapı ve Çiftesaraylar’a 

götürülmüşlerdir. Böylece Eski Saray sürgün yeri olmaktan kurtulmuştur.717 

 

Fatih Sultan Mehmed’in Sarayı Kanuni devrinde yanmış, Topkapı’daki yeni 

sarayın inşası ile eskisine fazla ihtiyaç kalmamış olduğundan tali hizmetlere 

tahsis edilerek, sahasından önemli bir kısmı tefrik ve Süleymaniye 
Manzumesi ile Ağa Kapısı’na ve bazı özel Sarayların inşası için 

kullanılmıştır.718 Eski Saray’ın 1574 tarihindeki halini gösteren bir gravür719 

bulunmaktadır. Fatih Sultan Mehmed’in bu sarayda en geç 1454 (H. 858) den 

1478 (H. 883) senesinde Yeni Saray’ın yapılmasına kadar oturmuş olduğunu 

kabul edebiliriz. XVIII. yüzyılın sonlarında eski sarayı anlatan İnciciyan’ın; Eski 

Saray’ın yaklaşık bir mil uzunluğunda, yüksek bir duvarla çevrili olup, dört 

kapısı olduğunu, bunlardan yalnız Mercan Çarşısı’na bakan ve birçok 

baltacının muhafazası altında bulunan kapının her gün açık bırakıldığını ve bu 

Sarayda, ölen padişahların kadınlarının ikamet etmiş olduğunu 

söylemektedir.720 

 

                                                            
715 Uluçay, a.e., s. 2. 
716 Uluçay, a.e., s. 2. 
717 Uluçay, a.e., s. 2. 
718 Ekrem Hakkı Ayverdi, Fatih Devri Mimarisi, İstanbul, İstanbul Fetih Cemiyeti,  

1953, s. 286. 
719 (Paris Bibliothque Nationel’de (a,b,h. 7, 5, 52)) 
720 Çağatay Uluçay, Harem II, Ankara, 1985, s. 2  
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Çeşitli gravürlerde ve minyatürlerde eski Beyazıt Sarayını ve girişini gösteren 

bilgiler mevcuttur 721 (Resim 183-184-185-186-187). 

 

İnciciyan Sultanın bayramların 3. günü merasimle Eski Saray’a geldiğini ve 

burada akşama kadar büyük şenlikler yapıldığını söylemektedir. Kanunî 

devrinde yandıktan sonra yapılıp, eski padişahların haremleri ve validelerine 

ikametgâh ve saraylılara sürgün kabul olunan eski saray yine de önemini 

kaybetmemiş ve saray teşrifatı dışında bırakılmamıştır. Bu esnada burada 

yaşayan kadınlardan Valide Sultan olanlar, büyük merasimle yeni saraya 

nakledilirlerdi.722 

 

Topkapı Sarayı’nın Arz Odası’ndaki önünde şemsiye-sayeban görünümü ile 

üzerinde kubbesi bulunan ve imparator, kral gibi kişilerin üzerinde çadır taşıma 

“çetr”723 geleneğini taşıyan mimari yapısı Beyazıt Eski Sarayı’nda da 

bulunmaktadır. (Resim 188 – 189 - 190). Bu köşkün çadır biçimli görünümü 

Edirne Sarayı’ndaki köşklerde de vardır.  

 

Çadır önünde merasim geleneğine bağlı olarak gelişen kiborion plânlı kapıların 

bir örneği olarak Topkapı Sarayı’ndaki üçüncü büyük kapısı olan Bâbu’ssaâde 

ile Edirne Sarayı önündeki Bâbu’ssaâdesi’nde görüldüğü gibi, tören yapılan 

mekânlardaki çadır görünümlü üst yapı sistemi mimari yapıyı etkilemiştir.  

 

Daha önce Geleneksel Saray Mimarlığı’nda da bahsedildiği gibi; Osmanlı 

sarayları da ilk kuruluşundan itibaren yerleşik bir devlet kültüründen ziyade, 

göçebe ve ona bağlı olarak bir otağ kültürünü sergilemektedir. Osmanlı 

                                                            
721 İstanbul Panoraması, Österreichische, Nationalbibliothek, Cod 8626’ında Eski 

Saray ve duvarları görülmektedir. (Bkz.: Nurhan Atasoy, a.g.e., s. 228; Eski Saray, 
Matrakçı Nasuh’un İstanbul tasvirinden ayrıntı.(Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn, 
İ.Ü. T5964, 8b.) Bkz.: Atasoy, a.e., s. 229; İstanbul tasvirinde Eski Saray’ı gösteren 
ayrıntı, (Hünername I, TSMK, H. 1523, 158b - 159a.) Bkz.: Atasoy, a.e., s. 231; Eski 
Saray, (Cornelius Loos’un resmi, 1710. The Museum of Fine Arts, Stockholm, 
THC9116 kat.nr.3c.) Bkz. Atasoy, a.e., s. 234. 

722 Uluçay, a.g.e., s. 2. 
723 “Çetr” hakkında bilgi için Bkz.: Erdoğan Mergül, Hükümdarlık Alametleri, TTK, 

Ankara, 2007. 
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saraylarının ilk yerleşim düzeni Türk-Moğol geleneğinin içindeki otağ-ı 

hümayûn ve hükümdar sarayı arasındaki analoji üzerinde kurulmuş idi.724 

Otağ, Orta Asya Türk devletlerinde bir azamet, Müslüman-Türk devletlerinde 

ise bayrak ve tuğla beraber bir hâkimiyet işareti olarak kabul edilmiştir. Çin 

kaynaklarına göre eski Türklerde bayraksız otağ, otağsız bayrak olmazdı. 

Uygurlarda, hakan çadırlarına “Bayraklı otağ” denilirdi. Bundan, hakanın 

çadırının aynı zamanda savaş karargâhı olduğu düşünülebilir.  

Hakan otağı, maiyet otağları ve diğer kişilerin çadırlarının savaş ve sulh 

zamanında belirli bir kurulma düzeni vardı. Bu düzen asırlarca bozulmadan 

devam etti. Kırgızlarda, ortaya hakan çadırı kurulur, etrafı çitle çevrilir ve diğer 

çadırlar bu çitin dışına kurulurdu. Göktürk ve Uygurlarda ise ortada hakan 

çadırı bulunur, diğer çadırlar rütbeye göre çadırın etrafında halka şeklinde 

dizilirdi.  

Otağ-ı hümâyûn ise Osmanlı Devletinde padişaha ait olan özel çadırlardır. 

Çetr-i hümâyûn veya renginden dolayı kızıl çadır olarak da kaynaklarda 

geçmektedir. Türk sanatının en parlak örneklerinden olan otağ-ı hümayunlar, 

Orta Asya’dan beri gelen çadır geleneğinin en mükemmel halini almış 

şekilleridir.  

Otağ-ı hümayun, birbirine geçilebilen birkaç çadırdan meydana gelirdi. Asıl 

otağ-ı hümayun yedi direkli olup, birbirleriyle bağlantılı bu çadırlar grubunun, 

cepheden üç kubbeli bir görünüşü vardı. Bu üç kubbenin biri padişahın 

dinlenme ve arz odası olan divanhane, diğeri hamam odası, üçüncü kubbenin 

altı ise hazine-i hümayunun korunduğu yerdi. Otağ-ı hümayun savaş 

meydanında veya konak yerindeki yerleşmede merkez noktasını teşkil ederdi. 

Sefer süresinde otağın muhafazası, sipahi ve silahtar bölüklerinin vazifesiydi. 

Otağ-ı hümayunun çevresindeki birinci sırada altı bölük askerlerinin çadırları, 

ikinci sırada yeniçerilerin çadırları bulunurdu.  

 

                                                            
724 Gülrü Necipoğlu, a.g.e., s. 242; Anonim, Risale, fol 39b’dan alıntı: “The sultans 

imperial tent (otâk-i pâdişâhî) is the counterpart of the imperial palace (sarây-i 
‘âmire).” 
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3.1.1.3. Doğu Beyazıd İshak Paşa Sarayı 

 

Geleneksel Türk-İslam sanatı ve yaşam biçimine uygun olarak inşa edilen 

saray fonksiyonu725 ve düzeni açısından üç ana bölüme ayrılır. Her bölümde 

kendi içerisinde uyumlu, farklı büyüklükte avlular ve bu avluların etrafını 

çevreleyen çeşitli birimler yer alır. (Resim 198 – 199 - 200). Türk saray 

geleneği esas kabul edilerek,  I ve II avlu etrafında “U” harfi şeklinde 

yerleştirilmiş yapı gruplarından meydana gelen saray, plan açısından 

Topkapı Sarayı’ndaki ana fikrin küçültülmüş, özetlenmiş bir örneği kabul 

edilebilecek bir düzenlemeye sahiptir. 726 

 

Uzun bir zaman süreci içerisinde tamamlanan saray, yapım süresiyle 

bağlantılı olarak birçok farklı dönem özelliklerini de bünyesinde 

barındırmaktadır. 18. yüzyıl sonlarında tamamlanan süsleme açısından da 

oldukça zengin bir dekorasyona sahip olan saray tek tek birimlerin 

fonksiyonları ve plan özellikleri açısından Edirne ve Topkapı Sarayı ile 

benzeşmektedir.  

 

Yapımı XVIII. yüzyılda başlayıp ve XVIII. yüzyıl sonralarında gerçekleştirilen 

sarayın süslemelerinde Selçuklu etkileri ile birlikte yapıldığı dönem sürecinde 

zaman zaman etkili olan; gotik, barok, rokoko ve ampir üslûpların izleri 

görülmektedir. Ancak Avrupa’dan gelen barok, rokoko ve ampir etkili motifler, 

diğer yapılarda görülen tarzdan çok daha farklı ve benzerlerine başka bir 

yapıda rastlamadığımız bir tarzdadır. 727 
 
Yapıdaki taş süslemeler arasında; Sarayda birbirinden farklı üsluplaşmış 

çiçek motifleri, kıvrık dal, yaprak ve geometrik motiflerin dışında farklı bir 

                                                            
725 Hamza Gündoğdu, “Doğubayazıt’taki İshak Paşa Sarayı ve Gerçekler”, Milli Saraylar 

Sempozyumu (15 - 17 Kasım 1984) ‘na Sunulan Bildiriler, İstanbul, 1985, s. 39. 
726 M. Akok, “Ağrı Doğubayazıt’ta İshak Paşa Sarayı Röleve ve Mimarisi”, Milli Saraylar 

Sempozyumu (15 - 17 Kasım 1984)’na Sunulan Bildiriler, İstanbul, 1985, s. 331. 
727 Akok, a.e., s. 298. 
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tarzda ele alınan, değişik bir motif örneğiyle de selamlık taç kapısının iç 

yüzeyinde karşılıklı yerleştirilmiş ağaç motifi olarak karşılaşırız. 728 Barok 

dönem özelliği gösteren ayaklı bir vazodan çıkarak, dalların birbirinin 

üzerinden geçmesi suretiyle yükseldiği anlaşılmaktadır. Bu ağaç dallarının 

uçlarında da en üst kısımdaki hariç olmak üzere aşağıya sarkan, çileği 

hatırlatan üsluplaşmış bitkisel motifler bulunur.729 Ancak bu hayat ağacı 

motifinin kapıda görülmesi Selçuklulara kadar uzanan bir anlayışın 

sürekliliğini göstermektedir. 

 

İshak Paşa Sarayı’nda taş süsleme olarak sadece iki figüratif süsleme 

görülür. Bunlardan biri Harem taç kapısı etrafını çevreleyen, geniş bordür 

düzenlemesinin altı kısmında karşılıklı yerleştirilmiş aslan figürüdür. Aslan 

figürleri; kuvvet, kudret, zafer, cesaret sembolü olarak ele alınmasının yanı 

sıra sarayları, tahtı, şehri, kaleyi kötülükten, düşmandan koruyan, koruyucu 

bir tılsım olarak kullanılmıştır.730 (Resim 201). 

 

Sonuç olarak yapının avluları ve kapılar üzerinde kullanılan taş işçiliği ile 

geleneksel özelliklere bağlı kalınarak, girişlerde simgesel özellikleri 

kullanarak geleneksel saray şemasını devam ettirdiğini düşünülebilir. 

 
 

 

 

                                                            
728 Akok, a.e., s. 304; Ayrıca M. Akok’a ait diğer bir yayında; M. Akok, “Ağrı Doğubayazıt’ta 
İshak Paşa Sarayı Röleve ve Mimarisi”, Türk Arkeoloji Dergisi, S. X-II, Ankara, 1961, s. 
43; Rölyef tekniğindeki bu ağaç motifini M. Akok yayınında mahalli sanatçıların buluşu 
olarak bahsetmiştir; Laroche ise bölgede yetişen bitki ve tahıllardan etkilenerek ortaya 
konulduğunu söylemiştir. Laroche, J. “Le Chateau d’Ishak Pasha”, Türkiye Turing ve 
Otomobil Kurumu Belleteni, İstanbul, 1970, s. 28. 

729 Serap Bulat, “İshak Paşa Sarayı Türbesi Üzerindeki Bölgesel Etkiler”, Güneşin Doğduğu 
Yer: Doğubayazıt Sempozyumu, ed. Oktay Belli, İstanbul, 2004, s. 294. 

730 G. Öney, “Anadolu Selçuklu Mimari süslemesi ve El Sanatları”, Ankara, 1988, s. 38; S. 
Ögel, “Selçuklu Sanatında Çift Gövdeli Aslan Figürü” Belleten, C. XXVI, s. 103, Ankara, 
1962, s. 530. 
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3.1.1.4. Kırım Bahçesaray’daki Hansaray 

 

Bahçesaray’daki Hansaray’ın ana girişini oluşturan mekânın, XVIII. yüzyılın 

ortasında II. Selâmet Giray Han döneminde yapıldığı kabul edilmektedir. 1736’dan 

önce sarayın ana girişinin Topkapı Sarayı’ndaki Bâb-ı Hümâyûn’a benzeyen, eyvanlı 

ve yanındaki satıh nişleri ile ve ayrıca üstündeki kapı üzeri köşkü ile büyük bir kapı 

olduğu anlaşılır. I. Kapı olarak isimlendirilmiş bu kapının Hanlık döneminde maiyet 

bölümleri bulunmaktaydı. Rus döneminde büyük değişikliklere uğrayan giriş 

cephesinin asıl düzeni ise bilinmemektedir.731 Günümüzdeki giriş kısmının, üst 

tarafta bir odası, altında kemerli bir kapısı bulunan ve aynı cephenin yan 

kanatlarından daha yüksek tutulmuş bir küçük kuleden oluşan bir görünümü vardır. 

Kemerin içinde batı tarafında Bâb-ı Hümâyûn’da olduğu gibi bir Kapıcılar Dairesi 

bulunmaktadır. Kemer üstündeki odanın avluya ve dışarıya bakan iki cephesinde üç 

tane sivri kemerli ince uzun pencere yer almaktadır.  

 

Kapının üstündeki yer alan yılanlı (ejderhalı) kabartma büyük bir ihtimalle kapının 

eski şeklinden kalmış olmalıdır. Kapı üstünde hükümdar alameti veya tılsım olarak 

başta ejderha olmak üzere değişik hayvan figürleri ve başka unsurların 

bulunmasının sıkça görülen bir durum olduğu anlaşılmaktadır. 732 

 

Hansaray’daki I. Avlu’ya bakan batı cephesindeki nakışlar yazılı levha şeklinde tepe 

pencereleri aralarına yerleştirilmiştir. Bu yazılarda Kuran-ı Kerim’den ayetler, kelâm-ı 

kibarlar ve hanı öven yazıların yanında birkaç küçük yazıda sarayın tamiri ile ilgili 

birkaç cümleden oluşan usta isimlerini de içerdiği görülür. Avludan bakıldığında 

soldan (kuzeyden) sağa sıralanmış halde aralarında bir kadeh veya ayaklı kâse de 
                                                            
731 Nicole Kançal Ferrari, “Bahçesaray’daki Hansaray’ın Yerleşim Düzeni ve Mimarisi”, 
İ.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul, 2004, s. 135 

732 Bu kapıların günümüze gelen en ünlüsü Halep şehrinin girişindeki ejderli kapıdır. Halep 
Kapısı ortasında bağdaş kurmuş insan figürü ile daha sonra Anadolu’da da sıkça rastlanan 
çifte ejderhalı kapıların en erken örneklerindendir. Bu tür kapıların sembolik anlamlarını 
çok geniş bir bakış açısından inceleyen bir makale için Bkz.: Titus Burckhardt, “’I am the 
Door’, Considerations on the Iconography of the Romanesque Church Portal”, Sacred Art 
in East and West, Principles an Methods, Middlesex, Perennial Books Ltd., 1986, s. 77 - 
100. 
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olan, aynalı bir tuğra ve ibrikten oluşan 733 süslemeleri ve özellikle tuğra sembolik 

anlamları ile ön plâna çıkmaktadır. Kadeh, kâse gibi Sultanların veya Abbasi 

saraylarındaki sultanların elinde tuttukları saltanat işaretleri sayılan simgesel 

motiflerin 734 Göktürk Balballarına kadar uzanan bir geçmişi bulunmaktadır. İbrik 

motifleri ise taht törenlerini içeren minyatürlerde Osmanlı hanedanlığında tahtta 

çıkan sultanın, padişahın hemen yakınında bulunan ve içinde ejderhalı bir kap içinde 

zemzem suyu bulunan sürahi veya ibriği tutan kişinin varlığı, sultanın cülus 

töreninde uzun bir saltanat, sultan için uzun ömürlülük dileklerini açıklayan 

işaretlerdir. Ejderhalar Çin’den gelen bir hakanlık simgesi olarak kullanılmıştır. 

Topkapı Sarayı Arz Odası’ndaki baldaken taht üzerindeki kalem işi süslemelerinde 

de ejderha kullanılmıştır.  

 

Hansaray’daki İlk Avluya bakan cephede yer alan aynalı tuğra ise ayrı bir yer 

tutmaktadır. Tuğra aslında padişahın nişan ve alâmeti olmasına rağmen sonradan 

tarikat büyüklerine ve pirlerine geçmiş, bu kişiler padişahlarla yarışa girmişçesine 

süslü gösterişli tuğralar kullanmışlardır.735 

 

Hansaray’daki II. Avlu’ya girişin yapıldığı “II. Kapı” yuvarlak kemerli bir geçitle 

sağlanmaktadır. (Resim 203) Her iki tarafında birer taş kemeri bulunan kapı, II. 

Avlu’nun etrafındaki yapıları ikiye ayırmaktadır. Kuzey tarafında birkaç merdiven ile 

kuzey kanattaki mekânlara ulaşılır, güney tarafında ise Divanhane ve önünde revaklı 

sofa bulunmaktadır. II. Kapı’nın tavanında günümüzde yeni tarihli olmasına rağmen 

basit bir ahşap göbek, Topkapı Sarayı’ndaki Bâbu's-selâm’ın girişinin önündeki avlu 

revak tavanı altında olduğu gibi benzer şekildedir. Girişin güney duvarında, Has 

Bahçe’ye açılan altıgen bir pencere bulunmaktadır. II. Kapı’nın I. Avluya bakan 

cephesinde kemerin iki yanında sivri kemerli birer niş mevcuttur. Bunlardan 

kuzeydeki niş küçük, güneydeki ise daha büyük tutulmuştur. 736 Bu giriş cephesi, dış 

görünümüyle Topkapı Sarayı’ndaki Bâb-ı Hümâyûn’un daha küçük boyutlarda ve üst 

                                                            
733 Nicole Kançal Ferrari, a.g.e., s. 141, 143. 
734Nicole Kançal Ferrari, a.e., s. 143; Malik Aksel, Religious Pictures in Turkish Art, 
İstanbul, Elif Yayınları, 1967, s. 130. 

735 Kançal Ferrari, a.g.e., s. 143. 
736 Kançal Ferrari, a.e., s. 161 - 162. 
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katındaki pencereli köşk görünümüyle giriş cephesinin yakın bir benzeridir. Girişi, 

Bab-ı Hümâyûn’daki gibi eyvan biçimindedir.  

 

Kapı kemerinin ortasında orijinal olması muhtemel tek süsleme olarak bir gül bezek 

göze çarpar. Kemerin alt tarafından sıva altında bazı kalem işleri mevcuttur. 

 

Bu girişin orijinal hali hakkında kesin bir şey söylenmesi zor olmasına rağmen giriş 

ile ilgili bilinen tek kaynak olan bir İngiliz seyyahın 1811 tarihlerinde aktardığı 

anılarında737 girişin tek kişiye geçiş sağlayacak kadar dar yapılmış olduğu ve hanın 

bu kapıya inen özel bir merdiveni olduğudur. Hanın özel mekânlardan girişe 

doğrudan bir bağlantısı bulunuyordu.738  

 

Sarayın I. Avlu’ya bakan Kuzeybatı Kanadı’nda cephenin üst katında toplam on üç 

çift penceresi ve iki katlı olan kafesli bir çıkma bulunmaktadır. Bu önemli mekânda 

Han ve saray erkânı Topkapı Sarayı’ndaki Bâb-ı Hümâyûn’da olduğu gibi buradan I. 

Avlu’yu rahatlıkla seyredebilme imkânına sahip olduğu anlaşılmaktadır. 

 

Sarayın kuzeybatı kanadındaki kapıları hizmet bölümlerinde var olmayan önemli bir 

bezeme eklenmiş, kapı sövelerinin tepeliklerinde her kapıda ikişer tane olmak üzere 

peyzaj tasvirleri bulunan kasetler yerleştirilmiştir. Yağlı boya ile yapılmış bu 

tasvirlerde çeşit çeşit manzaralar bulunur. Birbirine çok benzeyen bu peyzajlarda 

tasvir edilen konular arasında deniz kıyıları, kayalar, harabeler, kuleler, gün batımı, 

köşkler vs. görülmektedir. XIX. yüzyılda bütün Avrupa saraylarında moda olan ve 

“Pitoresk resimler” olarak adlandırılan romantik peyzaj resimleri ile ilgili olarak 

buradaki tasvirlerin üslûbu ve tarihleri hakkında kesin bir şey söylemek tam olarak 

mümkün olmasa da, XVIII. yüzyılda Anadolu’da da yaygınlaşan naif bir peyzaj resmi 

                                                            
737Kançal Ferrari, a.e., s. 162; “Clarke, sarayı, mekânları Ruslar tarafından çok fazla tahribe 

uğramadan önce gezmiş ve sarayın daha sonra yıkılan binaları hakkında değerli bilgi 
aktarmış olan..” kaynak için Bkz.: Clarke, a.g.e., s.383.  

738 Kançal Ferrari, a.g.e., s. 162. 
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anlayışının bu resimlerde kullanıldığını söylemek mümkündür.739 Bu peyzaj 

görünümlerinin benzer, hemen hemen aynı sayılabilecek örnekleri de Topkapı 

Sarayı’ndaki Bâbu's-saâde’deki sayvanın iç kısımlarında ve giriş kısmının üst 

bölümlerinde yer alan peyzajlarda bulunmaktadır. 

 

Sarayın Kabul Odası’ndan sarayın diğer bölümlerine açılan kapılarda 

manzara resimleri yerine daha sade Ampir stilinde yapılmış şemseler 

mevcuttur. Bu kapıların arkasında bulunan bir odanın Hanlık döneminden 

kalma süslemesi günümüze gelebilmiştir. Kabul Odası ve Divanhane 

arasında yer alan ve sarayın Kuzeybatı Kanadının taşlık etrafındaki ikinci 

kattaki mekânlara geçit sağlayan bu odada zengin süslemeli bir ocak vardır. 

Bu ocak Hanlık döneminden kalmıştır ve değişik bir süslemeye sahiptir. 

Ocağın üstündeki yaşmak, etrafındaki çerçevesi ile beraber bir bütünlük 

sergilemektedir. Bu çerçeve göz yanıltma etkisi doğuracak şekilde iki tarafta 

başlıklı sütunlar içinde üç boyutlu, hareketli, dalgalı bir kemer-bordürden 

ibarettir. Birkaç yerde mevcudiyetini koruyabilen bordürün esas süslemesi, alt 

taraftaki mermer taklidi bezemedir.  
 

Sarayda Divanhane’nin önünde dört basamak ile çıkılan bir revaklı sofa740 yer 

almaktadır. Bu sofanın üstünde bulunan Kabul Odası, ahşap direkler tarafından 

taşınmaktadır. Bu revaklı girişin aslında altı direkli ve beş kemerli olduğu 

düşünülebilir. Bugün toplam on bir direk mevcuttur. Diğer bir görüşe göre eskiden 

ağaç direkler bütün Divanhane’yi dolaşmaktaydı. Ancak daha sonra ana giriş 

tarafındaki kısım revak haline getirilmiştir. Topkapı Sarayı’nın Arz Odası’nın önünde 

de bulunan bu revaklı giriş kısmından Baron de Tott da bahsetmektedir. 741 

 

Bu revaklı sofadan Divanhane’ye iki giriş vardır. Birincisi üstünde kitabesi 

bulunan ana giriştir. İkincisi bu ana girişin yer aldığı cephenin sağındaki 
                                                            
739 Kançal Ferrari, a.e., s. 166,167. 
740 Kançal Ferrari, a. e., s. 166 - 167; Sedat Hakkı Eldem, Türk Evi II, s. 126. 
741 Kançal Ferrari, a.g.e., s. 166 - 167; Tott, s. 80. 
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batısındaki cephesinde yan girişin önü ile revakın sağ tarafının arasında bir 

kapı ve kemerli, kafesli direklerle sınırlanan küçük bir mekân bulunmaktadır. 

Bu oda XIX. yüzyıldan itibaren revakın kapalı olmasından dolayı bir bekleme 

odası olarak tanımlanmıştır. Bu sebepten elçilerin Divana çağrılmadan önce 

Topkapı Sarayı’nın divanhanesi önündeki revaktaki gibi bir bekleme yeri 

işlevi niteliğinde olması muhtemeldir. Topkapı Sarayı divanhanesi aynı 

zamanda ziyafet için de kullanılmıştır.  
 

Hansaray Divanhanesi dörtgen, kâgir bir mekân olup, dört kapısı bulunmaktadır. Bu 

dört kapıdan II. Avlu’dan Divan’a girişi sağlayan önünde revak olan ve üstünde 

kitabesi olan yuvarlak kemerli ana kapının, iç - dışbükey üçlü kaval silmeden oluşan 

bir çerçevesi vardır. Çerçevenin üst tarafında yerli kireç taşından bir kitabesi 

bulunur. İki dışbükey silmeden oluşan çift kuşatma kemerinin dış silmesi; kemer ve 

köşelikler oluşturmakta, kemer de kilit taşı üzerinde dairevi bir düğüm meydana 

getirmektedir. Kemerin köşeliklerinde birer gülbezek yerleştirilmiştir. 742 II. Selâmet 

Geray Han’ın saray tamiratı için Osmanlı’dan yardım isteği ve bu istek üzerine 

malzeme ve bir hassa mimar gönderildiği bilinmektedir.743 Böylece başkentte klâsik 

ve Batılılaşma dönemi arasında hakîm olan üslûp, Hansaray’a girmiş olabilir. 

 

Hansaray’daki tek bir mekândan ibaret olan divanhane, daha çok Osmanlı 

saraylarında rastlanan Arz Odası ile benzerlik göstermektedir. Osmanlı sarayında 

Divanhane ve Arz Odası iki ayrı mekân olarak tasarlanmıştır. Hansaray’da ise, 

sarayın ikinci avlusunda yer alan Divanhane’nin aynı zamanda bir Arz Odası olduğu 

kabul edilebilir. Kırım Hanlığı’nda devlet teşrifatı ve teşkilâtı Osmanlı’nınki kadar 

ayrıntılı olmayıp çok daha sadedir ve muhtemelen bu sebepten iki ayrı mekâna 

gerek duyulmamıştır.744 

 

                                                            
742 Kançal Ferrari, a.g.e., s. 171.  
743 Kançal Ferrari, a. e., s. 171;  Bkz.: BOA Belgeler 3-6. 
744 Kançal Ferrari, a. e., s. 179. 
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Edirne ve Topkapı saraylarında yer alan arz odaları, müstakil, dörtgen, sakıflı 

revaklarla kuşatılmış yapılardır. Topkapı Sarayı’nda Fatih dönemindeki eski 

divanhanenin Divan Avlusu’na bakan giriş tarafında beş gözlü bir medhal 

bulunmakta idi. Hansaray’daki Divanhane’nin önündeki direkliğin de aslında beş 

gözlü olması muhtemeldir. Topkapı Sarayı’ndaki Arz Odası gibi bir kubbe ile örtülü 

olması da mümkündür.745 

 

Mannstein’ın hatıralarında746 Kırım Hansaray’daki divanhane hakkında 

söylediklerine göre: burada iki katlı bir yapı söz konusudur. Alt mekânın ortasında bir 

havuz bulunmaktadır. Üst mekân ise lâcivert ve yaldız boyalı bir kubbeye sahiptir. 

Topkapı Sarayı’ndaki Arz Odası’nın ahşap kubbesi de aynı renklerde idi.747 Arz 

Odası’nın kozmolojik simgeselliğinden bahsedilmektedir burada. Özellikle Arel, 

Osmanlı mekân anlayışını incelerken otağ ile Osmanlı odası arasındaki ilişkiyi 

vurgulamaktadır.748 Arel’in bahsettiğine göre, Osmanlı odasında rastlanan “seki 

üstü” ve “seki altı” kavramları otağ geleneğinden gelen hiyerarşik bir düzendir. Bu 

düzende seki üstü, tavan göbeği veya kubbe ile çadır; seki altı ile otağ ve çevre 

arasındaki bir geçme mekânı olan çadır önü simgelenmektedir. Esin ise Osmanlı 

Otağ-ı Hümayunu ile Arz Odası arasındaki ilişkiyi vurgulamıştır.749 

 

Bir diğer kaynakta ise; Plano Carpini’de, XIII. yüzyılda Moğol Hanı’nın çadırını tarif 

etmiştir. Bu çadırın etrafında bir çit, bu çitin içinde de iki kapı bulunuyordu. Büyük 

simgesel bir önem taşıyan bu iki kapının bir tanesi hakanın kapısı idi ve sadece 

onun tarafından kullanılabiliyordu. Hakana ait kapının simgesel ve manevi değeri o 

kadar büyük idi ki, hakan dışında hiç kimse tarafından kullanılması mümkün 

olmadığından bu kapının bekçisi bile yoktu. Diğer kapı ise muhafızlar tarafından sıkı 

bir şekilde kontrol ediliyor ve bu kapıdan girmek isteyen her kimse dövülüyordu. Bu 

                                                            
745 Kançal Ferrari, a. e., s. 179. 
746 Kançal Ferrari, a. e., s. 180; Bkz.: Tez bölümü 3.1 ve Ek 1. 
747 Kançal Ferrari, a. e., s. 180; Gülru Necipoğlu, Arts Orientali XX, The Gaze in Ottoman 

An Munghal Palaces, İstanbul, 1989, s. 100: “The wooden dome inside the audience 
halla was decorated with gold stars over an ultramarine bacground...” 

748 Ayda Arel, Osmanlı Konut Geleneğinde Tarihsel Sorunlar, İstanbul, 1999, s. 45. 
749 Emel Esin’den nakleden Ayda Arel, a.e., s.28-29; Kançal Ferrari, a.g.e., s. 180. 
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sebepten bizim için burada önemli olan Kapılar, Osmanlılarda olduğu gibi Türk-

Moğol kültüründe de manevi açıdan büyük önem taşımakta ve sadece hükümdar 

tarafından kullanılan bazı önemli kapılar bulunduğu750 anlaşılmaktadır. Buradan 

hareketle Divanhane’nin iç mekânında yer alan korkulukların ve kapı sövesinin 

çadırın etrafındaki çit ve kapının simgesi olması, bir ihtimal teşkil edebilir.751 

 

Nicole Kançal’ın tezinde Hansaray arşivinde bulunan ve 1912 senesinde yapılmış 

bir inceleme sondajındaki çalışmaları gösteren üç fotoğraftan bir duvar resmindeki752 

tasvirde bir benekli pars bulunduğu görülmektedir. Sadece gövdesinin arka tarafı 

görülen bu parsın ne zaman ve hangi amaçla buraya resmedildiği bilinmemekle 

birlikte bu tasvirin hanı simgelemiş olması veya hanı kötülüklerden koruyan bir tılsım 

da olabileceği muhtemeldir. Ayrıca bu şekilde hanın pars kadar kuvvetli olabileceğini 

de anlatmak istemiş olabilir. Topkapı Sarayı’ndaki Arz Odası’nda da, padişahın 

gücünü simgelemek amacıyla pars (leopar) postlarına yer verildiği bilinmektedir. 753 

 

Divanhane’nin saray düzeni içindeki yerinin Edirne ve Topkapı Saraylarındaki 

divanhanelerin pozisyonuna yakın olduğu görülmektedir. Topkapı Sarayı’nın Fatih 

dönemindeki eski Divanhanesi, üçüncü avluya açılan Bâbu's-saâde’nin hemen 

solunda idi. Bâbu's-saâde’nin arkasında ise Arz Odası yer almaktadır. Bâbu's-

                                                            
750 Johann de Plano Carpini, Carpin, Johann De Plano (Plano Carpino): Histoire Des 

Mongols, Paris, Adrien-Maisonneuve, 1965, s. 118-119: “(Güyük’ün) Çadırı(nı) çevreleyen 
tahta çite iki büyük kapı yapılmıştı Bu kapılardan biri sadece hakanın giriş ve çıkışı için 
tahsis edilmişti. Bu kapıyı kullanmaya hiç kimsenin cesaret edemeyeceğini bildiklerinden 
dolayı, muhafız koymamışlardı. İkinci kapı ise kurultay üyelerine ayrılmıştı ve bu kapıda 
kılıçlı ve yaylı muhafızlar vardı. Görevi olmadığı halde çadıra yaklaşanları muhafızlar 
yakalayıp dövüyorlardı. Kaçanların arkalarından ise uçları sivri olmayan oklar 
fırlatıyorlardı.” diye bahsetmektedir. 

751 “Bazı hükümdar çadırları ahşap bir kapıya sahip idiler.” Bkz.: Sheila S. Blair, “Saray”, EI2 , 
s. 45: “... These tents made fitting palaces for rulers: a trellis tent that belonged to the Ak 
Koyunlu ruler UZUN Hasan (857-82/? 1453-78) had a wooden door painted in red and 
blue with scenes of fighting easts an was covered with blue cloth and trimmed with red 
silk.” 

752 Nicole Kançal-Ferrari, a.g.e., s. 181; Bugün yok olan bu duvar resmi, Divanhane’ye açılan 
bir kapının yanında bulunuyordu. Metin ve fotoğraflardan tam yeri anlaşılamayan ve 
muhtemelen Divanhane’nin arka yan kapısının yanında yer alan bu duvar resminin, önüne 
yapılan balkon tarafından kısmen kapatıldığı düşünülmektedir. 

753 Gülru Necipoğlu, a.g.e., s. 98; Nicole Kançal-Ferrari, a.g.e., s. 180 - 181. 
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saâde’deki mekân düzeninin bir çadır düzeninden ortaya çıktığı bilinmektedir. 

Padişahın kendisi belli günler, resmi törenler ve bayramlarda Bâbu's-saâde’nin 

önünde taht üstünde otururdu. Bu sebepten Bâbu's-saâde büyük bir simgesellik 

taşımakta idi. Hansaray’daki Divanhane’nin sağındaki Demir Kapı’nın da Bâbu's-

saâde’ye tekabül ettiği düşünülebilir. Bu benzerlik hanın divanı veya kabul düzeni 

için “Bâbu's-saâde” teriminin kullanıldığının da göstergesidir.754 Demir Kapı’nın 

üstünde de Bâbu's-saâde’de olduğu gibi bir direkli sundurma ve hükümdar alameti 

olan kubbe bulunmaktadır. (Resim 204). Hanın belli törenlerde taht ile Demir 

Kapı’nın önünde oturmuş olduğuna kesin gözü ile bakılabilir.755 Cuma günlerinde bu 

kapı önünde oturmuş olma ihmali bulunmaktadır.  

 

Nicole Kançal’ın tezinde756 “Kapının arkasındaki mekânlar kapının yeri için önem 

taşımamaktadır. Kapının bizzat kendisi bütün simgeselliğiyle önündeki avlu ile 

ilişkilidir. Kapı bir sayeban gibi II. Avlu”nun en önemli unsurudur. Kapının kapı niteliği 

ile beraber hanın taht mekânı olarak da önemi vardır. Bu düzen Topkapı 

Sarayı’ndaki Bâbu'ssaâde’de aynı özellikleri göstermektedir.” denilmektedir. Ancak 

Topkapı Sarayı’nda Bâbu'ssaâde’de’nin arkasındaki mekân elçilerin kabul edildiği 

Arz Odası’dır ve kapının yeri önemlidir. Diğer yandan Bâbu'ssaâde’de’nin açıldığı 

avlu Enderun avlusudur. Bu da Topkapı Sarayı’nda Bâbu'ssaâde’de’nin arkasındaki 

mekânların önemini ortaya koymaktadır. Diğer yandan genel plânı ve teşrifat düzeni 

ile Topkapı Sarayı’nın mimarisini tatbik eden Kırım Hansaray’da da aynı düzeni 

uygulamış olduklarından, Bâbu's-saâde’de’nin karşılığı sayılan Demir kapının 

arkasındaki mekânın da plândan da anlaşılacağı gibi bir Enderun avlusuna açılması 

gerektir.  

 
                                                            
754 “...ol Bak nevcevân İslâm Sultandan ayrılub bâb-ı Saadete yüz süre geldi...” Baki Bey, 

burada I. Sahib Geray Han’ın huzuruna çıkmak üzere görünüş kapısına 
gelmiştir.”devamındaki bilgi için Bkz.: Nicole Kançal-Ferrari, a.g.e., s. 183.; Tarih-i Sahib 
Geray, a.g.e., P5b. 

755 Kırım hanlarının Topkapı Sarayı’ndaki teşrifat hakkında bilgileri vardı, çünkü daha 
sultanlar (Kırım’da “şehzade”) iken Osmanlı Sarayındaki bayram törenlerine katılırlardı. 
Bayram törenlerinde Kırım sultanları Bâbu's-saâde’nin sağında oturmakta ve oturdukları 
yerin az ilerisindeki, kendileri gibi seçkin ve önemli misafirler için tesis edilmiş 
misafirhanede kalmaktaydılar. Bkz. Gülru Necipoğlu, a.g.e., s. 90. Buna istinaden, Kırım 
hanlarının çoğunun, daha gençken Osmanlı Sarayındaki teşrifatı yakından tanıdıklarını 
düşünebiliriz. 

756 Nicole Kançal-Ferrari, a.g.e., s. 183. 
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Diğer yandan kapının simgeselliği ve taht törenlerinin burada yapılması sebebiyle de 

her iki kapının da hükümdarı simgeliyor olması ve taht mekânı olarak simgeselliğinin 

önemi vardır. 

 

Buradaki yerleşim düzeninin bir benzerini ise Moğol döneminde Hindistan’daki 

Fathepur Sikri Sarayı’nda (1569 - 1574) de görmekteyiz. II. Kapı’dan Divanhane’ye 

ve Demir Kapı’ya (III. Kapı) ise düz olarak değil de şaşırtan açılardan ulaşılmasının 

hükümdara ulaşma çabasındaki çeşitli zorluklar ve hükümdarın büyüklüğünün 

ifadesi olarak görülmektedir. 757 

 

Han Saray’daki Demir Kapı (III. Kapı) ise II. Avlu’da, Divanhane girişinin sağında yer 

almaktadır. Yekaterina zamanında Demir kapının üstüne çift başlı bir kartal 

konulmuştu. Daha sonra sarayın girişinde bir sütun üstüne yerleştirilen bu kartal 

1820 itibariyle hâlâ aynı yerde duruyordu. 758  

 

Kırım’da Dombrovskiy halkın anlattığı rivayetlere dayanarak Demir Kapı’nın 

Salacık’taki eski saraydan getirilmiş olabileceğini belirtmiştir. Ancak kesin bir şey 

yoktur. Kapı ve üstündeki kitabe II. Avlu’da yer almakta ve bu avlunun en görkemli 

unsurunu teşkil etmektedir.759 

 

Demir Kapı iki ahşap sütuna oturtulan bir sundurmanın arkasına yerleştirilmiştir. 

Sundurmanın üstünde küçük bir gözetleme kulesi bulunmaktadır. Kapının 

sundurması, XVIII. yüzyıla aittir. Kapının o dönemde Topkapı Sarayı’ndaki 

Bâbu'ssaâde gibi çadır mimarisinden etkilenerek sabit bir sayeban-sundurmaya 

                                                            
757 A. Volwahsen, H. Stierlin; Islamic India, Laussanne, Benedikt Taschen verlag, y.y., t.y., 

s. 133: “Court of Public Audience, or Divai “Am.. The raised throne-pavilion of the emperor 
is set in an axis of the court; the entrance to the curt is not located on this axis, so that it 
was impossible for the emperor’s subjects to draw near to him directly,; instead they had to 
approach the throne from one side, an attitude of humility. This is reminiscent of the 
ancient Oriental custom whereby on did not enter a house or a court directly but by an 
entrance set at an angle.” ; Nicole Kançal-Ferrari, a.g.e., s. 183. 

758 Nicole Kançal-Ferrari, a.e., s. 184. 
759 Nicole Kançal-Ferrari, a.e., s. 185. 
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kavuştuğu düşünülebilir. Üstündeki kuleciğin tarihi bilinmiyorsa da hem kubbe, hem 

kule niteliğinde bir hükümdarlık simgesi olduğu kesindir.760 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
760 Nicole Kançal-Ferrari, a.e., s. 189. 
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3.1.2. Tanzimat Dönemi Saraylarının Kapıları  

 

Tanzimat’ın ilanı ile başlayan Sultan Abdülmecit Dönemi (1839-1861), Osmanlı 

toprakları üzerinde yaşayanların yeni haklar elde ettikleri ve XIX. yüzyıl ortalarında 

sivil mimariye bir takım simgeler yüklendiği bir dönemdir. Tanzimat ileri gelenleri 

tarafından da teşvik edilen, yitirilmiş olan imparatorluk ihtişamı yeniden yaratılmaya 

çalışılırken, özellikle sivil mimaride gösterişli yapılar yapılmıştır. Bu dönemde 

Dolmabahçe Sarayı da761 Avrupa’daki sarayların kralın ve devletin gücünü 

simgelediği gibi, Padişahın ve imparatorluğun ihtişamını simgeleyen bir yapı olarak 

inşa edilmiştir. 1842-1843’de yapımına başlanan saray 1856’da tamamlanmıştır.762 

 

Sarayın özellikle Hazine-i Hassa ve saltanat kapılarındaki, Selçuklu taç kapıları 

görünümü ile kapıların iki yanında cephede yer alan çifte kuleli cephelerinin 

özellikleri dikkati çekmektedir. Büyük boyutlardaki Muayede Salonu’nun batılı 

görünümüne rağmen, Topkapı Sarayı Hünkâr Sofası’ndan örnek alınan klasik 

kubbeli mimarisi ve iç mekândaki köşe odalı-iç sofalı-düzeni ile Osmanlı sanatının 

özelliklerini koruduğunu göstermektedir.763 Bütün bu özellikleriyle Dolmabahçe 

Sarayı’ndaki uygulamalarının, Osmanlı mimar ve ustalarının Doğulu ve Batılı 

unsurlara getirdikleri özgün bir yorum olarak değerlendirilmiş olduğunu düşünmek 

mümkündür. Batıdaki saraylar gibi simetrik saray düzeni ve cephe tasarımı 

açısından Batıdaki saraylarda görüldüğü gibi karışık süsleme özellikleri ile de 

Rönesans, Barok, Ampir gibi üslupların bir arada bulunduğu “Eklektik” süslemenin 

içinde özellikle Venedik Rönesans’ının süslemeleri yer almakla birlikte Anadolu Türk 

Mimarisi’nin izlerinin de sarayda hala devam ettiği görülmektedir. 

 

                                                            
761 Necla Arslan, “Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Beşiktaş Sahilinde Saray 

Yerleşimi”, Milli Saraylar Sempozyumu, Bildiriler, 15-17 Kasım 1984, İstanbul, 1985, 
(s. 102-113), s. 102.  

762Arslan, a.e., s. 102, 112, 113. 

763Nejdet Gürgen, v.d., 700. Kuruluş Yıldönümünde İstanbul’daki Osmanlı Mimari 
Eserleri, İstanbul Valiliği, İstanbul 2000, s. 181. 
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Diğer Tanzimat dönemi sarayları da aynı düzenlemelerde yatay olarak 

uzunlamasına gelişen, Tanzimat döneminin kâgir Avrupa görünüşlü saraylarındaki 

Ampir ve Eklektik üslûplu kitlelerine ve süslemelerine uymasına rağmen, gerek 

saray kadrosunun mekânlarındaki geleneksel sıralanış, gerekse Osmanlı sahil 

saraylarıyla olan benzerlikleriyle, bütünüyle Avrupa’yı ve Avrupa saraylarını taklit 

eden yapılar değildir. Bu saraylardaki hiyerarşik mekân düzeni sadece batıya 

bağlanamaz. Aynı şema, geleneksel kalıplarda da Topkapı Sarayı’nda görülür. 

Törensel mekânla, üst düzey saray kadrosunun daireleri Divan gibi işlevsel 

mekânların düzenlemesinde geleneksel kalıplar uygulanmıştır. 

 

Dolmabahçe Hasbahçesi’ne Mabeyn Dairesi önünde ve yanında eş görüntülü 

simetrik kuleli ve Roma zafer taklarının ampir görünümlü birer devamı halindeki 

resmi Mabeyn Kapısı’ndan (Resim 181) ve Saltanat Kapılarından girilir.764 Saraydaki 

çok süslü ve kabartmalı olarak anıtsal bir geçiş olarak tasarlanan Sultanın kullandığı 

Saltanat Kapısı’nın765 (Resim 182) yanındaki kuleleri ve kapının genel görünüşü ile 

Topkapı Sarayı’nın Bâbu’sselâm’ından oldukça farklı bir görünüşte olduğu açıktır. 

 

Bahçedeki, sahildeki ve ana kitledeki esas girişler kemerli, sütunlu, alınlıklı antik 

kuruluşlar halinde düzenlenerek batılı eksen anlayışında yapılmış, iç tasarımda ise 

Mabeyn Dairesi ilk olarak altında “Medhal Sofası”, üst katında “Süfera Salonu” 

olarak kullanılan birer eyvanlı iç sofa ile başlaması, bu sofaların çevresindeki zemin 

katta vükela ve sadrazam odaları ile üst katındaki sefir kabul odaları geleneksel 

şemadaki sarayların sembolik birimleri olarak sarayın Birun (dış) birimlerindeki gibi 

aslında devlet teşkilâtına yönelik mekânlarıdır. Topkapı Sarayı’ndaki Divan ve 

Sultanın Arz Odası’ndan oluşan selamlık düzeni bir yapıda toplanmıştır. Klâsik 

dönem sarayının arka arkaya dizilmiş olan hiyerarşik avlulularını andıran bu 

düzenin, sultana ve hanedana ait mekânlarını içeren yapısı altı koldan oluşan 

Saltanat Merdiveni Sofası ile başlar. Bu sofa ve Zülvecheyn Sofası çevresinde 

Enderun Mektebi olmasa da kemerli bir kapı düzeniyle, klâsik Bâbu’ssaâde ile 

Enderun kuruluşunu hatırlatan mekânlarda vezirlerin, elçilerin ve şehzadelerin kabul 

                                                            
764 Gürgen, v.d., a.e.,s. 183. 
765 İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı, Fotoğraf Albümleri 

içinde yer alan resimler arasında Dolmabahçe Saltanat Kapısı da bulunmaktadır. 
Dolmabahçe Sarayı-Saltanat Kapısı 90407/1 ve Dolmabahçe Sarayı- Saltanat Kapısı 
90819/46; Dolmabahçe Sarayı-Saltanat Kapısı (İstanbul) 90479/6b, 90486/4; 
Dolmabahçe Sarayı-Saltanat Kapısı (İstanbul) 90751/63-90763/53. 
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edildiği, sultanların selamlık bölümü olarak yapılmıştır. Topkapı Sarayı’ndaki Arz 

Odası’nın karşılığı olan Somaki Oda, geleneksel ise kurumlaşmanın sürdürüldüğünü 

gösterir. Muayede Salonu’nu766 dolanan gizli ve kademeli bir koridorla harem 

kanadına bağlanarak Topkapı Sarayı Altınyol geleneği de bu yapıda devam 

etmektedir. 

 

Dolmabahçe Sarayı’nın görsel malzemeleri içinde İstanbul Üniversitesi Kütüphane 

ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı, Fotoğraf Albümleri içinde yer alan resimler 

bulunmaktadır.767 

 

Çırağan Sarayı (1863-1871) ise gelenekten kopan yapı tarzında, ana yapının anıtsal 

ve zafer takı formunda mermer iki kapıyla caddeye açılan kapılardan Mabeyn 

bahçesine açılan Hünkâr Kapısı ve karşısında tek kemerli görkemli sahil kapısı ile 

Valide Kapısı olarak bilinen görkemli harem bölümü portalinde, Valide Sultan ve 

Sultan’ın hiyerarşik düzenini belirlemiştir.768 Yıldız Sarayı’nda da (1876-1909) 

Padişahın kullandığı Saltanat Kapısı ile Valide Sultan’ın, Harem halkı ile üst düzey 

yöneticiler ve yabancı temsilcilerin kullandığı Valide Kapısı vardır. Batı etkisiyle 

biçimlenen Tanzimat dönemi Saraylarında dikkati çeken, Çırağan ve Yıldız 

Saraylarında da girişin iki yanında beliren saltanat merdivenlerinin ortadaki kapıya 

yönelmesidir. Dolmabahçe Sarayı Saltanat Kapısı’nda da kapının girişinin ulaşıldığı 

yer, bir rampa ile yükselmektedir. Yıldız Sarayı’ndaki Hünkâr Kasrı (Y.T.Ü. Rektörlük 

Binası) iki katlı ve bazı bölümleri kâgir olan yapı Valide Sultan Köşkü veya Hünkâr 

Sofası olarak bilinir. Öne çıkan giriş bölümünün sadeliğinden sonra ihtişamlı 

görünen çift taraflı merdiven holü bulunmaktadır. Yıldız Sarayı’nın dış bahçe veya 

üçüncü avlu olarak bilinen bölümünde yer alan Şale Köşkü’nde (1879-1880), 

diğerlerinden küçük ölçüdeki giriş holünde barok bir merdivenle giriş 

düzenlenmiştir.769 Ancak Dolmabahçe Sarayı’nda diğer bölümlerin kuruluşu devlet 

                                                            
766 İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı, Fotoğraf Albümleri, 

Dolmabahçe Sarayı-Muâyede Salonu, 90407/7-8; Ayrıca Dolmabahçe Sarayı-Elçilik 
Salonu 90407/11. 

767 Dolmabahçe Sarayı (İstanbul) 779-17/6-90667-3-4; Dolmabahçe Sarayı (İstanbul) 
90474/28-90479-90486/20-90508/36a-90509-46-47-90510-9a, 19d.; yine aynı kod ile 
Dolmabahçe Sarayı (İstanbul) 90614-32,56-90615/1; Dolmabahçe Sarayı (İstanbul) 
90751-14,54-64,90-90763/49a; Dolmabahçe Sarayı (İstanbul) 90813/1-90815/41,44-
90817/52-90818/52; Dolmabahçe Sarayı (İstanbul) 91242/1. 

768 Gürgen, v.d., a.e., s. 191. 
769 Gürgen, v.d., a.e.,s. 195. 
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ve Saray yapılarına bağlı olarak imparatorluk karakteri içinde özgün bir şekilde 

gelişmiştir.770 

 

Saray iç ve dış süsleme açısından XVIII. yüzyıl ile belirmeye başlayan batı 

etkilerinin tipik örneklerini göstermektedir. Bu etkilerin görülmeye başladığı ilk 

bölümler Hazine-i Hassa ve Saltanat Kapıları’dır. Barok nitelikler taşımakla birlikte, 

Roma İmparatorluğu’nun simgelerinden olan zafer taklarından da etkiler taşıyan bu 

kapılar, Rokoko ve Ampir özellikli süsleme motifleriyle sarayı dış dünyaya bağlayan 

bu noktalarda Osmanlı İmparatorluğu’nun görkemini vurgulayan bir işlevi de 

taşımaktadırlar.771 

 

Neo-Klasik bir düzenleme içinde Selâmlık bölümü cephelerinde kullanılan antik 

motifler, bordür, pano ve üçgen alınlıklarla sınırlandırılmış süsleme genel olarak 

mimari bütünlüğü bozmayacak biçimde ele alınmıştır. Selâmlık ve Harem bölümleri 

arasında, anıtsal görüntüsüyle hemen dikkati çeken Muayede Salonu ise farklı ve 

daha yoğun bir süsleme anlayışına sahiptir. Bu farklılık imparatorluğun tüm 

görkemini yansıtan bu salonunun, törenlere yönelik işleviyle de ilişkili görülebilir. 772 

 

Dolmabahçe Sarayı, II. Mahmud Dönemi’nden (1809-1839) itibaren isimleri giderek 

daha sık duyulan Balyan Ailesi’nin eseridir. Sarayın yapımı Garabet Balyan’a 

Hazine-i Hassa ve Saltanat Kapısı ile bazı iç mekân uygulamaları Nikagos Balyan’a 

aittir. 

 

Mabeyn Bölümü’nde Sarayın dış dünya ile ilişkisini sağlayan ve girişte karşılaşılan 

bölümü Mabeyn veya Selâmlık bölümüdür. Belgelerde Resmi Daire adı ile anılan 

bu bölümde, Padişahın yabancı elçilerle görüşmeleri üst katta, Süfera Salonu’na 

deniz tarafından bitişik bir odada yapılmaktaydı. İmparatorluğun görkeminin 

                                                            
770 Aygül Ağır, “Palladio ve 19. Yüzyılda İstanbul”, Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi 

Yayını no: 5, İstanbul, 1998, s. 15. 
771 Tez, Dolmabahçe Sarayı, s. 32. 
772 Tez, Dolmabahçe Sarayı, s. 32. 
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olabildiğince verilmeye çalışıldığı ve son derece süslü olan bu oda, kullanılan 

kırmızı renkten dolayı Kırmızı Oda olarak adlandırılmaktaydı. 773 

 

Üst katın adı geçen bu mekânlarından sonra en önemli yeri Zülveçheyn Salonu’dur. 

Padişahın özel ve resmi yaşamının geçtiği mekânları ayıran bu salon, aynı zamanda 

da ramazan aylarında saray halkının toplu namaz kıldıkları bir yerdi. Salon, resmi ve 

özel mekânları birbirinden ayırdığı için “İki Cepheli” anlamına gelen “Zülveçheyn” 

adıyla anılmaktadır.  

 

Tanzimat dönemi saraylarındaki örneğin; Beylerbeyi, Dolmabahçe Saraylarındaki 

kapıların zafer tak-ı formu, bir yandan Bizans zafer takları (Thedosius formu tak) ile 

benzerlikler gösterirken, diğer yandan Batı Saraylarını örnek alırken, yapısındaki 

geleneksel Türk Saraylarının özelliklerini korumaktadır. 

 

Osmanlılarda Tanzimat döneminde yapılan saraylar kâgir, yatay gelişen 

düzende, Batı sarayları görünümünde, Ampir ve eklektik üslûptaki 

süslemelerine rağmen saray kadrosunun mekânlarında geleneksel sıralanış 

ile gerekse Osmanlı sahil saraylarıyla olan benzerlikleriyle tamamen Avrupa 

kaynaklı ve Avrupa Saraylarını yineleyen örnekler değildir. Bu saraylardaki 

aksiyal olarak mekânların yönlendirilmesi ve hiyerarşik mekân düzenlemesi 

Osmanlı’nın geleneksel Saraylarında da gördüğümüz düzeni göstermektedir. 

Aynı şema geleneksel kalıplarda Topkapı Sarayı’nda da görülür. Törensel 

mekânla, üst düzey Saray kadrosunun daireleri Divan gibi işlevsel 

mekânların bulunması eski geleneklere bağlı kalındığını göstermektedir. 
 

 

 

                                                            
773 Tez, Dolmabahçe Sarayı, s. 30. 
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3.2. Diğer Yapılardaki Örnekler 

 

3.2.1. Bâb-ı Alî (Paşa Kapısı)  

Gülhane Parkı’nın aşağısında, Alay Köşkü’nün karşısında bulunan “Bâb-ı Alî 
“denilen yapının kapısıdır.  

 

“Yüksek Kapı”, “Yüce Kapı” anlamına gelen Bâb-ı Alî deyimi, Osmanlı 

döneminin en büyük rütbesi olan “Sadaret” makamı için kullanılmıştır.774 

“Kapı” deyimi Hükümdar sarayından sonra onun mutlak vekili olan 

sadrazamların konutu için de kullanılmış ve bu yapıya “Paşa Kapısı” 

denilmiştir.775 

 

Bâb-ı Alî’nin olduğu yerde Bizans çağında da yapılar vardır. Bunların içinde 

yerinde hangi yapının olduğu bilinmemekle birlikte, Bâb-ı Âlî’nin Cağaloğlu 

yönüne bakan yerlerinde il ya da merkez yönetim birimi olan “Strategion”un 

bulunduğu bilinmektedir. Osmanlı döneminde de burada, hangi binaların 

bulunduğu belli değildir.776 Burası hakkındaki konuşulan bilgiler XVII. yüzyıl 

ortasına aittir. Osmanlı döneminde buradaki ilk bilinen yapı, Sultan I. 

                                                            
774 Çelik Gülersoy-M. Nermin Haksan, Hükûmet Kapısı Bâb-ı Alî, İstanbul 2000, s. 13. 

Osmanlı döneminde Devletin maliyesini yöneten defterdarın Sarayı’na “Defterdar 
Kapısı”, şeyhülislamların oturduğu yere “Fetva Kapısı” ve “Bâb-ı Fetva” ve yeniçeri 
ağasının oturduğu konağa da “Ağa Kapısı” denilmiştir. Bkz.: Gülersoy - Haksan, a.e., 
s. 13. 

775 M. Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, Cilt I, İstanbul 
1971, s. 137; Osmanlı’nın ilk dönemlerinde “Paşa Kapısı”nın yani sadrazam 
makamının, Saraydaki Divan-ı Hümayun kadar önemi yoktu. Sadrazamlar kendi 
saraylarında da XVII. yüzyıldan itibaren, haftanın dört günü “İkindi Divanı” yapmaya 
başlamışlardır. Ancak Vezir-i Âzamlık makamının, Bâb-ı Âli, Bâb-ı Âsâfî gibi isimler 
verilerek, kendi başına yani Sadrazamların tayini ve azli ile yer değiştirmeyerek, bir 
yerde duran ve varlığını sürdüren yapılara yerleşmesine kadar, devletin asıl yönetim 
yeri, Topkapı Sarayı ve onun Divan Salonu (Kubbealtı) olmuştur. Ayrıntılı bilgi için 
Bkz.: Pakalın, a.e., s. 137. 

776 Gülersoy - Haksan, a.g.e., s. 15. 
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İbrahim’in (saltanatı 1640-1648) Sadrazamı Kemankeş Kara Mustafa Paşa’nın 

Sarayı’dır.777 

 

Sadrazam Halil Paşa’nın bugünkü Bâb-ı Âlî alanında ve Alay Köşkü 

karşısında yaptırdığı yukarıda bahsi geçen Sarayı, Sultan IV. Mehmed (1648-

1687) tarafından 1654 yılında Sadrazam Derviş Mehmed Paşa’ya verilmişti. 

Bu tarihten itibaren buradaki yer alan binanın sadrazamların ikametgâhı ile 

aynı zamanda halkın şikâyetlerinin dinlendiği yer olduğu778 görülmektedir. 

1718 tarihinden sonra Sadrazam Damat İbrahim Paşa’nın ise Bâb-ı Âlî’yi 

yeniden kurmuş olduğu anlaşılır. 779 

 

Ancak bugünkü Bâb-ı Âlî’nin girişinin ise 1700’lü yılların ortalarından itibaren 

sürekli yangın geçirdiği görülmektedir.780 1756’ da Sultan III. Osman 

tarafından resmen açılan Bâb-ı Âlî sürekli olarak sadrazamlarının konutlarının 

da olduğu ve devletin resmi olarak yönetildiği merkez olmuştu. Bu dönemde 

Osmanlı Sarayındaki Divan-ı Hümâyun işlevi de azalmıştı. Bâb-ı Âlî yapıları 

1808’de Alemdar olayında, Bâb-ı Alî, üçüncü defa 1826 (1241)de “Vak’a-i 

Hayriye Olayı” denilen Hocapaşa yangınında tekrar yanmıştır. 781 

 

1839’da bir kez daha yanan yapı, 1844’de konut işlevini kaybedip, devletin 

resmî dairesine dönüşmüştür. Serkis Balyan’ın eseri olan uzun yatay binanın 

                                                            
777 Gülersoy - Haksan,a.e., s. 15. 
778 Gülersoy - Haksan, a.e., s. 11. 
779 Gülersoy - Haksan, a.e., s. 163. 
780 “Tarihin kaydettiği ilk Bâb-ı Alî yangını 1152 (1740) tarihindedir. Ancak bu yanan bina, 

bugünkü’ Bâb-ı Alî de değil, Nevşehirli Damad İbrahim Paşa’nın yaptırdığı sarayda 
kurduğu “Bâb-ı Alî”de olmuştur. Konu ile ilgili olan Bâb-ı Âlî’deki ilk yangın ise 1168 (1 
Ekim 1755) yılında Nişancı Bıyıklı Ali Paşa zamanında olmuştur. 1808’de Alemdar 
Mustafa Paşa’ya karşı isyan eden yeniçeriler, Bâb-ı Âlî’nin Alay Köşkü karşısındaki 
Sadaret Kethüdası Odası’nın altını ateşe vermişler, 1775 yangınında ise bina 
tamamen yanmıştır…” Bkz. : Bâb-ı Alî hakkındaki ayrıntılı bilgiler için: Gülersoy - 
Haksan, a.e., s. 163,   

781 Gülersoy - Haksan, a.e., s. 15; Yangın dışında İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve 
Dökümantasyon Daire Başkanlığı, Fotoğraf Albümleri içinde Bab-ı Ali’deki Bir 
bombanın verdiği zararı gösteren bir adet fotoğrafı vardır. Bab-ı Âli, (İstanbul) Bab-ı 
Âli, Bombanın Meydana Getirdiği Hasar; 90514/1-8. 
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Topkapı Sarayı Alay Köşkü’ne bakan 1810 tarihli olan yapı782 çalışma 

konumuz olan ampir üslûplu Bâb-ı Âlî (Paşa Kapısı) olarak incelediğimiz 

kapıdır. Bu yapının üzerinde yer alan kitabesi 1810 tarihlidir. 

 

Yapı Osmanlı dönemine ait pek çok gravürde önündeki saçaklı ve dalgalı 

çatısıyla gösterilmiştir. Ortadaki büyük giriş açıklığının üzerinde dalgalı 

saçağı olan külâhlı sakıfı ve aynı cephe üzerinde iki yanda üzeri dalgalı 

saçaklı gölgeliği olan, küçük niş görünümünde çeşmeleri ile üçlü giriş 

görünümü kazanmış mimarisinde, esas girişin iki yanında üzerinde fener 

bulunan küçük mermer sütunlar, mermer bir giriş cephesi ve en üstte 

dikdörtgen kitabe çerçevesinin üstündeki alınlığında tuğradan oluşan 

mimarisi, yapılan tamirlerle orijinal biçimini yitirmiştir. Çeşmeler ve kapı 

arasında ise giriş cephesinin iki yanında yer alan iki sağır niş cephede 

güçlükle fark edilir. Cephedeki bu görünümüyle Bâb-ı Hümâyûn’u hatırlatan, 

Bâb-ı Hümâyûn’un küçük boyutlarda ve değişmiş karakteriyle benzerliği 

bulunan yapı, Bâb-ı Hümâyûn’da olduğu gibi zafer takı görünümü 

kazanmıştır. Sultandan sonraki Devletin temsilcisi olan Hükümetin resmi 

yönetim birimi olan Bâb-ı Âlî (Paşa Kapısı)’ndaki zafer görünümü devletin 

gücü ve iktidarı ile ilgili ihtişamı ortaya koymaktadır. 

 

Yapının mimari biçiminde ön cephesinde yer alan girlandlar, kurdelalar gibi 

ampir ve barok süslemeleri ve üzerinde konsol biçimli, uzun dikdörtgen 

kitabe panosu, kapının üst kenarı boyunca devam eder. Saçak örtüsünün 

hemen altında yer alan kitabesinin üzerindeki alınlığın ortasında ise bir oval 

madalyon içinde tuğra bulunmaktadır. Ana girişin üzerindeki saçağın küçük 

birer kopyası görünümünde olan yapının iki yanındaki küçük çeşmeler ise 

üzerindeki saçak örtüsü ve tuğralarıyla, mermer yapının bütün cephesi ile 

uyumlu bir beraberlik içinde ortak mimari bir yapı göstermektedir.  

                                                            
782 Nejdet Gürgen - vd., 700. Kuruluş Yıldönümünde İstanbul’daki Osmanlı Mimari 

Eserleri, İstanbul Valiliği, İstanbul 2000, s. 251. “…1878 ve 1911de iki kez yanan Bâb-
ı Âlî’nin orta bölümü yok olmuştur.  Kanatlar iki yarı yapı halinde günümüze kadar 
gelmiştir…” Ayrıca İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dökümantasyon Daire 
Başkanlığı, Fotoğraf Albümleri içinde Bab-ı Ali’nin iki adet fotoğrafı vardır. Bab-ı Âli, 
(İstanbul) 90813/39-90819/51-52. 
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Osmanlı döneminde “Sadârat Olayları” ismini alan törenlerde; kendilerine 

sadrazamlık verilen kişiler tarafından Bâb-ı Alî’de geleneksel bir merasim 

yapılırdı. Sultan Abdülmecid döneminde (1839-1861) ve Osmanlı Sarayı’nın 

Dolmabahçe’ye naklinden itibaren, bu törenlerin yapıldığı yer Sirkeci’den 

başlayıp, Bâb-ı Alî’nin büyük salonunda “Hatt-ı Hümayûn” okunmasıyla 

sona ererdi.783 

 

Osmanlılarda Divan-ı Hümâyun çavuşlarının, alay çavuşlarının, bayramlarda 

sadrazamların saraydaki bayram tebriklerinin ardından Paşa Kapısı’nda 

yapılan tören ve kutlamalar sırasında da sadrazamı alkışladıkları 

görülmektedir. 784 

 

Bayramlarda İstanbul’da bulunan vezirler bayram tebriki için kallavi denilen 

bir çeşit kavuk giyer ve mevsimine göre samur kürk veya sof ferace giyip, 

özel eyerle eyerlenmiş atlarına binerek sadrazamın sarayına gelirlerdi. Kapı 

halkı denilen grup, onları merdiven başında karşılardı. Kapıcılar kethüdası ve 

Selam ağası binek taşına inip koltuklarına girerler, önlerindeki kapı halkı ile 

birlikte Arz Odası’na gelirlerdi. Burada sadrazam, odanın ortasında vezirleri 

karşılar. Herkes yerine geçtiğinde ise karşılayıcılar etek öpüp dışarı 

çıkarlardı. Bir süre sohbet edilip, gülsuyu ve buhur ikramından sonra dönüşte 

karşılandıkları yere kadar uğurlanırlardı.785 

 

Paşa Kapısı’nda yapılan resmi bir devlet töreni de kapıya sadrazam 

tuğlarının dikilmesiydi. Bunun anlamı ise savaş ve seferberlik ilânı olarak 

bilinirdi.786 

                                                            
783 Gülersoy - Haksan, a.e., s. 185. 
784 Gülersoy - Haksan, a.e., s. 15. 
785 Gülersoy-Haksan, a.e., s. 136. 
786 Gülersoy-Haksan, a.e., s. 136, 150. 1182; Ayrıntılı bilgi için Bkz.: Gülersoy - Haksan, 

a.e., s. 150. “…Zilkadesi’nin 8. günü (16 Mart 1769) Sadrazam Yağlıkçı-Zâde Mehmed 
Emin Paşa’nın tuğları Bâb-ı Alî’nin kapısına dikilmiş ve bir gün sonra da Yeniçerilere 
kıst ülûfeleri (maaşlarının bir kısmı) verilmişti. Bu Lehistan’ı (Polonya’yı) himaye için 
Rusya’ya karşı açılıyordu…” 
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Hünkâr tarafından Mekke’ye yıllık armağanları götüren Sürre Alayı’nda da 

törenlerin başladığı yer Bâb-ı Alî idi. Sürre Emini olacak kişiye hilâtı önce 

Bâb-ı Alî’ de giydiriliyor, sonra alayla Saraya gidiliyordu. Daha sonra Sarayda 

Sultanın huzuruna çıkılırdı ve yapılan törenlere Sadrazam da katılırdı.787 

 

Osmanlı toplumunda asıl ve tek güç sahibi Sultan idi. Bu gücün göstergesi 

olan yer ise Sultanın oturduğu saraydı. Sultanın sarayında belli günlerde 

hükümet toplantısı yapılıyor ve buna sadrazam başkanlık ediyordu. Ancak bu 

görüşmeler, kafes arkasından görüşmeleri izleyen hükümdarın gözü önünde 

ve gölgesi altında yapılmaktaydı. 

 

Hükümdarın kendi mührünü vererek yetkili kıldığı kişi olan sadrazam, gücünü 

Sultandan alıyordu, buna rağmen yetkileri sınırlıydı. Sadrazam bir kısım 

“ikincil” işleri, kendi özel konutundaki toplantılarda çözümleyebiliyordu. Ancak 

onun yetkisinde tek söz sahibi, saltanatın yöneticisi her zaman sultandı. 

Yetki sahibi her zaman padişahtı. 

 

Bâb-ı Âlî halkın umut beklediği, dertlerini anlattığı, halkı mutlu ya da mutsuz 

edecek olan kararların çıktığı önemli bir kapıydı. Diğer yandan burası devlet 

büyüklerinin de bütün görkemleriyle kullandığı büyük görkemli bir kapı 

olmuştur. Bu önemli yapının zafer taklarını hatırlatan görünümü ile Bâb-ı 

Hümâyûn’un yapısına benzer biçimde, önemli haberlerin duyurulduğu, 

sultandan sonra gelen en önemli kişi olan Sadrazamın ve devlet yapısının 

gücünü simgeleyen mimarisini gösteren bir görünümü vardır. 

 

Bâb-ı Alî’nin önündeki saçak süslemesi çadır ya da kiborion biçimli yapısıyla 

Bâbu’ssaâde’nin önündeki baldakinli saçak süslemesini hatırlatan mimarisi 

                                                            
787 Gülersoy - Haksan, a.e., s.153. 
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yanında girişinin yanındaki sağır nişleriyle küçük bir mimari benzerliği içinde 

Bâb-ı Hümâyûn’a benzer özellikleri gösterir. 

 

Sonuç olarak Barok tarzındaki sayeban görünümlü üst örtüsü ile zafer takı 

düzenindeki mimari yapısıyla Bâb-ı Âli aynı zamanda sadrazamı ve onun 

hükümette odaklanan mevkini ifade eden anıtsal bir yapıya sahiptir. 

Bâbu’ssaâde ile Bâb-ı Hümâyûn’un özelliklerini hatırlatan özellikleri ile bir 

yönetim binasını yansıtmaktadır. 
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3.2.2. Beyazıt’daki Bab-ı Seraskeri Kapısı  

 
Bab-ı Seraskeri kapısı, Beyazıt Meydanında, günümüzde İstanbul Üniversitesi’nin 

kapısının olduğu yerdeki kapıydı. 

 

Tarihçe 

 

Yeniçeri Teşkilâtını kaldırdıktan sonra Sultan II. Mahmud (1809-1839), Fatih Sultan 

Mehmed’in kurduğu Beyazıt’taki Eski Saray‘da Serasker Dairesi yapmış, bir müddet 

bu kasırlarda ve ona bağlı yapılarında oturan Serasker paşalar için, Sultan 

Abdülaziz’de 1870 yılında bugünkü büyük binayı inşa ettirmiştir. Osmanlı Harbiye 

Nezareti olarak kullanılan bina, sonradan İstanbul Dâr’ül-fünûn’a tahsis edilmiş ve 

Darülfünun Üniversitesi olmuştur. 788 

 

Eski Saray’daki küçük pazar üstünde eski Yeniçeri Ağası kapısı denilen 

“Bâb-ı Serâskerî” şimdiki Üniversite kuzey sınırı üzerinde bir sed duvarı 

yaparak sahayı küçültmüştür.789 

 
Saray 1617 Kanuni devrinde bir yangın geçirmiş ve mimar Sinan Saray-ı Atik’i 

yeniden yapmıştır.790 

 

Sultan II. Bayezid (1481-1512) tarafından Bâb-ı Ali’nin soğuk çeşme kapısına 

benzeyen geniş saçaklı bir giriş de buraya ilave edilmişti. Sultan II. Mahmut devrine 

(1809 - 1839) kadar çeşitli onarımlar geçirmiş olan yapıya, II Mahmut devrinde Bab-ı 

Serâskerî inşa edilmiş, sonra da İstanbul Üniversitesi yapılmış eski binadan bir eser 

kalmamıştır.  

                                                            
788 N. Gürgen v.d, 700. Kuruluş Yıldönümünde İstanbul’daki Osmanlı Mimari Eserleri, 

İstanbul Valiliği, İstanbul, 2000, s. 227 

789 M. Çağatay Uluçay, Harem II,  Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, VII. Seri, 1971, s. 2. 
790 Uluçay, a.e., s. 2. 
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Sultan II. Mahmud (1809- 1839) yeniçerileri kaldırdıktan sonra yıkılan kışlaları yerine 

Eski sarayı, Serasker kapısı olarak yeni ordusuna terk etmiş ve burada oturanları ise 

Topkapı Sarayı’na taşınmışlardı. 

 

Sultan Abdülaziz zamanında (1861 - 1876) Bab-ı Seraskeri denilen Harbiye Nezareti 

olarak kullanıldıktan sonra, binalar Cumhuriyet döneminde de İstanbul 

Üniversitesi’ne verilmiştir. Şimdiki Üniversitenin girişinde önüne üç gözlü bir zafer 

takı yapılmış ve buna “Tak Kapı” ya da “Taht Kapı” ismi verilmiştir.791 

 

Görsel Belge ve Kitabe 

Beyazıt’taki Eski Saray Bâb-ı Seraskeri denilen Harbiye Nezareti yapıldığını 

gösterir gravürler ve resimler mevcuttur.792 

 

 
Mimarisi ve Mimari Süslemesi 
Eski çizim ve resimlerde yapının Endülüs kemerli, saçaklı kapı görünümlü bir 

üst örtüsü olduğu görülmektedir. Girişin üzerinde de belli belirsiz bir Arapça 

kitabeli yazı mevcuttur. Saçaklı üst örtüsü Edirne Sarayı’ ndaki Bâbu’ssaâde 

ve Topkapı Sarayı‘ndaki Bâbu’ssaâde önündeki saçak örtüsü ile benzerlik 

gösterir.  

                                                            
791 Celal Esad Arseven, Sanat Ansiklopedisi, Cilt II, s. 1018. Bu kemer, İstanbul’da 

Bizanslılar tarafından yapılan, Topkapı’dan gelen ve Ayasofya’ya giden büyük caddenin 
Beyazıt Meydanı’nda, Simkeşhane’nin bulunduğu yerde büyük bir zafer kemerinin benzeri 
olarak yapılmıştı. Seferden dönen ordu, Yedikule’deki Altın Kapı’dan girerek buradan 
geçerek Ayasofya’ya ve bunun yanındaki saraya kadar gidiyordu. Harap olarak yıkılan bu 
kemer üzerine Osmanlılar tarafından Simkeşhane yapılmıştır. 

792 İstanbul Panoraması, Österreichische, Nationalbibliothek, Cod8626’ında Eski Saray ve 
duvarları görülmektedir. (Bkz.: Nurhan Atasoy, Hasbahçe: Osmanlı Kültüründe Bahçe ve 
Çiçek, İstanbul, Mas matbaacılık, 2002, s. 228; Eski Saray, Matrakçı Nasuh’un İstanbul 
tasvirinden ayrıntı.(Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn, İ.Ü. T5964, 8b.) Bkz.: Atasoy, a.e., s. 
229; İstanbul tasvirinde Eski Saray’ı gösteren ayrıntı, (Hünername I, TSMK, H. 1523, 
y.158b-159a.) Bkz.:Atasoy, a.e., s. 231; Eski Saray, (Cornelius Loos’un resmi, 1710. The 
Museum of Fine Arts, Stockholm, THC9116 kat.nr.3c.) Bkz. Atasoy, a.e., s. 234. 
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İşlev 
 

Eski minyatürlerde Beyazıt’taki eski Saray’da çeşitli merasimler ve bayram 

törenleri yapıldığı bilinmektedir. Beyazıt’daki Harbiye nezaretinde padişah ve 

şehzadeler için merasim köşkleri bulunmaktaydı.793 
 

Yeni padişah cülûsunda validesini buradan merasimle alır, yeni saraya götürürdü. 

Yeni sarayın yapılmasından sonra bu sarayda yalnız ölen hükümdarların valideleri, 

kadınları otururlardı. Yeni tahta çıkan hükümdarın validesi cülustan sonra merasimle 

yeni saraya taşınırdı. Hükümdarlar da bayramlarda ve senenin diğer bazı günleri 

Eski Saraya giderlerdi. 794 

 

 
Mimari Sembolizm 
 

Mimarisindeki saçaklı, sayebanlı çadır görünümü dalgalı çatısı, 

Babu’ssaâde’yi hatırlatmaktadır. Yerindeki bugünkü kapının mimari 

fonksiyonu değişmiştir. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                            
793 Arseven, a.e., s. 1018. 
794 Uluçay, a.e., s. 2. 
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3.3. Cumhurbaşkanlığı Köşkü 
 

3.3.1. Başyaverlik Binası  
 

Cumhurbaşkanlığı Köşkü içindeki Başyaverlik binası yapım tarihine ilişkin 

kesin bir bilgi olmamakla birlikte, kimi kayıtlarda 1922 tarihinde yapılmıştır. 

Ancak 1924 yılın ilişkin bir anı kitabında ise “Yaverân Binası” olarak belirtilen 

bir fotoğrafta yer alan binanın bugünkü bina ile arasında bir ilişki 

bulunmamaktadır. Tek katlı kagir bir bina olan Başyaverlik binasının birçok 

onarım ve restorasyon geçirdiği görülmektedir.795  

 

Binanın arkasındaki bir taşlıkta 1928 tarihi yazılıdır. Bu köşkün cephesindeki 

giriş üç kemerli bir olarak öne taşkın bir görünümde düzenlenmiş olup, 

üstündeki çatının sayebanı hatırlatan görünümü Bâbu’ssaâde ile benzerlik 

göstermektedir. Yanlardaki kemerli nişleri ve ortadaki kemerli girişi ile ve 

çatıdaki uzun bacaları ile de Bâb-ı Hümâyûn’un eski gravürlerdeki çatısını 

hatırlatmaktadır.  

 

Günümüzün modernize edilmiş yapısıyla devletin yönetim merkezinin 

geçmişten gelen izlerini taşıyan binada bir köşk görünümü kapı ile 

bütünleşmiştir. 

 

 
 
 
 
 
 

                                                            
795 http://www.cankaya.gov.tr/tr_html/basyaverlik.htm, Başyaverlik Binası. 
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3.3.2. Müze Köşk’ün Girişi  
 

 
"Kasapoğlu Köşkü" olarak bilinen bugünkü "Müze Köşk", 1921 yılında 

Ankaralıların Atatürk’e armağan ettiği bir köşktür.796 Köşk'ün alt katında 

bulunan ve sonradan kaldırılan fıskiyeli havuzun kurnasına eski harflerle 

kazınmış 1876 tarihinin binanın yapım yılı olduğu sanılmaktadır. 

 

İki katlı özel bir yapı olan Müze Köşk, Atatürk tarafından, 1932 yılına kadar, 

hem ikametgâh, hem de çalışma amaçlı olarak kullanılmıştır. 1924 ve 1926 

yıllarında iki kez onarımdan geçirilen Köşk, 1986 yılında restore edilmiş ve 

müze olarak ziyarete açılmıştır. 1924 yılında Mimar Vedat (Tek) tarafından 

gerçekleştirilen onarımda, binanın güneyine; alt katı, doğu ucundaki servis 

bölümüyle yemek salonu ve güney-batı köşesinde yarım sekizgen, radyo ve 

sigara salonu olarak kullanılan kule eklenmiştir. 

 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün; Cumhuriyetin kurulması ve tüm Türk 

devrimlerini gerçekleştirdiği, yerli ve yabancı pek çok konuğunu ağırladığı, 

Büyük Nutku kaleme aldığı, etkileyici bir yapıya sahiptir. Köşkün dış 

cephesinde ikinci katta dışarı çıkıntılı ortadaki çatılı bir şah nişin 

görünümündeki selamlama yeri niteliğindeki görünümü ile Topkapı 

Sarayı’ndaki Bâbu’ssaâde’yi hatırlatan mimari yapısı, Osmanlı döneminin 

yönetim binalarının üzeri sayeban çatılı baldaken görünümlü giriş 

bölümlerinin izlerini taşımaktadır. 

 

 
 
 
 

                                                            
796 http://www.cankaya.gov.tr/tr_html/muze.htm 
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3.3.3.Çankaya Köşkü (Pembe Köşk) 

 
Müze Köşk'ün, giderek artan gereksinimleri karşılamakta yetersiz kalması üzerine 

1930 yılında yeni bir bina yaptırılmasına karar verilmiştir. Atatürk'ün isteği ile yeni 

köşkün yapımı Avusturyalı ünlü mimar Prof. Dr. Clemens Holzmeister'e verilmiştir. 

Avusturyalı mimar yapı malzemelerinin tümünü Avusturya'dan getirtmiştir. Köşkün iç 

mekânlarının bir bölümü de Viyana'da Güzel Sanatlar Akademisi'nde tasarlanmıştır. 

Holzmeister, yapımına 1931 yılı başında başladığı Çankaya Köşkü'nü, 1,5 yıl gibi 

kısa bir sürede tamamlayarak 1932 Haziranında teslim etmiştir. Bodrum katının 

üzerine iki kat olarak yapılan Köşkün giriş katı çalışma ve konukların kabul edildiği 

alan, üst kat ise ikametgâh olarak düzenlenmiştir. 

 

Geleneksel Türk ev stili ile Batının yaşam rahatlığının birleşimini yansıtan Çankaya 

Köşkü, 1932 yılından ölümüne kadar Atatürk'ün ikametgâhı ve çalışma alanı olarak 

kullanılmış, Atatürk'ten sonra Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen devlet 

başkanlarının sırasıyla, İsmet İnönü, Celal Bayar, Cemal Gürsel, Cevdet Sunay, 

Fahri Korutürk, Kenan Evren, Turgut Özal ve Süleyman Demirel'e hem konut hem 

çalışma binası olarak hizmet vermiştir. Köşk, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman 

Demirel'den başlayarak, yeni hizmet binasının tamamlanmasıyla, yalnızca 

ikametgâh olarak kullanılmıştır. Çankaya Köşkü, 2000 - 2001 yıllarında restore 

edilerek 1932 yılındaki aslına uygun duruma getirilmiştir. 797 Atatürk ile başlayan 

süreçte her zaman sevgiyle yaklaştığı ve saygı gösterdiği, Cumhuriyetin varlığı ile 

özdeşleşmiş bir simge durumundadır.  

 

 

 

 

 

                                                            
797 http://www.cankaya.gov.tr/tr_html/pembe_k.htm 
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3.3.4. İdari Bina’daki 1. No’lu Ana Giriş (Protokol) Kapısı 

 

Proje mimarları Mustafa Aytöre ve Orhan Genç olan betonarme bina 2 kat ile bir 

bodrum kattan oluşmaktadır. Bir bölümü Koruma Müdürlüğü'ne, bir bölümü İdari ve 

Mali İşler Başkanlığı'nın kullanımına ayrılan bina 1985 yılında 3546 metrekare alan 

üzerine yapılmıştır.798 

Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü’nün bulunduğu alanın ana girişi olan 1 Numaralı 

Kapı, “Protokol Kapısı” olarak da adlandırılır. Adından da anlaşılacağı gibi protokol 

girişleri bu kapıdan gerçekleştirilmektedir.  

Değişen koşullarla birlikte, gereksinimleri karşılamada yetersiz kalan 1 Numaralı 

Kapı, çevre düzenlemeleri ile birlikte 1999 yılında yeniden inşa edilmiştir.799 

Bronz kapı, andezit taşından duvar kaplamaları ve çevre düzenlemesinin yanı sıra 

230 metrekarelik nizamiye binası ile 140 metrekarelik askerî birlik binasından oluşan 

1 Numaralı Kapı, Çankaya yerleşiminin genel mimarî ve çevre dokusu ile uyumu 

gözetilerek yenilenmiştir.800 

İdari binanın giriş cephesi modern mimari görünümüne rağmen, anıtsal bir 

kapı düzenlemesi ile Topkapı Sarayı’ndaki Bâbu’ssaâde’nin saçağını düz 

olarak tekrarlar. Merdivenli girişteki merdiven, kapının yüksekliğini arttırarak, 

Selçuklu taç kapıları gibi kapıya anıtsal bir görünüm kazandırır. Kapının iki 

yanındaki nişi hatırlatan açıklıklar da yapıda Türk Mimarisi izlerini devam 

ettirmektedir. 

 
 

3.4. Anıtkabir ile Karşılaştırma 
                                                            
798 http://www.cankaya.gov.tr/tr_html/idari.htm 

799 http://www.cankaya.gov.tr/tr_html/ 1nolu.html 

800 http://www.cankaya.gov.tr/tr_html/ 1nolu.html 
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3.4.1. Aslanlı Yol 

 
Çevresi düzenlenerek park haline getirilen ve Anıttepe olarak anılmaya başlayan 

Anıtkabir’in bulunduğu alana Tandoğan Meydanı'ndan ulaşılmaktadır. Girişinde yer 

alan merdivenli yol ile İstiklal ve Hürriyet kuleleri arasından 24 aslan heykelinin 

bulunduğu Aslanlı yol ise ziyaretçileri Anıtkabirde toplantılarının yapıldığı büyük 

avluya getirmektedir. Buradaki avlu düzenlemesi, diğer Osmanlı saraylarında da 

görüldüğü gibi uzun avlulardan geçildikten sonra ana merkeze ulaşılması sebebiyle 

Topkapı Sarayı’nın avlularını hatırlatmaktadır (Resim 219 - 220). 

 

Yer olarak kentin kaleden sonra en yüksek tepesi seçilen ve adı daha sonra 

Anıttepe olarak değiştirilen Rasattepe’de Anıtkabir’in yapımına (Anıtkabir 

Komutanlığı’ndan alınan bilgilere göre) 9 Ekim 1944'de başlanmış, mimarisi ise 

1953'de tamamlanmıştır. 10 Kasım 1953’te de Atatürk’ün Etnografya Müzesi’nde 

bulunan naaşı törenle buraya taşınmıştır. Anıtkabir, içinde park ve bahçeler bulunan 

ve ağaçlandırılmış olan 15.000 m2’lik bir alan üzerine kurulmuştur.801  

 

Yapının mimarisinde bozkır görünüme uyum sağladığı ve çok dayanıklı olduğu için 

Çankırı’nın açık sarı ve açık gri renkli taşları kullanılmıştır.  

 

Anıtkabir’e batıdaki giriş kapısından geniş bir merdivenle çıkılır. İçlerinde Atatürk’ün 

özgürlük ve bağımsızlığa ilişkin sözlerinin altın yaldızlarla yazılı olduğu Hürriyet ve 

İstiklal kulelerinin arasından 250 metre uzunluğundaki Aslanlı Yol’a girilir. (Resim 

219-220). 

                                                            
801Anıtkabir’in mimarisi ile ilgili olarak Bkz.: http://www.nevsehirmem.com/ata/turkmimari.html  
“Anıtkabir’in yapımında heykel ve kabartmaların konularını tespiti için de Prof. Ahmet Hamdi 
Tanpınar, Prof. Ekrem Akurgal, Prof. Belling, Doç. K. Söylemezoğlu'ndan meydana gelen bir 
küçük komisyon daha kurulmuştur. 1 Eylül 1951'de mimarideki kabartma ve süslemelerin 
yapılması için kararlar almıştır. Bunlarda Atatürk’ün hayatı ve kazandığı zaferlerle ilgili olarak 
eserler yapılacaktı.” 
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Bu yolun iki yanında 24 adet Hitit Aslanı heykeli vardır. (Resim 218). Aslanlı Yol’dan 

130 x 80 metre boyutlarındaki zafer alanına ulaşılmaktadır. Bu alanın çevresinde 

sekiz adet kule yer alır. Kulelerden Cumhuriyet, İnkılâp, Barış ve Zafer adları 

verilmiş olanlar alanın dört köşesinde bulunur. Müdafaa-i Hukuk ve Mehmetçik 

kuleleri alanın girişinde Misak-ı Milli ve 23 Nisan kuleleri ise çıkışındadır. Aslanlı 

yoldan zafer alanına girildiğinde alanın solunda Anıtkabir'in ana yapısı 

yükselmektedir. (Resim 216). 

 
Zafer Alanı’ndan ana yapıdaki Şeref Salonu’na 33 basamakla çıkılır. Yüksekliği 20, 

eni 32, boyu 60 metre olan salonu taş kaplama ayaklarla oluşturulmuş bir galeri 

çevreler. Depreme karşı dayanıklı kılmak için tıpkı bir geminin su altındaki kısmı 

gibi toprağın içine yerleştirilen Anıtkabir’de mozolenin bulunduğu salonun 

döşemesi ve duvarları renkli mermerlerle, tavanları ise renkli ve altın varaklı İtalyan 

mozaikleriyle kaplıdır. Girişin tam karşısında Ankara Kalesi'nin göründüğü bir 

pencere bulunmaktadır. Simgesel büyük lahit bu pencerenin önünde, taş bir set 

üstündedir (Resim 217). 

Milli değerleri temsil eden isimler verilen ve Selçuklu çadır mimarisinin özelliklerini 

yansıtan bir mimariyle yapılan 10 kule Anıtkabir’in siluetine ayrı bir değer 

katmaktadır.802 

Anıtkabir’in mimari süslemeleri arasında yer alan mermerler yurdun birçok yerinden 

getirilmiştir.803 

                                                            

802 Bayındırlık Bakanlığında 13 Şubat 1946 tarihinde yapılan ikinci bir toplantıda, inşaatın 
kagir ve betonarme yapı sistemine göre, temel basıncının azaltılması göz önünde 
tutularak, statik hesapları yapacak olan mühendis ve Bayındırlık Bakanlığı yetkililerinin 
görüşleri de alınarak, esas kitlenin ileride büyük değişikliklere uğramayacağı düşüncesi ile 
bir temel projesi hazırlanması kararlaştırılmış, 1947 yılı sonuna kadar, mozolenin temel 
kazısı ve izolasyonu bitirilmiş, her türlü çöküntüleri engelleyecek olan 11 metre 
yüksekliğinde betonarme temel sisteminin demir montajı bitirilmişti.  

803 http://www.nevsehirmem.com/ata/mermerler.html Çanakkale'den getirilen krem, 
Hatay'dan getirilen kırmızı ve Adana'dan getirilen siyah renkte mermer ile Şeref Holü'nün 
zemini inşa edilmiştir. Afyon'dan getirilen kaplan postu mermer, Bilecik'ten getirilen yeşil 
renkte mermer ile Mozole Şeref Holü'nün iç yan duvarları kaplanmıştır. Şeref Holü'ne 
konulacak lahit taşı için Adana'nın Osmaniye ilçesindeki Gavur dağlarından kesilen iki adet 
yekpare taş Ankara'ya getirilmiştir. Polatlı ve Malıköy'den getirilen beyaz travertenler 
kulelerin iç duvarlarında, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Kumarlı mevkiinden getirilen 



 

317 
 

Anıtkabir’de Haymana'dan getirilen beyaz travertenle merdivenler, Aslanlı Yol ve 

Tören Meydanı döşemeleri inşa edilmiştir. Kayseri'den getirilen bej renkli travertenler 

ise Mozole kolonatlar üzerinde lento (kiriş) taşı olarak kullanılmıştır.804 

Anıtkabir’de Devletimizin var oluşunda büyük etkileri olan kavramları temsil eden 

kuleler ise Mehmetçik, Müdafaa-i Hukuk, Zafer, Barış, 23 Nisan, Misak-ı Milli, İnkılâp 

ve Cumhuriyet kuleleri olarak adlandırılmıştır. Anıtkabir’in en geniş alanını oluşturan, 

tören alanını etrafı revaklarla çevrilidir.  

 

Türk milleti için kutsal değerlerle kuşatılan Anıtkabir'deki her mimari unsur ayrı bir 

anlam taşımaktadır. Ata'nın kabrine ulaşan 262 metrelik Aslanlı yolun sağ ve solunda 

bulunan 24 aslan, "24 Oğuz boyunu" temsil etmektedir. Türk kültüründe “güç 

sembolü” olduğu için seçilen aslan figürlerinin çift olması milletin "birlik ve 

bütünlüğünü" vurgularken, aslanların kedi gibi yatar pozisyonda olması ise bu büyük 

gücün "barışseverliğini" sembolize etmektedir. Ziyaretçilerin de kabrin manevi 

atmosferine ayak uydurmaya yönlendirildiği Aslanlı yolda, taşlar Ata'nın huzuruna 

çıkanların "başlarının öne eğik" olması için 5 santimlik çim boşluğu bırakılarak 

döşenmiştir. 805 (Resim 218-219) 

 

Kuleler ve heykellerin bitiminde beliren 262 metre uzunluğundaki traverten döşeli, 

Aslanlı Yol ziyaretçileri Ata’nın yüce katına hazırlar. Anadolu’da kurulmuş en eski 

devlet olan Hitit heykel sanatı üslubundaki aslanlar, yolun her iki tarafında altışar çift 

olarak (24 tane) sıralanmıştır. Hüseyin Özkan tarafından hazırlanan aslanlar ise 

sükûneti, kuvveti ve koruyuculuğu simgelemektedir.806 

 

                                                                                                                                                                         
beyaz travertenler, heykel grupları, aslan heykelleri ve mozole kolonatlarında kullanılmıştır. 
Kayseri'nin Boğazköprü mevkiinden getirilen siyah ve kırmızı travertenler ise toplantı alanı 
ve kulelerin zemin döşemelerinde kullanılmıştır. 

804 http://www.nevsehirmem.com/atatraverten.html 
805 http://www.denizce.com/anitkabir.asp 

806 http://www.aydingun.com/Sky/Dergiler/Skylife/tr20Anıtkabir.htm 
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Ata’nın kabrine giden yolun iki kenarında dizilmiş olan arslanların düzenleme 

biçiminin, Orhun Anıtlarında, Kültigin’in mezar yapıtına giden yolda sıralanan 

balballar ile benzerliği bulunmaktadır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
 

SONUÇ 

 

Antik çağlardan beri insanların içinde yaşadıkları mekânlara girişi sağlayan kapılar, 

farklı yapısal gelişmeler ve farklı kültürlerin ortaya koyduğu çevre şartları ile değişik 

mimari özellikler göstermektedir. İlk dönemlerde özellikle şehir kapılarında, dış 

etkenlerden ve düşmanlardan korumak amacıyla yapılan kuleler, girişlerin iki 

yanında, mimariye anıtsal bir görünüm kazandırmıştır. Hitit ve Asur mimarilerinin 

girişlerinde yer alan arslan kabartmaları değişik nedenlerle yapılan çeşitli hayvan 

tasvirleri ve koruyucu tılsımlar gibi simgesel içerikli şekiller kapıların yüzeyinde her 

mimaride farklı işlevler kazanarak, farklı görünümler ortaya çıkarmıştır. 

 

Türk Sanatında ise XI. yüzyıldan Karahanlı ve Büyük Selçuklu döneminden XIII - 

XIV. yüzyılda Anadolu Selçuklu ve sonradan Anadolu Beylikleri dönemleri ile XV- 

XVIII. yüzyıllarda Osmanlı dönemine uzanan gelişme çizgisi içinde anıtsal cepheyi 

vurgulama fikri ile süslemelerin en fazla yoğunlaştığı yerler olan kapıların, üzerindeki 

süslemelerin kullanıldıkları malzemeye bağlı olmaksızın desenlerin bir üslûp birliği 

içinde yer aldığını ve ortaya çıkan yeni örneklerin kuruluşundaki zenginlikle 

geometrik, bitkisel figürlü süslemeler, yazı ve mimariye bağlı süslemelerin çeşitliliği 

ile kapılardaki yüzey alanlarını değerlendirdiği, kapıların çevresini dolanan süsleme 

kuşaklarının ve silmelerin de süslemeye katılıp, bir bütünlük sağladıkları görülür. 

Mimari süsleme elemanları olan mukarnas, Türk üçgenleri, baklavalı eğik düzlem 

parçaları ve silmeler, renkli mermer kaplamaların Türk Mimarisinde kapılarda 

süsleme elemanı olarak kullanıldığı görülmektedir. 

 

Çağlar boyunca büyük bir İmparatorluğun merkezi olan Topkapı Sarayı’ndaki anıtsal 

tören kapılarının teşrifata ve teşrifatta belirtilen protokola bağlı kalarak 

Kanûnnamelerle belirlenmiş olan hükümdarların ulûfe dağıtımı, yabancı elçilerin 

kabul edilmesi, cülus ve zafer kutlamaları gibi çeşitli ve renkli törenlerin 
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gerçekleştirildiği yapılar olarak, Topkapı Sarayı’ndan yayılan güç ve hakimiyet 

mesajının devlet kapısı olarak nitelenen ve mimari yapılarına yansıyan simgesel 

ifadelerle önem kazandığı anlaşılmaktadır. Bu tez çalışmasının ortaya koyulması ile 

ilgili olarak Topkapı Sarayı’nda yer alan anıtsal tören kapılarındaki devletin ve 

sultanın hakîmiyetinin göstergesi olan simgesel değerlerin avluları bağlayan bu 

anıtsal kapılardaki mimari değerlerine yansıyarak daha önceki Osmanlı Saraylarının 

öncelikle Topkapı Sarayı’nın teşrifat ve yapılaşmasının birebir benzer örneği 

sayılabilecek Edirne Sarayı’ndaki tören kapılarına ve Orta Asya’daki eski Türk 

devletlerine kadar inen bağlantılarının incelenmesi öngörülmüştür. Osmanlı 

Sarayındaki saltanat ve güç temasının önem kazandığı öncelikle üç büyük protokol 

kapısı olan Bâb-ı Hümâyûn, Bâbu’sselâm ve Bâbu’ssaâde başta olmak üzere diğer 

anıtsal kapıları birbiriyle bağlantılı olarak incelenmiş, mimarilerindeki simgeselliğin ve 

yapısal özelliklerinin antik çağlara kadar uzanan bağlantıları, yapılan törenlerin Orta 

Asya’daki Türklerle olan geleneksel mimari şemanın ilgisi üzerine ve ayrıca Büyük 

Selçuklu ve Anadolu Selçuklularının mimarilerinde görülen kapı düzenlemelerinin 

özellikleri bu çalışmanın içeriğine alınmıştır. Çalışmada çeşitli yapılardaki ele alınan 

kapıların süslemelerinin isimlerine ve mimarilerine etki eden görünümleri ve 

motiflerinin antik çağlara uzanan simgesel özellikleri kısaca bir özetle verilmeye 

çalışılmıştır. 

 

Fatih Sultan Mehmed döneminde ise Topkapı Sarayı yaptırılırken, Sarayla birlikte 

aynı zamanda avluların tamamlanmasıyla yapılan bu üç büyük tören kapısı; Bâb-ı 

Hümâyûn, Bâbu’sselâm, Bâbu’ssaâde incelenmiş, İstanbul’un alınmasından sonra 

Sarayın şehirdeki ilk saltanat görünüşü olarak ortaya çıkan Bâb-ı Hümâyûn; tarih 

boyunca Sarayın ana girişi olması sebebiyle önemli olaylara ve periyodik törenlere 

sahne olması sebebiyle gösteriş ve ihtişamına uygun anıtsal mimarisiyle yapılmış 

olduğu görülmüştür. Hünernâme minyatüründen beri XVI. yüzyıl sonlarından itibaren 

yerli yabancı kaynaklara giren kapı, Lewenklau, XVII. yüzyılda Grelot, XVIII. yüzyıl 

sonunda Melling ve D’Ohsson, XIX. yüzyılda Dubois gibi yabancı kaynaklarca 

sürekli izlenen bir “Saltanat Sembolü” halindedir. Son olarak 1854 yılında 

Robertson’un fotoğraflarıyla belgelenen kapı ve üzerindeki kasrın oluşturduğu yapı 

kitlesinin sadeliğine rağmen kuvvetli bir görünüş vererek arkasındaki Topkapı 

Sarayı’nı işaret ettiği de anlaşılmaktadır. Osmanlı kamu alanında ve mimarisinde 
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önemli bir “Resmiyet Simgesi” göstergesi olan ve “bâb/kapı” kavramını vurgulayan 

Bâb-ı Hümâyûn, üzerindeki kule köşküyle kökeni Selçuklulara kadar giden bir 

modelin örneği olarak külliyelerde ve hanlarda olduğu gibi avlu kapısıyla bütünleşen 

ve sonradan da kışlalar gibi örneklerde çıkmalı kapı düzenlerine dönüşmektedir.  

 

Bâb-ı Hümâyûn’un Fatih döneminde yapılan ve son dönemlere kadar var olan üst 

kısmındaki köşk, iktidarı sembolize eden yapısı ile merasim ve selamlama köşkü 

biçiminde gelişerek, Hükümdarın egemenliğinin simgelendiği yapılarda devam 

ettirilmiştir. 

 

Bâb-ı Hümâyun’da, yapıldığı ilk günden beri üzerindeki köşk ve ortada yer alan bir 

yüksek giriş ile yanlardaki birer alçak kemerli nişli tak formuyla beliren mimarisi ile 

Bizans surlarının ana geçişi olan Altın Kapı’nın ihtişamını tekrarladığı 

anlaşılmaktadır. Yanları çeşme veya nişli kemerli kapı düzeni ise sonradan Bâb-ı Ali 

ve Dolmabahçe Sarayı kapılarıyla batılılaşan görünüme ulaşacaktır. Roma zafer 

takları gibi anıtsal ve gösterişli bir mimarinin anıtsallığı ve sadeliği içinde gizlenmiş 

olan mimari simgeselliği ile üzerindeki kapı kitabelerinde de açıklıkla belirtilmektedir. 

Kitabelerde Sultanın üstün hakimiyet ve idareci yönü simgesel olarak ifade edilmeye 

çalışılmıştır. Topkapı Sarayı’nda Sultanları öven ve saltanat ve devletle ilgili 

mesajlar veren kitabelerin aynı zamanda Bâbu’sselâm ve Bâbu’ssaâde üzerinde de 

bulunduğu anlaşılmaktadır. 

 

Bu üç kapı arasında, arka arkaya sıralanan avlulardaki Bâb-ı Hümâyûn ve 

Bâbu’sselâm ile Bâbu’ssaâde bir hizada düşünülse de orta noktalarından geçirilen 

çizginin tam bir doğru olmayıp, bir kırık doğru olması; meraklı insanların bir kapıdan 

çıkanın diğer kapıdan görülmemesi gibi ve kapıların eksenlerinden kaydırılarak 

duvarların ötesinde gizlenildiğini ortaya koymaktadır. Bu yüzden Sarayın kapıları, 

Harem ve diğer bölümlerde de görüldüğü gibi karşı karşıya gelmemektedir. Bu 

Sarayın gizlilik ve saklılık düşünceleri ile de açıklanabilir. 

 

Antik dönemlerde ise eski Türklerin mimarisinde karşımıza çıkan evren şemasına 

bağlı olarak yapılan avlulu, dört eyvan şemasında görülen arka arkaya avlular ve 
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taht odasına avlulardan sonra ulaşılması plânı, devam eden görünüm olarak, bahçe 

içindeki dağınık olarak yapılan köşklerin, belirli bir sistem ve düzen içinde yapıldığını 

göstermektedir. Bu düzen Osmanlı’nın çadır saraylarında da gördüğümüz sistemdir. 

 

Diğer yandan güçlü bir kale kapısı görüntüsü veren Bâb-ı Hümâyun gibi güçlü bir 

yapıya sahip olan Bâbu’sselâm yapılan büyük törenlerde anıtsal yapılarıyla Devletin 

ve güçlü bir imparatorluğun kalesinin kapısı olarak görülürler. Ortaya çıkarılan 

amaçta bu gücün sembolik olarak kapılarda yansıtılmasıdır. 

 

Bâbu’sselâm ve Topkapı’nın iki yanındaki kuleler ise Osmanlı’nın Zigetvar (Sigetvar) 

Seferinde Osmanlı’nın çadırlarının dizilirken, Topkapı Sarayı’nın sembolik olarak 

temsil eden, kalelerin etrafını çepeçevre sarmış olan çadırlı ordugâhının içinde yer 

alan ve padişahın otağının girişinde kullanılan kuleleri, Topkapı Sarayı, bu sarayın 

içinde yaşayan sultan, Osmanlı ordusunun ihtişamı ve devletin gücünü sembolize 

eden mimari görüntüler olarak, Feridun Ahmed Bey’in eseri, 1568-1569 tarihli 

Nüzhet’ül-Esrar el-Ahbar der Sefer-i Sigetvar (TSMK, H. 1339, y. 16b.) Kuşatması’nı 

gösteren minyatüründe yer almıştır. Burada Zigetvar’ı kuşatan ve ile Bâbu’sselâm’ı 

resmetmiştir.  

 

En önemli bu üç kapı üzerinde yer alan kitabeler Sultan ve saltanatla ilgili mesajları 

aktarırken Allah kelamı sayılan Kur’ân’dan ibareler ile buradan geçen insanlara 

sultanın ve saltanatın gücünü hatırlatırlar. Bâbu’ssaâde’nin hemen arka tarafındaki 

elçilerin kabul edildiği Arz Odası’na bakan cephesinde de göreceğimiz bu ibareler, 

Padişahın halife kişiliğini ortaya çıkarıp, onun din ve devlet işlerinin başında 

olduğunu ve bu görevi Allah’tan aldığını, dünyaya hükmeden bir sultan olarak güçlü 

varlığını ortaya koymaktadır. Dikkati çeken bir husus Bâbu’ssaâde’nin önceki 

halinde fark edilen ancak bu görünümden bugün iz kalmamış olan kapının iki 

yanındaki selsebiller gibi, kapının yakınında yer alan çeşme motifinin de 

kullanılmasıdır. Suyun ve çeşmenin kapıya yakın motifler olarak kullanılması, 

padişahın iktidarının uzun ömürlü ve bereketli olması gibi anlamları içermektedirler. 

Suların aktığı topraklarda bereket olması gibi, özellikle Bâbu’ssaâde’de cülûs 

törenlerinde, minyatürlerde de görülen su ve matara taşıyan figürlerin ellerindeki 
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kaplarda ejder betimlemeleri ile Arz Odası’nda tahtın tavan süslemelerindeki ejder 

mücadeleleri ve Kubbealtı’ndaki saz üslûbuna dönüşen ejderli figürlerin ise Orta 

Asya ve Çin’e uzanan saltanat ve hükümdarla ilgileri bulunmaktadır.  

 

Kapılarda Sultanın Saltanatla ve egemenliğiyle ilgili işaretleri, kitabelerle ve 

içeriklerinde yer alan açıklayıcı yazılarla ifade edilmişlerdir. Bu kitabelerde 

Kur’andan ayetler ve Tanrının yeryüzündeki gölgesi olduğu düşünülen padişahın 

büyük bir imparatorluğu tek bir bayrak altında yöneten varlığı ifade edilmeye 

çalışılmıştır. Osmanlı Sarayı’nın zenginliklerini ve hazinelerini anlatan tarihçi Rycaut; 

Teselya ovalarının, Nil’in bereketinin, Korent’in görkeminin, Peloponnes’in, Atina’nın, 

Sakız’ın, Limni’nin, Midilli’nin servetlerinin, Arabistan, İran, Anadolu, Filistin, Lübnan 

ve Karadeniz’in zenginliklerini tüm bu yerleri egemenlikleri altına alan Osmanlı 

padişahlarının hazinelerine kattığını yazarken; “Tanrının yeryüzündeki gölgesi, 

güneşin ve ayın kardeşi, karaların ve denizlerin sultanı, dünyadaki taçların dağıtıcısı 

olarak tanımlanan padişah”807 olarak tanımladığı Sultanın büyük bir servet ve kudret 

sahibi olduğunu açıklamaktadır. 

 

Bâbu’sselâm’da anıtsal iki kuleli kapının ilk avluyu ikinciden ayıran yüksek duvarların 

merkezinde, tören yolunun ilerlediği alanda en önemli yapı kuruluşu olarak ortaya 

çıkması, Bizans saraylarında ve Abbasilerin imparatorluk kapılarında da görülen 

sadece sultanın orta kapıdan atıyla girmesinin gelenek olarak bu yapıda da 

uygulanmış olduğu görülür.  

 

Tahta çıkacak olan padişahın törenlerinin başladığı yer olan Harem’deki Sultanın 

kullandığı önemli kapılarda da bu önemi vurgulayan mimari değerler ortaya 

konulmuştur. Tahta geçen padişahın Eyüp Sultan’daki kılıç kuşanma törenin 

ardından Sirkeci yönündeki Demir Kapı’dan gelerek ilk yere, oradan ya Soğukçeşme 

kapısından Çinili Köşk önündeki Ağalar Meydanı’ndan geçip, Harem’deki Büyük 

Biniş’e ulaşan ve Şal Kapısı’ndan geçen sultanın buradaki kapının formunu etkilediği 

                                                            
807 Necdet Sakaoğlu, a.e., s. 211.  
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anlaşılır. Kapının baldaken formunun üzerindeki kubbeli ve dört sütunlu mimari 

yapısıyla ve yapıdaki çinilerle Sultanın kullandığı bu girişin önemi vurgulanmıştır. 

 

Harem içerisinde iktidar ve saltanatın hiyerarşisine bağlı olarak süslemelerine önem 

verilen en zengin bölümlerden biri, en görkemli ve en büyük odası olan Hünkâr 

Sofası’nda ise; yapılan törenlerdeki ihtişamı yansıtacak özelliklerle, bu hiyerarşi 

düzeni yansıtan, Saltanata ait olan her kimsenin yanındaki maiyetiyle birlikte 

kullandığı özel bir kapısının bulunması, Sultanın baldakenli taht makamı ve Mimar 

Sinan’ın yapmış olduğu büyük kubbe Osmanlı Saltanatının ihtişamını 

göstermektedir. 

 

Harem’in kapıları üzerinde sık sık rastladığımız, “Ya müfettihe’l –ebvab” “İfteh lena 

hayre’l- bab” yani; “Ey kapıları açan” “Bize de hayırlı kapılar aç” anlamındaki kitabe 

burada yaşayan insanlara gelecek ile hayırlı dilek mesajları verirken, “Açıldıkça 

kapansın çeşm-i a’da” “Bi hakkı- sure-i innâ fetehnâ” kitabeleri, “Sizin için fetih 

kapılarını açtık” gibi mesajlar da Harem’de kullanılmıştır. Bu mesajlardaki 

simgesellik, Harem yaşamında kadınların “ıtıkname” denilen çıkış belgeleri ile 

sarayın yüksek memurları ile evlilik yapabileceği ve hayırlı, yeni kapılar açılması 

dilekleri ile yeni yaşamlarına başlayacağı ifadeleri simgesel olarak kapılar üzerinde 

açıklanmak istenmiştir. 

 

Çalışmanın ilk bölümlerinde incelenen Türklerde İktidar ve Saltanat İle İlgili 

Simgelerin Kapılarla Bağlantısı üzerine yapılan incelemede öncellikle yapıların 

girişleri olan portallerde süslemelerin yoğunlaştığı örneklerle araştırılmıştır. Bitkisel 

ve geometrik süslemelerin yanında arma, hükümdarlık sembolleri gibi bir takım 

semboller ve eski Türk topluluklarından gelen etkilerinin devam ettiği, mimari 

yapılarda taç kapılarda karşılaşılan simgesel değerlerin önemine değinilmiştir. 

 

Osmanlı döneminde, Topkapı Sarayı’na bağlı kalarak saraylarda kapının sembolik 

anlamı, devlet kavramıyla bağlantısı, göstergesi bâb ve dar anlamlarının gösterdiği 

devlet, yönetimle ilgili anlamlarının, kapının diğer türdeki yapılara göre saraydan 
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farkı ve buna göre anlamının ve mimarisinin değişmesi, kapının dünyadaki yeri, Türk 

yapıları ile benzerlikleri ve farklılarını ortaya koyan değerler bu tezde araştırılmıştır. 

Simgesel açıdan Topkapı Sarayı’ndaki anıtsal kapıların önünde yapılan ihtişamlı 

saltanat törenlerinin mimariye yansıyarak mimariyi bir saltanat sembolü haline 

getirilmesi ve devletin iktidar ve kuvvetinin dünyaya duyurulması için ihtişam ön 

plâna çıkıyordu.  

 

Sultanların kılıç alayı ve Eyüp’teki kılıç kuşanma töreninden dönerken, törenin 

devamı niteliğindeki Harem’de gerçekleştirilen Şal kesme törenlerinin başlangıcı 

olarak düşünebileceğimiz yapı olan, Harem’in Gülhane yönündeki girişi olarak 

kullanılan Şal Kapısının da, bir Sultan kapısı olduğunun göstergesi olarak kubbeli ve 

sayebanlı yapılması, diğer yandan Bâbu’ssaâde’nin de ilk dönemlerdeki 

görünümünün aynı olması ancak sonradan önündeki sayebanlı görünümüyle 

Sultanın ihtişamlı törenlerini yansıtan bir yapıda olduğu anlaşılmıştır. 

 

Antik çağdan beri kapının sembolik bağlamda tarihi gelişimi içinde Yakındoğu İştar 

Kapısında görüldüğü gibi kiborion, şemsiye plânlı diyebileceğimiz yapılar ile altında 

önemli törenlerin yapıldığı hükümdarı simgeleyen bir sayeban motifinin antik 

dönemlere uzanan geçmişi, Osmanlı döneminde çadır önünde merasim geleneğine 

bağlı olarak gelişen kiborion- kubbeli planlı yapılar Topkapı Sarayı Bâbu’ssaâde ve 

Harem Şal Kapısı gibi sadece saltanat sahibi padişahların kullandığı kapılar 

üzerinde ortaya çıkması, Bâb-ı Hümâyûn’daki Hünkar köşkünün bir yandan eski 

Selçuklu yapılarında ve medreselerinde kapı üzerindeki hünkar kasrına giden 

bağlantıları, son dönemlerdeki kışlalar üzerinde görülen selamlama köşklerine 

dönüşen hükümdar simgeleyen yapılar olarak görülmesi Bâb-ı Hümâyûn’daki halkı 

selamlama ve yapılan törenlerde buradan halka görünmek için kullanılan ikinci kat, 

kışlaların planlarına etki edecek, kışlaların üzerinde de padişahın selamlama odası 

kapının üzerinde yer alacaktır. Ayrıca üçlü girişleri hatırlatan görünümüyle yapının 

Bizans zafer taklarının görünümünde zaferleri kutlayan mimari sembolleri, yapı 

üzerinde yer alan kitabeleriyle de açıklanmaktadır. Bizans’ın Altın Kapısı’nın 

özellikleri ise Bâbu’sselâm, Toplu Kapı (Topkapı) ve Bâb-ı Hümâyûn’da tekrarlanan 

etkiler olarak ortaya çıkmaktadır. 
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Topkapı Sarayı’na model olan Edirne Sarayı’ndaki yerleşim düzeni, kapılarındaki 

mimari özellikleri gibi benzerlikleri içinde aynı törensel amaçla sayebanlı ve saçaklı 

çatısı altında kutlamaların yapıldığı görülmektedir. Sayeban motifinin “Kiborion” 

iktidar hiyerarşi, aristokrasi sembolü olarak kapılar üzerinde sakıf görünümüne 

dönüşmesi kapının altında bir resmî kabul törenlerinin yapıldığı Antik çağa kadar 

uzanan çadır; çetre motifi ile benzerlikleri ve bağlantıları incelenmeye çalışılmıştır.  

 

Saraydaki yapılan törenler içerisinde teşrifatta en önemli sayılan kapılardan ilki 

olan Bâb-ı Hümâyûn’a Sultanın hakimiyet ve meşruiyetini ifade eden, kapının 

anıtsallığı ve sadeliği içinde ortaya çıkan simgesellik ile aynı simgeselliğin kapı 

kitabesi ile bütünlük içerisinde birleştirilmesi, şatafatlı, zengin ve gösterişli tören 

alaylarının yürüyüşünün başladığı, Sarayın en önemli kapılarından biri olan bu 

yapıda dış dünyaya, Sultanın hükümranlığının vurgulanmak istenildiği 

görülmektedir. 

 

“Topkapı Sarayı Anıtsal Tören Kapılarının İşlev ve Sembolizm Açısından 

İncelenmesi” konu başlıklı çalışmadaki katalogun ilk maddesinde yer alan Bâb-ı 

Hümâyûn’un mimarisindeki simgesel anlamlar, Bizans’ın Kalke Kapısı ile 

benzerlikleri ve sarayın girişinde yer alması sebebiyle dış dünya ile kurulan 

bağlantılarda, sarayın ihtişamlı görünüşünü yansıtan kapı olarak ortaya 

çıkmaktadır.  

 

Özellikle kapıların üzerinde yer alan kitabelerin içeriğinde bulunan simgesellik, 

kapılara ayrı bir değer kazandırmaktadır. Kitabelerin bulunduğu mekânlarda, 

mekânın önemini gösteren ve mekânı açıklayıcı anlamları olan, özellikle 

Padişahların ve devlet büyüklerinin bulunduğu alanlarda, Kur’an’dan ayetler ve 

yazılar kullanılmıştır. Bâb-ı Hümâyûn, Bâbu’sselâm ve Babu’ssaâde ’yi içine alan bu 

üç büyük tören kapısı üzerindeki bu kitabelerin içerdikleri anlam ve mimarideki 

ifadesi incelenmeye çalışılmıştır.  
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Bu çalışmanın Türklerde İktidarla ve Saltanatla İlgili Simgelerin Kapılarla 

Bağlantısı’nın araştırıldığı bölümde de bahsedildiği gibi daha Hunlar zamanında 

tanınan ve sevilen kartal arması, kulaklı ve boynuzlu kartal şeklinde gösterilerek 

büyük bir saltanat ve bir kudret sembolü olarak ifade ediliyordu. Sonradan 

Anadolu’daki Selçuklu devleti ve Anadolu’da Türklerin yapmış olduğu yapıların 

anıtsal kapılarında da bu kartal figürü simgesel olarak saltanatı ve kudreti ifade 

etmeye devam edip, zengin örnekler içinde kullanılmıştır. Hakanı sembolize eden 

kuş motifi geleneğine ise Selçuklulara oranla İslami geleneklerin daha katı 

uygulandığı Osmanlılarda dini sebeplerden dolayı rastlanmamıştır. Ancak küçük 

motiflerle de olsa bu geleneğin izleri devam ettirilmiştir. Örneğin Babu’ssaâde ’nin iki 

yanındaki varlığı bilinen III. Selim’in bayram törenini betimleyen Kapıdağlı 

Konstantine atfedilen yağlı tablo resimde de betimlenen selsebilli çeşmelerin üst 

kısmında bir tavus kuşu motifi olabileceği muhtemel motif ile Topkapı Sarayı’nda 

bulunan ve Babu’ssaâde ’nin iki yanındaki selsebilli çeşmelerden biri olabileceği 

muhtemel mermer selsebilli çeşmenin üst kısmında yer alan kuş motifinin hakanı 

simgelediği açıktır. Eski geleneklerin devamlılığı ve küçük ölçülerde de olsa 

kullanıldığı ve vazgeçilmediği anlaşılmaktadır. 

 

Antik çağlardan itibaren imparatorluğun yönetim merkezi olan saraylarda 

hükümdarın yaşadığı mekâna kolaylıkla ulaşılamadığı ve ardı ardına avluların 

aşıldıktan sonra bu mekâna varıldığı görülmektedir. Çin mimarisinde de saray 

avlularının yüksek duvarlarla kaplandığı ve arka arkaya avluların olduğu anlaşılır. 

Topkapı Sarayı’nın avlularının geleneksel saray mimarlığına giren diğer Osmanlı 

saraylarında olduğu gibi yüksek duvarlarla ve anıtsal girişlerle birbirinden ayrıldığı ve 

dış girişten itibaren her kapıda simgeselliğin hükümdarın ve devlet otoritesinin 

gücünü ortaya çıkaran anıtsal yapıda olduğu anlaşılmaktadır. 

 

Diğer yandan üç anıtsal girişten geçildikten sonra sultanın Harem ve Enderun’daki 

yaşam merkezinde daha basit ölçülerde ve sadece basit simgeselliğe dayanan 

kapıların yapıldığı görülmektedir. Bunun sebebinin ise sultanın devlet otoritesinden 

sonra yaşadığı mekânlar olması şeklinde açıklanabilir.  
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Çinlilerde Güneşin sembolü olan güneş şemsiyesinin, altındaki insanın gerek 

otoritesi, gerekse liyâkatı nedeniyle, güneşle yakınlığı veya akrabalığı olduğu kabul 

edildiğinden fonksiyonel olarak onun koruyucusu olduğa inanılmış ve şemsiyenin 

altındaki kişinin güneşin halesi olduğu varsayılmıştır. Önemli kişiler, elinde süslü bir 

güneş şemsiyesi tutan hizmetkârlarla çevrili olarak tahtlarında oturduklarından Çin 

geleneğinde bir zarafet ve zenginlik olgusu olduğu varsayılmıştır.808 

 

Türklerdeki Büyük Selçuklular döneminde çetr ile ilgili olarak Erdoğan Merçil’in 

kitabında da daha önce bahsetmiş olan çetrin (Şemse-Mizalle) olarak tanımladığı 

hükümranlık alâmetlerinden olduğu ve lugat anlamının ise güneşten muhafaza için 

baş üzerinde tutulan güneşlik ve şemsiye ile çadır manasında olduğu 

anlaşılmaktadır. Aynı yayında İslâmiyetten önceki İran yazı ve resimlerinde ise 

hükümdarların savaş için sefere çıktıklarında veya alayla bir yere gittiklerinde 

kullanılan şemsiye de “çetr” olarak tarif edilen şey, bir mızrak üzerinde havada 

küçük bir kubbe şeklinde açıldığı ve ata binmiş bulunan hükümdarların başı 

üzerinde tutulduğu; ayrıca Selçuklu sultanlarının da hükümdarlık alâmeti olan çetri 

başları üzerinde taşıdıkları anlaşılmaktadır. Sonuç olarak bu çadır-şemsiye 

görüntüsü Osmanlılarda sultanın bulunduğu mekân üzerindeki bir kubbe ve sayeban 

olgusunu doğurmuştur.  

 

Hükümdarların üzerinde şemsiye tutma geleneğinin uzantıları olan sayeban, 

güneşin altında bir gölgelik altında tahtında oturan sultan ile Türklerin Hunlular 

zamanındaki dini inançlarının etkisi ile gelişen kubbe ile dört yöne veya dört ana yön 

ile ara yönlere bakan dört köşe veya sekiz köşe olarak düşünülen yeryüzü şeması 

Topkapı Sarayı’nın Babu’ssaâde ’nin yapısında görülmektedir. Sayebanlı çatının 

üzerinde yer alan yükseltilmiş bir kubbenin varlığı ve sayeban görünümlü mekânda, 

Topkapı Sarayı’nda hükümdarın kullanmış olduğu kapılarda da kullanılmıştır. Sultan 

törenle Bayram namazına veya Cuma namazına gideceği zaman Bâb-ı Hümâyûn’u 

kullanırdı. Bazen de Şal Kapısı’ndan çıkıp, Çinili Köşk’ün önünden Ayasofya’ya 

giderdi. Şal kapısının kubbeli yapısı ve dört sütun üzerinde yükselen yapısının, 

                                                            
808 Necmettin Ersoy, Semboller ve Yorumları, Dönence Basımevi, Genişletilmiş 3. Baskı, 
İstanbul, 2007, s. 194-195. 
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Sultanın kullandığı mekâna bir örnek olduğu gösterilebilir. Çünkü Harem içinde, 

Hünkâr Sofası’nda görüldüğü gibi Şirvan ismi de verilen, sayebanlı bir mekânda 

tahtında oturan sultanın, Topkapı Sarayı’ndaki hazine koleksiyonunda kayıtlı olan 

tahtlarında da görüldüğü gibi başının üzerinde bir mücevherli askı bulunması, 

sultanın olduğu mekânlarda mutlaka bir ocak yer alması, sultanın bulunduğu odada 

taht suresinin ve Ayet-el Kürsî gibi duvarların dört bir yanını dolaşan sûrelerin olması 

simgesel olarak Sultanın varlığını ve önemli, güçlü kişiliğini ortaya koymaktadır.  

 

Diğer yandan Topkapı Sarayı’nın anıtsal kapılarının yanında, sultanın veya 

sultandan sonra devleti temsil eden sadrazamların kullanmış olduğu, (örneğin 

Sokollu Mehmet Paşa Kapısı) diğer kapıların da çeşitli isimler alması, kapıların 

önemini vurgulayan diğer bulgulardır. Harem bahçelerine açılan Sultanın Şikar (av) 

kapısı, Dördüncü avludaki köşklerin bulunduğu avluya açılan Fil kapısı, Harem’de 

meyyit kapısı gibi örnekler ile bu açıklanabilir. Bir örnekte Vezir Özdemiroğlu Osman 

Paşa’nın Demirkapı’da hilât giyişini gösteren Şehinşehnâme II’de Nakkaş Osman ve 

ekibinin 1597 tarihli minyatüründe809 yer almaktadır. Demirkapı bu minyatürde tam 

görülmemesine rağmen, bir kıyı olduğu ve minyatürdeki bahsigeçen Demirkapı’dan 

bu işlevi kazandığı anlaşılmaktadır. 

 

Şal Kapısı’nın isminin ise Sultanın evine dönerken kullandığı bu kubbeli girişten 

geçerek Şal Kesme törenleri olarak tarih kayıtlarına geçen törenlerin 

gerçekleştirildiği mekân olmasından dolayı kapıya verildiği anlaşılmaktadır. 

 

Topkapı Sarayı’nda yapılan törenlerin birisi bayram, cülus, elçi törenleri, vb. resmî 

nitelikli törenler, diğeri ise özellikle Sultanın ailesi ile birlikte evinde gerçekleştirdiği 

aile içindeki resmî nitelikte sayılmayan törenlerden oluşmaktaydı.  

 

Sultanlar kimi zaman sultanlar yaz aylarına rastlayan bayramlarda iç oğlanlarının 

tebriklerini Sünnet odası ile Bağdat Köşkü arasında bulunan ve tekne tavanında 
                                                            
809 Banu Mahir, Osmanlı Minyatür Sanatı, İstanbul, Kabalcı Yayınevi, 2006, s. 71., Resim 47. 
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burasını Hicri 1050 (M. 1640) da Sultan İbrahim’in yaptırdığı yazılı olan. İftariye 

Kameriyası denilen üstü kubbeli, dört sütunlu ve baldaken biçimli yerde kabul 

ediyorlardı. Ramazan aylarında sultanın iftarını bu bölümde açtığı, ailesi ile burada 

zaman zaman oturduğu, bu yapının Ramazan dışında ise yaz aylarında bir gölgelik 

(sayelik), geceleri kameriye olarak kullandığı anlaşılmaktadır. Yapı üstü kubbeli, dört 

sütunlu ve baldaken biçimli görüntüsü ile sultanın bulunduğu mekânı işaret 

etmektedir. 

 

Sarayda kutlanan ve resmî olmayan törenlerden bir örnekte, Baharın başladığı gün 

sayılan 22 Mart (Nevruz) gününde yani Hıdrellez gezilerinin başladığı günde Leyla 

Saz’ın bahsettiğine göre;810 “Sarayda Padişah, askerler ve büyük küçük memurlar 

beyaz pantolon giyer, hanımlarda bütün giyimlerini beyaz düzenler, başlarına beyaz 

bağlar” güvercinler gibi gezinirlermiş. Bu beyaz giysiler “aksadeler” diye anılırmış 

demektedir. İstanbul ahalisi ise o gün kahvaltıda süt, simit gibi adı se ile (sin ile) 

başlayan yedi türlü yiyecek bulundurmanın sağlık sağlayacağına inanır. Sofraya 

dizerken Türkçede s harfiyle başlayan soğan, sarımsak, sucuk gibi yiyecekleri 

kullanırken, Nevruz sofrasında sumak, sebze, sümbül, semek, sirke, sir, senced” 

gibi birbiriyle ilgisiz yedi nesnenin (sumak, yeşillik, sümbül, sirke, (semek- balık 

cinsi), sarımsak) ve bir gümüş aynanın bulunduğunu düşünürler. 

 

Sarayda ise benzer şekilde, yiyenin bir yıl boyunca hastalanmayacağı Nevruz 

macununun pişirtip, dağıtmayı resmi olmayan törelerine katmışlardır. Yeniçeri 

Ağaları, Nevruz’da Sadrazam ve Divan-ı Hümayûn’a “Nevruzsultan ziyafeti” 

vermeyi, ocak geleneği durumuna getirmişlerdir. Bu gelenek her yıl Manisa’da 

kutlanılan Mesir macunları şenliklerinde devam etmektedir. Manisa’nın Şehzadelerin 

sancaklarının yer aldığı ve Manisa Sarayının bulunduğu yer olduğu düşünüldüğünde 

bu törenlerin önemli ölçüde saraylarda yer aldığı düşünülebilir. Ancak benzeri 

törenler resmî törenler dışında kalmış, saray yaşamında saltanat sahibi sultanın 

                                                            
810 Leyla Saz’dan nakleden; Sennur Sezer- Adnan Özyalçıner, İstanbulun Taşı-Toprağı Altın, 
Eski İstanbul Yaşayışı ve Folkloru, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul, 1995, s. 179 – 180. 
Ayrıca Hıdrellez ve Hıdrellez gelenekleri hakkında Bkz.: Aliye Muazzez, Halk Bilgisi 
Rehberleri, Sayı 10, İstanbul, 1984; Leyla Saz, Harem’in İç Yüzü, Milliyet Yay., Haz. Sadi 
Borak, İstanbul, 1974. 
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ailesi çerçevesinde kutladığı, bütün saray halkı ile beraber halk tarafında da 

kutlanmasına rağmen, resmî bir bayram törenine dönüşmemiştir. Kapıdan saray 

halkının beyaz kıyafetlerle resmî bir geçit yapılmış olmasına rağmen, sultanın 

sarayın anıtsal kapılarında tören gerçekleştirdiği bir tören olmamıştır. 
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