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SuNu ş 

O smanlı İmparatorluğu 'nun yönetiıTı merkezi ve padi

şahların evi olan saray, köşk ve kasırlar, Cumhuri

yet'in kuruluşundan hemen sonra, 3 Mart 1924 yılın

da 431 sayılı yasayla Millet'e devredilm.iş ve yönetimleri mil-

leti temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilmiştir . 

Milli Saraylar adıyla anılan ve bugün, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi'ne bağlı Milli Saraylar Daire 13cışkanlığı yönetiminde 

bulunan bu saray, köşk ve kasırlar birer nıüze-saray olarcık 

ziyarete açık tutulmakta ve Osmanlı toplum yapısının, yöne

tim biçiminin, sanat ve kültür ortamının tanıtılması açısından 

her biri çok önemli odak noktaları olmaktadırlar. 

Düne kadar devletin yönetildiği ve padişahın evi olan bu 

yerler hakkında ayrıntılı ve sağlıklı bilgiler edinilebilmesi, 

derinlemesine yapılacak araştırmalara bağlıdır. Bu sınırlı ya

yın, Osmanlı toplumunun yönetim biçimine, yaşam düzeni

ne, kültür ve sanat ortamına çeşitli yönlerden ışık tutan bir 

kaynak niteliğindedir. Bu kaynağın gelecekteki yayınlarda 

değerlendirilmesi saray, köşk ve kasırlarla ilgili bir çok bilin

meyeni ortaya çıkartacaktır. 

Kültür mirasımızın korunmasında yayınlarımızın çoğalma

sını ve okunmasını dileyerek; tüm enıeği geçeniere saygılarla. 

TÜRKAN İNCE 

Milli Saraylar Daire Başkanı 



GEçMiŞTEN GÜNÜMÜZE 
BEYLERBEYİ SARA YI 

MoltJ..c'llill Iliiiiiiriiitfa "l10l 
pcııccrcli" o/araJ.. falllııılaııall /.ski 
Hcyla/ıcyi Sarrıı11 f. Scllrım~'lll 
tlcsclliluicllal/rlllfl (18 . .11'1 so11u!. 

B oğMiçi'nin AnMlolu y.ıbsınd,ı, Kuzguncuk ve (,' L'Il
gclkiiy cır,ı"'ıııd,ı yer alan bölgenin, bir ycrle~im cı !cı
nı olcırcık kull,ınılnı,ı"'ı tarihte oldukç,ı geriil'rc, Bi

z,ı n s d ii nem i ne k,ıdcı r gi lnıckted ir. Bölgen i n bu dönenı
de bir "'cıyfiyc yeri olcır,ık nıı kullanıldığı, yoks,ı kuba! 
bir cıl,ın niteliği nıi l,ı;;ıdığı l,ını olarcık bilinnıcnwklc bir
likte, O"'nıcınlı tarihi boyunca sullcınlcırın önemli "h,ıs

bcıhçe"lerinden birini olu;;lurnıcısı, Bizans diiıwnıindc de 
bu ,ınıcıç doğrultu'ıund,ı kullanıldığını dü~ündürnıcktc
dir. 

Ylirenin Osnı,ınlı öncesi kullcınını biçimi üz.erinc yapı
lan t,ırtı;;maların yanı 'ııra, adı konusunda d,ı belirsizlik
il'r bulunnıaktad;r. Bölgeyi 17. ve IH. yü;yıllcırda gören 
ünlü gczginler, Kiimlircüyan ve İnciciyan, burasının "İs
tavro/' adını ta;;ıdığını yaznıakl,ı ve kubbeli bir kilisenin 
v,ırlığınd,ın söz etmektedirler. Bu gczginlcrdcn İncici
yan'a giire İsl,wroz ,ıdı, Büyi.ik Konsl,ıntin'in buraya dik
tirdiği bir haçtan kaynaklcınnıaktadır. Yine bir başka ün
Ili gezgin, Evliya (,'elcbi ise bu ,ıdın, bur,ıda bol bulunan 
İstavrit balığından kaynaklandığını ileri sürnwktcdir. 
Yörenin Bcylcrbeyi olarak anılnıasıyla ilgili dü;;üncelcr 
de kimi yakı~tırnıalardan Ölcyc gcçnıcnıcktcdir. Nitekim 

, . .... 



ı R02 l,ırihli bir Bostancıbaşı Dcftcri'ndc, bur,ısının o vıl
larLb bile ist,wro; adını taşıdığı görülmcklL'dir. inc-ici
v.ın',ı bakılırs,ı vörcvc lkvlcrbcvi adının verilişi ı6. vü;
~ıki,ı Bevlcrbcvi M~hnwl Paş,ı·;ıın bur,ıda bulun,ın ·kö~
ktinden k,wn,ıkl,ınm,ıkt,ıdır. Öte y,ınd.ın, Şirket-i 1 layri
ve'nin yay;nl,ıdığı "lio.~a:iı;i Sa/naincsi"ndc, vörcnin Bev
lcrbcvi ve isl,wroz ol,ır,ık iki avrı bölümden oluştuğu 
akt,ır.ılmakladır. ileri sürüldüğü.ııc göre, bugün ycrin~ie 
olmavan Bcvlcrbevi Kasrı ve iskele arasındaki ver ist,ıv
ro; t;larak, geri k,1Janı ise lkvlcrbeyi adıyla a;ıılmakta
dır. 

Bölgeye verilen adl,ırın nereden k,ıynakl,ındığı, ne /a
man ve ne koşulliırd,ı dL•ğiştiği tartışm,ısı bir yana bıra
kılır.,a, Boğa;içi'nin bu köşesinin Osmanlı impar,ıtorlu
ğu döneminde sultanların kullandığı hasb,ıhçelcrdcn bi
ri olma ö;clliğini sürdürmesi dikk.ıt çekicidir. Eldeki 
bclgclerdL'n, 17. yü;yılda 1. Ahmed ve IV. Murad'ın böl
gL'ye ilgi gösterdikleri ve burada bulunan yapıları /<l

man /,ım,ın kullandıkl,ırı ,ınlaşılnıaktadır. llLAhmed ve 
özellikle 1. Mahmud ilc birlikte Bcvlcrbevi yöresi daha 
da önem k.ı/anmıştır. Sultanların ğösterdiğl bu ilgi so
nucunda, biilgcdcki yapılaşmanın kimi onarını \ ' C cklc
mclt•rlc geliştiği görülmektedir. 1H.yü7yılın başında, lll. 
Ahmed'in sult,ınlığı döneminde bur,ıda: "1/m•it:ll 1111:11" 

.;c/;;c/ıi/, kti:;;ili uc kulılıeli odalar, /ıunun ıfa/11/lda hir ı;ilclllnrc, 
millektinil 111111111111, 11171'1/:a 1111:11· ~adnu;nrlr hi~k. dcni:c ha
kan kulı/w/i /ıir Va/ide Sultan Odas1, Iraseki sulltiii/II alt/i iisl
lii oda/an, l'{t'lldilcrlc 1\fifc, Balni l'l' kclillidil kaduilLım ait 
odalar, Okunlll~kadlll Odtısl, {tsliklar alinıda lıir Kasr-1 flii 
rnayun, Şikar Kaprs1, le/ı - i dcryada /ıir ı;or/ıacr hi~kii" gibi 
yapılardan oluşmuş çok birimli bir yerleşim olduğu an
laşılmaktadır. 

ı 7:\4 tarihinde Bcylcrbeyi b,ıhçesindeki kayıkhanenin 
gcnişlctildiği, aynı yıl bahçede yeni düzenlemelere giLiil
diği, 1735 tcırihinde de bir köşk eklendiği görülüyor. Ote 
y,ından 1. Mahmud'un ı736 tarihinde burada oldukça 
\.ının kaldığı anlaşılıyor. 1740-174H tarilıkrinde Bey1er
bevi Sarayı ve çevresi için önemli çalışma ve harcamala
rıı{ yapıldığı, 1760 tarihinde ise sar,ıy mobilyasının elden 
geçirildiği biliniyor. 

Bu gelişmelere rağmen, 1H. yü1yılın ikinci yarısıyla 
birlikte yörenin gözden düştüğü ,ınlaşılnıaktadır. Oy1e 
ki 111. Mustafa burada bulunan saravı yıktırnıış, araziyi 
de halka satmıştır. İlgi çeken nokta~ s~tış işleminin ge
rekçesi olarak, sarayın hemen vanında bulunan halktan 
birisine ait köşkün, ~arayın gcn~işlctilnıesine engel olar,ık 
gösterilnıesidir. IH02 tarihli bostancıbaşı defterine göre, 
buradaki mirl yapılardan geriye yalnızc.ı istavroz Canıi
si ve iskelesi kalmıştır. 

lH. yüzyıl sonu ve 19. yüzyıl başları, Osmanlı impara
torluğu tarihinde önemli köşe taşlarından birini oluştur
nı,ıktadır. Başlayan ayaklanmalarla birlikte, lll. Selim 
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LsJ..i Rcylcr/Jcıti Sarıııtt'tllll 
~ii11iiı11ii:c u!tiştw yaintamtdatt 
Menller Köş/.: ve Öttiil/(lc /Jr<HI: al 
hcıtkcli. Su/11111 Audiilaziz'i, çok 
sn• di,~i alt rertıa11'tll lıcyJ..eli 
oldu,~u salllltyor. 

/() 

tahttan indirilmi::,; ve yerine ll. M,ıhmud gcçirilmi::,;tir. lll. 
Selim'in öldürülnwsi, ll. M,ıhmmi'u oldukça scırsmı::,; \ ' C 

Topkapı Sarayı kendisi için kötü anıları çağrı::,;Lırır ol 
mu::,;tur. Ccçmi::,;le olan b,ığlarını koparmak, kötü ,ınıi<H 
dan u.;:akla;,mak istediği ,m],ı::_;ılan sult,ın, devieli yönclL'
ceği yeni bir saray için ar,ıyı::,;lara girmi::,;tir. O günlerde 
akla gelen mckiinlardan biri de !3cylerbcyi olnıu::,; ve da
ha önce elden çıkarılan yöre, halklan satın ,ılın,ır,ık yeni 
sM,ıyın y,ıpımına ba;;lanmı::,;Lır. UitfT Tilri/ii'nde burad,ı 
bir sMay yapılmasına karar verildiği ve ,ır,ızinin Jı,ılkt,ın 
~öni.il rızasıyla s,ılın alındığı ya;tı]nıakLMlır. IH2H yılınd,ı 
lğneada'd,ın kereste getirilmesi, IH29 yılında ise çe;;illi 
yapı ta::,;larının ha.;:ırlanm,ıkt,ı olu::,;u, burada hi/lı bir ya 
pı baliyelinin varlığını giislermekledir. ll. Mahmud'tın 
yaptırttığı bu ahşap s,ırayın y,ıpıınına IH29'd,ı b,ı;;landığı 
ve IH32'de bitirildiği Pertcv l'a::_;,ı'nın "T11rilı - i Hcrdy- ı Sa
Iii/ Sllmıt - ı Bcıtlcr[,cıti" b,ı::_;lıklı mannımesinden anlaşıl 
nıaktad. ır. Cl;rck l~u bilgiler, gerekse b,ı/ı bl·lgelcrden 
dcrlcncn veriler, Bevlcrbeyi 'nin bu vıllard,ı devlet yönc
timinin ya da bir ba;ka deyişle sull,{nların Topkapı ~Sara 
vı dışında kullandıkları iincmli bir vönctim nwrkc.;:i ni 
tc 1 i ği ne u laştığı m gösternıekted ir. -

ll. Mahmud'un askeri danışnı,ınlığını yapm,ık Üi'CrL' 
İstanbul'a davet edilen Moltke'nin anılarında, bu sar,ıvın 
nıabeyn bölümünün asıl saraydan yüksek bir duv,{rla 
ayrı tutulduğu, sarayın oldukça geni::,; bir alan,ı yayıldığı 
ve açık s,ırı renkli olduğu ya/ılıdır. Moltke, scırayla ilgili 



olarak anılarında şu açıklamalarda bulunmaktadır: 
"Yn/drz./1 bir knpuinu kiiçiik, ctmflnn şimşir (idnulnn ilc 

çczırili çiçek tnrhlnn , dc111z knbuklnn scrpil111iş yol/rm ilc tn111 
lıir T1irk lınhçcsiuc s,irdi111. Içlerinde km/liZI bnllklnr ıJiizcu 
{1skiyeli l111zıllzlnnu ctmfnu, serzıilerdcu uc portnknl n,~nçln 
muinu piramitler çn•rcliyordu. Arkndn , iist/crinde yine böyle 
yerlerle giizellinwnluklnr uc köşklcr lnrlunnn tcmslnr yiiksc
liyordu; fnknt lmulnnu hepsi yüksek duvnrlnrln çeurili idi ... 
Bo,~az tamfnuia duzınrdaki pcuccrclcrc, lıiiyiik panuakllklar
dnu lmşka oldukça s1k örs,iilli kannştan l1ircr kafcs de koiiii/IIŞ 
tu ... Harem tnm{111da /m kaunş kafeslcr ı;ift katllyıiluc snm
!JIII iiçiiucii knt111dn lıi/c pcucerelcri, tn iist kcunrlnnun kadar 
iirUiıJordu." 

Aı1ılarının bir yerinde, saray cephesinin pencere bollu
ğundan görünmez olduğunu öğrendiğimiz Moltke'nin 
sözlerinden, yapının geleneksel Osmanlı saray mimarlı
ğındaki genel anlayışa uygun yapıldığı ancak sınırlı bo
yutta ele alındığı söylenebilir. Tarihçi Ata, sarayın bo
yutlarını ve neden küçük çaplı tutulduğunu belirlemc
mize yardımcı olan şu bilgileri vermektedir. 

"Pndişnlllnr snyfiyycyc iiç , uilwyct dört ay lınzcu tclıdileu 

lwiz•et tnrlkl ve liiwmu kndnr bcndcgan ilc teşri{ buymldu,~u 
hnldc istlnba yeten+ surette yapli1 fnknt Beşiktaş tckmil dairc
i nliyycyi istfnlın knfl büyiicck ve Bcylcrbcyi buudan kiiçiik iu
şn o/111111p, bnşkn/nn hemen biiUi11 dairc-i cc/i/c i/c nrnn111 S,lly
ri kafi kfiçiik yapiinnşti" 

ll. Mahmud'un yaptırttığı bu saraydan sözeden yalnız
ca Moltkc değildir. Türk dostu ünlü Fransız cdebiyatçısı 
Lamartine de Boğaziçi'ni kayıkla gezerken sarayın önün
den geçmiş, o sırada kıyıda oturmakta olan II. Mahmud 
ile selamlaşmıştır. Yazar, yaşadığı o dakikaları anıların
da şöyle dile getiriyor: 

"Ait111 ve n1crmer nlt111da uicc nlcm/criu, nice dehşetlerili 
sak/nnnnş oldu,~// bu samy111 öniindcu ym•nş yavaş geçtim. 
Pndişalı salıi/deki köşklcrden birinde bir knnepc iizeriude otu 
ruyordu. Gcuç s,özdclerindcu Ahmet Pnşn da ynn1 baş111da zıc 
nynkta idi. Az•mpn/1 giysilerimiz dikkatini çcktW için Sultm1, 
Al1111et Pnşn 'yn pnrnwğ1yln bizi işnrct etti. Beu pndişalın a/n
turka bir scln111 verdim, sefililliilin uazik~·e knrşli1kta lıuluud!i. 
Samynı nçık o/nn pe!ıccrelcrindcn bu görkclilli ve znrif lıiun -
11111 zcngiu iç siislcmcsiniu pnrıltlinn göriiliiyordı1." 

ll. Mahmud'tan sonra tahta geçen Abdülmecid'in, önce 
Beşiktaş Sarayı'nda birkaç gün kalıp daha sonra Bcylcr
beyi Sarayı'na geçmesi ve tcbrikleri bu sarayda kabul et
mesi, yönetimin Beylerbeyi Sarayı'na verdiği önemden 
olmalıdır. Abdülmecid'in sultanlığı sırasında 1851 yılın
da burada bir yangın çıkmış, sultan kısa bir süre için Çı
rağan'a geçmiştir. Ancak 1854 yılında burada iki kez zi
yafet verilmiş olmasından Beylerbeyi Sarayı'nın önemini 
daha bir süre koruduğu anlaşılmaktadır. 

Eski Beylerbeyi Sarayı'nda günümüze ulaşabilen yapı
larMermer Köşk ve Beylerbeyi Tüneli'dir. Set Bahçeleri 

ll 



ı\!Tiss Pardoe'uuu "Ku<~" Giilii'' 
olarak taıllııı/adı,~ılıavu: vc 
Mrmıcr Köşk. 1\ııı/arıııdn , Sultnıı'llt 

lmraıtı çok sevdi,~i11i 1' l' /ını , ,: 
J..ıyıs11ıda yii:cıı ku,~uları seyredip 
diişii11cclcrc daldı,~"" tlltlatıyor. 

J.l 

'nin en üstünde yer alan Sarı Köşk'l.in eski saraydan ka ~ 
lan bir yapı olduğu ileri sürülüyorsa da, eldeki veri ve 
kayn,ıklardan bu kö~kün yeni sarayla birlikte yapıldığı 
an la~ılma ktadır. 

Mcrmcr Köşk'i.in bir başk;ı adı da Serdab Köşkü ' dür. 

Yapı, arka bahçeciL'ki büyük havuzun gerisinde, bir bö
li.inıi.i ;ırazi içine giimülü bir biçimde ycıpılnııştır. Gele
neksel konut mimarlığına bağlı k;ılınar;ık oluşturul;ın 
kiişkün ort;ısınd;ı büyük bir nıernıer sof;ı , iki yanında bi
rL'r od,ı yer alnıakt;ıdır. Tasarım ;ıçısından geleneksel 
Türk konut mİnıarlığının özelliklerini y;ınsıtan köşkün 
e n önemli nıinı;ıri ögesi , sofanın ortasında bulunanelips 
bi ç inıli havunıdur. ll;ıvuz, iki yanınd,ı nıernıer döşeme
ye oyulnıu~ suyollarıyla y;ın duvarlardaki karşılıklı sel 
scbillere b,ı ğ lannııştır.lç mekanda su ögesi kullanılarak 
elde edilen bu harcketlcnnw ve estetik, geleneksel beğe
ninin bir ya/lık saraydaki u/antısıdır. Köşkün terasını 
çevreiL'ycn parnı;ıklık, Abdül;ıziz döneminde eklenmiş 
ve yakın zanıanl;ırd;ıki on<ırınıl;ırd;ı kaldırılmıştır. Genel 
ola~,ık değerlendirildiğinde, köşkün yaz aylarında serin
lcnnıek için yapıldığı anlaşılmaktadır. O yıllarda İstan 
bul'lı ziyaret eden Miss Pardoe, anılarında bu köşk ve 
önünde bulunan büyük havLu için şunları yazınaktadır: 

"Ralu;cuiu cu gii: c/ yeri, K11,~ 11 Ciilii dcuilcu , yii:cyi ku,~u 
larla kop/1 lıirlll1 l' II Z. Padi~a/1 lıumıf! o dculi scz,iyor ki, hazcu 
ku,~ ulor kaylpljii zcrkcu , sarıtlcrcc dal1p oulrm scyrcdcrck dii 
~ iiuı'iyor (. .. ) Yaldl'::./1 Z'C IJoya/1 katflklar , uumolyalrırlll , sösı'it 

leriu zıc gölii çczıre!cycu ölıiir gii zc! a,~a(lamı afllanudrı [Jtı,~ll 
dumyor . 1/m ı u ::. kl .ıf! S llldrıu elli 11/Ctrc kadar geride , yaz s lcrık
lrmudrm S l,~ lllllrımk hoş lıir ya olrın " firım firnnilllll " (M er
mer Köşk) zıar . Giri~ mekrllllnlll taurın1 , duurırlrın z ıc dii~c-

1/le~ i . dcui::. desenleriyle oyul11111~ menllerden yrıpli1111~. Çc~
lllclcrindcn akrın sular, dumrlardan SIZ IJI hir dizi deniz ka/)ff 
.~ 11 , dc11iz yosunu ı ıc sedeften akiyor N böylece siirckli hir se
rin luıvayla , tat/1 bir lllirilti meydnnn getiriyor. Bu gii ze/ srı 
londnn iki vanda daha az siislii klSlllllam c,;c(i!iıtor. Kisamsi 
/!(ış lıir Olfll;lcrık " ' . 

Miss P;ırdoe bu sözleriyle, Merıner Köşk ' ün eski Bey
lerbeyi Sarayı ' ndan kalm;ı bir yapı olduğunu belirttiği 
gibi büyük havuzun özgün adı ve işlevi konusunda da 
değerli bilgiler vermektedir. 

Beylerbeyi S;ır;ıyı ' nın en önemli özelliklerinden birini 
de Set Bahçeleri olu şturmaktadır. Sahilden başlayarak 
yukarıya doğru setler biçiminde yükselen bu bahçcler, 
Osm;ınlı b;ıhçc kültüründe belirgin bir özelliği sergile
nıekte, bunun yanı sır;ı s;ıhil boyuııca ulaşınıı sağlayan 
yolun sar;ıy bahçesi içinde kalm;ısınd;ın bynaklanan bir 
zorluğu da beraberinde getirmektedir. Dönemin bina 
emini Said Efendi 'nin bu zorluğun çözünılennıesindcki 
rolü t;ını ol;ır;ık bilinmemektedir. Anc;ık sorun, adı ge
çen s;ıhil yolunun bir tünelle kapatılması ve Set Bahçele
ri 'nin tünelin üstünden b;ışlatılnı;ısıyla çözümlenmiştir. 



Tünel, sarayın yapımıyla birlikte kapanan yolun i~levini 
sürdürmesini s,ı ğlarken , ,ıynı zamanda vübek duvarla
rın ötesiyle bahçelerin b,ı ğlantısını kurmaktadır. Saraya 
ait at arabalarının kimi konukları getirip, götürmek üze
re bu tüneldeki kapıları kullandıkları sanılmakta , tüne
lin ortasında ise, su kültürümüzün simgelerinden olan 
bir çe~me ver almaktadır. Düne kadar önemli bir bölü
mü toprak' altında kalan bugün eski kimliğine kavu~tu
nılan çe:;ıme üstündeki yMıtta , Şair Hikmet'in, Yesariza
de Must,ıfa İzzet'in hattı ile yazılmı~ bir ~iiri bulunmak
tadır. Şiirin, ebced hesabıyla ll.l24.S 1 M.lH29 tarihini 
veren: 

"Ccdııcf i dlı 1 hayat /..i/di MaiT11111d /lım rezırı n " 

dizesi, hem çe~meyi yaptıran sultanın adını vermekte, 
hem de tünelin yapım tarihi konusunda önemli bir ipu 
cu olu~turmaktadır. Tünelin hemen dı~ında ver alan çe~

mede ise Şair Iliimi'nin bir ~iirinin yer alcı'ığı bir yazıt 
bulunmaktadır. 

Bcylcrbcyi S,ırayı ve Set Bahçclcri 'nin , İstanbul ' a gelen 
gczginlcri oldukça etkilediği , tuttukbrı günlük ya da 
yMdıklorı mektuplardan do anla~ılıyor. Yine Miss Par
doe, bu yopıyl,ı ilgili olarak önemli açıklomalarda bulu 
nuyor: 





"l\c11t I{Ö11ii11dc 11TI'rl111'r /ıir kopufo11, tiirlu kokulor soço11 (1 

ı;cklalc do/11 /ıir /ıoiTçcyc ginlT.IfOr. HoiT(cdcki 1Tmıu:lon11, {1s 
kiltclcnl1 ı;cı•rclcr/111' {TşklriiTklım ~11/or, siikl/11 ııcrici /ıir ~1'' 
1{01{/I{Or. ror/Tior Ortl'il/ldO, ı;içck/cr kodor (Ok renk/i PC por/ok, 
şoluınc tuylu, ı;cşitli kuş/or doloşTyor. Bu gii:c/lıl1iTÇcyi de111: 
yön ii nden gi:lcycn /ıir di:i yoldT:IT kopnun lfl1nTndl1n geçerek, 
koklllolıiiyiik /ıir k11pui11n Ci ri\' Aı•lu•dl 'no giriliycır. lçerisi ilk 
/ıoJ..Tşlıı ctJ..ili o/nuıy11/ıilir. A_l/(11 gillf klı•nl11n ı;ifte 111crdiııc111er 
giri,.in ortosn1d11 ( ... ) /ıumyo ~eki: geniş ~olo11 II(TiT.IfOr. R11 

k,uşı ,,ıyfada Memıcr Köşk 'iiıı 

içiııtleki lıaıııı::ıııı fıskiı,esi ııı· 

sl'lıillcr, Osmaıılt mim~rlığmııt sıı 
iigesiııi mcknıı içiııde ııasıl 

dı·.~alcııdird(~iııi giistcrcn lıir 
iimek. 
altta 1/. Malımııd'tm yaptırdt,~ t eski 
Bı•ylerlıcıJi Sarayı'ııdmı giiııiimii::r 

ıılaşalıilrıı ilgiııç mimari ögelrrden 
/ıiri: Brylerlıcyi Tiiııeli. 

/) 



BBYLEHBEYi S.\lUYI 
YE . (jE\'HESl \'.~Zİ\'ET PL .\~1 1 
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Bryler/Jrıti Sarayı yerleşim pitllll. 
Sarıııflll biriınieri arazitf<', 
/Jir/lirinden lıtı,~ımsı: lı ir birimıle ııe 
lıerlltlngi /1ir simetri artımtııltllı 
yerleşti ri /m işierdi r. 

/(ı 

1 1 

111111 iistı'inılc fhinknr krs1111 mr; yalıf!:::lanyla ola,~illlı'istii gı'i
zclliktc zıc /ıci// do,~/1111111 hc111 de lıaf/11111 her tiirlii /iiksiiylc 
döşcliiiiiş ( ... )Geniş lmhçclcr set set iistiindc, gerideki da,~ın 
tepesine dek (ıkıyor. Her set lıir yalıalicı /JalıçiZ'Illl/11 elinde zıc' 
0/11111 yurdll/11111 sitilinde ıhizCIIIcnıniş ( ... ) [n tepedeki sen•i 
z•e çınar/ar amsı11da yaldızlı /ıir köşk parıldar. Bumdrnı görii
liCil giizcll(~i lıi( l1ir sanatçı renk z•c ı;i::.gi şeklinde sapfiililll
dan gcçc11ıez: Cı'ir onnaıılı lcpclcrin eteklerini (CZ•ircn ve ko
nutlar/a lıczcli krzırnıfi!I kıyı/ar ... lio,~az 'dan geçen gcllıilcrin 
yelkenleri zıe da/111 uzaklarda ... Karadeniz'in dalga/an ... Bii
fiili bunlar, bir şairili dikkatini, ressanı/arnı s_ii:lcrini çelecek 
bir göriinii111111eydaıw getiriyor." 

Bu cıçıklanıillar, bugün yillı1!7 adı kcılmı~ eski Beylerbe
yi Sarayı ve bahçeleriyle ilgili ipuçları verdiği gibi, islcın 
bul'u "doğu" olarcık gören bir batılının duygusal ycıklcı~ı
nıını da yansıtmaktadır. 

Eski saray yıktınlıyor . 
Osmanlı Imparatorluğu döneminde ve özellikle lst;m

bul'dcı, ycıpım i ~lcriylc ilgili, en tehlikeli etmenlerden biri 
de sık sık çıkan ycıngınlardır. Ah~cıp mcıl;rcnıcnin yoğun 
olarak kullanıldığı lstcınbul ' dcı , dönemlerinin tüm özel
Jiklerini tcı~ıyan nice saray, kö~k, kcısır ve cv sırf bu ne
denle ortadan kalkmı~, geriye yalnızca adları ve öyküle
ri kalmı~tır. Saray yapılarını bile ortadan kaldıran bu 
yangınların,hcılkın yanı sır,ı sultcınl;ırın yaşamında da be-
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lirgin bir etki yarattığı söylenebilir. Nitekim, bu konudil 
neler düşündüğünü bize ulaştıran bir belge bulunma
masına karşılık, Sultan Abdülaziz'in tahta çıktığında Es
ki Beylerbeyi Sarayı'nı 1851 yılındaki yangından dolayı 
yıktırıp, yerine bugünkü sariıyı yaptırdığını biliyoruz. 
Eski saray tümüyle yıktırılmış ancak Mermer Köşk oldu
ğu gibi bırakılmıştır. Köşk'ün malzemesinin yangın ko
nusunda herhangi bir tehlike oluşturmaması, yıkımını 
engellemiş olma lı d ır . 

• - • 
J---, • 
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üstte Üst kat plam. 
altta Zemin kat planı. 24 oda, 
6 salon ııe l111ğlantı mektinlarırıdan 
oluşan saray ana yapısı, "batılı" dış 
gön"itıiimiinc karşılık geleneksel Tiirk 
eııi plan anlayışrrra göre 
lıiiliimlenrııiş ve işleıılerıdirilmiştir. 



YENİ DÖNEM YENİ SARAY 

T.ırih~,i 1 utfi I-fendi, linltı \clpıtında yenı -,,ır,ıvın v.ıpı
lı:;.ını :;.u -,o/krk ,ınl,ıtl\or: 

'Hn· /1/llddcttcn /ıcm dı'l" dc~t i 111~1i olan Hcsla/ıı·ıtl <..,u 
hi/ Samı{l o c'lllldll kaffc i /czııi:f111 1 1/I~IIII/I/ı' ı'C lcfn~llflfı''fl{lc 
re/un i ini~11 1 lhlllfll o/anık, o ~cnc om~1 ~mtfivıtc itti/m~ olun 
du. /likadc'n/11 on lıc:,.lllci S,lll/11 tcıtCIIIIIIIincn Cilll/ll ~l'ili111 

il,~llk,~lcr/ıcıtl C111111'indc /ıa'dc'/ H m, lllilkCil/ll/cl a/aıtfic 'ıa 
hi/ :.amıt 1 111C:..k1ir nlllkdc!ll 1 ~clmıtıin Ilc dam ·~'111"111 oldu." 

T,ı-,a rı mı Sarki-, B,ıl \,ı n',ı ,ı it ol,ın ve ni -,a r,ıvın va pı mı, 

Tab·inı-i Vd.,ıvi'nin 2H /ilhicce 12H I tarihli -,,n ı-,ında 
"Vukuat-ı i{L'<.,mivve" ba:;.lıgı altında \'erilmi:;., ıi,ıberin 
lwnwn ,ıltına ';ı.ıir i ütfi'nun 11.12Hl M.IH64 IH6"i tarihli 
:;.u di/l'IL•ri konnıu:;.tur: 

"lıtlcdl lintalıu nı'<' ,afuf.;amıtl /ıi llli,il 
llıizrı'f i A/ıdula:i: Ilan '111 uiliz•ı•11 lnllllllı'fl 
lutfi tc/ırik cıtlcdilll tarih-i cn•hadar Ilc 
/~alı/ı 1 i::t'l .;a 'd kli~111 /ı u ~11/"illfl ~ci'kı'fi" 

1\bdul,l/i/in Vl'ni yaptırttığı bu -,,ırav,ı VL' -,i.islcmc-,inc 
olduk~,,, tım•m VL'rdiği .ınla:;.ılm.ıkt.ıdır. Dolm.ıb.ıhçc S.ı
rayı .ır:;.ivinde bulunan belgelere bakılMak olurs,ı ..,uJtan, 
yapının od,ıl,ırı ve diğer bölllmkrinin ağır valdl/lı kall'-

, \lıtfii/a:ı:'lll _1111/'fırtfı,~l _11e111 SIIrtlif 
İstıııı/ıu/'ı111 ii/ıiir lıiiıfiiJ.. SIIrtlif 
J..oml'leJ..sleri J..ııtfar ıı/ıııasa da 
~erııfe tlo,'{rıt oldukça gcııiş lıır alaıııı 
lflllfllmııJ..tıı l't' Bo.~a:içi si/uetıııı 
lıiçimleııtlireıı temel mimari 
iigl'ierdeıılıiriııı oluşturmaJ..tatlır. 
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mişleriyle süslenmesini istemiş, bu iş için Mabeyn-i 
Hümayun ressamıMason Bey görevlendirilmiştir. 

Bu belgelere göre, sultanın kendisine ait odaların ta
van süslemeleri Beşiktaş Saray-ı J lümayunu'ndaki bü
yük Camlı Kasr'ın tavanlarından daha ağır som yaldızlı 
olacak, hayvanlar ve kuşlar, doğadaki aslına uygun ola
rak rcsmedilecektir. Sarayın ikinci derecede önemli olan 
odalarının tavanları, Malta Kasr-ı Hüınayunu üst katı
nın tavanlarından daha ağır süslemeli ve güzel yaldızlı 
olacaktır. Saray~n alt kat odalarının süslemesi ise, 
Sadabad Saray~ı Alisi'nin alt kat odalarının tavanları gibi 
yapılacaktır. Ote yandan sarayın aydınlatılması için 

Nakkaş Caddesi'nde, bugün tümüyle ortadan kalkmış 
bır de gazhane kurulduğu görülmektedir. Ancak, tüm 
bu özen ve ilgiye karşın,1881-1907 yıllarıcırasında İstan
bul'da kc1lan Oorina L. Nccıve'nin sarayın Fransa İmpa
ratoriçesi Eugcnie'nin Abdülaziz'i ziyaretine dek hiç kul
lanılmadığını söylemesi oldukça ilgi çekicidir. Yeni sa
ray, Istanbul'un öbür sarayları kcıdcır olmasa da, oldukça 
geniş bir cılancı y,1yılmış yapılardcın oluşmakt;ıdır. Bu ya
pı.lar: Deniz Köşklcri, S;ırı Köşk, Paş;ı Dairesi, Ahır K'öş
ku, Mu;:ıka Dairesi, Ceyiklik, Aslcınhane, Güvercinlik ve 
BLiyük Kuşluk'tur. Bunlarcı, eski s;ırcıydc1n kalan Mermer 
Koşk ve Büyük 1 (,ıvu7\ı da eklcmeliviz. 

soıd,ı Harem Ya lt Kapısı ve Yalı 
Köşkii. Bir ya:.lık saray olarak 
tosorlt1111111 Bcylerlıeyi Somyt'lla 
uloştm geliellikle riclli:.ricll 
so,iflallmak ta <•e Yalı ıta do De11i:. 
Koptsı adtyla 1111tlall k apt lar, 
saray/lt gı1rkemli 111111 girişlerilli 
oluşturılilık tllıtrlı. 
üstır Sdamlık. Yalı K11p1sı iistii11rle 
taş Osma11lt ani/ası, u:.ım lıir 
.;:eçmişi11 i: Fl' simgelerilli taşıyor. 

..ll 
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TASARlM ÖZELLİKLERİYLE 
BEYLERBEYİ SARA YI 

altta /9. lflf· Osııuııı/ı mimarlı,~ı, 
saraı1 yapılanııda anıtsallı,~ı lıep iiıı 

J>lrıııda lutıııuştur. Rrylcrlıeyi 

Stırtıtft 'ı111ı Mall<'lf" girişi de /111111111 
l'lkilcyici iinıcklerilldelllıiridir. 
kar~ı -.yfada Sultali Alıdiila:i:'i11 
asialllam karşı ii:e/lıir ilgi duydu.~u 
lıi/iıımek !edir. Yaptırdığı ye tti 
sartıt/llt /ıalıçesittdc rastladı,~ımı: 
çok saıfıda aslatt lıeykeli, lıu ilgittitt 
caıılı ltıttıklarıdır. 

O'>manlı scıray mimarlığının belirgin özelliklerinden bi
ri de, saray kompleksinin genel çizgileri belirlendik

ten sonra zamanla eklcnen yapılarla genişleyip büyünw-
'>idir. 

19. yü;:yıla kadar sürdürülen bu iizellik, bu yi.izyıl i
çinde değiŞL'n toplumsal yapı ve oluşan yeni anlayışla 
birlikte değişmeye başlamıştır. Bu açıdan konuya eğilin
diğinde 19. yüzyılda yapılan sarayların önemli bôlümle
rinin bir bütün olcırak tasarlandığı görülmektedir. Dol
mabahçe ve Çırağan ..,,ıraylarının yanı sıra, konumuzu 
oluşturan Beylerbeyi Sarayı'nın yapdışında da aynı dü
şünce egemen olmuş, saray tüm birimleriyle, iirgüt dü
zeni ve işlevi göz önünde bulundurularak yapılmıştır. 

Bu genel anlayışa karşın Beylerbeyi'nin yazlık bir sa
ray olması, sürekli otunılan Dolmabahçe Sarayı gibi bü
yük boyutlu tutulmasını gerektirmenıiş, yanısıra yan ya
pıların d;ı olabilccek en az sayıya indirgenmesilll' neden 
olmuştur. 

Cenel bir bakış açısıyla değerlendirildiğinde, sarayın 
tüm birinılerinin araziye, birbirlerinden bağımsız ve si
metrik olmayan bir biçimde yerlcştirildiği görülmekte
dir. Ana yapı kıyıda yer almış, diğer yapılar geride Set 
Bahçeleri'ne dağıtılmışlardır. Bunlardan Sarı Köşk ve 
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Mcrnıer Köşk, yukarıda büyük havuzun çevresinde yer 
almış, Ahır Köşk ise saray ara:~isinin güneyine yapılmış
tır. Belgelerden varlıklarını öğrendiğimi7 Paşa Dairesi, 
Munka Dairesi , Geyiklik, Tavukluk ve Aslanhane gibi 

yapılar ise biJgün ayak
ta değildir. Ote y<ından 
arazinin bir bölümü de 
tarihsel süreç içinde çe
şitli kurumlara veril
miş, Boğaziçi Köprüsü 
buradan geçirilmiş ve 
Beylerbeyi Sarayı gü
nümüze özgün kimliği 
oldukça bozulmuş ola
rak gelebilmiştir. An
cak tüm bu olumsu7 
koşullara karşılık yapı, 
günümüze ulaşan tüm 
birimleri ve bu birimle
rin araziye dağılış biçi
miyle Boğaziçi'nin ken
dine özgü görününıü
nü oluşturan temel par
çalardan biridir. Sedad 
Hakkı Eldem, "Bo,~n::.i
çi Anilan" adlı yapıtın
da bu yapıyla ilgili ola-

karşı sayfada Bcyler/Jcyi Sn m yı '11111 
ceplıl'icri, dii11emiıı scçmcci mimnrlıl. 
ı•c siislcmc nlllnyışlnrılln ilgiııç ııc 
çnrl'ıcı lıir iinıek oluşturmnl.tndır. 

üstte Ceplıe siislemelcrilldcll nıtrııılı. 
altta Çntı korkulu!. In rtlldllll siislı•me 
örtıe(~i. 



cc,lıclcrtlt'i..t korı•ııllta~lıklı 
sıi/ttıılrır ı•ı'J'<'IIU'rt' alııılıJ..Iarı 
1'1. lfti:yılttt ,li<'(llll~ ıliittı'lll 
ttıittıarlıklarıtta olatt ilgisilll 
lftlllstlıyor. 

r,ık. ;.unlıHı Vd/nı,ıktadır: "lırkthllldılkt komluklorntlo kntı 
/ıcıı{IIIIC/1 ıraırıla11 uc ~alu/c ırıibck dumr/arı uc :arif kö~klaiır 
Ic /ıa.~fllll;ll; /Ju ~amy. dosti ıı,nıdc ~cı,k111 /ıır ırcr lul11ıaklodir. 
Olı,lilcri ıle (Cl'rcdc l11ıknniırl'linc kor~nı ıncrıncr kitle lfC~ıllik 
ıc,nıdc oran/ısı~ dum11111111ktadır. Dc.~ı~ik u:ınıluklakı ırard1111 
t ı /ıinaları scr/ıc~t /Jır /ııı,imdc ~~~s z•c ~ot kanatları lti IIIIIIIIIa 
1{1711 Illiilliiri cfC/111111/ar Ofll~lllfllrtlk SCIIcf kOIIIJ!OZi~yOIIII katkı 
da/ıulllllllmktodırlor. !:ıırllar (ollıl!oı'lfll kodar 1/ZIIIItrkcll, lfl'r 
yer (C~tlli lıliırıiklıiklc kö~klcr sö: iı,-i11 scn·klı durak noktoları 
111 olu~tumrlar. 

'\ ım.~oll Samır1 'nda ll !ıtrkıl( lfli daim c.-kt olon lkırla/Jcıri 
ı:.onlltt 'nda mi11111ri '-'':siler daho lfllllllt:;.ak uc Crcko 1\ıJIIIc'll 
cfCII/IIIIiılr do/m fazladir. Bilrtliili da kıi~c/crc sı"illlllll' ~liflllllar 
uysufal/1111:;-, /ıoırlı·t'c klos1k 11/Z.IIIIIdan kesnı/ik/c uzak kalın 
1111~/u·. Somıtoail deniz. kli~k/aindc daha Iniır/ik tiı11ta:ilcri i: 
lcllıck 11111111hindiir. Bunlar(, mısan 'da /ıc/1 :eri o/ınayan ~c 
ki/dı· /ıah(t' dumrn1111 orlosllidıl ıtcmfllll~fardu·. Hah(c dumr 
ları ~omıflll sa~ ı•c sol lftlllfanndon ıil(tilit lnr u::anl nt la /ı/Ila 
ıra nrı lıir ,'\ıiN:/ dı•s/ı{ ;ı/u:;.tumr." 



i"tto ikı= siilllllillrı, ke111erli 
pe11art'icrı korelll /Ja~lıkları ı•ı• 
sii.s/e1111' ii=l'ilikli kımsolları ile 
Çilllljll seri~ ayrılll ılan. 
'old,ı Ccpll<' siisle111t'ierıııde11 /1ir 
/Ja~kil ii!JTIII/1. 

,-





Bir 19. yüzyıl yapısı olarak Beylerbeyi Sarayı, Osmanlı 
mimarlığındaki Batı etkilerini belirgin biçimde sergile
yen özgün bir örnektir. Bilindiği gibi 19.yüzyıl, Avrupa
da endüstri devriminin başlangıcını oluşturmaktadır. 
Fabrikaların büyük kent merke7lerinin yakınlarında ku
rulması, iş gücünün köylerden kentlere göçınesine ve bi
reyin gelenek, görenek ve estetik değerlerinden uzak
laşmasına neden olmuş, kentsel yaşamın getirdiği ya
bancılaşma duygusu giderek geçmişe yönelik bir tür öz
leme dönüşmüştür. Dönemin mimarlık ürünlerine bakıl
dığında, bu yıllarda kentleri süsleyen yapıların çoğu
nun, geçmiş dönem mimarlıklarından,Yunan, Roma, Rö
nesans, Barok üsluplarından izler taşıdığı görülür. 

Batı mimarlığında 19. yüzyılda gözlenen bu eğilim, 
batılı biçimleri kendine örnek alan Osmanlı imparatorlu
ğu'nu da yoğun biçimde etkilemiştir. Avrupalı mimarla
rın yoğun bir biçimde bulundukları 19.yü7yıl Osmanlı 
mimarlık ortaınında inşa edilen, Dolmabahçe, Çırağan 
ve Beylerbeyi sarayları, bu etkilenmeyi sergileyen yapı
lardır. 

Dış görünümüyle, dönemin Batı kaynaklı anlayışının 

karşı sayfada Derıi:: ceplıesirıde iki:: 
siitı11ılar. 

üstte Antik dönem esin/i siihtrı 
/ıaşlıkları. 
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ön ••vf.1da Ma/Jel{ll C iri~ C:,a/oııu, 
'{l'111'lrle11 iizelı• dof<u-luıtı 
iisluplarıııı /Jirlıiri111' kalfi111Şflra11 
iizrllik/ae sıılıi1ıtir. 
ü'tıe Mal11'.1f11 Giriş <;afoııu lfll11 
ka1ııları iistiiıu/ı•, şiiı•alıtı• ıııi.ii;feri 
motif/ı korııiş. 

'ağd,, Ma/ıetf11 Cin~ Salo1111 tava11 
• .,;;ç/t'llll'Çi, 

kar~ı 'ayfada \1alıı• ıtıı l.irış 

'>11/01111'11rfa11 ii'l kafa p/..a11 
tnerdil 'l' ll. 

') 
)~ 

t•tkilerini y.ın<;ıtan Bcylcrbevi Scırayı'nın ana yapısı, bod
nımuyl,ı birlikte üç katlı olarilk yapılmıştır. 24 oda ve fı 
<;,ılond,ın olu~an iç mek,1n, Türk evi plan anlayışına uy
gun biçimde böli.ımlenmiş, dı~ <;Üslemedcki bcıtı bynak
lı motifler, verlerini iç du.tenll'medc, geleneksel motifler
den turdilmiş <;Ü<;Ienıelere bırakmıştır. Mustafil Cez.ır 
bu konudil ki gönişlcrini ~oylc cıktarmilktadır: 





~ağda Giriş Saloııu lıitişi,~iııdeki 
lıekleme odasıııda va:o. 
karşı sayfada üstte Koltuk siislcme 
ayrıııtısı .Saraıtyalıll: du var ve 
tavaıı siislemrleriyle dcj(il 
molıilyasıyla da diiııemiıı de,~işeıı 
lıe,~eııisiııi ve e,~ilimleriııi 
yaıı s ıtmaktadır. 

karşı sayfada altta Malıeıtıı Giriş 
Saloıııt'ııdaıı iist kata çıkış, rtan 
koridor/ara açılan /Jalkoııcı;k ve 
kapıtarla ilginç mekaıı lıarekctleri 
sergi/eniyor. 

~ 1 

"Bcylcr/ıcyi'ndc içtcki ~litu nlnr , Dollluılınlıçc'dcki gi/ıi Oor, 
İıfOII zıc Korint nizn111lanndn11 öı,;clcrin kullnllilllllfla ortnı111 
koillliliŞ kfliiiJIOZit !ınş/ık/i slitunl~ır durllllllllldn ol;1111.ıfiJ1, is
In/ll 111i111nrisilldcki 11111kilnuıslnrdnn csill iClllllclcr içciTil çi::.gi
h·riyle ii::.gı'ill bir ça li ŞIIiil lirı'illli !litcli,~illc km•uştumllliiiŞ sli
tılll zıc !ınş/ik/ar dunllllillllindll·. Bu /ınşliklnrln illflllli içiilde 
olnll tnvall etekleri slis lclllclcri , tnvan PC du vnrln;·dnki slisle
ıllclcr, sı'is lclliC 111otij ı•c ko111pozisyolllnn1111i içierille ycrlcşti
rilılliŞ oldu,~u eski nlışnp işçili,~i111izdcki dı'izelliclllclcrdcll csill
lclllclcrlc lllC,ıtdnlln getiri liiliŞ gco111ctrik Ili zn iilli /ıiilıllclcr , /J/1 
lıi11ndn lwlirli bir slis lclllc kişili,~inc ulaş iliili Ş o/du,~il/ 11111 şn
lıitlcridir." 

Yilpı , llilrem ve Milbeyn olMilk iki ana bölüme ayrıl -





. )(> 

ü;tte 'olda Scla11ılık iisf kat salo11u 
l(l'llcl giiriiııiişii. 

kar~ı 'avfada altt,l:llf/11 sıılo11rlaıı 
lıaşJ..a lı ir giirii11iiş." Karşılıklı 
ayııalar ilgiııç 111ckn11 O_ıttlllları 
sa.~lıyor. 
ü'tte.lıtlll salowlallı•a=o. l'orsclcııiıı 
111i11ıaı:i /lir iigc olarak kullaıııllıı. 

· 5ağda Aiflll salıJJıtla do/ap siislclllc 
lllfrtii//SI . 



' •• &:, -. •- ~ı· 



Hil~tc .... a,_ ...... artrıJ/aruın d:sii olan 

11it~lll' ılul'tlr ""'''""'"'"" lkıtlail<'lfl 
'>ıırıırJt'tulıı ı/11 J..ullrlllllmt~l tr. \ı• l'ıır 

l..t lırmulıı ılogu molt/lı•r/11111 tıgtrltk 
J..ıı:ııırıltgt giinillllcl..lcılir. 

,ofd.ı <..,c/Ilmi tl.. IS 11olu alt~"!' 
ktı!ılııırtıılt oıltı gcırl'l gıiriiırii~ii. 

kM~r ,,ıv!Jd.ı u'ttl' \rf/ll oılııtlıı 1'11:0 

lulıllllll,~t /..u~. /icy/crllt'l/1 <..,ıırıliJt'llıill 
tlcni:, ~~ gônllııtnıleruı dcgi~nıc: l't' 

c/J..i/ı•rttCi foll/11111 o/u~/1/riiiJt>r. 
k.ır~r ,,ıyf,ıd.ı .ıltt,ı \rJIII oılaıillll lıir 
/1a~ha gi;rii1111~. 

f() 

nıı<;> \l' bu iki bi1ltinıün giri<;>lcri, birbirinden ,ıvrı tulul
nıu<;>tur. \1inı.ır, I l.ırenı'e giri~i ..,,ıglav,ın nwrdi\'l·nlcrde 
kl1<;>eli l,İ/gilcri ll'rcih ederken, 1'v1.ıbevn'in giri:;> nwrdiwn
k•rinde k,l\'ısli l,İ/gılcr kull,ınnıı:;>lır. Otl' y,ınd,ın nıcrdi
venlcrdeki bu f.ırklılığın İl, du/l'nk•nıeve de yan'>ıdığı go
nılnwkledir. Cem•! ol.ırak değerlendirildiğinde, \1,ıbl'VIl 
-,u..,lcnıL''>İniıı I l,ırenı'e or,ıııl,ı d.ılı,ı gorkenıli ol,ır.ık ele 
,ılındığı .ınla:;>ılnıakt,ıdır. 1\bdülMi/in ..,ü..,knıckre na-,ıl 
O/l'n \'L' i lgi go'>tcrd igi, nerede, ıw va pı I nı,l'>ını j-,ted igi, 
d,ıh,ı liııce '>O/Ü edilen belgelerden ..,,ıpt,ınnı,ıkt.ıdır. 

'rali11/L,ı nıinı,ıri '>U'>lcnwde degil, nıobilv,ı '>cçinıi11de 
dl' ,ıv11ı Ö/l'I1İI1 giı'>lerildiği, Bri'>lon \'L' l'ar'>on ,ır,ıcı lı ğıvla 

1\nupa'd,ın l'<;>Ya ..,,ılın ,ılındıgı giınılnwktedir. 1\11 ,1 y,ıpı-
11111 vanı '>ıra, '-,.ırı Kiı:;>k, Mernwr Klı:;>k \'eDeni/ Ko:;>klcri 
İL,İn de /\vnıpa'd,ı11 l':;>Ya gl'tirtilnıi:;>lir. Sult,ının vaplır
nı,ıkt,ı oldugu bu ..,,ır,ıv \'e do~enıe..,ini, Dolnıab,ıhçe S,ı
r,ıvı'l1d,ın olduk~.,,ı farklı bir vakl,ı:;>ınıl.ı ele ,ıldığı anl,ı:;>ıl
nı,ıkl,ıdır. 





u'ıte ~cllllıılık ll\"'''" oda dııı•rıı· 
alışal' kal'/amasıııda11 lı ir /ıiiliim. 
Jlo.~ulıı iigcli'r tfilll' ii11 J•la11dıı. 

t.l 

Mabcvn'in nwrdivcnlcrlc girilen <;,ılonu, <;,ır,ıyın tünı 
/cnıinindc olduğu gibi h,ı<;ır diı~clidir; hcı<iır tucrindc i<;c 
büvlık \ ' C dq~crli bir lll'rcke Jıa]ı<;ı vardır. Sevr yapımı 
blıvük v,ı/O<iU ve Bolıcnıicı ,ıvi/e<ii ik dikk,ıti çeken bu 
giirh·mli giri~ "alonun,ı, ckni/ viini.inde Y,ıwr Odası ol,ı
r,ık tcınınılcınan mckiın ilc konukleırın bir <;Üre bekktil
dikk•ri bir h,ı~k,ı od,ı ,ıçılmaktadır. Aynı <;alona k,ır,ı vo-



nünden açılan odalar ise dcıhcı yalındır ve Ö7el hizmetii
lere ayrıldıkları sanılmaktadır. 

Mabeyn ve Harem bölümlerini cılt kcıttcı birbirinden 
hcıvuzlu bir salon ayırmcıktcıdır. Bu salon, mcrmcr hcıvu 

zuylcı doğu scırcıylilrıncı, yunus billığı biçimindeki tıskiye
leriyle de batının bcırok çeşmc anlayışına bilğlanmcıktcı ve 
19. yüzyıl Osmanlı mimarisinin kendine özgü scntc7inin 

üstte Dın • ardn siislemedcıı aıtrıııtı. 
altta solda Masnd111ı nıtrıııtı. . 
alttasağda Koflllklnninn nyrıııtı. 





ilginç bir örneğini olu~
turnı,ıkt,ıdır. 

ll,n·tulu 5,ılon'a M,ı 

bcvn 'dcn ,ıçılan nwk<'ın 
ı,ıÇd,m biri de, habt nın
lifinin kull,mıldığı mo
bilya biçiminden dol,wı 
K,ı-pt,ın 1\ı~a Odası ol:ı
r,ık ,ınıbn ocl.ıdır. DL'
ni/ciliğc VL' Osmanlı do
n,ınnıasının gcli~tirilnw

'>ine g(ı'>terdiği ilgivk 
ta nı n :ı n A bd~i la/i/ ;i n , 
y,ıplırttığı '>,ır,ıyd,ı bö:- 
lesi bir nıobilv,ıv,ı ver 
\-ernwsi "on dereec ~io

ğ,ıl gli/likııwktcdir. Odanın llinı nıobilv,ı, duv,ır ve t,1\',1n 
'>Ü'>Icnwlcri hep ciL'ni/e ve deni/cifiğe yöneliktir. 
M,ıbeyn ' dc üst kata çıkı~. biri giri~ salonundan, öteki 

ll,ınulu 5,ılon'dan son dcrL:çc görkemli \ 'L' b,ırok anlayı~ 
t,ı t,ıo.,,ırl,ınmı~ iki mcrdivcnle s,ığl,mmı~tır. İkinci kattaki 

k.ır~ı ,,wfad.ı 1/arcm Yc11ıck '>altllllt 
Sa11dalyc arkalı,~llıda S11llall 
rllıdiillıamid'i11 l.ılfi 1/11:11/itl 
i~ft.,,,;ş adı. . · 
iistır I'cllccrc İ(i markctiiridı•11 

tllfrtlltı. 

alttaSdam/ık Yemek Saltillit ge11cl 
l(iil'iilliişii. 





iin ,,>vfalarda \1al"''l"'le 1/arem'ı 
/ıir/ıiriııdı•ııaıJırcm 1/apu:/u "ıaloll'ıla ' 

«l'ieııcJ..sel 1 ii rJ.. molif/ı • rııtle 
/w:ı• ıııııi~ mo/ıilıtalarıll cgcmeıılı.~i 
ılıHat i çekiıJOr. 
üstte 1/Jtfii/a:i: lıeıtkl'iiıııleıı ı/L'Iaıf. 
~•gd• 'iarıııtı IJIIJ'fırıııı '>u/taıı 

1/ıı/ii/a :i:, lıeıtkl'iiıJI<' llapu:lu '>a
loll'ıla. 

k.ır~ı s.ıyfada u-ıt<• 1/aı • u:/u '>aloıı'ım, 

\ı • rıtJ'II /ıarok ÇC~IIIe/t'rıııı/t'll 

esi11le11t>11 lf"""o.; /Ja/r,~ r /Ja~lt 
(ısJ..ıyelerı. 

kar~ı s.ıvf.ı .ıltt,ı 1/al'u:/u '>alo11'ılıııı 
/ıa~J..a lıirgiiriiııiim . 

Se la nı I ı k Sel loıı u VL' 
K,1bul Od,ısı, ..,ar,ı

vın t,ı<.,,ırınıına gös
terilen dikkat ve 
til' en i açıkça sergi
lemektedir. Ma
bevn'deıı I I,ırenı'e 
gL'Çi;,te ..,on mekanı 
Resnı-i Ka bu I Oda
sı olu;,turnıakt.ıdır. 

Dolnıabahçc Sara
yı'nın tasarınııvla 

kcl r~ı l,l~lı rı Id ığın~ia, 
Bcvlcrbevi Scırav ı '
nL{lki yerlc;,imin-de 
aynı dü;,üncclcrdeıı 

kaynaklandığı orta
va çı knıa ktadır. 

lkvlcrbevi'ndc, Dolnıab,ıhçe 'deki /.ül~'eçlwvn S,ılonu'ııun 
yeri ni SL:I,l nı lı k S,1lonu ,1lnıı~ , ..,ul t,l n ın Dof nı,l b,1 hçe'deki 
resmi i;,lcrini yürüttüğü ve /.Lılvcçhcvn ' e I I,ırem tarafın
dan açılan od,1 yerine de Bcylcrbevi'nde Resnı-i Kabul 0-
d,ı..,ı verle~tirilnıi~tir.Biivlelikle, b,l/t birinıleri ..,ınırlı tutul-







kar~ı ..;aıtfııdalftıt'lt:lıt ~cılo11'dan 

~iirii11ii\'. 

ıistt .. lflll'll:lu ""lım tlc11i: 
lllfll/lllllaki (lhlllfı. 
sagda koltuk l'<' hllll<'J'clerı hllJ'IıiiJ<Ill 
i!l<'h kuma~larda /ııtki.scl gcoml'frık 
..;iis/CHI(', 
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Jı,,,.':', ... ,ı//tıdıı u .. tt, · lftll'll:lu 1..ıcı/on'do11 
,\1111'1 ~lliı>11'11 pkıı11 111ndiı•c11. 

,\fruran, slatı/.. l'C .... ii.,.lcrllt'tft' 
eri~ıluıe: hir iuu•li/.. l't' usta/ı/.. 

ilnıcsı. 
lı.ıır~t .. ,ıı,tııılll t~ltfı~ Bu IIICrdil 't' lldCII 

llıfl ' ll:lu .ı...alluı'ını giiriinil~ı·i. 

, .. uc \11111 nıerı/iz ıeuiu ilir IJa~/..11 
~öriiııii~ii. 

solda \1crtlıı •c ılticll lrlli>:llll 

11/lll'kc/öri tllfi'IIIIISI. 



mu-;. bu\ ,1/lıl-_ -,,n,n d,1 , -,ull,mın dv\ ll'll' ,1ıl ı-;.k 

ri nı, Dolm,1lı,1h1.,v l.),ıı\1\ ı'nd,ı oldugu gıbı\ uru 
tdıilnw.,ı .,,ıgl,ııııııı.,ıır lhıııuıı \,ını .,ır,ı , .ııı,ı 

pl.m H,ındL', 1--um,1~ 1-_,ıpl.ım,1 dtı\ ,nl.ırl\ 1.1 \l/L'l 
k-;.tirilmi-;. "B,1-;. l )d,1 ,ml,ıvı-;.ı d,ı, ı um llJ \ tı/ 
vıl ( ).,m,mlı -,,n,l\'l,ırıııd,ı nldııgıı gıbı Hv\ ll'rlıl' 

.. ııld.ı/la, u:lu ı..,afoıılıı \1cı, ı ı..,a[o, 

,,.,,,nrfaht tllı'rcliı'ı'll 
"'ttı ll ılı ' li :/u ..,al on ... utıuılaruıdall 
/ıırflllll, lltt'rıh, , t'll ... ahanh~uıa 

,.,.,tJaı''"' ''''~"sı. 
altta liı'ı(ln/ıc·ıfl .,,ıı·cllfl'ııııı c'll 
'\Orhı·Hıli uu·hrllll \ltli.'t "'ıa/o11 

..,.., 



kar~ı saıJ/tıdıı iisllc \1oııi Salo11'da 
'iiltlll /ıa~lıgı. Dış ccplı<'icrdcJ..i 
ııııtiJ.. diiıt<•ııı ıııoti(li siit11ıılar 

ıwriııt•, ii:clliJ..Ic />11 sa/oııda i~lııııı 
;,ot iflcriııdeıı tiirrtilmiş siit11ıılıır l'<' 

'iilıiiiiJtJşlıJ..Iarı kllllaııı/ııııştır. 

soltlcı Mınıi Salon'da, drnıar,lıH'tlll, 
k iriş l'<' siituıı/ıileşimiııde lıc:eıııc 

ciiı1ıl,iişii. 

ııltlıı M aPİ Salo11. 





vi c;,ır,ıvı'nda LLı k,ır~ımı;,ı çıkm,ıkt,ıdır. Sar,ıvın M,ıbL'Vn 
bi)li.ımlini.in i.ist kcıtınd,ı , deni; tcH,ıtınd,ı ver :ıbn od,ıl~r , 
lwlki de bu ti.ıri.in en ilginç örneklerini o-lu~turm,ıktc1Ciır. 
(ünkü bu od,ıl,ırın du\' cHI,ırı, kuma~ değil , ahşap mcıl;e
nwvlc k.ıpl.ınmı~tır. Ah~ap m,ıliL'111L' ilc kaplı od,ıl.ırın Rlı 
nes,ın.., s,ır,ıvlcırıncı iilgu oldugu bilinmektedir. llJ . vu;vıl ,ı 

,ıit ol,ın lkvlcrbcvi ScH,ıvı ' nın d,ı bu vu;vılın lL'nwl ,ınl,ıvı~ı 

har~ ı ... ,ı ır/ada ii .... ll e \1a ıı i ~alo11 'a 
açılıııı otfalartlıııı lllrilitic kolt11klıııı 
tllfrtlllı ı•ı • ılll l' ttrtlaki lllltrkctöri. 
f..,ıı ·~ı ''"fftıdıı alttıı \ıl'" odada dupara 
lftblı kt>lt>t>fılllll 1/lfrtlllt. 

;;,uc '''"' otfatftlll . lllı>llııılııki gcıııi 
Y('SIIIi. 

,ofdtt \ıtııı oda. '1.1al'i Saloıı'a açılaıı 
kapı. 
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Abdiila:i:::'in denizcifiğe o/mı ilgisini 
bu saraı1da da i:::leınek olasıdır. 
Moliily~sıııdııki /ıalllt motiflerinden 
dolayı Kaptaıı Paşa Odası olarak 
ımılan im salonda lıer motif, denize ııc 

denizcili_~e ıJöneliktir. 
karşı saıtfndıı iistte Kaptaıı Paşa Saloııu 
tavaımıdaki gemi resmi. 
kıırşı sayfııda altta Ayııı salonda tm•aıı 
siis/emesi. 
solda iistte Perdı• ve kaııepedeıı ayrıntı. 
solda altta Ayna, masa, lıalat motif/eri. 
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olan seçnwci ,ml<ıyışl<ı y<ıpılmış olm<ısı, bu ocl<ıl<ırın vmlığı
nı olağan kılıııakt;ıdır. 

M<ıbeyn'dc ikinci katın ilgi çeken yerlerinden birini de 
N,ımaz Od,ısı oluşturmaktadır. Od,ının duvar ve t,ıv,ınla
rınd,ı yer ,ılan y,ızılar, sar;ıyın t,ıs,ırımınd,ı dinsel bir 
nıekiinın v,ırlığın,ı gereksi nim duyulduğunu, bu nwk2ının 
da sınırlı boyutlarda oluşturulduğunu gtisternwkll'dir. 

Scır(lytn ll,ırenı biilünıünün girişinde de, tıpkı M,ı
beyn'de olduğu gibi zengin süslenıeli bir salon bulunmak
tadır. K,ıra ve deniz tarafına vcrleştirilmi:;; odalcır bu s<ı lon,ı 
açılın(lkt;ı, üst kata çıkış, yiı;c bu -;alond(ln çift lar,ıflı bir 
ınerdivcnle s(lğlannıaktadır. Tüm Osm(lnlı scırayl,ırının 
"h,ırcmi" için geçerli olan kapalılık kavramı, lkylcrbcyi s,ı
rayı için de geçerlidir. 



luır~ı .. ,,llfııılrı 1/arcrll'dc hir tttllul.. 
odıı_-.ı. 

'"'"" ,,u .. \lıdiillltllllltl'ill lflllllh 
odtl'llllll ltıi'tlPIIIItial..ı ıtll:ılıınlall . 
.. cı/ıla ortrııltl \/Jdiillıanrıd'i11 (llll~llltl 

odıı-.r . 
• ıltl.ı \lıdlllillllllld'ill (llll~/llll 

oılıı-.ılldaki orta Hltl~tht iistii11dc 
\lıdiillıaıııid 111.~1'11'1. 

(ı 



Belgeler, hangi odanın kime ait olduğu konusunda ncı 
bilgiler vermekten uzak olmakla birlikte, üst katta deniz 
tcır,ıfında koridorun sağındcıki odanın valide sultancı ait ol
duğu tahmin edilmektedir. Harem'de odaların kime ait ol
dukları konusunda doğruluğunu ileri sürcbileceğimiz bil
giler, imparatoriçe Eugcnie'nin ziyareti ve II.Abdülha
mid'in sürgün dönemi için geçerlidir. Eugcnie, J\bdüla;.-iz'i 



/iy,ıret ettiği /<llllilll kendisiı-w Beylerbcyi Sarayı tilhsis 
edilmiş, lli1rcnı'de 24 ııunı,ıralı odi1da kalmış, yine kendi
si için bu odil}ıl bilişik olMak vapılan hi1nıilmı kullilnınış
tır 

lkylerbı'vi'nde him nd.ı \'l' -.illonl,ır, sari1yın işlev \'C ör
giit dü/eni gii7iinündc bulundurularak tasarlanmış, ay
dııılalnıa sıstenıinden süsleııwsiııe k,ıd,ır tüm ayrıntılar 
ortak bir üsllıp içinde dii~üııülnıüştiir. 

!\nci1k dikk,ıli çeken bir nokti1, sar<1yda hiç bir ısıtma 
,ır,ıcı va di1 sistemine ver vNilnıemi~ olmasıdır. Bunun 
nedcıii saıavın tüınüvie vMlık bir y,ıpı oli1rak kullanıl
nıcık üzere t,ısarlannıı~ olıwısına boğlan,ıbilir. Dolmoboh
çe Si1rayı'ndil biiyük sillonl,ırın görkemli ortilmını 7cngin
lcştireıı büyük şiiminelt'rin bu yo/lık saraydaki eksikliği
ni ı:cngin duv;ır süslemeciliği gidcrnıcktcdir. 

Ote \ıındaıı 11.!\bdülhanıid'in, bu saroydoki üç yıllık 
siirgiin y,ış,ımında kışbrı nasıl ısıııdığı da tilrtışılmaya 
dt'ğ<'ı bir knnu ol;ırak brşıını7cl çıkmaktadır. Ne Abdül-

kar~ı >ıııtfadn iisttc solda Harem Yemek 
Snlo1111'11dtı11 iskem/e detaıtı. Ceı•i= 
iistiiııe "malakit" ı>e sede( siislemcli, 
maroke11 kaplı lm smıdalıJl'lliıı 
arkalı,~ıııdtı kılfi ya=ıyla · 
"Aiıdii/lıamid" .ıta=ılıdır. 
karşr saıtfarla ii,;;lfe sa.~dıı Harı~nı Ye11ıck 

Saloııu gc11el. Camitınlidii ll. 
Alıdiillıamid'i11 adı11111 IJ/IŞ lıarfleri 

göriiieli lm ko11solları11 ii11 yii=leri, 
geç l~ö11esaııs dö11CIIIi11de fra11sa 'da 
ortay11 çıkall "Armoire ıl deın 
corps"larııı mimari çi=gileriııi 
taşımaktadır. 

knr~ı sıııtfadıı altta Harem Yemek 
Sa/oıw'11daki lllfllalı J..o11solda11 
siislmıe detnıtı.' 
iisttı• solda Aıtila lı J..o11so/da11 dettııf. 
iisttc sn,~dıı Dolnplarııı en m ktıpnÜtırı 
iistii11dc A/Jdiillıamid tımııısı. 
altta sıı.~dıı Ay11alı koıısoldmı <ii s/ emi' 
de tn yı. 



hamid'in burada kullandığı odalarda, ne de sarayın diğer 
bölümlerinde herhangi bir baca deliğine (ısıtma sistemi
ne) rastlanmamış olması, manga! benzeri, hareketli ısıtma 
araçları kullanıldığını düşündürmektedir. 
Aynı düşünce, sarayın rıhtımında yeralan Deniz Köşk

leri için de ileri sürülebilir. Sarayla birlikte yapılan ve ta
sarımı Sarkis Balyan'a ait olan köşklerden Mabeyn tara
fındaki Selamlık Köşkü, Harem tarafında yer alan ise Ha
rem Köşkü olarak adlandırılmaktadır. Köşklerin önlerin
de iki sıra halinde sekizer sütuna dayanan birer reva k bu
lunmaktadır. Dilimli bir kubbe ile örtülen köşklerde, ana 
mekanın yanısıra birer de servis odası yer almaktadır. Sa-

Bcylerbeyi Sarayr'nmen önemli 
ö::elliklcrindcn birirri de Set 
Balrçeleri olr~ştr~mr. Krıtıdarr 
başlayarak yukarıya tt'oğru setler 
biçiminde yiikselen b11 balıçeler so rı 
dönem Osmanlı balıçe mimarlığıırırr 
ö::giirr çizgilerini sergiler/cr. 
karşı sayfada solda iisttt• Set Balıçclcri'ndcrr 
gön'irriiş . 

karşı sayfada solda altta Set Balrçelcrirr •,, 
çıkarı rııerdivenlerden bir böliim. 
iistte iist Set Balıçesi'ııde biiıtiik lıaııu::. 
solıla Havu::da lıir ııiliifer. . 
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Osınanlı S.ıı.ı tiıııaılı~ı .- :->.ııı Ko~h. 

n.1h.ı ıııl<t' dı· bt•lırt11,!iıc,i gıbı U'1ll.ııılı '>,Hdl ıııiııı.ııJı,~ı 
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ıulttı..,ul1d.ı kııııı vkl 111l'lvrııı .ıpıldıbı d,ı g,ını1111l k!t'dıı 

ı lrılL'gın flp]nı.ıb.ılıı,c c,,ır.ı\ ı'ııd.ı ll lıdullı.ıııııd (ıs; ı) 
llJll\1) dıııwnı1ııdı• ll.ııı•k,•l 1--ıı-;.kl, rı 1 L' 'ı.ı.ıl ~u\ı>-.ı, \h-lı 

ııwd Rı·~.ıd ( ILJtiLJ ILJI~l ,!ıııll'mıl1dt• ı.,. nııın.ıı \ ı·d ıl Bı' 

n ek) ı.ır.ıt1nd.ın .... ır.ll lll ,11 k,ı lı.ılt(l'"llll' k.ılııııtı r ... ı-.tı•ıııi 
11111 b,tl,ı-.ı \L' 1--ıı:;-luk 1 o-;;kll'rı \.ıpılmı-;.11.-

,\ıh.ık hıı d .. kntıkrın I'J \ll/\'ıld.ııılıı-;.c~n \L'Il1 ,ıııl,l\ ı-;.ı 

bıı;,ın \ .ıpıl.ır ,ıldıı.~u ıiL·rı -.i ı ı ıılı ıııc/ 'ı 1111' dl' ıırt.ıd.ı ,i,• 
g1~·111l'\'l'l1 'ı· ~ıırl'klı nır)-,11! ın.ın ıııık.lı .... ıı,ı\'l.ııııı bır lııı 
tım ll,ıııdl' ı;ol p.ıH,.ılı ıılıı•.ı ı'/t'llıgıııııı -.,1ııdııııılı ll'"' p) 

l111l';<lllı \ l' bı ı ,,.._ı,l.ııı dt•gt•rlt ıı,JırıJdıt',ıl1dl', lk\ ivrht \ı 

kıı / ._,,,,,, /1 't'f" l H"'ıfı "'ıt / 

H ıl lı,-, lı,, 'nı/, J.., ,ı-.Jıın lu ,,J\l·llt n ı.l, 11 
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... ıı/ı(,, ...,oill'.lltıır '~'Sllıdı lı11ı 1 uJ.. 
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k .ı,,., ~ılı,t,ı.lı4 ı,ı, t h u tu k lı ılı u-,11111 
..,ıl, ı ko,~J. ', /Jıih 1,~. 





Sarayı'nın da aynı özelliği sürdürdüğü gözlenmektedir. 
Sarayın Set Bahçeleri üstünde ver alan Sarı Köşk ve Ahır 
Köşk gibi yapılar, geleneksel s~ray düşüncesinin tipik ör
neklerini oluşturmaktadır. 
Adını, kullanılan taşın ve badananın renginden aldığı 

ileri sürülen Sarı Köşk, Boğaziçi'ni Çamlıca'yı ve Marma
ra Denizi'ni gören bir noktada yapılmıştır. Köşk, gerek 
mimari, gerek süslemc açısından ana yapıyla bir bütün 

Adım, k111lamlnıı tnşııı reııgiııdeıı ı•e 

lındnııasıııdaıı aldığı ileri siiriileıı 
Sarı Köşk, ıteııi snrnıtla birlikte 
yapılmıştı~ ı•e gerek ·mimari gerekse 
siisleme nçısıııdnıı aııa yapıyin lıir 
lıiitiiıı ol11Şt11mr. 

knrşı snlffntln iistte Sarı Köşk 'iiıı dış 
göriiııiişii. 

knrşı Snlffntln nlttn Sn rı Köşk'iiıı 
içiııdeıı göriiııiiş. 

soltin Sarı Köşk'iiıı tnı•a ıılnrıııdnıı 
gemi resimleri. 
sn/tin nlttn Sn rı Köşk 'te resimli va::o. 



olu;,turm,ıkta ve yapımının lıirlikte -.urdiinildıı~~Lı ,ml.ı;.ıl 
maktadır. Bndrumuyl,1 üç btlı olan Sdıı k.o;,k'IL', ..,,ıı,ıvın 
ana yapısındaki anlayı;,a par,1ld nill'likll' bir ..,ı:ı-.Icnw uy 
gulanmı;,, tavanlarınd,1, .ıral,1rınd,1 ( )-.nı.ınlı Scıııc,ıgı ta;.ı 

yan gemilerin olduğu ıııanzcHcılcH,1 lLl VL'l \'l'rılmi~tir. 
Köşkün konumundan, biı diııll nnw ıııekiıııı oldugu du
;,ünülebilir. Yapını soııra:,ında ıçınin dii:;.cıımL':o,i anıauvLı 
hanrlanan mobilycı listL-leri de bunu dogrulcımakLıdır. 
Bu listclcrt' görL', Div,ııılıaıw'ııiıı -.,ıgındaki od,1, ,ıyıı,ı, 

kon-,ol, ;,amd,ın, koltuk, kcınc~pc, sdııdalyL', ,1\ ize \'L' ortcı 
sofrası gibi e;, yalar la, sol t,ır,Ütcl ver ,ıl,ııı odays,1 viıw elV

na, konsol, şamdan, scdir, koltuk, sandalye, avize Vl' orta 
sofrasıyla dö:;.enccek Vt' blili.ııı bunlcır A\ nıp,ı'daıı getirtı 
lecek tir. 

Sarı Köşk'Liıı, -,aravııı t larenı biili.ıımivk cıvnı doğrultu
da, dördüncü bahçe seti i.ıstüııdc \ L'r alnı,1sı, bura•,ınııı 
sultanın özel y,ışamına yiınelik bir amaçl,ı y,ıpılmı;, ol,ıbı
leceğini düşündiirnıcktedir. Harem Daire:,i'niıı Tünel tc~ 
rafına açılan avlu k.ıpısı kar;,ısınd,ıki kemcrlı kcıpının, Sa 
rı Kö;,k'e gidip gelen harem halkı tarafından kulbnılımış 
olması büyük bir olcı..,ılıktır.. 

..._)·.Ht•ntfllartll ata t'C ılf IJı ti~tirou ıtc 

·ııctılıl\lt n ı"itıt'IH, ~ıdtllf alurlıl1'l1lıiı~ 
~·u St.ith.cntft h;\·nllntlc ... ılltlldla~n. 
\lıır hii;;k l>u ,,,,.,,, ııltlll.ıı 111111 

giiJJumii=c ıdıı~ııl11fcn t'iıtlı·r 
iit~ıek lerıttı/ı ıt l>ııt.ltt. 

l..tıı:;-ı ~~~yfıı./ıı .. ,.f,/o Alın kil~~. Utlllnıt· 
Hrı111- .ıt /i,·ı,kdl. '>ııltıııı 

·\lJdıilıl:ı='ill ~ok ..;t'l d(~i utı 

1 ı tlıilu'ııtlinfhC!ı o/,/ugu ·'"'11111: '' 
ii~ttı· o rtııda ı·l· "11:\d" \Ilir 1\.iJ:;:J... 'ı'uı 
ıçuulc11 ,ı..,·ôrllllit~lcr 
..;nfdıt ·\lur 1\.il~J... 'tl' at lııı'{tlıtrıı 1 lıı 

'li.,Jı"t lıllitlıa 



altta Sultan Abdiilaziz'i Viıtana'da 
karşılayan kortej. 27 Teıı11;wz 1867. 
karşı sayfada iistteSultaıı 
Abdiilaziz'iıı Viı1aııa'da Galeri 
Ambras'ı =iyare.ti. 
karşı sayfada altta Sultaıı Alıdiila=i= 
Lyoıı Garr'nda. 

Ahır Köşk 
Set Bilhçeleri'nin Marmara Denizi yönünde, Mcrmcr 
Köşk'ün biraz ilerisindc, tek başına yer alan köşk, Os
manlı İmparatorluğu'ndaki at kültürünün 19. yüzyıla 
uzanan ilginç bir boyutunu sergilemektedir. 

Bugün Boğaz Köprüsü'nün gölgesi altında kalan köşk, 
saray bahçesinin son seddi üstünde, ilginç mimarisiyle 
dikkat çekici özellikler taşımaktadır. Yapının dışa taşkın 
ön cephesi, geniş canılı bir kapı ve pencerelerin yer aldığı 
giriş bölümüdür. Bu bölümün tilvanında, at ve diğer hay
vanları konu edinen süslcmelcr bulunmaktildır. Burildan 
birkaç basamak inilcrek alııra gcçilmckte ve alıırın tilm 
ortilsındil mermerden kliçük bir havuz yer illmaktadır. 
Burada atlar için sağlı sollu yirmi bölüm ayrılmış, her bö
lüme otluklilr konulınuştur.Yapı önünde bulunan binek 
taşının, sarayın bahçesi Deniz Astsubay Okulu'na terkc
dilirken parçalilndığı ve yokolduğu bilinmektedir. 

Fatih Sultan Mehmed'in yaptırttığı Çinili Köşk'ün ahırı, 
Bursa ve Edirne saraylarının ahırları bugün ayaktil değil
dir. Yakın bir geçmişe kildm varlığını bildiğimiz Dolına
bahçe Silrayı'nın ilhırlilrı da, Inönü Stadı'nın yapıını için 
yıktırılınış, elimizde yalnızca fotoğrafları killmıştır. Kısa
cası Türkler'in at kültürleriyle ilgili en önemli yapıları 
olan ahırlardmı geriye; Topkilpı ve Yıldız SMayı ahırla
rıyla, küçük boyutlu bu yapıdiln başkil bir şey killmilnıış, 
özenle korunması gereken bu yapının üzerinden de Bo
ğaz Köprüsü gcçirilmiştir. 





A N ll t\ 1< u A sARt\ ,' 

t \ J t ,.J' ' I '-, ll, \ I ılı li '• I \' .1/ d\ J,ır ı ıl d .1 ' L' J-ı '>d '.ı Il l'i ı B 1 ııll.ıı ılnıı-;. ıılm .. -.ııı.ı k .. r;ııı, g<'<;lı'•<Iınt/tıı \L ,ı/ı•llıl-ll' 
i'l \tl/\ ıl l )-..ııı.ııılı l.ırılıiııiıı lıı<,ttııl, ııtı1L''>Ithlt rollvrı ıılııı 

kı-.ılvcııı ılgııı, dllıi.ıı·ıııı lı,ıııııdırııı.ıkt.ıdiı 

llııııl .. ıiıı .ır.ı-.ıiı,J.ı ...;u ı ı 1\·Igııı.ı ı..,ık.ırılııı.ı\ ı hd ı, 1 <'ll ).,1/ 
ı, rk dıılıı l..llıllıl<ıı· .,J,lııgu gıhı ılgın.,lı!..l,·ı i1 lv <k uıw <,I 
~.ın ııl.ı1 l .. r 1 .ır,lıı \ ,. h.ııı-..ı lnıp.ır.ıtıırıı..,L-.ı 1 ugt nıL' nı ı ı 



AlıdülMi/in ;ıv;ırl'tiıw b ışılık o!Jr,ık ist,ınbııl'a \ .ıptığı 
gc;i, Lıu .m ı ların en iinlii 'c en ilginçlerinden hiridir. 

Sullan Abdüla7İZ Avnıpa'y.1 Gidiyor 
f'r,ıns,ı'd,ı, lH!ı7 \ılında dü;cnll'ncn "1 'lusl.ır,ır.ısı 1\ırıs Scr
gisi"nin cl\;ılı~ına d,wl'L cdilı'n kişikrdcn birisi de o~nı.ınlı 
Sıılt,ını\ dı. Bu d.ıvctin ,ndınd.ı \'cıt,ın "iY<ıs.ıl \'l' tııplıını~,ıl 

nı'dl'lllen', kıs,ıc,ı değinmek y,ıı,ıı lı o[,ıc,ıktıı 
Osnı;ınlı Dcvkli'nin l iddi ;n ı lııkl.ır k.ırşısındcı oldıığtı, 

(;i ı it \ t' 1 lcrsck isyan Lı ı ının ~iirdiiğıi bir dô~ıcmdc 1\hdii 
IMi /in biivlcsi bir davete katılması, H,1b ı Ali tcır;ıfınd.ın 
dcı destck giirınüş, siv,ıs.ıl s(ırıınl,ırı çi1ninılcvccck cıntl.ış 
lll cl ],ı rı n y cl pı] cl bi lcccgi ll 111 u d ll nı ı n V cl n ısı r,ı , p~ıd işcı h ı n A \'
rttpcı'cLıkı vcnilik \'l' ilcrh-nw]f'ri gi;ınwsinin İnıp.ıtill<lı luk 
için pJumJu snnuçJcır dPğl'fcllclğı dtişÜnn'si clğJtJık k,ı;,ın · 
mıştı. L1rihlt'r bu ge;inin getirdiğı snnuı.;l.1rı .ıvrıııtılı p),ı 

r,ık ele ,ı]nıaktcıdır. 
(.)snı,ııılı L,ırihiııdc ilk nlın,ısı .1\;ısıııd.ııı iiıwm t,lsıv,ın t\b· 

dıil,ıri/iıı Anup,ı gc;isi p.ıdiş,ılıın b,ıtı s,ın;ıl \l'' (ii ltıini 
n ii Vclkından t,ıntTllilSlncl TH'dcn (1]111,111111 \'clntsJI cl, d,ılıcl 
sonr.ıkı vıllcırd,ı He\ ll'rbc: i S,ır,ı\ ı'ııın L,ınık ol,ıcığı hı di;i 
olcıvcı k.ıvıı,ıklık edecektir 

21 I ].ı;ir ,ı n IH67 taıihind\' \tıl,ı ı,ık,ın sultcııı, 3(l l Ja ri
rcın'dcı l'cıris 'p ulaşmış, d,ıvl'Li v.ıp,ln inıp,ıı,ılor lll. N.ıpo 
lcon tcır,ıfından k.ırşıl,mnııştır. 1 knwıı ,ırdınd,m dcı Tııillc 
rics S.ır,wı'n,ı götiirülcn Abdtil.ı;i7 İnıp.ıralnriçe Fııgı.''nic 
ilc ilk ke; burad,ı k,ır:şıl.ışnııştır l~u k,ırsıl,ı~ııı,ı, hti\·iil< p),ı 
sılıkl,ı imp,ır.ltorit;cde i<.t,ınhııl',ı gclıııc llti-:.ıınu'siniıı doğ 
nıasm,ı neden olnnıqıır. 

İrnparatoriçe Eugcnie İstanbul'a GPliyor 
Bcvlı'rlwvi Scır,ıvı'nd,ı inıpcııcılt'rluk diiııcnıiııde ağırl,ııı,ın 
ilk vcılıancı konıık, rri1115cl inırcıı,ıtoriçcsi hıgcııie olnnı~
Lıır. J\bdtil,vi/iıı Frilns,ı guisınc lll. N,ıpıılcun cıdııı;ı k,n 
sılık \l''l'l1 imp.ıralnriı;c. 11 l · kiııı lS(ıll L,ırilıindc ·\ıglc v,ı. 

;i..;tfı• İnıprnafo~·içe Fırgf11 İt''11i1• 
f\t'li~i şctc(itu' /.o,ftıHI'ul'da ıtt•pilııtl 
lıtn•cıi (i~cl, lı ( 111 /mııı•. 
\t""' ..:.ılılf tılıt altta ·.,uff,•n 

\/Jıfpfıı ı. 'rtt ' ''""· .... ~,. '1." 
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puruyla İslanbul'a gelmiş ve Beylerbeyi Sarayı karşısında 
demirlemiştir. Donanına tarafından top atışlarıyla selam
lanan imparatoriçeyi Abdülaziz on iki çifte saltanat kayı
ğıyla karşılamış, Aigle'e çıkarak "Ho~ geldin i::: " demiş ve 
konuğunu yanına alarak Beylerbeyi Sarayı'na götürmüş
tür. 

Sultan, Avrupa gezisinden sonra özellikle saray ve zi
yafetlcrde gördüğü uygulamaları , Osmanlı Sarayı ' nda da 
uygulamak istemiştir. Ancak bunun için gereken perso
nelin olmadığı da açıktır. Ve imparatoriçe için yapılan ha
zırlıklara bakıldığında, oldukça zor durumlarla karşılaşıl 

dığı görülmektedir. Aşçılar ve şekerlemeciler Fransa'dan 
getirtilmiş, Sofracıbaşı Marko Paris'e gidip gelmiştir. Ko
nuklar için piyasadan sofra takımları kiralanmış, mutfak 
görevlileri için terzi Lori'ye kırk takım elbise yaptırılmış
tır. İmparaloriçenin odası için tü!, yatak örtüsü çevresine 
konacak saçak, yine imparcıtoriçeye 21 çift terlik gibi 
eşyaların da satın alındığı görülmektedir. Ote yandan, 
imparatoriçeye ayrılan 24 numaralı odanın banyo bölü
münde de bazı değişikliklerin yapıldığı anlaşılıyor. 
Denebilir ki, Fransız-Osmanlı ilişkilerinin yoğunluk 
gösterdiği bir dönemde, bu ünlü konuk için oldukça özel 
bir hazırlık yapılmıştır. 

Eugenie'nin İstanbul gezisinin kendisinde hoş duygular 

karşı snı!(ada ıı r iistte frn11sı: 

İmparatoriçesi Eugthıie İstaııbul'11 
=iyaretiıufe kaldı,~ı Beylerbeyi 
Saratlı'ndaki töreııde S11ltan 
AbdÜia=i='le birlikte. Mavi 
Saloıı'da, M.C/ıeleiJOı •ski'tıin 

krokisiııdeıı yararlaııılarak yapılmış 

graııiir. 





Beıtlerbcıti Saraıtı'ııda Fra11sı: 
imiıaratÔriçı•si t11genie içi11 
lıazırlallall ıtatak odası ve lıamam. 
Dalıa so11ra.Atatiirk de Beıtlcrlıcıti 
Sarayı'11a geldi,~i11de b11 odada . 
kalacaktır. 
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ve :ınıl;ır bıraktığı anli1şılm;ıktadır. Nitekim 41 vıl kadcır 

-;oıır,ı K'i y,ışınd,ıyken İst<ınbul ';ı geldiğini ve Beylcrbeyi 
Sarayı'nı ge/lıwk i-;tediğini göri.iynruz. O sırabrd;ı t<ıhtta 
bulun;ın Mehnıed Reşcıd yaşlı imp:ırcıtoriçeye bu izni 
vermiş ve gezisinde sunulac;ıklar için de Ilcızinc-i llas
'>cı'dan bir yazı yazılmıştır. Eugcnie'nin, sarayı yeniden 
gezerken neler di.işi.indi.iği.inli, ,ıklınd,ın neler geçtiğini 
bilinnwnıeklc birlikte anıl;ırını tazclcdiği de bir gerçektir. 

Ünlu Konuklar 
Beylcrbeyi S;ır,ıyı'nda konuk edilen tck kişi Eugcnie de
ğildir. 1H6Y yılında Avusturya-M<ıcaristan imparatoru Jo
seph, IK7J yılında İr,ın Şahı Nasıreddin, ertesi yıl K,ıra
dağ Prensi Nikola, IK74 Osmanlı-Rus Savaşı'nın galibi 
C,:cır II.Aicksandr 'ın gönderdiği temsilci Cralllilik Nikolcı 
sarayda ağırl,ınan konuklar olmuşlardır. İsveç Veliaht 
1ırensi Oscar da, 1 KYl 'de Beylerbeyi Scırilyı'nı gezip gören 
ünlü bir devlet konuğudur. . 

Ote yandiln Mehnıed Reşad'ın dil, Ayan ve Mebusiln 
Meclisi üyeleri için Beylcrbeyi Silrilyı bilhçesinde bir ye
mek verdiği bilinmektedir. 

Beylerbeyi S,ırilyı'nın impilriltorluk dönemindeki en 
-;on konuğu ise Sultan II.Abdi.ilhilnıid olmuştur. 

II.Abdülhamid'in Son Sarayı 
Beylerbeyi Silrcıyı'nın impilratorluk dönemi öyküsü, ll. 
Abdi.ilhamid'in burada geçirdiği sürgün yıllarıyla son 
bulur. I 909 yılında tahttan indirildikten sonra bir süre 
Sebnik'tcki 'A ıatini Köşkıj'nde ycışilyiln Abdülhaınid, 
1 Yl2 sonbaharındil Selanik'in düşmesine Yil kın, Lorclci 
gemisiyle İstcınbul'a getirilmiş ve Beylcrbcyi Scırilyı'n,ı 
yerleştirilmiştir. Olilyın bu bölümünü, Abdülhilnıid'in 
kızı Ayşe Osmanoğlu anılilrında şu sözlerle dile getiri
yor: 
- "Rahanı rılıtınw ~·1k1p da 5aroı111ı Malıeyn Dairesi tarafında
ki kapn1a do,~m yiiriiy(incc orada duran nölıctı;i nefer, 'Yasak' 
diye ha,~mıuş. 13alıam da 'Oii~iinnıcdim' diyerek Harcın tara
fındaki Va/ide Kap1.;ı 'na diinnııi~, içeriye girnıiş. Girer gir
mc::., arkasllıd171ı sc/en Nuri ll,~a'ya, 'Aman Nuri, lııtrast IlC 

kadar mtuhctli. Bi::. lıurada ii/eec,~ i::.' denıiş. Nuri liğa, 'llnıan 
efendimiz, niçin böyle siiyliiıforsıtnu::. 7 ' deyince lmlıanı, 'Esa
scn annem de lıurada iilıniiştii' diye cczınp uemıiş. Du,~mca, 
.;onuna kadar kendisinin ı1atak odası olan oda i5tik171nctiııc lfii 
riinıiiş, 'Annem bu tarafta yattıydı. İşte ben de lıurnsını kcn
dinıc yatak odrı.;t yapam,~nn' diyerek eşya/amu o tarafa getirt
m tş. 

Abdi.ilhamid btırilda, ölüm tarihi olan 10 Şubilt 1918'e 
kadar yaşilmıştır. Yilşilmını, Silrayın Harem Bölümü'nde 
geçiren devrik sultanın, yiltak odasının hemen yilnıbaşı
na bir hamam ekiettiği göri.ili.iyor. Banyostına son derece 
düşkün oliln Abdülhaınid'in, bu bölümlin yilpıınınil olan 
ilgisini yine Ayşe Osmilnoğlu'ndan öğreniyoruz: 



"Ha/ıo/1/ lllCillll/lll lıir gliili:;-lı·, 'fiillll/OIIl do _ıftiJJJ!dJ. lir/1~ m 
11111 clti111. Dogmsu f\osi111 Hey 1ıck gayret etti. f-m•a Pa 
~~~ 'Illi/ /ıo/Jıl>/ lilllllcl fltl~ll Int silıi ~cyladcu 111/ltJrllll\'. Cc/di , 
kı·ndi~iyfc ,'\ÔI'/i~fl'illl. ) IIJIII,~I/1/ pft111 i'C /alip /i : ainc eskiden 
srınnJdil ku//audt,~l/11 /ıauı;olon lftiJ)(IIl Kar/o L/~111 'ın istcdi111. 
Bulup sctirdila. Pc~ tilti lftlpltltlr. Ştllltii ll/CIIIIIlllllllll." 

Ne var ki bu b,ınvo, Abdülhamid'in ölümüıw de ıwden 
olmu:;.tur. Ömrüni.i-n son günlerinde hasta durumdayken 
tüm k,ır~ı çıkmal,ıra kcır:;.ın burada vıkcınmı:;., vıkanırkcn 
r,ıhatsı/lığı artnıı:;., vakınbrı kolbrin,ı girerek kendisini 
odcısına lcı:;.ımı~lcır \'L' üç gün sonra da i)Jnıü~tür. 

C UMHURiYET DÖNEMİNDE 
BEYLERBEYİ SARA YI 

Atatürk ve Saray 
Cumhuriyet 'Ic birlikte, Osmanlı sultanlarıncı ait olan sil
ray, köşk ve bsırların yeniden değerlendirilmeleri gerc
kecekti. Yeni yönetim nwrke/inin Ankcıra'dcı olu:;.turul
nıası, İstanbul\laki sarcıvlc1rc1, y,ılnı/Cil "sultanların otur
duğu cv" anlcımını yük(emi~t( ller ne k,ıdar impcırator
luk sona erınişse de, Halifelik kurumu henÜ/ sürmek
tcvdi. Bu ıll'denlc, Osmanlı 1-tınedanı'nın son \'cırislcrin
dcn olan Abdi.ilmecid Efendi, Halife seçilerek Dolmabah
çe Silrayı'na yerlc~ti. Ancak /anı<ınla hillilcnin bir sultan 
gibi davranmaya başl,ıması Ü/eriıw Türkiye Büyük Mil
let Meclisi ,3 Mart 1924 tarihli ve 431 savılı vcıscı ilc Hali
fcliği kcıldırmı~ ve karcır Hcılifc Abdülnıcc'id Ekndi'ye, 
İstanbul Valisi 1 laydar Bcv tcır<ıfından 4 Mcırt 1924 tcıri-
hinde bildirilmi~tiÇ_ -

Bu kararla, Osnı,ınoğulları'nın son temsilcisinin mailcı
rı ulus,ı dl•vredilnıi:;. bulunuyordu. Böylece ulusun malı 
olan Beylerbeyi Sarayı da, ul{ısun irade~c,inin gerçekleştiği 
"Türkiye Büvük Milll'l Mec\isi"nin korunıcısına ,ılınıvor
du. K{ırtulu~ Sava~ı'nclcın sonra İslanbul'cı ilk gcli:;.i.ndc 
Atatürk, 1 Tenınıu/ 1927 tcırihindc Dolnıab,ıhçc Saravı 
Muayede Scılonu'nda yaptığı konu~m,ıda, Türk Ulusu'ı;a 
sesk•;ıirken, scıraylcırıri da ulusun malı olduğunu belirte
rek kendisinin burada bir konuk olcır,ık bulunduğunu 
vurgu lu yord u. 

Bu kararın bir sonucu olarak 13cvlcrbcvi S,ırayı'nın, / .a
man /iınıan genç Cunıhuriyet'i /iyaret. eden [ist di.i/ey 
ycıbaııcı konukların ağırlanması için kullanıldığı görülü
yor. Orneğin 1Y34 yılında Iran Şcıhı Rva Pchll'vi burada 
konuk edilmi~, sarayın ı l,wu/lu Salonu'nda şah adına 
bir /İYcıfet verilmiştir. Otc ycınclcın 1936 yılında Balkan 
Oyun-ları Festivali, Beylcrb~·yi Scırayı'ndc1 düzenlenmiş, 
bu festivali onurlcındıran Atatürk, scırayın son konuğu 
olmuş ve Eugenie'nin kclldığı 2.4 numaralı lKiayı kullcın
m ı ştır. 

c> ' o . ) 
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M üzE-SARAY OLARAK 

BEYLERBEYİ SARA YI 

1 
9H4 yılında yapılan "Milli Saraylar Sempozyumu" ar
dından geliştirilen yoğun çalışmalarla birlikte, ünlü 
Set Bahçeleri , onarımı tamamleman Mermer Köşk ve 

Ahır Köşk 5 Temmuz 19HS'de ziyarete açılmış, bunları il-
ginç özelliklerle yüklü Sarı Köşk izlemiştir. Sarı Köşk'ün 
önü çocukların sanat çalışmalarına,alt katı Dolmabahçe 
Sarayı'nda olduğu gibi değişik gösterilere ayrılmıştır.Ust 
kat ise, ulusal ve uluslararası önemli toplantılar için 
kimliğine uygun biçimde yeniden donatılnııştır. Ayrıca, 
tarihimizde ve Boğaziçi kültüründe özel bir yeri olan 
Bcylcrbeyi Sarayı ve özgün Tüncli'nin, Türkiye, İstanbul, 
Boğaziçi ve saraylarımızın tcınıtımı için tümüyle değer
lendirilnıcsiyle, diğer saray ve köşklerle birlikte sanat ve 
kültür ağırlığı Anadolu ycıkasıncı da aktarılmaya başlan
mış bulunmaktadır. Bu amaçla, Milli Saraylar'a bağlı di
ğer saray, köşk ve kilsırlar için düşünülen etkin likler, 
Beylerbeyi Sarayı'ndcı da tckrarlanmcıktcı, geniş bahçele
rinden yararlanılmakta, böylece türünün say ılı örneği 
olan bu scıray, önemine uygun biçimde dünyaya yansı
ma olanağı bulmaktadır. Boğaziçi gibi özel bir suyun ke
ncırında yer alan Beylerbeyi Sarayı'nda, su ögesi önce Set 
Bahçeleri'ne, sonra sarayın içine taşınarak, özgün bir ta
sarım gerçekleştirilmiş, bu boyutta ve bu özelliktc ikinci 
bir örnek Boğaziçi'nde günümüze ulaşmamıştır. Bütün 
bu özellikleriyle Beylerbcyi Scırayı bir "müze saray" ola
rak artık Türk ve dünya halkına açılmış ve bunun dışın
daki etkinliklerden arındırılmış bulunmaktadır. 
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