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SUNUŞ
izans imparatorları'ndan Osmanlı Sultanları'na değin
şifalı kaplıcaları, yoğun yeşil dokusuyla Yalova geçmişten günümüze sağlık ve dinlenme merkezi olarak
önemini sürekli koruyan bir yerleşim alanı olmuştur. Cumhuriyet Dönemi'nde de Atatürk, doğal güzelliğine hayran olduğu bu yörede bir köşk inşa ettirmiştir.

B

T.B.M.M. Milli Saraylar Daire B~şkanlığı'na bağlı bulunan
ve Yalova Atatürk Köşkleri adıyla bilinen bu yapılar grubundan Atatürk Köşkü; müze, Genel Sekreterlik Binası ile Yaverlik Köşkü ise sosyal tesis olarak hizmet vermektedir. Bugün
müze olarak ziyarete açık olan Atatürk Köşkü, Cumhuriyet'in ilk yıllarının mimari anlayışını, 19. yüzyıl saray mobilyasıyla kaynaştıran ender örnek yapılardan biridir.
Yerleşimi

antik

çağlardan başlayan

ve Cumhuriyet döneminin başlarındaki mimarlık anlayışı ile de süregelen Yalova'nın bu termal bölgesi hakkında ayrıntılı ve sağlıklı bilgiler
elde edilebilmesi, kapsamlı olarak yapılacak araştırmalara
bağlıdır. Bu sınırlı yayın, geçmişten Cumhuriyet'in ilk yılları
na dek bu bölgenin bir kaplıcamerkezi olarak kullanımına,
toplumun sağlık kültürüne ve genç Türkiye Cumhuriyeti'nin
mimari anlayışına çeşitli yönlerden ışık tutan bir kaynak niteliğindedir. Bu kaynağın gelecekteki yayınlarda değerlendi
rilebilmesi yöre ve köşklerle ilgili bir çok bilinmeyeni ortaya
çıkaracaktır.

TÜRKAN İNCE
Milli Saraylar Daire

Başkanı

7

kum/nu1~, dalra "onra 1/c/cuopolis aduu a/nu~t1r. Bumda prclhl'" flclcna '11111 l111111anilan oln1as1 gcrck111cktcdir.
Bu 11171/lalllfara i"tan/ıu/ lralk1 kira: 111Ci':-.İ111İildc 011 /ıc:;
giin siircylc gcl111cktcydilcr. Procopius 'a göre flclcna ı•c
Biiyiik Con~tantiuus 'un .ı;aptmt1,~1 l11ı:.tanc ı'C "amy da
/ı u mda yer aln11ıktayd1. "1

Yalova'nın

Geçmişten

Günümüze
Tarihsel Çevresi

Y

cılov,ı, cıntik (,cığın

Ulaşan

Bithvnicı

biilge...,inde,

~,ırmclrcl Deni/i'nin güıwvinde, i/lııit Kiir-

fc /İ' n i n

ku/eve

bcık,ın

bcı~lcı ngıcı nd cl, Scım,ı n 1ı

ell'klerinde ver

cılcın,

d cıglcı rı n ı n
küçük bir

verlc~llll'...,İd ir 1•

Bu btilgenin ilk ...,cıkinlerinin 1 litillcr'lc
bir ulu..., oldugu ...,,ınılmaklcı
d ı r' . h k İ ka V ı t f M cl
gôre Y,ı]ov,ı ilçe...,inin yerinde önceleri
dcın olcın

Drepcınc, Drcıpcın,ı,
Drcp,ınon

y ,ı

d ,ı

DrL'pclllUlll ,ıdını t,ı
~ıy,ın iincmsi/ bir
k(iy bulunuyordu.
Büyü k Con...,l,ı n tinus döneminde bu
i m pcır a to r, i /lll i t'tc
(Nicomcdia) din
ugruna iilcrek giimülmü~ olan A/İ/
Luki,ıno<u

ve

cınnc<..,İ

nın cıdını

tcıkdi...,

llclcn,ı'

ôlümsÜ/-

Ie~tirmek ,ını<ıcıylcı

buraya "llclenopoli<' adını vcrmi~ti 1 .
C. Texicr bu yiirc
ha k kı nd cı şu bi lgi leri vermektedir: "i:-

nik ı;öuiiudc uc /ıa/1
da Yaloum, adli yerle
~i111 uardn·. Yalouac,,
Drcp111111111 'u u yerİilC
8

,ıynı

soy-

Yalova, Büyük Constantinus döneminde in~<1 edilen ham<ımlar ve diğer ycıpılcırla bir ~ifalı kcıplıca
merkc/İ Ö/clliği kMcınmı~lır. I. Justinianus döncmindcysc 1 lclcnopolis gcni~ Çcıplı bir oncırım etkinliğine scıhnc olmuş, hcıstanc, kilise ve kaplıcalcır
köklü bir biçimde ycnilcnmi~tir'.
) ıli'ı'l/ık i--<>~k11'ııılm /ın gil/lhninı

Evliya Çelebi, ScyahatnnJnc'sinde Yalova'ya deği
nerek, ilçenin Osmanlı dönemindeki durumunu
açıkl,ıyacak bazı ipuçları vermektedir: "Knlc uc şe
hir tckfur yap1sJdJr. Burnlnn, OsJnan Gazi'nin fcrnln'"Yin (Knrn Yalunço,~/u) fctlıetti,~indcn (Knra Ynlva)
derler. Fctlıcdilnıesinde zorluk çekti,~inden knlcsi yıkıl
nıışi ır. Yıldınnı Rayczid Zt7nınnında Bursa snncn,~ı
hı'ik111linc yazıllllıŞtlr. 150 akçnl1k kazad1r. Yeniçeri serdan zıc sulıaşlsl unrd1r. Şclıir hepsi 700 ezıdir. Yedi lllillrnptn-. Bir hanlallll, Uç hanı, kırk elli ıhikknnı vardır.
Fakat lnmN deniz kiYISillda, hnzınsı n,~1r sıt111nlık, yo.~urtlu, 111111111/r, /ıir kasalındn-. ffer (eşit nıeyua!an unrdn-. Bumdan aralıo/arn /ıinip kilıle (gliney) tarnfında lıeş
saatte Ciluınnlinla sıcak sulnnna zınrd1k. Cihann{i/1111
Kapl!calan,lımn/ıoş lıir ornwnl1k içinde nsln glineş gör71!

meyen bir hıyabandır ki her bir köşesinde ibadet edilecek kulübeler vardır. Evvelce yazılan Dil iskelesinde
ılıcalardır ki, Madyanoğlu Yanko zamanında yapıl
mıştır.

"Haınaının yapılması

sebebi: Yanko'nun kızı Eleni
ve kirpiği traş edilmiş
aşüfteye dönüp cüzzam ve miskin olur. Bütün hekimler bu kıza ilaç yapmaktan ·aciz kalıp tebdili hava için
kendisini İstanbul 'dan bu dağlara getirirler. Buralarda serseri gezerken bu ılıca suyuna rastlayıp ondan
içer. Birkaç günde uyuzları kara kara yanıp söner. Kız
anlar ki bu suda bir hassa vardır. Kırk günde vücudu
bembeyaz inci gibi olur. Babası Yanko 'dan gelen
adamları kızı bu halde görünce Yanko 'ya müjde götiirürler. O da kızını görmek için bu şifa yerine gelir. Kı
zını görerek Allah 'a şükreder. Bu sıcak su üzerine altı
adet kubbe yaptırıp nice hayır eserleri yaptırır. Halen
iki kubbesi görünür. Bir kubbe içinde hoş büyük havuzu vardır. Suyu gayet sıcaktır. Soğuk su katılır, ılıkla
şır. Her sene kiraz mevsiminde bu dağlar bu ılıcaların
hatırı için bir safa yeri olur." 6
Öyle anlaşılıyor ki Yalova'nın geç Roma ve erken Bizans dönemlerinde tedavi amaçlı bir kaplı
ca merkezi olması, Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde açıklandığı gibi Osmanlı döneminde kesintisiz olarak sürmüştür. C. Texier ve Evliya Çelebi burada tedavi mevsiminin kiraz mevsimi olan yaz aylarına rastladığı konusunda birleşmek
tedirler.
Roma döneminde Drepanum, erken Bizans döneminde Helenapolis adlarını taşıyan Yalova, Osmanlı döneminde bu bölgeyi Osman Gazi'nin fermanıyla fetheden Kara Yalvaç'ın adından Kara
Yalva adını almıştır 7. 18. yüzyıl Divan-ı Hümayun
belgelerinde bu çevrenin Yalakabad olarak geçtiği
ve İzmit'e bağlı olduğunu görüyoruz. Belgelerde
Yalakabad naipliğine yazılmış birtakım hükümlere rastlanmaktadır. Bunlardan Yalakabad ya da
Yalak (bir kez Yalive biçiminde yazılmıştır) kasabasının Kocaeli mutasarrıflığına bağlı olduğu
uyuz

hastalığına yakalanıp, kaş

anlaşılmaktadırB.
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Yalova Atatürk Köşkü

rı nd,1 n

y,1 r,1 rl,1 nd ı ğı bir bölge ol .ıra k "eçmL".,id ir.

Köşkün Yapımı ve Tasarım Özellikleri
Atati.irk Yalova'vı bir dinlenme veri ol.ır,1k 'ie\·mi"
ve bur,1d,1 yer ,11,1n ktı;.kün yapımını 1929 vılınd,1
b,1;.l,1tmı;.tır. Kti;.k, kı"a bir "üre içinde bitirilmi;.tir.
Aynı yıl Yalova Millet (iftligi 'nde At,1turk'tin emirleriyle bir ba;.kc1 kosk insa l'ttirilmi""\ clncak kö"ki.in
....
yerini begennwven At,ıtlirk , bin,1yı gi.imimi.i/deki
yerine çektirmi;., bu nedenle kö;.k halk .ır,ı-;ıncL1
"yürüyen kö;.k" olar,1k ,mılmı;.tır" .
Binc1 kargirdir \ ' l' c1rc1/inin e<>imine
uvdurulmus....
{...,
dikdörtgen göri.ini.i;.li.i bir pl,m,1 s,1hiptir . İki tam
~

O

sm,1nlı lmp.ır,1torlu ğ u ' nun son dönemind~',
ekonomık

ve SO">Vc11 Vclpının hvla dq~ı;.nwsı
nc k,1r~ ın Y,1lova ve çevresi , kaplıc<1 ve dinlence veri niteliklerini vitirmemi;.tir. Nitekim Sull,m
Abdi.ilmccid , annesi Bc/mi tılem V,1lide Sull,ln ' ı, Selray doktoru Mcllingcn'in öıwri">i Ü/L'rinc bur,1daki
kaplıcalar,1 göndcrmi;. VL' c1nncsinin oturması için de
güni.imü/lic var olmc1yc1n V,1lidc Kö;.ki.i 'ni.i yclptır
mı;.tır.

Sult,1n ll. Abdi.ilh ,1mid döıwmindc Y,1 lova'd,1 bulunan kc1plıcal <1rın

onarımının

ve yeni V clpıların in ;.asının ">Ürdi.iri.ildi.iği.i gö/lcmlcnmektcdir . Bu durum Milli
<.,,1 r,1 y !,1 r A r;.i vi' nd c
ver ,1l,1n 217 ve 223
no . d,1 k<ıvıtlı 1!.
lliO / M. ıwn tarihli
/arflard,1 buluncln
oncırım belgeleriyle
h''iinlik kc1/c111111c1kl,1dır.

Cumhuriyl'l'in kurulm,1sıyl,1 birlikte
Y,1lova ' nın ,1ntik çağ
dan bu vcıncı süren
kc1plıcc1 kenti niteliği,
y eni boyutlar kcl/anmı;. ve pcki;.mi;,tir .
Ku;.kusu/ bu ko;.ull,lrın ortay,1 çıkı;.ının
en önemli nedeni,
Atatürk 'ün Yahıv,1'yı
kısa 'iÜrelcr için din lendigi \ 'e ;.ifalı "ul,112

~

~

~

~

, \ 11111111-

t-_,;~Ui'ınin/•11

s,·., linıliini

Kı·i~k{in !\ri [)n

n ıı:cl/ık/cmıı· sillllf'

ı;:tn~ cqıht·~t.

kat ve bir çatı katından oluşan yapının giriş bölümünün sağ köşesi içeriye doğru geniş açıyla kapatılmış ve bu köşe yumuşatılarak dikdörtgen planın
uzun kenarı oluşturulmuştur. Bu bölümde iki kat
boyunca yükselen ince dikdörtgen çift pencere, dönemin İstanbul konutlarında egemen olan Art- Deco akımının bir y<1nsıması olcırak görülebilir.
Köşk, bir bölümü içeriye açılımı olan ve servis
ycıpmcıycı uygun olarcık düzenlenmiş mutfakların
bulunduğu bir bodrunı katıncı s<1hiptir. Burada arazinin eğimine uygun olarcık binanın giriş cephesinin karşısında yer alan bölümün bodrum katını
oluşturan düzeyde servis pencereleri vardır.
Altı basalTıakla yükseltilmiş bir girişi olan yapıda
J..J.

"''~!dot gın~ıııdckı :;;cı<'! ~11 /onıı

birinci k<ıtt,l öncL' bir giriş mekanı bulunmaktadır.
Bu girişten Şeref Sc1lonu'na, oradan dcı iki k<ıpıyla
toplantı ve yemek Selionuna geçilmektedir. Bu salon, 1\t,ıtürk'ı:.in yemekli toplantılarına s,1hne olnıuştur. Salon, bir kapıyla, öğle yemeklerinin yendiği bir terasa açılmaktadır. · Terastan, toplantı ve
yemek salonundan birer kapıyla girilen küçük bir
çalı;ıma odası binanın sağ tarafında yer almaktadır.
Buradaki bir oda kadın hi/lılctliler tarafından vatak
odası olarak kullanılmıştır. Bu odanın yanındel bir
tuvalet ve küçük bir teras ,1çıklığı yer almaktadır.
Bu odalar, yapının girişine doğru açılan bir koridorla birleşmektedir. Üst k<ıta çıkılan merdivense
girişin sağındaki yumuşatılmış cephenin iç kısmın15

da, adeta bir

kö~e kulc~i olar,ık tasarlandığını

söy-

lcyebilcceğimi/

bu bölümde seki/gen bir s<ıh,ınlığa
Bu ~ahanlıkla kadın hi/mctlilerin
odalarının bulunduğu koridor ara~ında kalcın yatay
olarak dü/enlenmi~ koridor Ü/erinde, biri yat,ık
odası, diğeriy-,e oturma odası görünümünde iki
oda ve bir banyo bulunm,ıkt ,ıdır . Bu oda!,1r, At ,ı 
türk'ün kuk,ırde~i Makbulc I !,ınım tar,ıfınd,ın kulaçılmaktadır.

lanılmı~tır .

Binanın

ikinci katı , birinci katı gibi ort<ı ~,ılon,ı
açıl,ın od;ılar bi çiminde dü/enlcnnıi~tir. Orta -,alonda günümü/,dc lake olurm,ı l<ıkımı yer ,ı]m,ıkt,ıdır.
Bu <,alon bir kcıpıyla, giri~ bölümünün ü-,tünde yer
al,ın, kahvaltıların ycıpıldıgı (inili B,ılkon ' a ,ıçıl 
maktadır. Orta -,alonun çevresini "U" biçiminde bir
koridor dola~maktadır. (inili B,ılkon ' un ~ağıııd,ı bir
banyo ve hem banyodan hem de koridordan geçilerek ula~ılan ve bir b,ılkon,ı açılan bir yatak odasın,ı
ula~ılmaktadır (Bu oda Prof. Afet inan tcır,ıfından
kull,ınılnıı~tır) . Buradan birbirine geçi;,li iki dinlen mc oda~ına girilmektedir; bu odalcır ola~ılıkla Ata türk tarafından kullanılmı;, olm,ılıdırlar . Dinlenme
)b

k .ı~ ı ...,, f.ıd .ı u<> lt c Şt'l"ı'f ~a/011/l

od,ıl,ırının

Atatürk'ün

sonuncusu , koridorada bir

kapıyl,ı açılan

Çalışma Odası ' n,ı açılmaktadır .

Atcıtürk ' ün y ,ıtak odası y l,ı bağlantılıdır .
nın

önünde "L" biçimli bir

b ,ılkon bulunmaktadır.

Y,ıtak oclcı~ının a ç ıldı ğ ı b,ın y o ,
ta ş ı y an ,ırmatürlere

Bu oda ,
ller iki od,ı 

dönemin Öi'elliklerini

'nda

1/CI'

alllll 'VIIrl'l/111 'VIl/11:1 1111:11/1.) alnl'tl.lllll
ı·sk1 vı,o,idakl dlmtllllllllllllı·gı>rık /•11
ı/llkla~llllla l•ı'llllliı·ıtı'll ıta,~ltl>oı/11 la/ılı>.
k .u~ı .. .ı-..f.ıd .ı.ıııı .ı

/q

ıni:ınla aıt

uo-:n

<'1'

tck ılitilkil sclıf'll
ıı "' ıt " f....d~~ 'ı'ill lııJılantı <'ı' llt'111t'~lcrc

sal111c ıı/ı111 /lJ. 1/ll:ınilllıJI•IIıtalanıtla
dii~l'IIHII;. ..;afcHuutdtlll /ın J..ı'i~t'

sahiptir.

Orta s ,ılonun sa ğ y anında kalan bölüm, misafirlere
Ban yonun y anın 
daki ilk oda , mi safir yatak odasıdır . Bu oda ve Ata türk 'ün b ,ın y o s u , içeriye ç ekilmi ş bir b ,ılkona a ç ıl 
m ,ıktadır . Koridorun ü s tünde bulunan yan yana iki
y,ıtak oda s ından soldaki , Atatürk 'ün manevi kıi'l Sa biha Cökçen 'e, sa ğ daki Zelırcı 11anım ' a aittir. Bu od ,ı 
nın biti ş i ğ inde bir b,ın yo ve hii'lııctlilere ait bir oda
,ı y rılcın odal,ırını k,ıps ,ım,ıktadır.

ll

" ' ıı c kıı~k1111 1!.1110 kalllldil 1/ı'r ala11 orta
..;a fııll/111 genel s:eırıillll~ı"i
kar~ ı , ,,fad .ı (>rta 'illııllda 19. lflt ınitii

"'ll ~ı'l/rt'.~lllı' illi 1\ rl

Nı•w•ı'l/11 lake

ılıılal'·

ver

almaktadır.

Bineının

iç dekora">vonunun, mobily,ıl,ırın büyük
bir bölümünün Dolmabahçe Scırcıyı ' ndan gctirilnw">i neden iyle bir ('ı/gü n 1Li k ta;.ıd ı ğı ">Öylenemez.

Yaverlik

Köşkü

Bu kö;.kk ilgili bilgiler oldukça ~ınırlıdır . Bin,ı dikdörtgen planlı , iki tam, bir çatı kcıtın,ı ~,ıhiptir. Kö;.kün bodrum katındeıki kalıntılcır, eski bir hcıvuza
ait olmalıdır. Birinci katı kcıgir, üst katları <ıh;;,ıplır .
Birinci katınd,ı dı;;cırıya tcı;.kın ah;;ap balkon, ikinci
katınday">a ccpheye kcırcıktcri~tik özelliğini veren ,
ah;;cıp kolonl(lrın t(l;.ıdığı ver(lnd(l yer (llm(lkt,ıdır .
18

..

....

ttı 'm

ııj

ll

19

1\.<-''l'J..ıuı ıJ..nıu

flJ

lf/L... l!llll aıt

J..at ıırla . . a/onıuıılrnı
lake tlfllrt1/tl xrulılf l'ı'

l 1tl ... Cl.

Yaverlik Köşkli, plan ve süslcme Ö/ellikleriyle 19.
son on yılı içeri~inde in~a edildiğini dü ~ündürtınektedir. Sultan ll. Abdülhaınid'in burada
yaptırdığı onarım ve yeni yapılar göz önünde bu lundurulduğunda, Yaverlik Kö~kü'nün de Sultan
ll. Abdülhanıid döneminde inşa edildiği ~öylenebi
lir.
Saçaklı dik çatı, çcıtı katı pencere~inin bulunduğu
üçgen cılınlık, üst dış cephe ve ikinci kcıttcıki vcr<ınyüzyılın

20

i \IIIJ'II II>IIIJ'fıl /akı' 11/ıı/ıı/ t(rl/llr/11

dcıyı tcı;,ıycın kolonların bcışlıklcırı sahip oldukları
süsleme Ö/ellikleri , Art Nouvecıu üstübunu ycınsıt 
m,ıktcıdır . Tüm bu kcırclkteristik Ö/ellikleriyle Yelverlik Kö ş kü , İstanbul ,ıdcılcırınd,ıki kö ş klerle bü y ük ben/erlikler göstermektedir.
YclVL'rlik Kö;,kü , Cumhuriyet'in ilcınından soıır,ı
At,ıtürk tcır,ıfınd,ın oncırtılmı;, ve Atatürk Köşkü in;,a edilene dek Atatürk tarafınd,ın kull,ınılmı;,tır.
Daha sonr" Y"verlerin VL' Atcıtürk'i.in yakın cırkcı
dcı ;, lcırının kullcınımın,ı cıyrıl,ın köşk , günümü/de
sosy,ıl tesis olarak kullcınılmcıktadır.

Genel Sekreterlik

ı/n~ı"l/1111~ 1/fllllk odıı>tlldan 111/1"11111 .

Binası

Y,ıverlik Köşki.i ' nün yanı o..,ırcl bu cılcındcı , Cumhuri yet'in ilk yıllcırındcı yapıldığı anl,ışılcln , günümü/de
soo.., y cıl tesis olcırcık değerlendirilen Genel Sekreterlik
Bincıo..,ı da ver ,ılmcıkt,ıdır .
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Köşklerin Çağdaş

Müzecilik
Anlayışı İçindeki Konumu
bu y,ın,ı
kesintisi/ biçimde yerleşilen ve şifalı sulcırı
nedeniyle Ö/elliklc ycı/ aylarında kullcınılcın
bir sağlık yöresinde kurulmuştur. Osmanlı İmp,ırcıtorluğu döneminde önemini yitirmeyen yöredeki
köşklcr, Cumhuriyet'in ilk yıllcırınd,ı Atatürk'ün
dinlcndiği ve şif,ılı sulcırınd,ın yarc~rlandığı bir yai'lık konutlar kompleksi durumunu ka/,ın

Y

cılova Atcıtük Köşklcri , ,ıntik ç,ığdcın

k..1r~ı ...l\l.uLl ·\lot ın~ 'un c,:olı~111ı1 nıfa...;nını
~tl/"111111111/l

.ılıt.ı ~tllt~ll/tl t>dil'lllıltl /ll 1/li'lilltlıll/
(re'( /~n~cıJ...ıı 11"1111 1 111ldtl!'tlrJ...ı'lıın i't'

1'11'111'

l•ı· ı•ıııı·lı kılıılı/ık ı'<' •\/alu ık 'ıuı

fotn.~rofl

mıştır.

Günümü/de gerekli
ve on,ırımı ycı

bakını

pılcır,ık

h,ılk,ı

cıçılcın

Yalova Atatürk Köş
kü'nün sahip olduğu
t,ırihsel ve çevresel
değerler ç,ığdaş mÜ/Ccil ik ,ınlayışı boyutunda değerlendirildiğin
de köşklcrin, kendi türündcki mÜ/eler içinde ayrıcalıklı bir koınımda olduğunu kanıtlar niteliktedir. İ s
tanbul kentinin hemen yakınında bulu n,ın bu yeşi l alan, gelecekte kent halkının
rahat bir nefes ,ılabilc
ceği ve geçmiş dönemin mirasını Öi'gün
ortamı içinde görme
fırsatı bulabiieceği bir
yer olarak daha d,ı
önem kai'a na ca ktı r.
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