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SUNU Ş 

O
smanlı İmparatorluğu'nun yönetim merkezi ve padi

şahların evi olan saray, köşk ve kasırlar, Cumhuri

yet'in kuruluşundan hemen sonra, 3 Mart 1924 yılın

da 431 sayılı yasayla Millefe devredilmiş ve yönetimleri mil

leti tcJTısil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilmiştir. 

Milli Saraylar adıyla anılan ve bugün, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi'ne bağlı Milli Saraylar Daire Başkanlığı yönetiminde 

bulunan bu saray, köşk ve kasırlar birer müze-saray olarak 

ziyarete açık tutulmakta ve Osmanlı toplum yapısının, yöne

tim biçiminin, sanat ve kültür ortamının tanıhiması 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 emeği geçeniere saygılarla. 

TÜRKANiNCE 
Milli Saraylar Daire Başkanı 
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Sultan Abdülmecid 'in, validesi 
Bezm-i Alem Sultan adına Yıldız 'da 
yaptırdıgı kasnn ahşap kitabesi. 
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Geçmişten .. .. .. 
gunumuze 
Yıldız ve yöresi 

ıldız, Beşiktaş ilçesinde, Beşiktaş ile Orta
köy arasında bütün yamacı kaplayan, Bo
ğaziçi'ne hakim bir tepe üzerinde yakla
şık SOO 000 metrekare yüzölçümü olan 

koruluk bir arazidir. 
Bölgenin bilinen tarihi Bizans dönemine kadar 

gerilere gitmekte ve bu yıllarda da yörenin ağaçlar
la kaplı olduğu bilinmektedir. İ stanbul'un Türk
ler'in eline geçmesinden sonra bu niteliğini koru 
yan yöre, bir süre "Kaıancıoğlu Bahçesi" adıyla anıl 
mış, büyük olasılıkla I. Ahmed (1603-1617) döne
minde sultanın "hasbahçe"lerinden biri haline geti-

rilmiştir. Beşiktaş Tepesi olarak da adlandırılan bu 
alanda ilk yapılaşmanın I. Ahmed döneminde baş
ladığı bilinmektedir. Sultan I. Ahmed'in burada 
yaptırdığı küçük bir köşkten sonra bölge IV. Mu
rad'ın (1623-1640) ilgisini çekmiş, sultan burayı gez
me ve avianma amacıyla kullanmış, küçük köşkü 
de kızı Kaya Sultan'a armağan etmiştir. 

Sultan III. Selim (1789-1807) döneminde de ilgi 
çekmeyi sürdüren Yıldız ve çevresinde padişah, an
nesi Mihrişah Valide Sultan için "Yıldız " adıyla ta 
nınan bir kasır yaptırmış, daha sonra yöre de bu 
adla anılır olmuştur. Bugün iç bahçede bulunan bir 
çeşme, bu dönemden kalan tek mimari örnektir. 

Sultan II. Mahmud (1808-1839) döneminde Yıl
dız, imparatorluğun geçirmekte olduğu yeniliklere 
sahne olan bir yöre konumuna gelmiştir. Sultan, 
yeni kurdurduğu "Asakir-i Mansure-i Muhamme
diye" adlı ordunun talimlerini izlemek üzere bura
da küçük bir köşk yaptırmıştır. Sultan Abdülme
cid'in (1839-1861) ise buradaki yapıları yıktırdığı ve 



annesi Bezm-i Alem Sultan için "Kasr-ı Dilküşa" 
adını verdiği yeni bir köşk yaptırdığı bilinmektedir. 
Bu köşkün, bugün Daimabahçe Sarayı'nda bulunan 
ahşap ki tabesi üstünde şair Raşit'in: 

"Gelüb seyyare-i seb'a buf?Üna söyledi tarih 1258 
Kamerdir Yıldız'a güya bu Kasr-ı Va/ide Sultan" 

dizeleriyle sona : ~n bir şiiri bulunmaktadır. Öyle 
anlaşılıyor ki Yıldız ve yöresi bu yıllarda oldukça 
canlı bir atmosfere sahiptir. Abdülmecid dönemin
de varlığını gözlediğimiz bu yoğun ilginin Sultan 
Abdülaziz (1861-1876) döneminde de sürdüğü gö
rülmektedir. Sultan yalnızca buradaki yapıları yeni
letmekle kalmamış, yeni köşk ve kasırlar yaptırmış
tır. Bir yandan da, Beşiktaş-Ortaköy caddesi üstün
de bugün de görülebilen kemerli köprüyü yaptırta
rak Yıldız Bahçelcri'ni, Çırağan Sarayı ve dolayısıy
la Boğaziçi kıyılarına bağlatmıştır. 

Yıldız Sarayı bahçesinde Sultan 
lll. Selim tarafından yaptınlan 
çeşme. 
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Sultan ll. llbdülhamid 'in portresi. 

/0 

Bu yıllarda önemli bir yapılar topluluğu durumu
na gelmeye bcışlcıycın Yıldız Scırcıyı'nın, Sultan Ab
dülaziz tcırcıfındcın 1866 yılında yaptırılan ve sorırcı
ları kimi değişikliklere uğrayan yapılarından biri de 
Büyük Mahcyn' dir. Büyük olasılıkla III. Selim döne
mine ait bir köşkün yerine yaptırılan Büyük Ma
beyn'in mimarlcırı, Sarkis ve Agop Balyan1ardır. 
30x45 metre boyutlarında mermerden üç katlı inşa 
edilen yapı, tepenin en yüksek noktasında bir set 
üstünde yer almaktadır ve geleneksel Türk evi plan 
tipi örnek alınarak yapılmıştır. 

Sultan Abdülaziz döneminden bazı değişikliklere 
uğrcıycırak da olsa günümüze gelebilen tek yapı Bü
yük Mabeyn değildir. Malta ve Çadır köşkleri de bu 
yıllarda yapılmış ve II. Abdülhamid'in sultardığı 
(1876-1909) döneminde çeşitli değişiklikler geçir
mişlerdir. 

Yıldız Sarayı'nın en hareketli yılları Sultan ll. Ab
dülhamid döneminde yaşanmıştır. 1876 yılında tah
ta geçen bu sultan, arncısı Sultan Abdülaziz ve ağa-



beyi Sultan V. Murad'ın tahttan indirilişlerinin anısı
nı sürekli taşımış ve bu korkulu anı giderek bir sap
lantıya dönüşmüştür. Daimabahçe Sarayı'nı deniz
den ve karadan saldırıya açık, savunması güç bir ya
pı olarak gören padişah, tahta çıkışından birkaç ay 
sonra 7 Nisan 1877 tarihinde Yıldız Sarayı'na taşın
mıştır. Mabeyn Feriki Sait Paşa, anılarında bu olayı 
şöyle anlatır: "7 Nisan 1293 yani bugün Beşiktaş Saray
ı Hümflyunu'ndan Yıldız Kasr-ı Hümôyunu'na bütün bü
tün nakl-i hümayun vuku' hulup, Yıldız Saray-ı 

Hümayunu ismi verilmiştir. Saat 8'de Kasr-ı Hümayun-u 
Mezbura muvasalat ettik. Benim ikametime mahsus ol
mak üzere Harem-i Hümayun duvarının arkasında ve 
bağ içindeki odayı efendimiz ilısan buyurdular". 

Bundan böyle Osmanlı Devleti'nin yeni yönetim 
merkezi olan Yıldız Sarayı, her yıl biraz daha büyü
yerek 32 yıl içinde en görkemli biçimine ulaşmıştır. 
Şehir içinde şehir niteliği kazanan scırayda 12 000 ki
şinin yaşadığı sanılmaktadır. Sarayda fabrika, kışla, 
tiyatro, kütüphane, müzc, marangozhane, tarnirha
ne, gibi bütün gereksinimleri karşılayacak mekan 
örgütlenmesiyle Topkapı Sarayı'nı aşan bir yaşam 
biçimi egemen kılınmıştır. Scırayın hemen dışında I. 
Orduya bağlı Hassa Tümeni'nin 15 000 askeri ile de 
güçlü bir korunma sağlanmıştır. 

Sosyal, kültürel ve siyasal alanda görülen batılı
laşma hareketleri yanında Sultan II. Abdülhamid 
döneminde, 1877 ve 1908 yıllarınd<ı ilan edilen Meş
rutiyet idareleriyle birlikte Yı_ldız Sarayı yönetirnin
de de değişiklikler olmuştur. Imparatorluğun içinde 
bulunduğu kötü durum ve Sultan II. Abdülhamid'in 
meşrutiyet idaresine r<ığmen kendi ist~kleri doğrul
tusunda yönetimi sürdürmesi sonucu lstanbul'a ge
len Hareket Ordusu, scırayı kuşatnıış ve 27 Nisan 
1909 da sultan tahttan indirilmiştir. 

Sultan II. Abdülh<ımid'in t<ıhttan indirilmesinin 
ardınd<ın tarihe "Yıldız Yağması" ol<ırak geçen olay, 
s<ırayın tanık olduğu en üzücü gelişmelerden biri
dir. Çok sayıda değerli eşyanın tahrip edildiği, p<ıy
laşıldığı yağmadan hemen hemen bütünüyle kurtu
lan tek bölüm, kütüphane olmuştur. Kütüphanede 
bulunan ve Osmanlı İmparatorluğu'nun 33 yıllık bir 
dönemini belgeleyen ~otoğr<ıf albümleriyle zengin 
yazma eserler, bugün Ist<ınbul Universilesi Kitaplı
ğı'nda bulunmaktadır. 

Sarayın yağmalandığı günün gecesi devrik sultan, 
ailesi ve yakınlarından bazı kimselerk Selanik'te 
kendisine ayrılan Alatini Köşkü'ne gönderilmiş, da-
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Yıldız Sarayı yapılar toplulugu ve 
Camii'nin havadan göriiniişii. 
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ha sonra İstanbul'a getirilip Beylerbeyi Sarayı'na 
yerleştirilmiş ve 1918 de ölümüne kadar burada kal
mıştır. 

Sultan II. Abdülhamid'in saltanatı süresince Yıl
dız Sarayı'nın çeşitli yıkımlar, yeniden yapılanmalar 
ve eklemelerle son derece genişlediği ve giderek 
Topkapı Sarayı gibi büyük bir yapılar topluluğuna 
dönüştüğü görülmektedir. Yıldız Sarayı, özellikle 
Sultan II. Abdülhamid döneminde kazandığı bu gö
rünümüyle, Osmanlı saray mimarlığının 19. yüzyıl 
da oluşan özelliklerinin dışında kalmaktadır. 

Bursa Sarayı ile başlayan, Edirne eski ve yeni sa
raylarıyla süren ve sonuçta Topkapı Sarayı ile klasik 
yapısına ulaşan "çok üniteli" Osmanlı saray anlayışı, 
19. yüzyılla birlikte değişiklik göstermiştir . Daima
bahçe, Beylerbeyi ve Çırağan sarayları geleneksel 
oluşumun tersine, işlev ve örgüt düzeni göz önünde 
tutularak, önceden planlanmış ve tek hamlede ya 
pılmış yapılardır. Buna karşılık Yıldız Sarayı, klasik 
saray anlayışına bir geri dönüşü oluşturmaktadır. 

Mabeyn, Harem, Çadır, Şale gibi yapılar, Topkapı 
Sarayı'ndaki çok üniteli anlayışın devamı görünü
mündedir. Bununla birlikte tüm bu yapılar, döne-



min genel estetik anlayışına paralel olarak eklektik 
bir üs!Up taşımaktadırlar. 

O yıllarda yaygın eğilime uyarak mimarlık eğiti
mini Paris'te görmüş ve Avrupalı mimarlar eliyle 
biçimlerımiş Osmanlı mimarları olan Balyanlar, ün
lü İtalyan mimarlar Alexandre Vallaury ve Raimon
do d'Aronco, Doğu mimarlığını incelemek üzere İs
tanbul'a gelen Jachmund, Seraskerlik sermimarı Az
navuryan Ohannes, Bethier, François, Yanko, Niko
li, Dikran, Vasilaki gibi mimar, mühendis ve kalfa
lar, saray yapılarının oluşmasında çalışmışlardır. 

Genel olarak değerlendirildiğinde Yıldız Sara
yı'nın II. Abdülhamid dönemindeki yayılımının, üç 
avlu çevresine yerleşen yapılardan oluştuğu görül
mektedir. Birinci avluda resmi daire ve hizmet ya
pıları bulunmaktadır. Bu yapılar Büyük Mabeyn, 
Çit Kasrı, Yaveran Dairesi ve Silahhane Köşkü'dür. 
Arşiv belgelerinden Sultim II. Abdülhamid tarafın
dan H. 1301-1302 M. 1885 yılında yaptınldığı öğre
nilen Çit Kasrı'nda Sultan II. Abdülhamid, yabancı 
elçileri kabul etmiştir. Yaveran Dairesi olarak bili
nen iki katlı ahşap yapı da R. d'Aronco tarafından 
tasarlanmış olmasıyla ilgi çekmektedir. Bu yapılarla 
aynı bölümde yer alan Silahhane Köşkü, sarayın an
tika silahların sergilcndiği silah müzesiydi. Birinci 
avlunun güneyinde sarayın kütüphanesi, rasatha
nesi ve bir ara saray eczanesi olarak da kullanılan 
Güvercinlik Köşkü yer almaktadır. 

L'lllustration 'da yayınlannıı~ bir 
resimden Yıldız Sarayı Büyük 
Mabeyn ve Camii. 9 Kasım 1889, 
sayı 24.37. 
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üstte 9 Kasım 1889 tarihli 
L 'l/lustration'dan Çadır Köşkü. 

•Ith 9 Kasım 1889 tarihli 
L 'lllus tration 'dan Kaskat Köşkü. 

iurşı .. yf•d• Yıldız Sarayı 

Ha sbahçesi 'nden ayrıntı . Arka 
planda kışlık Kameriye Köşkü 
görülüyor. 

/4 

resitaller vermişlerdir . 

Saltanat Kapısı'yla geçilen 
ve içten ikinci bir duvarla 
çevrili ikinci avluda harem 
ve sultana ait daireler yer 
alır. Sultan ve ailesinin kul
lanımına ayrılan bu bölüm, 
Özel Bölüm olarak da ad
landırılır. Bu avluda Küçük 
Mabeyn, bugün mevcut ol
mayan Hususi Daire, kadın 
efendilerin, hanım sultanla
rın, şehzade ve cariyelerin 
oturdukları köşklerle Yıldız 
Tiyatrosu bulunuyordu. Bu 
yapılardan 1900 yılında inşa 
edilen Küçük Mabeyn, sul
tanın haremden çıkmadan 
büro olarak kullandığı yapı
dır. Sultan II. Abdülha
mid'in özel misafirlerini de 
kabul ettiği bu köşkte geçen 
en önemli tarihi olay, 1909 
da sultana tahttan indirilişi
nin bildirilmesidir. Yine Sul
tan Abdülhamid tarafından 
1889 yılında Küçük Ma
beyn'e ve Şale'ye gizli yol
larla bağlantılı olarak yaptı
rılan tiyatro binasında, İs
tanbul'a gelen tanınmış ti
yatro, opera toplulukları ve 
sanatçılar temsil, konser ve 

Yıldız Sarayı ' nın Dı ş Bahçe ya da Üçüncü Avlu 
olarak bilinen bölümünde, bugün sarayın en iyi ko
runmuş, etrafı duvarlarla çevrili Şale Merasim Köş
kü'yle Malta, Çadır ve Cihannüma köşkleri gibi ya
pılar yer almaktadır. Aynı bölümde bulunan Acem, 
Talimhane, Yeni Köşk, Av ve Bahçıvanbaşı köşkleri 
ise günümüze ulaşamamışlardır. 

Yıldız Sarayı yapılar topluluğu içinde ayrıca Ta
mirhane-i Hümayun denilen marangozhane, bıçkı
hane, kilithane, dökümhane, böcek ve kuş müzesi 
gibi yapılar da yer almaktaydı. Kendi de usta bir 
marangoz olduğu bilinen Sultan II. Abdülhamid'in 
buradaki marangozhanede yaptığı eserler bugün 
çeşitli saray yapılarında bulunmaktadır. Yıldız Sa
rayı'nın önemli yapılarından biri de 1896 da kuru-





""'~' -.y!.d• Şa/e'nin ön bahçesindeki 
küçük havuzlardan biri. 
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lan Yıldız Çini Fabrikası'dır. 1896-1908 yılları ara
sında en nitelikli ürünlerini veren fabrikanın, bu
gün büyük antika değeri taşıyan Yıldız çinileri ve 
porselenleri, o yıllarda sarayı ziyarete gelen önemli 
yabancı konukleıra da armağan edilmiştir. 

Tüm bu yapıları çevreleyen duvarın dışında da, 
girişte Hamidiye Camisi, Saat Kulesi, Kiler-i 
Hümayun ve Agavat Dairesi yer almaktadır. Malta 
ve Çadır köşkleri, bugün İstanbul Belediyesi'ne ait 
olan ve Yıldız Parkı adıyla anılan koruluk içinde 
kalmışlardır. 

Sarayın etrafı yüksek duvarlada çevrilmiş, giriş 
ve çıkışlar, dört büyük dış kapıyla sağlanmıştır. 
Bunlar Koltuk, Saltanat, Valideve Mecidiye kapıla
rıdır. Yıldız Hamidiye Camisi'nin yanındaki Koltuk 
Kapısı ile Küçük Mabeyn'e açılan Saltanat Kapısı, 
yalnız sultan tarafından kullanılırdı. ValideKapı ya 
da Harem Kapısı adıyla bilinen kapıyla üçüncü av
luya ve iç bahçeye girilir, Malta ve Sultan kapıları 
olarak bilinen ara kapılarlada Şale'ye geçilirdi. Yıl
dız Sarayı yapıl;:ır grubunu çevreleyen yüksek du
varlar içinde yer alan bahçelerin düzenlenmesinde, 
gerek yerli gerek yabancı, çok sayıda mimar ve 
bahçıvanın katkıları olmuştur. Henüz saray bahçesi 
niteliğini kazanmamış bir hasbahçe iken 1850'de 
Alman mimar Stefel'in hazırladığı proje, yine Al
man bahçıvanbaşı Sestel tarafından uygulanmış, 
yurdun çeşitli bölgelerinden getirtilen ağaçlar da 
bu düzenleme sırasında dikilmiştir. 1860'da saray 
bahçıvanbaşısı olan Alman Schlerf'den sonra 
1862'de işe alınan Alman Vienhild ise bahçeyi Av
rupa'dan getirtilen ağaçlarla donatmıştır. II. Abdül
hamid döneminde Alman Koch kardeşler ve baba
ları Henri, İtalyan Skesioni, daha sonra da Fransız 
Deroin, Yıldız Sarayı Bahçelerinde çalışmışlardır. 
Yine Il. Abdülhamid döneminde H. 1312 (M. 1896) 
tarihli arşiv belgesinden "Washington Sefareti ka
nalıyla New York'tan Yung Biraderler'e sipariş edi
len 20 adet çam, 10'ar adetamarant ve maun ağaç
larının Yıldız Sarayı bahçesine getirildiği öğrenil
mektedir. 

Yıldız Sarayı bahçeleri, mimarisi, çevre düzeni ve 
bitki örtüsüyle bir bütün olarak algılandığında ba
rak ve manierist dönem mimarisinin bahçe düzen
lemesi olan, grotto rnimarisini hatırlatmaktadır. 
Grotto mimarisi bu düzenleme içinde, özellikle ba
rok bahçe anlayışı içinde uygulanan yapay mağara
lar, sünger taşları ve çeşitli deniz kabuklarıyla be-
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Şale Kasn 'nın birinci ve ikinci 
bölümleri. 9 Kasım 1889 tarihli 
L'l/lustration 'da yayınlanan resim. 
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zenmiş, içinde serinlik için çeşitli su oyunlarının yer 
aldığı bir bahçe düzenlemesidir. Güvenlik nedeniy
le Yıldız'da saltanat süresini geçiren Sultan II. Ab
dülhamid'in yaşamında, doğanın önemli bir yer 
tuttuğu anlaşılmaktadır. 

Bitki örtüsü ve su, doğanın birer parçası olan 
hayvan ögesiyle de zenginleştirilmiş ve sarayın 
bahçesinde çok sayıda ve türde kuş ve vahşi hay
van adeta bir hayvanat bahçesi görünümü sergile
miştir. Bahçede arasında tavus, sülün, güvercin, 
turna, ördek, papağan gibi kuş türleri, aslan, ayı ve 
zürafa gibi vahşi hayvanlar ve bunları barındıran 
kafesler bulunmaktadır. Bu bahçe düzenlemesi için
de yer alan hayvanat bahçesinin, Sultan II. Abdül
hamit için, günün belirli saatlerini değerlendirdiği 
bir gezi alanı olduğu anlaşılmaktadır. Sarayın bö
cek ve kuş müzesinde bulunan doldurulmuş hay
vaniarsa Sultan II. Abdülhamid'in tahttan indiril
mesinden sonra yağmalanmıştır. 

y 

Mimari 
özellikleriyle 
Ş ale 

ıldız Sarayı'nı oluşturan yapılar toplulu
ğu arasında Şale'nin özel ~ir_ yeri __ ve öne
mi vardır. Bodrumuyla bırlıkte uç katlı, 
yarı ahşap, yarı kagir olarak yapılan kas

nn adı, Fransızca "chalet" sözcüğünden kaynaklan
maktadır. Chalet, Fransa ve İsviçre'de dağ evlerine 
verilen isimdir. Gerçekten dekasrın görüntüsü, be
lirgin biçimde bu dağ köşklerini andırma ktadır. 
Yakın zamana kadar Şale'nin bölümleri ve yapım 

tarihleri kom:ısunda farklı görüşler ileri sürülmek
teydi. Ancak yeni yapılan araşt!rmalar bu konuda 
bizi yeni sonuçlara götüonektedır. . 

Yıldız Sarayı'nın yapıldığı yıllarda İsvıçre ve Rus
ya'dan ahşap köşkler getirilip sarayın haren: bahçe
sine kurulmuştu. Bunların batılı anlamda ılk pre-

/9 



u<ttc Şale Kasrı llümcilfunu'nun 
ikinci /Jö/ümiinü l{"l'dn mimar 
Sarkis tltıll{lln. 
y•nd• Şale kas rı /Jirinci bii/ümünün 
xiinümüzdeki durumu. 

20 

fcıbrik denenıelcr olduğu 
düşünülebilir. 

Sultcın II. Abdülhcımid, 
belki de bu düşünceden 
yola çıkcırcık bu tcHzdcı 
cıhşcıp bir köşk y<ıptır
ın.:ık istemiştir. Şcıle'nin 
ycıpılmcısının nedenleri 
cırcısındcı II. J\bdülhcı
mid'in bu özleminin ycı
nısırcı J\lmcın İmp<ır<ıtoru 
Il. Wilhelm'in ziyMeti de 
önemli bir yer tut<ır. 

Bodrum üzerine iki 
kcıtlı ol;ırcık y<ıpıl,ın k()şk, 

değişik yıll<ırd<ı y.ıpılmış 
üç bölümden oluşmcısı

1

n<ı 
k<ırşılık plcın ve cephe 
cıçısındcın belirgin bir 
uyumluluk göstermektc
d ir. Y cıpının il k bölü ın ü
nün ycıpım tcırihi ve ııi
mcırının kimliği konu
sundcı herhcıngi bir bel
geye r<ıstl<ınm<ımışt ır <ın 

ccık 1H79-1880 t<ırihli bir 
belgede bu böli.imi.in di)
şemeci Leon t,ır,ıfınd<ın 
döşendiği kcıyıtlıdır. Bu 
belgeye b<ıkcır<ık, ycıpının 
bu bölümünün bu yıll<ır
d<ı y;ı <.b bircız d.ıh<ı önce 
ycıpılmış olduğu düşü
nülebilir. 
Köşkün ikinci böli.imü 

ni.in<;c ll. Abdülh,ımid'i 
ziv<ıret etmek Ü/ere Os-
m:ınlı b<ışkentine gelen ilk ;ıvnıp<ılı hi.iki.imd,ır, J\1 -
m<ıny<ı Inıpcır<ıtoru Il. Wilhelm ve eşini konuk et 
mek <ım<ıcıyl<ı y<ıpıldığı bilinmektedir. 1889 yılınd<ı 
tcımcımlcın<ln bu bölümün mim<ırı, Sarkis Balvan'dır. 

Ycıpının son (üçüncü) bölümüyse İmpcı-rcıtor ll. 
Wilhelm'in eşiyle birlikte İstanbul'u ikinci ziycıreti 
sırcısınd.:ı, 1898 yılındcı eklenmiştir. Mercısim Köşkü 
oicırcık t<1nımlcın<1n üçüncü böli.imün mimcırı Raf
monda O'Aronco'dur. 

Kıs<ıc<ısı Şcılc, bugüne dek bilinenin tersine fctrklı 
vıll<ırchı ycıpılmış iki bölümden değil üç bölümden 

llllll 

oluşmaktcıdır. Öte y<1ndcın ikinci bölümün yapıldığı 
1889 yılındcı Nikolaki Ka/fa tcırafındcın, birinci bölü
mlin cırk<1sındcı, köşklc dik açı yapan hamamın üs
tüne Sarı Salon cıdıyl<1 anılan büyük bir scılonun ek
lendiği görülmektedir. 

Şcıle'nin bodrumunda, kcılorifer ve mutfak daire
leri, çcıtı katında küçük oda ve koridorlar, zemin ka
tında köşkün b<1kımı ve işleriyle ilgili servis perso
neline ait odcılar yer cılm<ıktcıdır. Ust kat, topl<ıntı, 
ağırlama ve servis mekanlarına ayrı! 
mıştır. S<ırkis B<ılyan'ın ycıptığı ikinci kısın ' daki on-

21 
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dört oda lı dc:ıirenin, iınparator ve iınpa
ratoriçeye ayrıldığı ve özenle döşenmiş 
olduğu bilinmektedir. 
Köşkün üst katta üç, alt kattaysa bir 

büyük salonu ile toplam altmış odası 
vardır . Salonların en büyüğü 15x30 
metre, ikincisi 8x16 metre, üçüncüsü 
7.5x13 n-ıetre ölçülerindcdir. Köşkün 
üst katta dört, zernin katta beş banyosu 
ve iki hamarnı bulunn-ıaktadır. 

Bütün oda ve salonların zerninleri 
parkeyle kaplanınış, tavan ve duvar 
süsleıneleri, birbirinden farklı altın va
rak ve renkli kalem işleriyle bezenmiş
tir. Ayrıca duvarl.ırda ınerıner ve ıner
mcr taklidi (ınarınorino) kullanılmıştır. 
Odalar çalışına (yazı), yemek, yatak, 
misafir, teşrifat odaları olarak adlandı-

y•nd• Ş ale birinci böliimünün ön 
cepheden giiriinümü. 
ü,ıı. Yıldız t\lbümü 'nden Şale birinci 
bölümü. 

23 
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Şale !Jirinci bii/üm CCfıhrsindl' pr•nrl're 
ve ah~ap süsleml'ln. 
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rılmıştır. Ust katt<ıki k<ıbul s<ılonu, yemek s<ılonu ve 
çalışma od,aları, imparatorun kaldığı dairenin ya
nındadır. üzel dairelerde Fransız ve !talyan ressam
Iann elinden çıkmış tablolar bulunmaktadır. Girişi, 
ön cephede üç, kuzeyde bir anıtsal merdivenle sağ-

----
. ~ 

~ ,.,,,._, #~. 

. ,. ... - ·· ~ ....... ,. ,. ....... 
.... • # .... ... ... ... 

lan<1n kö;;klin, bunl.ırın dı;;ınd,ı arb cephede ycr 
abn üç de servis merdivcni v<ırdır. K<ıtl<ır cırasınd<ı
ki b<ığl<ıntıyı, ilk iki kö~ktc <ıhş,ıp, üçüncü köşk ol<ın 
Merasim Köşkü'ndcyse mcrmer mcrdivcnler s.ığl,ı
maktadır. O di'ıncmin y<ıbancı bir g.li'ctcsinden öğ-

• . . .. 

=r 

,-_ 

' t 
\ 

25 



üstte İkinci böliimiin ön cephesi. 
ıt."'"Yhd• ü•tte İkinci bölümden 
aynntı. 

ı...,.ı .. yf•d• •ltt• Şale'nin 11. Wilhelm 
için yaptınlan ikinci bölümü. 
9 Kasım 1889 tarih ve 2437 No'lu 
L 'Jllustration 'dan. 
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renilcliğine göre bu merdivenlerden çıkılınca karşıla
şılan galeri, tören ve karşılamalarda çalan orkestra
ya ayrılmıştı. 
Köşkün elektrikle aydınlatılması için düzenlenen 

tesisat, 1898 yılında Siemens ve Halske firmaları ta-
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rafından yapılmıştır. Isıtılmasıysa 1mparato.rluk dö
neminde soba ve şöminelede, Cumhuriyet döne
mindedekalorifer tesisatı ile sağlanmıştır. 

Dr. Sedat Kumbaracılar'ın araştırmasına göre 
1909 yılında, II. Abdülhamid'in tahttanindirilip Se-
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l<ınik'e gönderilmesinden ve üzücü y<ığmcı ol<ıyın 

dcın sonrcı oluşturul<ın hcyctlcr, scırayda scıyıın y,ap
ıncık üzere görevlendirilmiştir. Şehremini Hazım 
Bey, Müzeler Müdürü J-lcılil Edheın Bey, Hasan 
Tahsin Bey, bu heyetin üyeleri arasındcıdır. İlk ola-

rak M;ıbeyn Dcıircsi'nin bpısı, daha sonra Şale mü
hürlenıniştir . Scıyısı yüzbinleri aşan eşyanın her biri 
üzerine etiket konmcıycı bcışlcınmış cınccık bcışa çıkı
Jamayacağı anlcışılınccı kalan eşyanın Hazine-i Has
sa'y;:ı devri düşünülmüştür . 

ön .. yı.ımı. İkinci bölümün üçgen 
alınlık ve ahşap siislemelerinden 
ayrıntı ve bu bölümlin bir cephe 
görüntüsü. 
y•nd• Şale 'nin genel görünümü. 

31 





Konuyla ilgili, Başlıcıkanlık Arşivi Halit Ziya 
(Uşaklıgil) imzalı 1909 t<ırihli belgeden, Sultan V. 
Mchmed Rcşad'ın ircıdcsiyle Yıldız'da buluncın Şcıle 
ilc Merasin-ı ve Mabcyn d<~irclcrinin belediyeye ter
ki için bir komisyon kurulduğu anl<~şılrncıkt<~dır. 

luflı .. yhd• ll. Bii/üm giriş cephesi 
ü<tte/1. Bii/üm 11 No'/u salonun dış 
Kiirünüşü 
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Oda ve salon k.:ıpılarının üstünde görülen numa
ralar, Cumhuriyet döneminde verilmiştir. Numara
lama, Yeni Daire'nin (Merasim Köşkü) en büyük sa
lonu olan kabul" salonundan "1" numara ile başla
mış, ilk bölüm olan Şale'nin alt katında "61" numa
rada son bulmuştur. 
Köşkün oda ve salonlarının döşemesi, Zilmanın

daki durumlarını koruyamamıştır. 1909 yılında, Şa
le'nin odalarında bulunan gümüş şamdan, kibritlik, 
tabla gibi gümüş eşya ve tabloların çoğu, Dalma
bahçe Sarayı'na alınmıştır. 

k... !ll s•yf.ıd.ı ve lhtte Şale'nin P11imar 
R.d'Aronco tarafından yapılan ve 
Merasim Dairesi olarak adı geçen 
kuleli li/.Bölümünden görünüş/er. 
.,ıu ••yf•l•nl• Şale'nin balıçesinde 
padişahın sık sık ziyaret ettif;i 
Kuşluk Köşkü. 

35 
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Ş ale 'nin 
önemli mektinları 

1 numaralı TÖREN SALONU 
30x15 m. ölçülerindeki salon, kabul törenlerinin ya
pıldığı en büyük salondur. Salonun tavanı, sekizgen 
ve kare kasetiere ayrılarak altın varakla bezenmiştir. 
Duvarlardaki kartonpiyer panolar, İta!yan, Türk ve 
Ermeni ustalar tarafından yapılmıştır. Uç kristal avi
zeyle aydınlanan ve yirmi üç penceresi bulunan sa-

!onun en dikkat çekici eşyası, salonun zeminini hiç 
boşluk bırakmadan kaplayan, bej-kırmızı renkli çi
çek desenleri olan Hereke halısıdır. Elimizde salo
nun tcfriş ve tezyinatıyla ilgili, Emi! Meinz imzalı, 
1898 tarihli bir belge bulunmaktadır. Bu belgeye gö
re salonun uygun görülen duvarlarına mermerden 
oymtılı, çok süslü şöminelerin konması ve şöminele
rin üst kısımlarında ahşap ve kartonpiyer bezemeli 
kitabeliklcr yapılması önerilmektedir. Ayrıca üç gö
bekli oltırak tasarlanan halının dokutturulmak üzere 
I fcrckc Fabrikası'na ısmarlc:ındığı öğrenilmektedir. 

Bugün salonda, mcrmer kaideler üstüne oturan 

lll. Bölümün en büyük mekanı olan 
Tören Salonu 
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u .. ttc Tört•n Stılonu 'nun lt'fri~ ini 
~ös teren JC108 tarihli c;i z inı . 

MSI\ Dı'ftr r No. 474.1, Şek il 29. 
yanda Tören Salonu 'nun ~rnl'i 
görünüşü ı • e bu salon için lll'rı• ke 'de 

özel olarak dokunan 14x29 nı. 
ebadındaki halı. 
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kırmı z ı T3ohemi ,ı kri s t,ılindcn yzıpılmı ş sütun şzım 
dzınlzırıylzı Hereke hzılı s ı , özg ün dü zenlemes iyle gü
nümüz~ ula şabilmi ş tir . Şöminelcrin Li s tlindeki bü 
yük boy aynakırın önünde Pari s m<ırblı bir saat ile 
iki Yıldız vazosu yer almaktadır. Yıldız Albü 
mü 'ndeki bir fotoğraftan, salondaki koltuk takımla -

rının, bugün Beylerbeyi Sarayı 30 numaralı odada 
bulunduğu tespit edilmektedir. Günümüzde salo
nun köşelerinde, neogotik üslupta mobilya takımları 
yer almaktadır. Bu takımın köşe sedirleri, bugün 
Daimabahçe Sarayı'nda 106 numaralı salonda bu
lunmaktadır. 
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2 numaralı salon (deniz yönündeki) 
SIRMALI SALON 
Kabul odası olarak kullanılan bu odanın tören sa lo
nuna da geçişi vardır. Tavanı geometrik kasetiere 
ayrılmış ve beyaz zemin üstüne altın varakla bezen
ınlştir. Tavandan sarkan kırmızı, yeşil, beyaz kristal
den yapılına Boheınia avizeyle aydınlatılmış karşı
lı~lı iki ınerıner şöınine, ısıtınayı sağlamaktad ır . Öz
gün perde ve mobilyasında sırmalı kumaş kullanıl
mış olması nedeniyle salona bu ad verilmiştir . Sır
ınalı takım, günümüzde Dalınabahçe Sarayı 49 nu
maralı odada bulunmaktadır. Şimdiki mobilya takı 
ını pelesenk ağacındandır ve ipek kuınaşla kaplıdır. 

3 numaralı oda (deniz yön ünde ki) 
YAZI ODASI 
Tavan, duvar süslemelcri ve döşemesi bütünüyle 
Rokoko üslubunu yansıtan bu odn, yazı odası olarak 
kullanılmıştır. Il. Abdülhaınid'e ait olduğu bilinen 
ve bugün Bcylerbeyi Sarayı 28 numaralı odada bu
lunan yazı takımları, bu odanın eşyalarındandır. Ro
koko üslubunun güzel bir örneği olan çini soba, İs
veç malıdır. Oda, süsleıncleriylc Schönbrunn ve 
Nymphcnburg saray larının Rokoko üsllıbunu a
nımsatmaktadır . 

y•nd• Merasim dairesi 2 numaralı 
salonu n xenei Kiirünü~ü . 
u;tt< Maasim dairrsi.J numaralı Yazı 
Odası 'nın Yıldız 1\/büm/erindrkı bır 

foto.'~.rafı. 
•ltt• Maasım dairesi .3 numaralı Yazı 
Odası 'nın aynı açıdan günümü=dı•k ı 
xörünümü. 
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u .. ıt(' 77 nuntaralı ... u/onun genel 
gôrununııi. 

k...ı.,.ı..,...vf .. ıJ.ı u .. tt(' ı...tıdonun tı.n • tın 

~ü::-lcnıe~ındrn aynntı. 

k.ıf"}ı.,.ıyf.ıd.ı •ltt.ı , \ynı _,n/onun kon.,cıllu 

tııı>ıın etl'gırıdl'rı ayrırıtı. 

44 

11 numaralı salon 
BÜYÜK YATAK SALONU 
Bu s.ılonl.ı, S<ırkis Btıly,ın'ın yaptığı bolLıme geçilir. 
T.ıvzın suslcmesi ve kumzı;. k.ıplı duvzırl.ırıyla da 
d ikkat i çeken bu szılond,ı bugün, mzıvi zeminde yıl-

45 



ü'ttc 11 numaralı sa lonun tefrişini 
,\?Ös teren 1908 tarihli çizim. 
lurşı .ıyhd• ü•tıe Ru salonun 1889'da 
"Çay Salonu" olarak kullanıldı,~ 
dönemde çekilmişYıldız 11/bümü'ndeki 
bir foto,~aft. 
lurşı ••yf•d• •ltı. Aynı solonun "Yatak 
Salonu " olarak kul/anıldı,~ 1898 'de 
çekilmiş Yıldı z 11/bümü'ndeki bir 
foto,(trafı. 

46 

dız motifli, ipekli Hereke kumaşı ile kaplanmış bir 
mobilya takımı bulunmaktadır. Yıldız Albümü'nde
ki bir fotoğraftan da anlaşıldığı gibi imparatorluk 
döneminde salonun deniz tarafı paravanlada bölü
nerek ve "Lit a la polonaise" adı verilen bir karyola, 
"Ottoman" denilen şezlong, dolap ve II. Napolyon 
üslubu bir koltuk takımı konularak, yatak odası bi
çiminde kullanılmıştır . Bu salonun köşelerinde ka
lan 12 ve 13 numaralı yatak odaları atlas kumaş kap
lı duvarlarıyla 19. yüzyıl yatak odası anlayışının bir 
özelliğini sergilemektedir. 
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14 numaralı salon 
YEMEK SALONU 
Ş<ıle'nin en göz <ılıcı scılonl<ırınd<ın biri ol<ın ve 
Sedefli S<ılon <ıdıyl<ı cınılcın bu s<ı lon , eskiden 
ziy<ıfctler için kullcınılırdı. Sedef kcıkmcılı k.:ıpı 
ve dol<ıp kcıp<ıkl<ırı Çır<ığ<ın Scır<ıyı'nd<ın getiril-
miş, dokuz pencereli, dört kcıpılı s<ılomın tava -
nı, gcçmeli yıldız motifleri ilc bezenmiştir. 
Dikdörtgen ve yuv<ırl<ık pcınol<ırın içinde kufl 
h<ıtl<ı y<ızılmış, Ebüzziy<ı Tcvfik'e <ıit ycızılcır 
yer <ılır. S<ılonu <ıydınlcıt<ın üç <ıVİ/eden ort<ıd<ı- ., 
ki, mineli ve cıltın y<ıldli'lıdır. Bugün s<ılondcı 
bulun<ın t<ıkım XV. Louis üslCıbund<ıdır ve 
krem /emin üstüne gece m<ıvisi çiçckli llereke 
kum<ışıyl<ı kcıplıdır. T<ıkım, f\ıris'tcn s<ır<ıycı 
yoll,ın<ın lH..ı.+ Fr,ınsl7 Endii..,tri Sergisi'ne <ıit 
<ılbtimi.in içinde yer <ıl<ın modellerin cşidir. 
Od,ının <ısıl cşy<ısı ol<ın yemek m,ıs,ısı ve s,ınd<ılyc
lcri , bugün Beylerbcyi s;r,ıyı Scl,ımlık Yemek O~ic-ı 
sı'nd,-ı bulunm<ıkt<ıdır. Sö/ü edilen 1909 t<ırihli dcf
tcrdc, bu s,ılond,ı kull<ınıl.ın gümüş, porselen ve 
krist<ıl yemek t<ıkımtırının listesi de verilmiştir. 

k.IF)ı"'.ıyf.ut. u.,tt(' )cnıck Salonu 'nun Şt'fik 
ımza/ı ya,~lıl>c>l{tı rrsmi. 
k..iır)ı ... nf.ıJ .. .ılıı.a A Lf"' salonun Yıldız 
t\/lıümü ' nılr'k ı fı;tn~;rııfı. 
u,ıı. ::>alcınun I '/1/u,trııtıcın'dan 
a/ınnıı~ /Jır rr,;nıı. 
.ııı.~alcınun ıqo/l tarıh/ı t•·frı~ planı. 

\1~ \ /Jcftcr !\'o. ·F.Jl,Şckı/12. 



u' tıc Yemek Salonu 'nun kapı k ulpları. 
y.ınd• Yt•mrk Salonu 'nun ge nt' I 
görünümü 
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"· .aııtl.a Yt• nıt• k .'al onu 'nun «.t•dt•f ka k ....,ın/ı 
ıiolal' kapaklarırııian lll(rı>ı/ı 

.ııı.)l'mı · k .;afonu"nıia Çırtt,l;:an 

'arat~ı 'nJan .~t·fırrlt'n kapı/ann 

lıu/unıiu,~ ıiuı •ar 

lı..ıf)ı .... vf.aıh Yrrtıt·~ Salonu taı·t~n 
... u ... /nurfr, ıtıtlft~ Illi"" tı 
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"' " • 2S numaralı Büyük Salon 'un 
~enel ~iirünümü. . 
iur-ıı "lf•d• Ru Salon'un Yıldı z 

1\/lıiimündeki fotojtrafları. 
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25 nurnaralı salon 
BÜYÜKSALON 
Tavanı, üç bölüm halinde ve altın varaklı panolar 
içine alınmış manzara resimleriyle bezenmiştir. Ta
vanda Rokoko ü s lCıbu egemendir. Renkli kristaller
den oluşan büyük bir avizesi vardır . Bahçe tarafın
daki duvarda yer alan iki pencere, sonradan kapatıl
mı ştır . İki mermer şömineyle yan tarafta yer alan 
"Pompadour" ü slCıbu ayna, sarı zeminli Hereke halı 
ve ü stleri sarı zeminde renkli çiçekli ipek kumaşla 
kaplı koltuk-kanape takımı (XV . Louis üslCıbu) bu 
salonun görülmeğe değer eşyalarındandır. 

Şale ' de ilk yapılan bölümün alt katında, köşkün 
binaya dikine eklenmiş hamam ı bulunmaktadır . Ha
mam iki gözden olu şur. Pencereleri demir parmak
Iıkiıdır ve zemini büyük nıermer plakalarla kaplıdır. 
Hamam camek..:1nı olarak adlandırılan birinci odada 
bir kurna, ikinci odadaysa bir kurna ve bir küvet bu
lunmaktadır. Hamnma biti ş ik bir de tuvaJet vardır. 





U•ıt• Bınncı biilümdl' üst kata rıkı~ı 
saglayan ahşap mrrdit•enler. 
k.ıfl•••lhd• Maasım Daırl's ı 'nın 

merdıven koridoru. 9 Kas ım 1889 
tarihli L'/1/ustratıon 'dan . 
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52 numaralı oda (bahçe üstündeki oda) 
Iki kapısı ve iki penceresi vardır . Tavan, panolar 
içinde stilize kıvrım dal, duvarlar krem zeminde 
yıldız motifiyle bezenmiş, oda iki lambalı avizeyle 
aydınlatılmıştır . Bu odi'lyla kapıların süslemesi de 
değişir . Ilk bölümde daha sade olan kapılar, bu oda
dan başlayarak daha süslüdür. Giriş ve kapı yanları 
iki taraflı (içeriden ve dışarıdan) kabartma yivli sü
tunlarla çerçcvelenmiştir . 

51 nurnanılı oda 
SEFİR ODASI 
Tavan gri-mavi zeminde bakiava bölmeli, baklava
ların içi dolguludur. Duvarlardaki panoların içi, yi
ne gri -mavi renkte stilize motiflerle bezenmiştir. 

Merdiven koridoru 
Bu koridorda imparatorluk döneminde oiJuğu gibi 
bugün de kanepe, koltuk "jardinicre" şamdan ve va
zolar bulunmaktadır. 
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IYrıı .. yhd• /\vrupa çiniler/e kaplı 
hamamda renkli porselen Iavabo. 
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SO numaralı oda 
YEMEKODASI 
Tavanın ortasında büyük dikdörtgen bir pano, kö
şelerde yuvarlak ve içi manzaralı, yanlardaysa oval 
panolar yer alır. Oval panoların içi dört mevsim 
manzaralarıyla bezenmiştir. Duvarlar düz kare pa
noludur. Odanın üç penceresi, iki kapısı vardır. Im
paratorluk döneminde odada, içinde yemek takım
larının bulunduğu karşılıklı iki büfe, japonkarİ ka
seler konsol ve masalar bulunmaktaydı. 

45 numaralı oda (deniz yönünde oda) 
Tavanı, ortada içiçe geçmiş panolarla, stilize yaprak 
ve çiçek motifleriyle süslüdür. Tavan etekleri, yal
dızlı akant yaprak ve yumurta frizi ile çerçevelen
miştir. Bu odada, eşierini Daimabahçe Sarayı'nın 
kapalı daire bölümünde gördüğümüz, üstü kabart
ma maroken kaplı sandalye örnekleri vardır. Bu 
sandalyelerin altlarında "Perols Freres Paris Faubo
urg Saint-Antoine" damgası bulunmaktadır. 1839'da 
kurulan ve babadan oğula geçen bu kurum, bugün 
de Paris'te, aynı adreste ve aynı adla etkinliğini sür
dürmektedir. II. Abdülhamid dönemi oda düzeni, 
meşe ağacı oymalı sütorılu iki dolap, masa, etajer, 
japon vazolar ve bir takım mobilyadan oluşmaktay
dı. 

B 7 (hamam) 
Soğukluk ve sıcaklık işlevli iki bölümden oluşur. 
Her iki bölümde birer küvet ve kurna bulunmakta
dır. Ayrıca bir dinlenme odasıyla tuvaleti vardır. II. 
Abdülhamid dönemindeyse, hamam dinlenme oda
sında bir sed ir ve elbise dolabı bulunmaktaydı. 

40 numaralı salon (Piyanolu Salon) 
Tavanı kare panolar, yuvarlak madalyanlar ve kö
şelerde vazodan çıkan çiçeklerle bezenmiştir. Du
varlarda kare panolar içinde aynı süsleme tekrar
lanmıştır. Yıldız Albümü'nde Müzik Salonu adıyla 
anılan bu salonun eşyalarından (tablo, vazo, heykel 
gibi) çoğunun bugün Daimabahçe Sarayı 48 numa
ralı sa lon ve 47 numaralı koridorda olduğunu saptı
yoruz. Odanın özgün eşyası arasında büyük iki ay
na, demirhindi ağacından çinkarİ uzun kütüphane, 
küp şeklinde japon vazolar, büyük bir orta masası, 
onsekiz parçalı mobilya takımı ve bir kuyruklu pi
yano bulunmaktadır. Kornişlerin, Çırağan ve Bey
lerbeyi Sarayı'ndan getirildiği tahmin edilmektedir. 
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k..-,, -.yf•d• Sullan ll. !1/Jdü/hanıid 1'<' 

1\aiserll. Wilht'inı'in 22 Ekim 1898 
tarih ve 2904 sayılı L'll/u:;tratinn'un 
kapaKında yayınlanmış /Jir graı•ürıl. 
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O 
dalar konusunda yapılan kısa açıklama
dan sonra, Mabeyn Başkatibi Halid Ziya 
Uşaklıgil'in son Osmanlı saraylarını an
latan "Saray ve Otcsi" adlı kitabınd::ı Il. 

Abdülhamid tarafından inşa ettirilen bu kasrın eş
yası konusunda verdiği bilgilere göre: 

"Abdülhamid'irı lehine kayd olunacak bir hakikattır 
ki, o kendi sarayını süslemek için mesela Dolmabah
çe'rıin, Beylerbeyi'nin pek kıymetli eşyasırıa asla dokurı
mak istememiştir. Zaten Yıldız. binalanrıın nispeten da
racık, küçücük dairelerine o iki sarayın hakika/en pek şa
hane olan muhteşenı eşyası çok a,~ır ge/irdi. 

"Fakat Merasim Dairesi'ni hemen gelmek i.i:cre bulu
nan Alnwnya Imparatoru'na layık addcdilchi/ccck bir 
derecede süsleychilmck için, Çıra,~an'm eşyaszna, hattı? 
sedef kahna/ı karniarına kadar müram/ı haklı saymış
Iz. .. " 

Sultan II. Abdülhamid, Şalc'yi aynı zamanda Yıl
dız Çini Fabrikası ürünlerini sergileyecek bir mekan 
olarak da seçmiştir. 

Tüm çabalara ve gösterilen özene karşılık yine de 
19. yüzyıl sonlarında Osmanlı saraylarında yabancı 
misafirlerin güçlükle ağırlanabildiği, arşiv belgele
rinden öğrenilmektedir. Bu haz ı rlıkların boyutlarını 
en iyi gösteren örnekler, Sultan Abdülaziz döne
minde Fransa İmparatoriçesi Eugenic, Avusturycı 
inıpcıratoru ve Prusycı velicıhtının Istcınbul'cı gelme
lerinden önce s<ırcıylarda ycıpıl<ın h<ızırlıklcırlcı, Sul
tan ll. Abdülhcımid döneminde Almcın impcıratoru 
ve eşinin İstcınbul\ı ziycıretlerinden önce ycıpılcın iş
lcrd ir. 

Bcışbcı kcınlık Arşivi'nde yer ala-n 1870 tcırihli mcıli
ye irade defterinden Prcınscı imp<ırcıtoriçesi, Avus
turycı impcırcıtoru ve Prusya veliahtının ziycıretlcriy
le ilgili kcıyıtlar incelend iğindc, aşçılcıiın Pranscı'dcın 
geldiği ve sofr<ıcıbaşı Mcırko'nun Pcıris'e gidip dön
düğü cınlaşılmaktcıdır. Kircıl<m<ın sofra tcıkımlcırının 
miscıfirler gittikten sonrcı geri verildiği ve birtcıkım 
eksiklcrin Avrupcı'dcıki mcığazalardan scığlandığı yi
ne bu kcıyıtlcırdcın edinilen bilgiler cırcısınd<ıdır. Bu 
kcıyıtlardcı mutfcık mcısrcıfının ycını sırcı kcıryolcı seh
pa gibi cşycıların da salın alındığına değinilmekte
dir. 

İmpcırcıtor II. Wilhelrn'in birinci ve ikinci gelişle
riyle ilgili olarak Hcrckc Fcırikası'na sipariş verilen 
halı ve kumaşlar ilc, sarayın kuyumcusuna gümüş 
sofra takımlarının ısmarlandığı MSA belgelerinden 
öğreni 1 mekted ir. 



Şale'nin 

ünlü konukları 

s ale'nin en ünlü konuğu, kuşkusuz Alman 
imparatoru II. Wilhelm'dir. Ilk ikisi II. Ab
dülhamid döneminde olmak üzere üç kez 
bu köşkte konuk olan imparatorun ilk ziya

reti 2 Kasım 1889 Cumartesi gününe rastlamaktadır. 
Kaiser zırhlısı ve yandan çarklı Hohenzollem yatı 
ile Daimabahçe Sarayı önüne gelen Alman misafir
lere II. Abdülhamid ve maiyeti erkanı, mızıkalı şe
ref kıtasıyla rıhtımda 
karşılamış, padişahın 
kızı Naime Sultan im
paratoriçeye güzel bir 
buket takdim etmiş ve 
saraya kadar döşenen 
halılar üstünde yürü
rıerek Muayede Salo
nu'na gelinrniştir. İm
parator "Hüsar" süvarİ 
alayının üniformasını 
giymişti; başında aynı 
alayın sorguçlu serpu
~u vardı. İmparatori
çeyse açık renk bir el
bise giymişti ve elinde 
beyaz ve parıltılı bir 
şemsiye tutmaktaydı. 
On dakika kadar Mua
yede Salonu'nda din
lcnen konuklar, Dol
mabahçe'den arabayla, 
kalacakları Yıldız'a ha
reket etmişler ve Şa 
le'de ağırlanmışlardır. 

Alman imparatoru, 
ll. Abdülhamid döne
minde İstanbul'a bir 
kez daha gelmiştir. 18 
Ekim 1898 Sa lı günü 
gelen misafirler Dol
mabahçe Sarayı'nda 

kısa bir dinlenmeden 
sonra Yıldız'a gitmek 
üzere arabalara bin 
mişlcrdir. İmparatori -
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k·~ · "Yf•d• u,ıı. inı1111rator ll . Wilhl'inı 
vı· ı•ş ınin Hohrnwllern yatıyla 29 
fkını 1898 tarihinde i s tanbul'a J?rlişi. 
290S sayılı L'/1/u s tration 'dan. 
•lll• inıparator ll. Wilhelm'in Şair 'ye 
J?l'iışı. Zonaro, 1899, tuva/ iis tiine 
ya,~Jıboya , 0.4.lx0.76 m., /Jolmabahçe 
Sarayı koleksiyonu . Env. No. 1111200. 
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çe ile II. Abdülhaınid, öndeki dört atlı arabada, iın
parator, sadrazam ve hünkar yaveri (Deli) Fw:ıt Pa
şa'ysa ikinci arabada yer almışlar ve bu iki dört atlı 
arabayı izleyen, üç atlı, onaltı arabalık bir konvoyla 
Yıldız'a gelinmiştir. 

Konuk hüküındarın ağırlanması için yine Şale ha 
zırlanmıştı. Bu amaçla köşke Merasim Dairesi de
nen yeni bir bölüm eklenmiş, bütün köşk onarılmış 
ve yeniden düzenlenmiştir . 

lınparator II. Wilhelm'in üçüncü ve son ziyareti, 
20 Ekim 1917 Cumartesi gününe rastlar. Küçük 
Çekınece'den sonra Enver Paşa ve Berlin scfiri Hak
kı Paşa'nın eşlik ettiği iınparato~-_u Sultan Reşad (V. 
Mehıned), yanında küçük oğlu Ümer Hilmi Efendi, 
Seryaver Salih Paşa, Başmabeynci Fuat Hey ve daha 
başkaları olduğu halde Söğütlü yalı ile Dolmabah
çe' den Sirkeci'ye 
gelerek garda karşı
laınışlcırdır. 

Garda Veliaht 
Vahdettin Efendi ile 
d iğer şehzadeler, 
özellikle Alınan 
ya'da eğitim görmüş 
devlet görevlilerin
den Abdülhaliın ve 
Osman Fuat Efendi
ler, Sadraza ın Talat 
Paşa, Hidiv Abbas 
Hilmi Paşa, Şeyhü
lislaın Musa Kazım 
Efendi, Ayan ve Me
busan Meclisi baş
kanları ve elçilerden 
oluşan bir heyet bu
lunmuş, gar ve çev
resi Alınan bayrak
larıyla donatılınıştı. 

Tören kıtasını 
"merhaba asker" di
yerek selamiayan 
sultan karşılayıcıla
rın da ellerini sı ktı k
tan az sonra iınpara
torun treni gara gir
miş, bando marşlar 
çalınaya başlamıştır. 
Vagonun merdiven-
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lerinden bir spor elbiseyle inen Alınan imparatoru
nun göğsündeki nişanlar arasında, 1889'da kendisi
ne verilen Osmanlı İmtiyaz Nişanı dikkati çekınek
tedir. 

Yıldız Helediye Gazinosu'na ait 
giriş bi/etleri. 

Akşam 7.30 da Dalınabahçe'de iınparator onuru
na özel bir ziyafet verilir. Sofra olağanüstü zengin
liktedir. Sultan Reşad'ın sağında iınparator, karşı
sında Veliaht Vahdettin Efendi, Şehzade Abdülıne
cid (son halife) Ziyaeddin, Ömer Hilmi, Abdülha
liın ve Osman Fuat Efendiler yer almaktadır. Ziya
fetten sonra, önce Soınaki Salon'a, sonra Zülvec
heyn Salonu'na geçilıniş ve iınparator devlet erkanı 
ile görüşmüş, özellikle şeyhülislaınla çok ilgilenmiş
tir. Bu ziyafet sonunda iınparator, Veliaht Vahdettin 
Efendi'ye Kara Karta!, Şeyhülislaın Musa Kazım 
Efendi'ye ve Hariciye Nazırı Ahmet Nesiınİ ve Baş
katip Ali Fuat Beylere Kırmızı Karta) nişanını sun
muştur. Ertesi günü impar<ıtor, Sultanahınet'e gide
rek ikinci gelişinin anısına burada yaptırdığı çeşıne
yi görmüştür. Daha sonra Evkaf Müzesi'ni, Fatih 
Türbesi'ni gezen imparator, sur dışına çıkmış biraz 
dolaştıktan sonra yeniden kente girmiş, Beyoğlu'na 
geçmiş ve Hürriyet Anıtı'na giderek Mahmut Şev
ket Paşa'nın kabrini ziyaret etmiştir. 

r- .......... ,..~'II+C ........ """-i 

t lS"'~jb ~-l~ ~~ ! 

i
! CASI- MUN~:"L D& YILDIZ ~ 

... .;,_, :t• ~ -~" ... i 
L Entri-e 80 P'ildlree z ........... ., ........ ~ ... 

t"·'Joe·<~)'o>«·<h<l!l·~l>O"""l...,_.,....,.._. JO->C~·; 

; lS"'_,:.. jb ~-~.~ ../-ll.:- l 
! CAIINO .;UJIICI~AL D~ YI~IZ i 
: ı 
; ...- ,jJ.)- O • ~ .... ~ ..._ • 

X Entree SO Pia.Rres 

1 .. )4·<(..,.,.,·~·-*··-- ...... ,~~,.. 

64 



c 
Cumhuriyet 
döneminde 
Yıldız Sarayı ve Şale 

umhuriyetin kurulmcısıyla birlikte İstan
bul'da Osmanlı sultanlarının yönetim 
merkezi olan saraylar, yeni bir konum ka
zanmıştır. Saltanatın kaldırılmasından iki 

yıl sonra 3 Mart 1924' de çıkarılan 431 sayılı kanu
nun 9. maddesiyle saraylcır ve kasırlar milletin malı 
olmuştur. 10 llcızir;ın 1925 ve 24 Temmuz 1930 tcı
rihlerinde a]ın;ın Babnlar Kurulu kararıyl;ı da Ihla
mur, Küçüksu, Yalova Köşkleri ve Yıldız Sarayı'nın 
yalnızca Merasim Dcıiresi (Şcık) Milli Saraylar İda
resi'ne verilmiş ve Merasim Dairesi u luslararası 
kongre ve konferansların kull<ınımıncı cıyrılmıştır. 

Cumhuriyetin ilk yıllarındcı İstanbul Belediyesi, 
Şale'de "Yıldız Belediye Gcızinosu"nu kurmaya ka
rar verdiği zamcın iki önemli işlev göz önünde bu
lundurulmuştur. Birincisi bu tarihi ycıpıyı harcıp ve 
terkedilmiş bir yapı olmcıktcın kurtcırıp, mobilyasını 
olduğu gibi korumak, ikincisiyse İstcınbul'a gelen 
yabancıbrcı hizmet vermektir. Bu nedenle dönemin 
belediye bcışkcını Oper;ıtör Emin Bey, Içişleri Bcıkan
lı'ğının iznini <ılmış ve köşkün bclcdiycyc devrini 
sağlamıştır. Belediye, köşkün işletimini üstlcm'cek 
şirketler arcısındcı yarışmcı cıçınış ve ycırışm;ıycı Fran
sız, Alman ve İtalyan şirketleri katılmışlcırdır. En 
uygun koşulları itcılyanl<ır s;ığbdığı için, be~cdiye 
köşkü yılda 30 000 lircıya M;ırio Serrcı <ıd lı bir ltcılycı
na kiraya vermiş, aynı zcım<ınd<ı Çır;ığan S;ırayı'nın 
otele dönüştürülrrıesi için anl,ışm<ı yapılmıştır. Şale 
bu yıllcırdcı uluslarareısı bir g<ızino ve kumcırh<ıne 
olarak kullcınılmıştır. 

Mercısim Köşkü, büyük salonbrı ve görkemli be
zemesiyle Avrupcı'nın en ünlü gazinolcırını, Monte 
Carlo ve Nice'i gölgedc bırcıbccık bir görkeme sa
hipti. Gerek binası, gerek lokantası ve bahçedeki 
yazlık gece klübü çeşitli orkestralarl<ı çekici bir at
mosfere kavuştundan köşkte personelin çoğu, bcış
ları kırmızı fcsli, cepkcnlcr, şalv<ırlar ve sırmcılcır gi
yinmiş eski saray harem ağ<ıl<ırından oluşuyordu. 
Bu konuda Prof. Dr. Sedad Hakkı Eldem şu bilgileri 
vermektedir. " ... oto/ıüslcrin arka platformlamıda ayak
ta sarsıldı,~l/11 ya da kaldmmlan arşınladı,~ını hu sene
lerde, Çıra,~arı Sarayı ilc lıir ö111ür lıoyu dcz•a111 edecek 

65 



66 

olan aşk hikayem başlar. Birgün sarayın yeniden kulla
nılmaya açılacağı haberi geldi. Mario Serra, sarayı mü
zikhol haline sokmak ve kumarhane olarak işletmek iste
mekteydi. Bina yapılıncaya kadar kendisine Şale Köşkü 
verildi. Köşkün önünde alttan ışık alan camdan bir dans 
pisti yapıldı. Büyük Merasim Salonu oyun odası oldu. 
Istanbul'un hanımları oraya doldu . Biz gençler sarayın 
diğer ucundaki çay salonunda dan sa giderdik. Cilalı ve 
elastiki parkesanki dans için yapılmıştı. .. ". 

Bir milletvekilinin (Salih Bozok) Şale'de fazla para 
kaybetmiş olması üzerine Gazi'ye yakınması ve Ma
rio Serra'nın anlaşmasının feshedilmesiyle Çırağan 
Sarayı çalışmalarına da son verildi. 

Sultan ll. Abdülhamid Yıldız'dan dışarı çıkmadığı 
ve Alman imparatorunu diğer saraylardan birinde 
ağırlamak istemediğinden kendi ikametgahı olan 
Yıldız Sarayı'nın parkı içinde Şale'yi yaptırmıştır. İş
te bu köşk Avrupalı bir hükümdarın lstanbul'u zi
yareti ve onu Yıldız Sarayı yapılar topluluğu içinde 
ağırlamak isteyen bir Osmanlı sultanının arzusu ile 
gcrçckleşm iştir. 

Şa Ic 1956-1976 yılları arasında , ilk yapı! ış amacına 
uygun olarak devlet konuk evi olarak kullanılmış
tır . Bu dönemin konukları arasında üç kez gelen 
İran Şahı Rıza Pehlevi, Pakistan Cumhurbaşkanı İs
kender Mirza, Tunus Cumhurbaşkanı Habib Burgi
ba, Suudi Arabistan Kralı Faysal, Sovyetler Birliği 
Devlet Başkanı Aleksi Kosigin, Habeşistan impara
toru Haile Salesiye I, İtalya Başbakanı Aldo Moro, 
Bulgaristan Devlet Başkanı Todore Jivkov, Fransa 
Cumhurbaşkanı De Gaulle (1968) sayılabilir. 
Köşkün alt kat odalarıncia görülen modern mobil

yalar, Cumhuriyet döneminde yapılacak bir kongre 
için tasarlanmıştır. "Ginther ve talcbe namına Asım" 
adıyla imzalı, tarih siz ta sarım çizimieri bugün Milli 
Saraylar Arşivi'nde bulunmaktadır . Yıldız Sarayı 
yapılarından Malta ve Çadır köşkleri belediyenin, 
sarayın başka bir bölümüde Harp Akademileri'nin 
kullanımıhdadır . 1989 yılında belediyeye ait bölüm
lerden eski kütüphane, güzel sanatlar ve marangoz
hane binaları, İstanbul Şehir Müzesi ve Uluslararası 
Sanat Galerisi'ne dönü ştürülmüştür. TBMM Milli 
Saraylar Daire Başkanlığı'na bağlı Şale (Merasim 
Köşkü) de 5 Temmuz 1985 tarihinde bir müze saray 
olarak hizmete girmiştir. 
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