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SUNU Ş 

O 
smcınlı İnıpcırcıtorluğu'nun yönetim ınerke:ri ve padi

şahların evi olan saray, köşk ve kasırlar, Cumhuri

yet'in kuruluşundan hemen sonra, 3 Mart 1924 yılında 

431 sayılı yasayla Millet'e devredilmiş ve yönetimleri milleti 

temsil 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 nıüze-saray olarak zi

yarete açık tutulmakta ve Osmanlı toplum yapısının, yönetim 

biçiminin, sanat ve kültür ortanıının tanıtılması açısından her 

biri çok önemli odak noktaları olmaktadırlar. 

Düne kadar devletin yönetildiği ve padişahın evi olan bu yer

ler hakkında ayrıntılı ve sağlıklı bilgiler edinilebilmesi, derinle

mesine yapılacak araştırmalara bağlıdır. Bu sınırlı yayın, Os

manlı toplumunun yönetim biçimine, yaşanı düzenine, kültür 

ve sanat ortamına çeşitli yönlerden ışık tutan bir kaynak niteli

ğindedir. Bu kaynağın gelecekteki yayınlarda değerlendirilme

si saray, köşk ve kasırlarla ilgili bir çok bilinmeyeni ortaya çı

kartacaktır. 

Kültür mirasımızın korunınasında yayınlarıınızın çoğalması

nı ve okunmasını dileyerek tüm emeği geçeniere saygılarla. 

TÜRKANiNCE 

Milli Saraylar Daire Başkanı 
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Bir zamanlar Küçüksu 

I
• stanbul ve Boğ,ızıçi .. . Yuzyıllar boyunca bir 

birinden ayrılmamış, ayrı tutulmamış iki ad. 
Söylenceye göre; İ.Ö . 17. yuzyıl ortalarında 
Megara'lı Byzas, kuracağı yeni bir koloninın 

yeri için Delfoi'deki Apolion kahinine başvurmuş, 
kahin de kenti tam "körler iilkcsi"nin karşısına kur
masını öğütlemişti. Bu yeri arayan Byzas, Boğazi 

çi'nin Marmara'ya açıldığı noktaya geldiğinde, bu 
denli güzel ve elverişli bir yerleşim yerini bırakıp 
daha önce karşı kıyıya yerleşen Kalkhedon'luların 
"körler" olduğuna karar verdi ve İstanbul kentinin 



teıTıellerini attı. Kent de kurucusunun adından türe
tilen Bysantion adını aldı. Başka bir söylenceye gö
rcysc; Byzas, deni;: tanrısı Poseidon'la Keroessa'nın 
oğlu, Keroessa da Zeus'un İo'dan olma kızıydı. Zeus 
tarafından bir ineğe dönüştürülen ve kıskanç tanrı
ça Hera'nın peşine saldığı bir at sineğinden kaçarak 
ülkeden ülkeye giden İo, İstanbul Boğazı'ndan da 
geçerek boğaza adını vermiş (Bosphoros öküz geçi
di demektir) ve İstanbul yakınlarında bir yerde Ke
roessa'yı doğurmuştu. Keroessa'nın oğlu Byzas da 
adını taşıyacak kenti kurmuş ve Apoll(m'la Posei
don'un yardımıyla kentin ilk surlarını diktirmişti. 
Boğaziçi'nin yer aldığı söylencelerden biri de ünlü 
Argo gemisinin yolculuğudur. Antik çağda, İolkos
lu İason'un komutasındaki Argo'nun, Boğaziçi'nden 
geçip Karadeniz'e açılmadan önce, bugün Dalma
bahçe Sarayı'nın bulunduğu yerdeki koycia demirle
diğine inanılır ve bu koy, Argo'nun komutanının 
adından türetilen İasonion adıyla anılırdı. 

Söylencelerin çokluğu ve karmaşıklığına karşılık 
kesin olan bir gerçek; kentin binyıllar boyunca bir 
yerleşim odağı olarak varlığını ve önemini korudu
ğudur. Topkapı Sarayı'nın bulunduğu yer ve Kadı-

on savfalarda :\ııado/u Ilisarı 

yaıııııdaki Kııııdil Balıçesi'ııde 

Sultaıı lll. Murııd. 
Şelıiıışelıııdmt• adlı eserıleıı 112/ı, 113 a. 
karşı sayfada Olasılıkla Sclırtııı: 'a ait bir 
suluboya resimde Aııadolıı Hisarı ı•e 
miııyatiirde Kaııdil Bagçesi 
olarak söz ii edileıı bii/ge. 
(İstaıılml Deniz Mii:esi) 
u site Preıwlt 'nı m bir grıwiin'iııde 
Aııadolu Hisarı ve miııyatiirlerde 
Kaııdil Bagçesi olarak geçeıı böl,ı:e. 
(M. Clıarles l'ertusier, "Atlas des 
Promeııadcs l'ittorcsqut• daııs 
Coııstaııtiııople l'f sur /es Rivcs du 
Bosplıore. ",/'aris 1817). 
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köy'le başlayan ilk yerleşmeler, zamanla çevreye 
yayılmış, önce Haliç'e sonralarıysa Boğaziçi'ne doğ
nı taşılmıştır. 

Boğaziçi'nin yerleşim tarihi Bizans dönemine dek 
geriye gitmektedir. 17. ve 18. yüzyılların ünlü gez
ginleri Kömürcüyan, inciciyan ve Evliya Çelebi, Bo
ğaziçi'nin yerleşmeleriyle ilgili bilgiler veririerken 
Göksu yöresine de değinmişlerdir. inciciyan'ın bir 



dipnotuna göre, Kanuni Sultan Süleyman Döne
mi'nde İstanbul'un topografyasını çıkarmak üzere 
kente gelen Gyllius zamanında Büyük Göksu Dere
si'ne Aretea ya da Enarete adı veriliyordu. Gyllius 
da bugün Küçüksu adıyla tanıdığımız, Küçük Gök
su'yu, Nable denilen yöreden geldiği için abiidi
kon adıyla anmıştır. 
Topkapı Sarayı Müzesi kitaplığında korunmakta 

o Ian Şelıinşclnıiime-i 

Murad- ı Siilis adlı el
yazmasının 98b-99a 
sayfalarındaki karşı

lıklı iki minyatürde 
"Bo,~az Hisarı" diye 
adlandırılan Rumeli 
Hisarı, karşısında 

Anadolu Hisarı'nın 

yanındaki derenin ke-
narında "Kandil Ba,~

çesi" denen hasbah
çedeki bir köşkte Sul
tan III. Murad görül
mektedir. Anlaşılıyor 
ki bu yöre daha 16. 
yüzyılda da sultanla
rın ilgisini çekmiş ve 
burada bir köşk yapıl
mıştır. 

İnciciyan yöreyi şu 
sözlerle anlatır: 

"Anadoluhisarı 'ndan 
sonra, Biiyük Göks11 
gelir. Ka,~ıtlıane deresi
ne benzeyen bu akar
su, ondan ufaksa da 
Kiiçiik Göks11 'dan bii
yiiktiir. Göksu civamı
da menılıalar ve şehirde 
/W 111 VI! /'/IliŞ, /IZI/ 11 Ve 

nefis patlıcan yetiştiren 
111iimbit balıçeler var-

Miss Pardoe 'ııım "Tiıe Beauties of 
tlıe Bosplıoms " adlı yapıtıııda 

William H. Bartlett'iıı çi=iıniy/e 
Aııado/u H isan, Gök su Deresi ve 
miııyatiirde Kaııdi/ Ba,ıtçesi olarak 
adı geçeıı !Jö/ge. 

13 



u•tt r [ski l1ir kariJIOStal 'da !\nadolu 
Hisarı ve Göksu Deresi. 
k.ı~ı c;avfadalJo;tte Grosvenor'ıoı 

" Ccms llllıliııople " adlı eseriııdc 

yayıııl111ıaıı bir foto~rafta 
Giiks u Deres i. 
karşı sayfada altta [ski Ilir karlposta/da 
Giik s 11 Deresi. 

14 

d1r. Burada çok gii zcl bir dii zliik suyun kenannda biiylik 
çapta klipler yapilan çömlekçi i111alfithaneleri ve padişa/1 
saraynın malisus 111111 öf~iitcn dc,~inncn uardn-. Saliilde 
uzun ve gii zcl bir dii zliik olup Kiiçiiksu Göksu denilen 
yer lm nzuı yak11111ıdad ll'. Her iki yer de mesk(uı de,~ il d ir. 
Eskiden, iki suyun arasmda bulunan padişah bahçesi, 
Sultan Mahmud(/) zammwıda bowlnıı1ş ve yerinde sad
razam Divittar Emin Me/ı med Paşa tarafındmı 1163 'de 
miikellef bir padişah saray1 yapilmıştir. Buradan Kandil
li'ye kadar uzamm gii zel bir servi on11anı vardır. Sultan 
IV. Murad çok sevdi,~i Göksu 'ya Giimiiş Selvi ad1111 ver
miştir. Burası Boxaz 'ın Anadolu sahili11deki iiçiincii pa
dişalı binişidir". 

Bu nottan, yörede Dolmzıbahçe ya da Beylerbeyi gi
bi, padişahın Boğaziçi'ndeki "hasbahçe"lerinden biri
nin bulunduğu anlaşılmaktadır. Öte yandan yakın 
çevrede kimi küçük imalathanelerin yer alması bura
da aynı zamanda da tarımsal bir sanayinin varlığını 
göstermektedir. 17. yüzyılda Göksu'dan sözeden Kö
mürcüyan da gözlemlerini şöyle aktarmaktadır: 

"Denizi arka1mza /makarak Ka,~Itl111nc'nin bir lwız zcri 
olan dereden içeriye do,~ru gidelim . iki tamj11111Z, dainu1 
yeşil ka/mı sık serviieric siishi gii zel ycrlcrdir. Bu derenin 



fOttSTR/'IT//'IOPLE. Les eaux douces dflsie. _ ~_rP .J _/ 

adı Cöksu 'dur. Sultan Mımıd (IV) ' Ciimiiş Servi ' nd mı 
1ıerdi,~i /)// yeri tnnzi111 ettir111iş ve "/ıemvereniinıa" 

(diinıdii z göriinen) /w/ine gctir111işti. Bu yerlerin arka tn
rafında çok n~fis giil Imiıçeleri ve giizel konaklar vardır. 
Yerli /ın/kın c:ıc şclıri11 ihtiyacı içi11 su ilc çalışan de,~ir-
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11/Ciılcr IIIcvcuttur. Bum
dali götiiriilen 1111, İz111if 

lıariç Tckirıia,~, Bandm11a 
ve Yalova 'nın ilıtiyactnt 

karştlar ve Unkapa11111a ta
Ş/Ilamk stok yaptin·. Keza, 
di,~er yerlerden de oroya 
lıububat ve 111eyva getiri
lir." 

Cöksu ve yöresinin 
zamanla, kent halkı için 
bir mesire yeri olduğu 
görülmektedir. Sultan-
ların ilgi gösterdiği bu 

yere, halkın kayıtsız kalması beklenemezdi. Tanın
mış gezginimiz Evliya Çelebi, ünlü "Seyalıatna 

lllc"sinde şunları yazar: 



"Ab-ı hayat gibi birnehirdir ki Alem dağlarından akıp 
gelir. Iki tarafları yüksek ağaçlarla süslü bağ/ardır. Ek
seri yerleri HalıCizade bahçeleri ve un değirmenleridir. 
Bu nehir fizerinde bir tahta köprü vardır. Bütün aşıklar, 
kayıklar ile bu nehirden ileride ferah köylere varıp ağaç
lar altmda zevk ve sohbet ederler. Seyri vacib bir mesire
dir." 

Yörenin mesire yeri özellikleri taşıdığını bir süre 
sonra buraları gören ünlü tarihçi Hammer de şu sa
tırlarla aktarmaktadır; 

"Küçüksu, Viyana 'nın cennet benzeri Kahlenberg 
eteklerinden çok daha geniş, çok daha güzeldir." 

Yörenin bir bölümünün, özellikle 16. yüzyıldan 
başlayarak yönetime ait bir "hasbahçe" niteliği taşı
dığı aniaşılmakla birlikte, lll. Ahmed (1703-1730) 
Dönemi'ne ait saray bahçeleri ve bu bahçelerdeki 
yapılada ilgili bir belgede, Göksu ya da Küçüksu 
Kasrı'yla ilgili herhangi bir kayda rastlanmamakta
dır. Öte yandan Göksu ve çevresine I. Mahmud 
(1730-1754) tarafından ilgi gösterildiği bilinmekte
dir. Dönemin devlet ileri gelenlerinden Divitdar 
Mehmed Paşa, burada bir köşk yaptırmış, gerilerde 
yer alan tepelerden su getirtmiş ve fıskiyeli havuz
lar bulunan bir bahçe düzenlemesi yaptırtmıştır. 

Denize taşan üç bölümü kazıklar üstüne oturan 
bu köşk, ahşap olarak yapıldığından, sık sık bakım 
ve yenilenmeye gereksinim göstermiştir. Hadikat-üZ 
Cevamf'de bu köşkün yapımıyla ilgili şu satırlada 
karşı I aşılmaktadı r: 

"N üzhetgah-ı mezbu rda, kadimden bir iki kas ır m ev
cu d iken, cennetmekan Sultan Mahmud Han-ı Evvel 
Hazretlen, bu mesiregah-ı mezkure rağbet ettik/erinden, 
Sadrazanı-ı vakit olan Oivittar Mehmed Paşa, mahall-i 
nıezbılnuı tecdfdine Izimmet edüb, şehremini mazı/lle
rinden muhasebeci-i evvel olan Ağametçi biraderi Yusuf 
Efendi'yi emin-i bina nasbii tayin ederek yine ahşab ol
mak üzere, 840 ziralık bir arsa üzerine bir kasr-ı iili bina 
kılmış, canib-i cenubfsinde vaki dağdan müstakil su ce
rayan ettirüliib havuz ve Jıskiye ve selsebil inşasıyle ke
mal mertebe zfnet verilmişdir ve binasına o zaman şua
rasından Mehrned Rasih Efendi, tarih-i atiye söylemiş-

karşı sayfada üstte Berggren 'in bir 
fotoğrafında Göksıı Deresi. 
karşı sayfada altta Edınondo di 
Aınicis'in "Coı1stantinople" 

adlı kitabmda Göksıı Deresi. 
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"'"• Melfi11g'i11 "Vayage l'ilforesque 
de Coırsta11ti11ople et de IJosplıore" 
adlı yapıtııııla11 Kaııdilfi'de11 

Karade11iz yö11üıre do~ru IJo~az'ı 

giisi<'TL'II hir graviirii. Resmill 
sa,~ıııda !ı11ado/u Ilisarı ııe eski 
Göksu 1 Kiiçiiksu Kasrı. 

.ııı. MelfiiiJ(ill ayııı yapılmdaki /Jir 
lltlşka gnwiir. Bu kez Karadeıri= 

yii11iimle11 Bo,~a='ııı Irisarlar 

yôresi11i11 görii11iişii. lı11ado/u Ilisarı 
ı>e eski Göksu 1 Kiiçiiksu Kasrı lm 
ke= resmill solımda. lıyrıııtı arka 

sayfalarda yer almaktadır. 

18 

1 ir." 
Yapımı 1752 yı

lında bitirilerı bu 
köşkün, yapılı

şıyla ilgili olarak 
Şc111drınizade Trı-

rilti'nde şu söz
ler geçmektedir: 

"Bo,~aziçi 'nde 
Kiiçriksu nanr 
111alrfıl, bir nriilll
lrız nrrıl1al iken, 
Ira/i kaln11ş idi. 
Srıdnaza111 Divit
drır Mclnncd Paşa 
pildişalra layik 
kusr/r-1 bi-kusrlr 
lıinas1 ilc il1ya ve 
sekiz yiiz zira bir 
d/zıônl1anc ve lra-
vuzlrır ve jlskiyc-
lcr inşa zıe lroş

nigar bisfıt cdiib, 
pa d i şa Ira ziyafet 
ctnlek/c, lliZIIICl-1 
111rıkbrlleye nlllvaf
frık oldu. Bu 1/lev
kiyc nıuzıôj1k cl/ i
den ziyade 
şurıradrın kasaid 
Silillifiili/Ş idi. 
Ltikin Rulllclillisa-
rt dizdrın Rasilr 'in tt1ril1i, nicil1 oldu. Bcı;t: 

"Çiin ilntası olup Sultan Mal1111111 1 !t/n-1 eeln-ollll ll 
"Kiiçiiksu /Jir lniylik niizltctgdlt 1 k1111-i o.;ofi1 oldu." 

Öte yandan 1760 yılından kalma bir belgede, ~ul
tanın Boğaziçi'nin Anadolu yakasında kalacağı ya
pılar arasında Göksu Köşkü'nün de adı geçmektc 
ve mefruşatıyla perdelerinin elden geçirildiği bclir-

tilmektedir. Ya
pının su yolları 
1774: yılında 

Hassa Mimarları 
Ocağı tarafından 

onarılmış 

1792/93 yılların
daysa yapının 

kendisi elden 
geçirilerek süsle
meleriyle birlik
te geniş bir ona
rım görmüştür . 
Cöksu ya da Kü-
çliksu Kasrı ola
rak adlandırılan 
bu yapı, III. Se
lim (1789-1807) 
ve ll. Mahmud 
(1808-1839) dö
nemlerinde de 
onarılmış ve so
nuçta Abdülme
cid (1839-1861) 
Dönemi'nde yık
tırılmıştır. Sul

tan, yıktırdığı bu 
ahşap köşk yeri
ne, dönemin ön
de gelen mimar
larından Niko-
gos Balyan'a 

1856/57 yıllarında bugünkü kargir kasrı yaptırmış
tır. 

Y,ıpıl<ır ve tarihleriyle ilgili bu bilgilerde kimi be
lirsizlikler de bulunmaktadır. Örneğin; Cevdet Pa
şa'nın, dönemin siyasal atmosferini yansıtan ünlü 
yapıtı Tc:dkir' de şu satıriara rastlanır: 

"Geçen sene ltifd111 bulan Kiiçiiksu Kasn 'na na:irc 
olarak ayniyle bir kasır dahi Cöksu 'da yapıliyordu." 

Öyle anlaşılıyor ki yörede, özellikle bu yıllar için 

19 
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avdınlatılması gereken kimi sorunlar bulunmakta 
dır ve inşa edilen yapılar konu-;unda kesin bilgilere 

ula~mak henüz mümkun olmamı~tır. Buna kar~ılık 
Cöksu çevresinin bir mesire veri olma özelliğini 
yüzyıllar boyu ta~ıdığı VL' Osmanlı sultanlarının vö 
redL' bir ya da birkaç kasır yaptırdığı kesin olarak 
bilinmektedir. Bu yapılardan sonuncusunuysa Sul 
tan Abdülmecid yaptırmış ve yapı korunmu~ bir bi 

çimde günümüze ulaşmıştır. 
Yöreyi zenginle~tıren ögelerden biri de, Osm,ınlı 

çe~nıe mimarfığının ilginç örıwklt.'ri ara-.ında ver 
alan Valıde Sultan Çeşmesi'dir. (L'şme, Sultan lll. 
Selını l,ır,ıfınd,ın 1H06 \'ılında annesi adına yaptırıl

nııştır. C, eşnwnin on ll ve vanları nın, yapıldığı do
nenıde n,ınıazgt'ıh olarak kullanıldığı bilinmektedir. 
(,.'eşmenııı dort v,ınını saran v,ızıt 32 mısradan oluş

makta VL' 
""uçitk.'o/1 !'erdi :ir i bt 'a i t'inıa~a :i/ı ii .fi'r" 

sözlcrivlc biten son satır, ebced hesabıvla 1221 tari-- -
hini \'ernıektedir. 

\1. Clııırlı•s I'atı"tt'r ııııı"" \1/ıı.s ıll'.s 

flromt•tıatles Pıttorı•stflll' tlatı .... 

( oııslıııılıııoplc 1'1 >ıtr /ı•s /~rı•l's ı/u 

llosplıort' .. ıııllı 'l"l"lıııı/ıı 
;\1. I'rı•ıwlt'ııımı•ski Giiksıı 1 kll(ıtksu 
kthrı l't' sııltııııııl kıııtıf:tıııılıı kıısrıı 

do.'~rıl vııklıı~ıııı ~ultıııı. 
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19. Yüzyıl Mimarlığı İçin İlginç Bir Örnek: 

Küçüksu Kasrı 

1
9. yüzyıl Osmanlı yaşamı, yalnızca siyasal 
ve toplumsal açıdan değil sanatsal ürünler 
açısından da yeniliklerin ol u ş tuğu , gele
neksel kimi değerlerin yavaş yavaş göz ar-

dı edildiği bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. 
17. yüzyılda başlayan değişim rüzgarı, 18. yüzyıl

da temellenmeye başlamış, 19. yüzyıldaysa ürünle
rini verir konuma gelmiştir. Konumuzu oluşturan 
mimarlık alanında bu değişimin başlıca göstergele
rini, İstanbul 'un silüetini değiştiren ve ona yeni bir 
görünüm kazandıran anıtsal saraylar ve askeri ya
pılar oluşturmaktadır. Denizin alabildiğine zengin 
bir görünüm kazandırdığı İstanbul ve özellikle Bo
ğaziçi, hem Haydarpaşa, Kuleli, Tıbbiye, Dalma
bahçe ve Beylerbeyi sarayları gibi anıtsal yapılada 
donanmakta hem de saraya ya da halka ait kimi kü
çük ölçekli konutlada zenginleşmektedir. 

Bu yapılar arasında Küçüksu Kasrı'nın, gerek ko
numu gerekse mimari biçimi açısından ayrı bir yeri 
bulunmakta ve bu nitelikleriyle dönemin mimarlık 
ortamının tanımlanmasına olanak veren önemli ör
neklerden birini oluşturmaktadır. 
Yapının mekansal ve mimari özelliklerini tanıt

maya geçmeden önce dönemin mimarlık ortamına 
kısaca da olsa değinmek yararlı olacaktır. 

19. yüzyıl ortalarından başlayarak Osmanlı yaşa
mında gayri müslim mimarların oldukça yoğun bir 
işgücü oluşturduklarını kolayca gözleyebiliyoruz. 
Oysa 16. yüzyıl ortalarından 17. yüzyıl sonlarına 



dek mimarlık eylemlerinin başında hep müslüman 
mimarlar bulunmuş, ancak 18. yüzyıldan başlaya
rak gayri müslim mimarların sayısında belirli bir 
artış başlamıştır. Yine de 18. yüzyılda önemli işlerin 
başında hep müslüman mimarlar vardır. Buna kar
şılık 19. yüzyıla gelindiğinde, yabancı ya da gayri 

altta Eski bir kartposta/da 
Aııadolu Hisarı 'ııııı arkasıııdaki 

sırtlardaıı Kaııdilli 'ye bakış. 

Kıyıda Kiiçiiksu Kasrı göriiliiyor. 
en altta Yiııe eski bir kartposta/da 
Kııııdilli 'deıı Aııadolu Hisarı 'ııa 

bakış ve Kiiçiiks11 Kasrı. 
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müslim mimarların an~ı;:ın ön plana çıktıklarını gö
rüyoru~. 

Yabancı ve gayri müslim mimarların 19. yü~yılda 
kurduğu egemenliğin nedenlerinden biri de büyük 
olasılıkla Hassa Mimarlar Ocağı'nın, gelişen tekno
lojik ortama kurum olarak uyum sağlayabilecek ko
numa getirilmemiş olmasıdır. 

Bilindiği gibi bu ocağa bağlı olanlar yalnl/ mi
marlıkla ilgilenen kişiler değillerdi. Yapı ve kent 
hizmetleri dışında, bunlara paralel görevlerde de 
bulunuyorlardı. Örneğin; Osmanlı kara ordw.ıu se
fere çıktığında, Hassa Başmirnarı ya da kuruma 

bağlı bir mimarın 
başkanlığında, mi
mar, dülger, duvar
cı, marangoz, de
mirci, bıçkıcı gibi 
meslek adamların
dan oluşturulmuş 

bir ekip, ordu hiz
metleri için görev
lendiriliyordu. Bu 
ekip çoğu zaman 
ordudan önce yola 
çıkıyor ve gereken 
yerlerde köprü, kale 
ve yol gibi yapı işle
riyle uğraşıyordu. 

Öte yandan kent 
içindeki yol, kaldı
rım, su yolları gibi 
yapı işleriyle de yi
ne bu ocağa bağlı 
kişiler ilgileniyor
lardı. Kısacası bu 
ekip, mimarlık ya
nında günümüzün 
mühendislik bilmi-
nin ilgilendiği işleri 
de yürütüyordu. 
Hassa Mimarlar 

Ocağı, şehreminliği yoluyla saraya bağlı olan bir 
kurumdu. Şehreminin görevi; saray ve imparator
luk topraklan içinde yapılan tüm mimarlık işleriyle 
ilgilenmekti. Ancak bu ilgi yalnız yönetimsel açıdan 
olnıaktaydı. Şehrenıini, yapı için gereken malzeme 
ve parasal kaynağın temini ile uğraşırken, mimar
Iarsa yapının teknik yanlarıyla ve yapımıyla ilgile
niyorlardı. 

Batılılaşma girişimleriyle birlikte, diğer kurumlar
da olduğu gibi Hassa Mimarlar Ocağı'nda da yeni 
dül'enlemelere gidilmiştir. Batılılaşnıa sürecinde 
imparatorluk, özellikle dış ticarette Avrupa'nın ha-

I ski J..arlfıostal/artia KiiçiiJ..su k.asn. 

Solalttaki fiıto.~raf Brrggn•ıı 'c aittir. 
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zır maliarına açıldığı sırada, ticari yaşamda yeni iş
lemlerle karşılaşıyor, eskiden oldukça farklı olan iş
lemler, yeni ticari örgüt ve finans kurumlarını da 
beraberinde getiriyor, bu arada eski !onca sistemi 
de tarihe karışıyordu. Hassa Mimarlar Ocağı'nda 
da bu hızlı değişime paralel bazı değişiklikler yapıl
dı. Mühendishane-i Bahr-i Hümayun ve Mühendis-

,.. 
t 
~ 
t 
r 
r 
r .. 
r 

hane-i Berri-i Hümayun, bu yenileşmenin başlıca 
örnekleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak bu 
kurumlar daha çok askeri amaçlı mühendislik eğiti
mi veren bir konuma getirilmişler ve mimarlık eği
timi gittikçe daha az önemsenen bir dal haline gel
miştir. Bundan doğan boşluğuysa, özellikle Batı 
esinli yeni yapılar için, batılı eğitim ve yetişmeleri 

[ski /Jir kartposta/da 
Kiiçiiks11 Kas rı 'ııııı deııi::dcıı göriiııiişii. 

29 



30 

nedeniyle yeğlenen yabancı ve gayri müslim mi
marlar doldurmuştu. Bu mimarlar arasında Balyan 
ailesinin Ö/el bir yeri bulunmaktadır. III. Selim'in 
( 1 789-1807) sultanlığı dönemiyle adları duyulmaya 
başlayan Balyan ailesi, ll. Mahmud (IROH-1839) ve 
J\bdülmecid (1H39-1H61) Dönemi'nde de sultanlar 

için çeşitli saray, köşk, kasırların yapımiarını üst
lenmişler, giderek bu aileden biri olan Serkiz Bal
yan'a "Ser-Mimar" ünvanı verilmiştir. 

Saraya ait birçok 19. yüzyıl yapısında olduğu gibi 
Küçüksu Kasrı'nın yapımı için de Balyan ailesinden 

olan Nikoğos Balyan görevlendirilmiştir. 

H' <'1 1 oniniıı dt s E<~ i ı: Doo c: d'\ ·i e (1 ~o . plırırc 

1 ski lıir l..uriJ'O~Iııl'ılu 
Kiiçiil.s11 Kıısrı. 
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Giiniimiizde Kiiçiiksu Kasrı. 

32 

Yapı 

Küçüksu Kasrı, Daimabahçe ya da Beylerbeyi sa
rayları gibi sürekli yaşanınaya yönelik bir amaç ta
şımadığından dolayı yatak odası gibi rnekanlara 
gereksinim duyulmamış, bugün görülen yatak 
odalarıysa Cumhuriyet Dönemi'nde devlet ileri ge-









lenlerinin kullanması için düzenlenmiştir. 
15x27 metrelik bir alan üzerine oturan kas1r, bod

rum üzerine üç katlıdır ve yığma tekniğiyle kargir 
olurak yapılmıştır. Bahçesinin çevresini, diğer saray 

karşı sayfada ve üstte Kiiçiiksu Kas rı 
cephesi ve ceplıede11 ayrmtılar. 
arka sayfalarda Parmaklıklar 

arkasıııda Kiiçiiksu Kasrı ve 
ceplıesiııdeır ayrı11tı . 
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usııe Kasrııı deııiz cc•plıesi ve ortasıııda 
kiiçiik /Jir sclsc/Jil /J11/ıman iki taraflı 
ıııcrıııer ıııerdiveıı. 

karşı sayfada solda Selsc/Jildeıı h ir ayrıııtı. 
solda Kasrııı deııiz ccphesiııdeki 

merdiveııden göriiııiiınler. 

41 





yapılarındaki yüksek du 
varların aksine döküm 
tekniğiyle yapılmış ve 
dört yönde kapısı olan 
zarif demir parmaklıklar 
çevrelemektedir. 
Kasrın dış süslemeleri, 

yapıyı fazla yalın bulan 
Abdülaziz tarafından ye
niden düzenlettirilmiştir. 
Badrum k?.tı kiler, mut
fak ve hizmetçi odalarına 
ayrılmış, diğer katlarsa, 
bir orta safaya açılan dört oda biçiminde düzenlen
miştir. Kasnn ısıtma düzeni, deniz tarafındaki oda-

ka "'ı sayfada Veııiz ceplıcsiııdeki 

se/sebildeıı kasmı yaıısıyaıı görii11tiisii. 
üstte Üst kata çıkaıı merdiveıı ve 
korkuluğwulaıı ayrmtı. 

43 





larda çift, kara tarafındaki odalardaysa tek olarak 
yerleştiri lmi ş şöminelerle sağlanmıştır. Şöminelerin 

mermerleri İtalya'dan getirilmiş ve her odada farklı 
renk ve desende şömine kullanılmıştır. 

k<trşı o;avfada vf> w.ttE' )al' ı iç 

ılii~l'llil'lli~iylı· ıli' diilll'lllilliıl 

sauat atJ/a~t)'illıt yaHstflftakta , 

ııymıtılıırdııki iucl' işçilik 
i~lcyiciyi etkilemektedir. 

45 





Yapının ikinci katına, iki yarım daire kolla başla
yıp bir ara salıanlıktan sonra düz biçimde yukarıya 
çıkan görkemli bir merdivenle ulaşılmaktadır. Dö
nemin yoğun süslemeli üslubu, bu merdivende de 
gö;:lenmektedir. Özellikle merdiven parmaklıkları, 
bu üslubun belirgin bir örneğini oluşturmaktadır. 

karşı <o.ıyfada u"lh• /Jrr otfatfa, Hta/=CIIIC'Si 

italva 'ıla11 gctirilı·lll>ircr ~ii m im• 
lwillllllllıktaılır. 

ı• anda ve "'lle Ö~cııli işçilik alı~IIJI ı • c 
caııı mal=cmc iistiiıulc ıle 

-.:iin"ilmck tcılir. 
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vanda ~ômıııclrriıı ıistiiııdr altııı 

ya/dı::. çerçcı•clı J..rıstal ayııcılar 

yaalmaJ.. tadır. 
altta -1yııı 111/lllllitlll tıyrıııtı. 

ka~· ••vfada u,ıı. Oda ı•e '>ll lımlar ortal.. 
lı ir ııslı1p altılllltı diişrıımiştir. 
kar~ ı "vfada all la;\ yııı odadan i..tiJil 
toJ..maJ..Iarı. 





karıı sayfada l<l'lıkli kapı camları ışı,<;tııı 

I'IJ..isiııi artlımıııJ..tadır. 

yanda Vt> llstte K asrın odalaruıdall 
giiriiııtiilcr. 

51 



altta /lalıçeııiıı tliikmr tlrmir 
korkuluk/arııula tla /ıl'iirgiıı /ıır 
,;;.,/ı•mı• aıılayı~ı 1111/uıımaktatlır. 

karıı -a vf•d• kı""" içiııılı•ıı /ıalıçı• 

k af'"'"'" gorımııı11u. 

Anılarda Küçiiksu 

• <;tanbul, özellikle llJ. vuzvılda batılıların vo 

I ğu n ilgi~ini çeken bir kt:nt konumuna gel 
mi~tir. Cezginlcrin scvah,ıtnamclcri, elçilik 

görevlilerinin ya da yakınlarının yazdıkltırı 
günlükler ve mektuplar, o yuzvıl istanbulu'nun 
toplumsal / coğrafi panoramasını vermektc ve bu 

gün çoğu yitip gitmi~ anıların izlerini aktarm;ıkta 
dır. 

Kentin mesirc yerlerini anlatan ve bu tırada Ku 





"'"''ka"'" /Jalı(<' hll!lllarıııtlan /Jiriniıı !;oc/ı/Jiı!'tlc yıııtııılaııllıış /Jir fcıto:;:rafı. NcsnıinallıJIIIal.i lfll~llltı ~~~ < in11lı · 
ol.ımııynr: " ltıraf- ı lıiiııuiı!llllliaıı gc(t'lllıafta i(intlc l'iil.claya ~iı(afcl l.c~iılc lıııı(llrulaıı Ciil.sıı kasr- ı 

ll ii ııui 11111111 ' ıııı 11 mı •ıllıal - i lıa ri ci '1"' i . " 
ka.,, s .ıvf.ıda /111 hllJIIIarılaıı /ıir digcriııiıı /ıııgiiııl.ii giiriiııiimii. 
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On s.ıvf.ıl.nda Kiiçiiksu Kas n 'ur 
çn•rclcyctt k iiçiik !Jalıçt• ı•c 
ctrafmdaki diikmc demir f!lımıaklık. 
.ıltta Miss Pardoc'ıiiiH anrlaruıda 
111ılallı,<;tı göriittliilcr. Craviiriitt 
altmda "fouııtaittttcar tlıc 1\siatt 
Valley of!:>wccl ~Vatcrs ()tt/lıc 
/iosf'lıorus" ciimlcsı yer alıyor. 
William liarlllct'itt graı•iirii. 
!Miss l'ımloe, 'nıc licıwlit•s of 
'1'/ıe litJsfılwms) 

k.ır;-.ı ,;;.ıvfad.ı Kasrıu /Jalu;rsindcu 
çcşmettitt göriittiimii. 

58 

çüksu'ya değinenmetinlerinen başında, 19. yüzyıl 
ortalarına doğru İstanbul'a gelen Miss Pardoc'rıirı 
anıları yer almaktadır. Bu anılar, yazarın yalnız Kü
çüksu'yla ilgili gözlemlerini değil, bunun yanı sıra o 
dönem İstanbul'unun kültürel bir analizini de içer
mektedir. 

"Tiirk kaduılamu, tıpkı knıdi culcrindcı;nıiş gibi m
Jıat mlıat davm111rkcn gör111ek isteyen turistlerin, yazın 
Sicak aylarında, Cu111a giinlcri, giizcl Kliçiiksu uadisine 
gitilleleri gerekir. Oç taraftan iizerı fwıdallklarlıı dolu 
yiiksck tepe/erin kuşattı,~ı lm giizcl yer, yeniçeri lıapisa-

nesi olarak kul/anılnuş olan Ru111cli Hisan'nuı tanı kar
şısmda, denize do,~ru uzamr. Cöksu dcresi lm mdidc ol
du,~u için buraya, Ol1llll adı vcril111iştir. A,~aç dallamnil 
gölgelcdW bu ırmak, giincşin pm/ pm! parlattı,~ı Bo,~az 
sularına do,~rıı ışıldayarak akar. 
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u<tt• Yine Miss l'ardoe 'ııım 

anılamıda sözclli~i göriiııtiilcr. 

Graviiriiıı altında "Musiciaııs al tlıe 
Asiaıı V al/ey of Sweet Waters " 
yazısı okımuyor. 

(William Barillet 'iıı graviirii. 
Miss l'arcloe, nıl' Beauties of 
nıe Bosplıoms) 

60 

"Burada çok l!oş ve de,~işik manzaralar göriiliir: aç1k 
renk boyası içe fcral!lık veren ve ballçesi çeşit çeşit yap
raktarla dolu kasrın bulundu,~u nıeyillice lur arazide do
la ş tıktan sonra, derenin aktı,~ı gölgelik yere inersiniz. 
Burada, dereyi çevreleyen a,~açlar, suyun ii zcriitc koyu 
l1ir akis bırakir/ar ve sessizlik verirler. 

"Bu yerdeki ba21 a,~açlar111 dallarınlll alt111dan , M/is 
Iii 1111111 öl ii !erin mezar taşla rı gör/i Iii r. Zaten ni eza rla r, 
llep sessizl(~in ve gii zelli,~in oldu,~u yerlerde olurlar. Bu 
Sirada, Ö,~le g/i IlC Şİ S IC11kli,~lllda ll,~açla /'lll a rl1SIIIdt7 koru 
IWII kuşlar, keyiflerinden cl'lnl C/VII öliişiirlcr. 

"Kayıkçnuz, lmrann1 l!oş scrinli,~i ilc _fi'rrıltlayarak ka
yı,~t çabucak lms ık bir köpriiyc do,~ru çeker. Ht! köprii , 
derenin en dar kls nı11ıda Göksu vadisinin iki tarafilli 
birbirine ba,~lar. Tatil giiniinii geçir111ck isteyerek gelen 
kin1sclcr, ö,~lc giincşinin ki zg111 S IC11,~1111ia , /!urada topla 
Ilirlar uc ii zcri bolara/}('sk iş /i, çok gii :.el beyaz 1//('r//ICr 



çe~111eden s11 iç111ck uc Hoj;'fa::'dan esen rii::gt7r!a f(•rallla

lllllk için ak~1111111 kadar ka!u·!ar. 

(".) 
"Vodiniu si::c !llllatnıakto o/du.~/1111 lıö/iiıniiuli, ii:c/

likle de 'fladi~all l'ı,~acı' denilen llilllitc~ellı /ıir a,~IIC/11 

lılllllndll,'\11 lı11 yeri, ~allanc lıir dcni:: ~'ll'"' siislcr. /\ii 
Çiik~ll,.'fll ,'\cldigi 21111/lln, padi~ll/1/n Ofllri/IIISI ıçin /111 
a.~açuı altı111ı lıir lıalı sailir. Hı1n11n /ıira:: ilerisindc, sö 

ı,;iil a,ı,;açltırının gö!gc!edi,~i yiibekçc lıir yer zıardır. Rll

nının /ıir IlCllllll gii:c/ /ıir kii~e ta~ıyapılını~lır ( ... ). 

"Cıindıi:iin erken ..;aatlerinde uadideki çayırlı.~ı dol

duran ins1111 kala/lolı,~ı. /111 gii::ı·l yeriıı d('lli: ~l.lflo.;ında, 

ıh lonıflı ıt:llllllll a.~açlann 1111'.1/dllllll gelırdikleri gölgeli 

ltolo /ıiri~11ıi~lcrdi. 1\ı_l/l.'fl siisleyeıı /111 a.~açlar, /ıim: iince 

anlallı,~un çe~111ed(· o.;oıuı eriyordu. Bir .lftlnda padi~alun 

/ıoyalı hi~hı'i sii:ii~iiyor, onuıı .lftln/ /ıa~/1/dtl, İl/CC ınİ/111-

rc-.i giikıtıi:ii/1(' do,ı.;ru f/~c~ gi/ıi tir!tllftlll i'e etrafındaki 

u<,ıtt• \If"' lraıırnıuı "(''~'uc, cır/..a!»,ltla 
sulfalilli lıol/cılı kcısrı ı•c 1/11111111111 

kıi(iik lıir ""''cid" sii=lcriylc 
lllılcıllı,~ı 11iirı•. 1 llıomcıs \//om 1111 

\;raııiirii) "Con..;fallfiiiOJ'fı· tuıd 

illi' "alll'rlf o( tlıc "1'<'<'11 t l11m l11·s of 
\si11 \1i11or' d1111. 

b 1 



Kıirliksu \l'Şml'si'ııiııarıiıllllım 

llo,~a= lıisarlarıııııı göriiııuşıi. 

(,raPiiriiıı ııltwdaki ıtıı=ı "C/ııltrııın 

ı/u /losplıorr ". l>ııııııiıı 'iıı grtıPiirii. 

\1. f. \1. foıu11miıı'11ı l'aris'tr 1/i41J'ta 

lıasılaıı" 1'11rquil'" adlı kital>ıııı/ıııı. 
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..,,k ynpmkl1 a,~açlan ams111da IlclllCil IlClllCil kaybolall kii 
çiik 111cscit giiriiliiyordu. Otc ıttmda bir Y'.~'" am/Ja var 
d1. Ortndnysa çilllclllcrill iizcri11dc l1CIIl'k bc11ck kad111lar 
ı.;iiziikiiyor zıe renk rc11k c//Ji..;elcr giy111i~ çocuklar, körpe 
uiicutlanyla 11eşe içi11dc, z1p :1p :1pliyorlardl." 

Küçüksu ve çevre~indcn <ı(i/eden y,ılnı/ca Miss 
Pardoc olmamı;,tır. İngili/ elçiliği r,ıhiplcrinden biri

nin şu notlc:ırı da ilgi çekici bir belge niteliği taşıyor: 
''Tatl1 sulnr ..;özcii,~ii, frtıılsl:co 'eaux doucc..;'u11 ter 

cii111csidir uc bu sulam/ tadiii/II ola,~alliislii /ıir saflik uc 
ya tatllllkin oldu,~// allianiiiiii gciiiiCZ. Sadece, '/Ju ..;u/ar 
tuzlu dc,~ildir' de111cktir. Biri 1\..;ya'da, d1~~eri 1\umpa'da 
olan iki dere, frcllklcr tarajindn11 /111 şekilde adla11dml 
IIIIŞ!ardlr. ffer iki..;/ de, diiz uc a/ruyoulu lopmklar am 
..,,ndan nknrlar. Ccnclllklc çan111rludur. Bununla /ıcmlıcr 
ı;az ıncıısi111indc, k1_ı;ilan ycşildir, çiçekler/c sfi...,ll'llir. Bu 
ra/an hareketli, neşeli Tiirk, frellk uc rcaya gmp/ar/11111 
tablaflll yenideli diril1~i11i kar~1lr111111k içi11 IOJilrındiklan 



nıc::;irc yer/eridir. 
Ro,(faz ~alı ilieri iizcri1ıdcki mcsirc, Anadolu Hisarı '11111 

yak11111ıda, orta::;uıda nchrili kwrımlar yaptı,(fı yemyeşil 
bir çayırdır. Rumda sultanuı ya: nıcusinıi1ıdc gcld(~i bir 
kö~kii uard1r. Pmiişalı burada tlifcklc atışlar ya da okçu
luk yapar. ( ... ) Sultall/11 /Ju in:iua köşesi, özellikle Tiirk
lcr'iu kut::;a/ gii1ıii o/au cıtnıaları akşanıiistii, biiyiik 
ı.;rupları /ıumya çeker. Avrupa salıilinde oturmı/ar kayık
tarla, Ası1a kıy1s11ıda oturau/ar amlıalarla gelirler. Bu 
aralm/ar Tiirkilfe'de oldukça tulıaf ncs1ıe/crdir. Genel ola
rak yiik..:;ck tekerlekler fizerine yaysı: olarak döşenmiş 
falıla döşcnıclcrdcn oluşur/ar. Bıoı/amı iistiine falıla bir 
gölgcli,(fi dcslcklcyecck direkler yiiksc/tilmiştir. Gölgclik
tcu a~a;~llfll do,(fru .:;açak/ar ıpek zıeya başka dc,(fcrli ku
ll/aşlardan yapr/nuş perdeler iner. Göude uc gölgelik /Ja
:cn oym11l11r zıc altın yaldı:larla /Jc:cnnıiştir. Içinde, ka
pa..:;ifcsilı/11 11l11lıilcce,~i kadar çok sayıda kadın döşemcyc 
otun111t~lur. Ho:uk yol fizerindeki hareket perdeleri sa-

Kiiçiiks11 Çrşmrsi'ııiıı nrdıııdaıı 
İstaıılı11l. Graviiriiıı altıııılaki ya:ı: 
"{ l'S /'aın: lJOIICI'S ı/';\sic". rfııııı/iıı'iıı 

l(rnviin'i. f11ghıc 1'/aııı/iıı'iıı 
"1 'Orirııt" adlı kital>ı~ıdaıı. 
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vu rdu,~ u zaman, kenardan başla n göziikii r ". 
Osmanlı İmparatorluğu'nun 19. yüzyılı, batılı 

devletlerin özellikle sarayda, kendi ülkeleri adına 
yeni haklar edinmeye çalıştıkları, bu yüzden elçi
lerin ve yakınlarının sultan ve çevresiyle yakın iliş 
kiler kurdukları bir dönemdi . Bu ilişkiler çerçeve
sinde kimi yabancı soylu hanımların harem men
suplarınca konuk edildikleri, onlarla istanbul 'un çe
ş itli mesire yerlerini ziyaret ettikleri görülmektedir. 
Aşağıdaki satırlar, Küçüksu 'yu gezen bu soylu 

hanımlardan La Baronne Durand de Fontmagnc'e 
ait: 

"26 Ey/ii/- Tlıouvcncl iıc111en lıcr giin bizi l1iiı;iik bir 
krıyıklrı gezmeye çıkarzyor. Bım/rır içinde ıoı11trınırıdıklrı -

rınıı zdrın biri de is trınbullulrır'nı toplrııııp buluştuklrırı 

1\syrı trırrıfnıdrıki trıtlı s ulrırrı do,~ru 9rıptı,~ınıı z giizel ge
zintiydi. 

"Bu msı, 'Kiiçiiksu' rıdıylrı mı ı inn kiiçiik bir derenin 
yıkrıdı,~ı, drır bir vrıdi. 

"Bu Int/ı sular vrıdisi, lırılırır ve yrız 111evsiminde yalnız 
o seınlte ot11rrııılrırııı de,~ il , biitiin istanb111lu/rır'ın, cu
nın nrı111rı : nıdrııı so ıırrı crınıilerden çıkrırrık temiz /ıavrıs ı 

lln koş! 11,~ 11 gözde bir nı esi re yeri. Cıonrı, 111 iislii mn n/rı 

mı tn til giinii. is trınlmllu giizellırınınılrır drı en lırıfif ve 
ş ık ferrıcclcrine biiriinerck burrıdrı sey rrın ediyorlrır. Söy
lcndi,~in c göre, lm /ıanıllllnr öylesine siislerine diişkiin 

lllıiş ki nrrılrırzndn rıynı ferrıceyi iki dcfn giymeyecck krı
drır titizlik gösterenleri bile vrımuş ( ... ). 

Kiiı;iiksu Çcşmcsi ve 
ı;cvresiııdeki mesireyi göstcreıı 
lıir resi11ı.Jolıamı Micha el 
Witter im::alı. Bayeriseize 
Stantgemneldcsammluııgeıı, Miiııilı . 
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li•tte Editör Georges Papanloiııe 
larafıııdaıı İslaııbu/'da yaymlaıımış 
eski l1ir kartposta/da 
Kiiçiiksu Çeşmesi. 
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"Üç renkli bayra,~ınnzı görenler, Frmıs1z sefiriui ta/li
yorlar. Halk saygilı kenara çekiliyor, kayı,~IIIIIZ yauaşı
yor. Kavas yolumuzu aÇiyor. Katipleri ve baştcrciima111 
ilc bizimle beraber gelen M. T!Jouvenel. Tiirklcr'i rcuci
de etmenzek için bir şey karşisinda şaşk111lık göstcmJcllli
zi rica ediyor. 

"Vadinin yeşilikieric dolu uzak bir köşesinde giizel bir 
çcşme var. Etrafma, Jıa!ilar ve nıiuderlcr iizeriue oturan 
kadmlar kiinıelerımiş (. . .). 

"Bu geziutiden sonra biraz oturup diulclllnck istedik, 
ama iki tabw-e bulana kadar akla karay1 scçtik. Tiirk
ler'de iskem/e yok, Irerkes aya,~nu alt11w alarak oturuyor. 
Biz henüz buna alişamadık. KayJ,~J/11/Za lJ/ncce,~imiz SI

rada uzakta duran Viyana ya da Bcr!iu işi, sou 1/Joda 
birkaç kupa arabas1 gösterdiler. Saraylilar da gclıniş diye 
kıtla,~umza fısıldadilar. Gözdeler ya da sultan k1zları. 

Merak, nedense a,~ırbaşlilığl bile a!tcdiyor. Belli belirsiz 
şekilde yaklaşarak yüzlerini yaşlllaklar altuw gizle111iş, 
e/mas ve yakut/arta siislii bu lıanıllllara bak111adau edc-



rtecilk. Onların da göriiliip seyredilmeyi arzu eden bir 
/ın/leri vardı. Feraceleri beyaz ya da uçuk pembeydi. Bu 
güzel Tiirk kadmlan burada görebildikleri kadar etrafı 
seyrederken, zamanın ne kadar uzun olduğı11111 hissedip 
sıkılmadan saatlerce oturup kalıyorlar. Zaman zaman el
lerinde tuttuklan parlak taşlarla siislii ayna/arına bakı 

yorlar ya da gelen geçenden gizlenmek için onun arkası 

na saklanıyor/ar. Bir yandan da dizlerinin üstünde du 
ran kiiçiik sepetten birşeyler alıp yiyorlar. Siislenmek ve 
durmadan ufak tefek şeyler yemek Türk kadmlanmn eıı 

biiyük nıeşgalesi. Bana öyle geldi ki, bu kupa arabalamı
dan bize do,~ ru tatlı ve sevimli bakışlar uzanıyordu. On
lardan saygılı bir uzaklıkta bulunan sefaretimiz üyeleri 
kıpırdamadan dumyorlardı. 

Söylendi,~iııe göre, zaman zaman hükümdar da burada 
bulıman kasra gelerek etrafı seyredip eğlenirmiş. Onun 
bu gü n bu rada olnıanıasındmı istifade ederek köşkii gez
dik. Operanın dek01·atörii Seehan burayı zengin bir üs
lupla yen i restore etmiş. Şanslı adarnmış do,~rusu ... " 

Editör Max FrucJıtcmınıııı 
lnrnfıııdnıı İstnıılml 'dn 
ynyı11lnımıış, Aııdriome11cs'iıı 

foto,~nfıııdaıı yapılmış eski lıir 
kartposta/da Kiiı;iiks11 Çcşıııesi. 
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ustte Edmondo di 1\micis 'in 
Coııstantiııople adlı kitabından 

alınmış bir graviirde Kiiçiiksu 
Çeşmesi 'ııe mesire içiıı gelen 
Osmanlı kadmları. Çeşmenin 

yaıııbaşıııda eski bir mezar taşı 
göriiliiyor. 
altta Preziosi 'ııiıı " lstaııboul " 

a/biimiinden alınmış bir resimde 
Kiiçiiksu 'da dinlenenleftlenen 
Osmanlı kadınları. 

ka~ı sayfada Çeşmenin bugiiııkii 

görimiimii. 

- il -.·-·: ri . ~ 
-~-. 

- .-
~· . 





17wmas 111/om'ım J?mviiriinde Kiiı;iiksu 'ya ara/wlarla J?eleıı kadııı/ar. "CoııslmıtimJılc amltiıe Smcrcy of tiıe 
Seveıı Clwrclıes of !lsia Miııor " rlaıı . 
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l're=iosi 'ııiıı " J staııbou/" a/biimii11deıı Kiiçiiksu 'ya arabalarla geleıı kadı11/ar. 
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Cumhuriyet Yılları ve 
Küçüksu 

K
üçüksu yöresi, Cumhuriyet yıllarında 
İstanbul ' un ve Boğaziçi'nin geçirdiği 
değişime paralel bir değişim içine girdi. 
Başkentin Ankara'ya taşınmasıyla kent, 

ayrıcalıklarının bir bölümünü ve pırıltısını yitirdi. 
Osmanlı Dönemi'nin son yıllarında başlayan ekono
mik ve sosyal değişiklikler, kentin görünümünü de 
büyük ölçüde etkiledi. Yıkılan imparatorluğun zen
gin aileleri eski saltanatlarını sürdüremez duruma 
düştüler. Görkemli yalılar, bir bir elden çıkarıldı, ki
raya verildi ya da bakımsızlığa terkedildi . Bazı yalı
lar, gelir getirmesi amacıyla tütün deposuna dönüş

türüldü; bazıları, bina vergisi ödemek istemeyen sa
hipleri tarafından yıktırıldı. 

SO'li ve 60'lı yıllardan sonra kentte yoğun ve hızlı 
bir biçimde yaşanan gecekondutaşma ve betonlaş

ma, Küçüksu yöresini de olumsuz yönde etkiledi. 
Göksu ve Küçüksu derelerinin vadileri, sağlıksı z 

yapılada dolarken, dereler birer kanalizasyon çıkışı
na dönüştü. Göksu kıyılarında ve Anadolu Hisa rı 

yönünde sayısız ahşap yapı yıkılarak yerine derme 
çatma betonarme yapılar inşa edildi. Bütün bu 
olumsuzluklara karşılık halk arasında "Kiiçiiksu Çn
yın" adıyla anılan yeşil alan, 70'1i yıllara dek mesire 
yeri özelliklerini korudu . Ancak bu yıllarda Boğaz 
Köprüsü şantiyesinin burada kurulması ve yeni yol 
düzeni, bu güzel çayırın da özelliklerini ve yeşil ör
tüsünü büyük ölçüde yitirmesine neden oldu. 

Küçüksu Çayırı'nı taçlandıran Küçüksu Kasrı 'ysa 



Cumhuriyet'ten sonra Atatürk'ün ilgisini çeken ya
pılardan biri oldu. Atatürk'ün İstanbul'da bulundu
ğu süreler içinde çalışma ve dinlenme amacıyla 
kasra geldiği ve üst katta, çayır yönündeki odayı 
kullandığı bilinmektedir. 

Kasır bir ara Atatürk'ün kız kardeşi Makbule Ha
nım'a tahsis edilmiş, eşya ve denkleri getirilerek 
açılmış, ancak Atatürk'ün emriyle bu karardan vaz
geçilmiştir. 

Yapıyı kullanan kişilerden biri de Celal Bayar'dır. 
Bayar, Cumhurbaşkanlığı sırasında İstanbul'a gel
diği kimi yaz aylarında bu yapıda kalmıştır. 

1970'li yıllara kadar devlet yöneticilerin zaman 
zaman kullandıkları Küçüksu Kasrı, bu yıllarda ba
kıma alınmış, 1983 yılındaysa müze haline getiril
miş ve ziyarete açılmıştır. 

Selalıaddin Giz'in fotoğraflarından 
biri. Cımılıuriyet Dönemi'nde de 
Kiiçiiksu 'da ınesire siiriiyonnuş; 
ta ki yeniler gelip çayı rı 
kat/edineeye dek. 
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