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Sunuş

Osm anlı İm p arato rlu ğ u n u n  yönetim  m erkezi ve padi- 

şah larm  evi olan  saray , köşk ve kasırlar, C u m hu ri- 

yet'in  ku ruluşu nd an hem en sonra, 3 M art 1924 tari

h in d e 431 sayılı yasayla M ille t’e d evred ilm iş ve yön etim leri 

m illeti tem sil eden Türkiye Büyük M illet M eclis in e  verilm iştir.

M illi Saraylar adıyla anılan  ve bugün, Türkiye Büyük M illet 

M eclisi'n e  b ağ lı M illi Saraylar D aire B aşkan lığ ı yön etim ind e 

bu lu nan  bu saray, köşk ve kasırlar birer m üze-saray olarak  z i

yarete açık  tu tu lm akta ve O sm anlı toplum  yapısın ın , yönetim  

b içim in in , sanat ve kültür ortam ın ın  tan ıtılm ası açısından her 

biri çok önem li odak noktaları olm aktadırlar.

D ün e kad ar d ev letin  yön etild iğ i ve p ad işah ın  evi o lan  bu 

yerler hakkın d a ayrm tıh  ve sağlıklı b ilg iler ed in ilebilm esi, de

rin lem esine yap ılacak  araştırm alara bağlıd ır. Bu sın ırlı yayın , 

O sm anlı top lum unun yönetim  biçim ine, yaşam  düzenine, kül

tü r ve sanat ortam ına çeşitli yön lerd en  ışık  tu tan b ir kaynak 

n iteliğ indedir. Bu kaynağın gelecekteki yayınlarda değerlerdi- 

rilm esi saray, köşk ve kasırlarla ilgili b ir çok bilinm eyeni orta

ya çıkartacaktır.

K ültür m irasım ızın  korunm asında yayınlarım ızın  çoğalm ası

nı ve oku nm asın ı dileyerek; tüm  em eği geçenlere saygılarla.

TÜ R K Â N  İN CE

M illi Saraylar D aire Başkanı
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Maslak Kasırları ve 
Tarihi Çevre

Ondokuzuncu yüzyıl Osmanlı mimarlık 
ve süslem eciliğinin seçkin örneklerini 
barındıran Maslak Kasırları, İstanbul'un 
kuzeyinde, kentle Karadeniz arasında 

yer alan yoğun yeşil dokunun hemen kıyısında ku
rulmuş, küçük ama çok ilginç bir saray yapıları top
luluğudur. Sultan II. Abdülhamid, Maslak Kasırla- 
rı'nı şöyle tanımlar: "Tarabya üzerinde Maslak Kasır
ları vardır Oraya lodos nadir gelebilir, hep poyrazdır. 
Boğaz'm Karadeniz'e açıldığı noktayı tamamiyle görür, 
pek güzeldir".

Kasr-ı Hümâyûn, Mabeyn-i Hümâyûn, Limonluk, 
Çadır Köşkü ve Paşalar Dairesi, çevredeki yeşil do
kuyla bütünleşen bu küçük yapı grubunun günü
müze ulaşmayı başarabilen bölümleridir.

Maslak Kasırları'nın bulunduğu çevrede ilk yapı
laşmalar Sultan II. Mahmud (1808-1839) döneminde 
başlamış, yöre Sultan II. Abdülhamid'in veliahtlığı 
sırasında bir av ve dinlenme alanı olarak önemini 
korumuş ve Maslak Kasırları'nın yapımıyla canlılı
ğını sürdürmüştür.

Öte yandan Maslak Kasırları, II. Abdülhamid'in 
veliaht olarak yaşamını sürdürdüğü ve daha sonra 
tahta davet edildiği yer olarak Osmanlı tarihinde 
önemli bir yer tutmaktadır.

Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u almasından 
sonra Bayezıt'ta yaphrdığı Eski Saray, daha sonra 
da Topkapı Sarayı, kentsel gelişimin odak noktaları 
olmuştur.
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Boğaziçi'nin zamanla İstanbul'un eğlence mer
kezlerinden biri niteliğini kazanması. Sultan Ab- 
dülmecid'in de burada yeni saray ve köşkler yaptı
rarak haremdeki kadınları kent içinde daha yaygın 
bir yaşama yönlendirmesi, saray yaşamının olduk
ça farklı bir biçime girmesi sonucunu doğurmuş
tur. Bu yönlendirme, yeni bir dönemin ve buna 
bağlı yeni bir yaşam tarzının başladığının açık be 
lirtisi olmuştur. Topkapı Sarayı'nm bulunduğu ta
rihi yarımada dışında yaşama geçilmesi, yenilik 
arayışının sonuçlarından yalnızca biridir.

Yeni yerleşim , tarihi İstanbul yarımadasında 
Topkapı'dan sonra, önce Haliç daha sonra da Bo
ğaziçi'nde sürmüştür.

18. yüzyılın ortalarından başlayarak, padişahla
rın Boğaziçi ve Haliç'teki sayfiye saraylarına eskiye 
göre daha çok ilgi gösterdikleri ve bu binalarda kı
sa sürelerle kaldıkları bilinmektedir.

Haliç, Boğaziçi ve daha uzak bölgelere uzanan

Maslak Kastrlan'ntn havadan  
görünüşü.
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saray, köşk ve kasırlar İstanbul topoğrafyası için
de ele alındığında. Maslak Kasırları'nın bu dağı
lımda çok özel bir noktaya yerleştiği görülür. Ka
sırlar, Levent ve Ayazağa semtlerini birbirine bağ
layan ana yolun sağ tarafında. Maslak Askeri Has
tanesi bahçesinin kuzey yönünde yer almaktadır.

170 000 m  ̂ lik orman arazisinin ortasında, yeşi
lin tüm tonlarını barındıran bir koruluğun içinde 
yer alan Maslak Kasırları, adlarım, çevrelerindeki 
yörenin adından almışlardır.

İstanbul'un su gereksiniminin karşılanmasına en 
çok 16. yüzyılda, Kanunî Sultan Süleyman zama
nında önem verilmiş ve bu iş için Mimar Sinan gö
revlendirilmişti. Mimar Sinan, dönemin en ileri 
mühendislik tekniklerini kullanarak kentin çevre
sindeki bentlerden çok miktarda su getirmeyi ba
şardı. Belgrad ormanlarındaki bentlerde toplanan 
sular, Kemerburgaz ve Eyüp sırtlarından teraziler 
ve kemerlerle Kırkçeşme maksemine getirilerek 
kente dağıtıldı. Semtlerdeki "maslak"lar bu su da
ğıtım sisteminin en önemli parçalarıydı. Maslak 
tanımlaması, özellikle kent dışında, su yollarının 
geçtiği ve ayrıldığı baca ve su hazneleri için kulla
nılmaktadır. Bentlerde toplanan sular, künkler 
içinde bu maslaklara kadar gelerek oradan çeşitli 
bölgelere ayrılmaktadır. İstanbul'da Levent'le Ha- 
cıosman Bayırı arasında, Sarıyer ilçesine bağlı bir 
semt olan Maslak, adını böylesi bir işlevden almış
tır.

SULTAN ABDÜLAZİZ DÖNEMİ YAPILARI 
VE KENTİN KULLANILAN BÖLGELERİ 
Sultan Abdülaziz dönemi (1861-1876), Islahat Fer- 
manı'nın sonuçlarının izlenmeye devam edildiği 
bir dönemdir. Abdülaziz'in padişahlık anlayışın
da, kişiliğinin büyük etkisi olmuştu. Bununla bir
likte, döneminin koşulları da bu anlayışın geliş
mesinde önemli rol oynamıştır. Kişisel merakları 
arasında resim yapmak, ney çalmak vardı. Mimar
lıkla ilgilenir, sarayların planlan üzerinde değişik
likler yapardı. Bu özellikleri. Sultan Abdülaziz'in 
yenilikçi çizgisinin belirgin örnekleridir.

Tüm Osmanlı döneminde, padişahların îstan-

10
TBMM KUTUPHANESI



bul'da resmî saraylarmm dışm- 
da kısa süreli ziyaretler için kul
landıkları av ve biniş kasırları 
inşa edilm iştir. Bunun için ge
nellikle sayfiye yerleri, ya da hoş 
ve geniş bahçeler, koruluklar 
içinde bölgeler seçilmiştir,

Beşiktaş-Tarabya arasında bir 
geçiş bölgesi olan Ayazağa sem
tinde ilk yapılaşmanın Sultan II.
Mahmud döneminde, Ayazağa 
Kasırları'yla başladığı bilinmek
tedir. Bu kasırlar, oldukça derin 
bir vadide, yemyeşil bir koruluk 
içinde yer almaktadır. Sultan II.
M ahmud'un yaptırdığı kasırla
rın temelleri üzerine daha sonra 
1866 yıllarında Sultan Abdüla- 
ziz, günümüze kadar ulaşabil
miş olan bugünkü Ayazağa Ka- 
sırlan'nı yaptırrmştır.

Ayazağa kasırlarından biri, dış görünüşüyle Yıl
dız Şale Köşkü'nü anımsatır. Ötekiyse Çinili Ha
vuzlu Av Köşkü'dür. Bu köşk, Koşuyolu Valide- 
bağ'daki av köşkü ile benzeşir. Her iki köşk, ben
zeri av köşkleri gibi çelişik mimari özellikleri bir 
arada kullanan bir anlayışla biçimlendirilmiştir. 
Kısmen kent dışında yapılmalarına bağlı olarak 
bu köşklerin tasarımında kırsal mimarlığa özgü 
folklorik öğeler ele alınmakta, ancak bunlar, ol
dukça "manierist" bir tarzda kullamimaktadır.

Abdülaziz döneminde yukarıda sözü edilen av 
ve dinlenme kasırlarının yanı sıra Agop ve Sarkis 
Balyan kardeşlere Alemdağ Çiftliği'nde kuleli bir 
av köşkü ve dinlenme evi yaptırılmıştır. Öte yan
dan daha önceki yıllarda burada bir kasır ve bir 
karakol yapısının bulunduğu bilinmektedir.

Görüldüğü gibi, yenilikçi padişah Sultan Abdü
laziz, Ayazağa ve çevresindeki, neredeyse gele
nekselleşmiş av ve biniş kasırları oluşumuna ken
di damgasını vurmayı ihmal etmemiştir.

Yönetim saraylarının dışında, kısa süreli dinlen
celer için kullanılan av ve biniş kasırları niteliğin
deki bu yapılarla Boğaziçi kıyılarına ve sırtlarına

Sultan Abdtilaziz 
Fifty Years in Constantinople and 
Recollections o f  Robert College, 
George Washburn, 1909.

11

TBMM KUTUPHANESI



belirgin bir yayılma hareketi de başlamıştır. Sultan 
Abdülaziz, yeni Çırağan Sarayı'nı yaphrdığı sıra
da, Yıldız sırtlarında da bazı binalar inşa ettirir. 
Çadır Köşkü, Çit Kasrı ve Büyük Mabeyn Köşkü 
onun yaptırdığı yapılardır. Beşiktaş-Ortaköy yolu 
üstüne inşa edilen köprüyle de Çırağan ile Yıldız 
Köşklerinin bağlantısı sağlanır. Bazı kaynaklara 
göre. Yıldız sırtları 19. yüzyıl başlarından beri ko
ruluktur. Bazılarına göre de ağaçlandırma işine 
Sultan Abdülaziz döneminde başlanmıştır; önceleri 
ağaçsız yamaçlardan ibaret olan yerler, daha sonra 
bugünkü yeşil halini almıştır.

Aynı dönemde Boğaziçi'nin Rumeli kıyısında da 
Osmanlı saray örgütüne bağlı köşk, kasır ve bahçe
ler vardı. Bunlar Beşiktaş, Ortaköy, Bebek ve Ta- 
rabya gibi yerlerdeydi. Tarabya genelde yabancı el
çilerin rağbet ettikleri sayfiye yerlerindendi. 12 Ma
yıs 1829'da Sultan II. Mahmud, "Sancak-ı Şerif" le 
birlikte Tarabya'ya gidince, Rum beylerinden Ma- 
toz'a ait büyük bir koruluk içinde yer alan sarı bo
yalı, iki katlı, büyük ve geniş bir yalıya yerleşti. 
Rus harbi nedeniyle yaz mevsiminde karargahını 
Tarabya'ya nakleden II. Mahmud'un oturduğu Ma- 
toz'un yalısı, sonradan Hazine-i Hassa'ya intikal et
miş ve "Tarabya Kasrı" adıyla anılmaya başlamış
tır. Sultan Abdülaziz, geçmişi oldukça eskilere da
yandığı anlaşılan Tarabya Kasrı'nı daha sonra şeh
zadeliği döneminde II. Abdülhamid'e tahsis etmiş
tir.

Aynı bölgede yer alan, geniş koruluklu araziyse 
bu dönemde önemini korumuş. Sultan Abdülaziz 
döneminde inşa edilen Maslak Kasırları'ysa, şehza
de Abdülhamid'in Tarabya'dan sonraki ikametgahı 
olmuştur.

ŞEHZADE ABDÜLHAMİD
II. Abdülhamid, Osmanlı padişahlarının otuz dör
düncüsüdür ve Sultan Abdülmecid'in ikinci oğlu
dur. 21 Eylül 1842'de Tîrimüjgan Kadınefendi'den 
dünyaya gelen Abdülhamid, küçük yaşta annesini 
veremden kaybetmesi üzerine Abdülmecid'in ço
cuksuz eşlerinden Perestu Kadın tarafından evlat 
edinilmiştir.

12
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Tanzimat'ın batılılaşma ortamı içinde yeti
şen Abdülhamid, zekâsı ve kişiliğiyle kısa 
zamanda sarayın ileri gelenlerinin dikkatini 
çekmiştir. Yirmi üç yaşına geldiğinde amca
sı Sultan Abdülaziz'le birlikte Mısır ve Av
rupa gezilerine katılmış ve bu gezilerde za
manın olaylarını gözlemek olanağını bul
muştur.

Abdülaziz tahta çıktığı gün üç yeğenini 
yanına çağırtmış ve onlara kendisi Abdül- 
mecid döneminde ne derece özgür idiyse 
yeğenlerine de aynı özgürlüğü tanıyacağını 
belirtm iştir. Bunun üzerine Abdülhamid, 
saraydan ayrılarak Kağıthane'deki çiftliğin
de, Tarabya'daki yazhğında ve daha sonra 
Maslak Köşkü'nde oldukça bağımsız bir ya
şama girmiştir.

II. Abdülhamid'in gençliğinde spora me
raklı olduğu bilinmektedir. İyi bir yüzücü 
ve avcıdır. Ayrıca ata binmekte, silah at
makta ve kılıç kullanmakta ustadır. Babası 
Abdülmecid, şehzadeliği sırasında kendisine Ka
ğıthane Köşkü'nü ve Alibey Çiftliği'ni vermiş, Ab
dülhamid de günlerinin büyük çoğunluğunu av 
partileriyle ve Kağıthane Deresi'nde kürek çek
mekle geçirmiştir.

Abdülm ecid'in ölümünden sonra yerine geçen 
kardeşi Abdülaziz, yeğeni Abdülhamid'e Tarab
ya'daki köşkü tahsis etmişti.

Ayşe Osmanoğlu, anılarında, şehzade Abdülha
mid'in Sultan Abdülaziz tarafından Maslak Kasır
larına gönderilişini şöyle anlatır.

"Babam o zaman Kağıthane Deresi'nde kürek çeker, 
gezermiş. Sultan Abdülaziz kendisine Tarabya'daki 
köşkü verdikten sonra kotra merakına düşüp yelken kul
lanmaya başlamış. Hergün denizde dolaştığını Sultan 
Abdülaziz'e haber vermişler. Bunun üzerine Sultan 
Abdülaziz, Tarabya'ya gitmemesini emrederek onun 
yerine Maslak Köşkü'nü vermiş. Babam orada çiftçilik 
yapmış. Oradaki bir üstübeç ocağını işletmiş. Koyun ve 
inek yetiştirmiş. Avrupa'dan m uhtelif çiçek ve gül f i 
danları getirerek bahçenin bir kısmını çiçek bahçesi ha
line getirmiştir. Ve hatta bir gün Istıranca Ormanla- 
rı'nda ava gittiğini, orada eşkiyaya yakalanıp yaralan-

Sultan II. Abdulhamid 
Fifty Years in Constantinople and 
Recollections o f  Robert College, 
George Washburn, 1909.
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Abdülhamid'in Ytidtz Albümleri'nde 
M aslak Kasırlan bahçesinin eski bir 
fotoğrafı.

dığını söylerdi."
Veliaht Abdülhamid, Maslak Köşkleri'ne yerleş

tikten sonra günlerini okuyarak, marangozluk ya
parak ve bahçe işleri ile uğraşarak geçirm iştir. 
Maslak'ta, daha sonra Yıldız Sarayı'na taşıdığı zen
gin bir kütüphanesi vardı. Abdülhamid'in maran
gozluk işlerinin yanısıra, özel meraklarından biri 
de bilimsel metotlarla modern bahçe bakımıdır. 
Mabeyn-i Hümâyûn'un bir uzantısı olan görkemli 
serasında seçkin ağaçlar, ender bulunur çiçekler 
yetiştirir ve sık sık bu seraya gelip dinlenirdi.

VELİAHT ABDÜLHAMİD VE MASLAK  
Veliaht Abdülhamid’in Maslak Kasırları'ndaki ya
şamını ve kasrın döşenmesini Halûk Şehsuvaroğlu 
"Tarihi Odalar" adlı kitabında şöyle anlatmaktadır:

14
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"Abdülhamid, yapının girişe göre alt katta, sağ kol
daki son odayı kendisine yatak odası olarak ayırmıştı. 
Bu odaya açılan iki kapıdan İkincisini kullanmamış, 
burayı körletmişti. Birinci kapıdan içeriye girildiğinde 
kendi eliyle yaptığı söylenen, üzerinde kendi A.H. 
markasını taşıyan aynalı kapıdan yattığı yere geçilirdi. 
Yatak odasında kullanılmayan kapının köşesinde ceviz 
bir karyola, bunun önünde sedefli bir masa karşısında 
lavabo ve karşı köşede de iki pencere arasında bir şez
long, yine sedefli bir masa ve az ilerisinde ise bir kol
tuk duruyordu. Kullanılmayan kapı ile yatağın ya
nında yer alan duvar goblenvari işlenmiş örtülerle ka
patılmıştı. "

Alt katı üst kata bağlayan iki çıkışlı barok mer
divenin, marangozluğa meraklı olan Sultan Ab
dülhamid tarafından, Topkapı Sarayı'ndaki atöl
yesinde, çivisiz ve geçme olarak yapıldığı, yine 
kendisi tarafından monte edildiği çeşitli kaynak
larda belirtilir.

Halûk Şehsuvaroğlu, kasrın dekorasyonuyla il 
gili satırlarına şöyle devam eder:

"Kasr-ı Hümâyûndun üst katında yer alan dikdört
gen, büyük salonun tavanı, fazla süslü olmayan geo
metrik motifler ve çeşitli iri dal kıvrımlarıyla süslen
mişti. Yan duvarlarında hiç bir tezyinat görülmeyen 
salonun duvarlarındaki sadelik, karşılıklı olarak yerleş
tirilen iki şömine ve bunların üzerinde yer alan altın 
yaldızlı büyük kristal boy aynalarıyla giderilmişti. 
Pencereler arasındaki duvarların üzerine yerleştirilen 
kristal aplikler de göz okşamaktaydı. Bu salon altın 
yaldızlı ağır takımlarla döşenmişti. Yere yekpare ve or
tası göbekli bir halı serilmiş, bunun üstüne oldukça 
büyük, oval biçimde yaldızlı mermer bir masa konul
muştu. Masanın üzerine inen avize ile merdivenlerin 
bulunduğu kısmı aydınlatan avize, salonun ihtişamını 
arttırıyordu. Salondaki mermer şöminelerin üstü saat
ler ve tunçtan vazo ile süslenmişti. Salonun etrafında
ki odalardan soldan birincisi piyanolu, sedirli, kendin
den kapaklı koltuklarla döşenmiş, bir dinlenme odasıy
dı. Sultan Abdülhamid bu odada piyano çalar, kendine 
göre besteler yapardı."

Eldeki bilgi ve fotoğraflara göre, M abeyn-i 
Hümâyûn'un seraya açılan büyük odasının tavan
ları kalemişiyle süslenmiş, duvarları altın varaklı
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Aym albümlerden M aslak Kasırları 
bahçesinin o yıllardaki bir başka  
görünümü.

büyük kristal aynalarla, porselen şömine ve ayaklı 
kristal şamdanlarla döşenm iştir. Oda kapılarının 
üzerleri, korniş ve aynaların taç kısımları, seranın 
kapı üzerleri Abdülhamid’in A.H. markası ile tez
yin edilmiştir. Seraya açılan kapının yanında soma
ki mermer sütunlar üzerine konulmuş, mavi mine 
üzerine altın nakışlarla işlem eli saat ve bir baro
metre odaya ayrı bir görkem vermektedir.

Kasr-ı Hüm âyûn'la bağlantılı olarak ele alınan 
Mabeyn-i Hümâyûn'un ilginç lim onluğu. M aslak 
Kasırları nın bir başka özelliğini sergilem ektedir. 
Sultan Abdülhamid, bu limonlukta Fransa'dan ge
tirttiği kamelya ağaçları yetiştirmiştir. Ayrıca bura
da üzeri çeşitli çiçeklerle kaplı grotto ve asırlık 
cycas ağaçları bulunmaktadır.

^ğ^Ç/ çiçek ve sebzelerin bakım ve yetiştirilm esi
ne Avrupa'dan getirilen tarım  ve orm ancılık uz-
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m anian nezaret ederdi. Maslak Kasırları'nm bu
lunduğu arazide havuzlar, büyük çaplı göletler 
vardır. Abdülhamid, ağaç, çiçek, su ve hayvan 
sevgisinden, avlanma zevkine kadar her türlü 
eğilimini Maslak Kasırları'nda rahat rahat karşıla
mış, padişah olup Yıldız Sarayı'na yerleşince aynı 
uğraşları daha büyük çaplı olarak buraya da taşı
mış ve sarayın bahçe bölümlerinde buna göre dü
zenlemeler yaptırmıştır.

VELİAHT ABDÜLHAMİD PADİŞAH OLUYOR 
Sultan Abdülaziz'in 1876 Mayıs'ında tahttan indi
rilmesi üzerine Veliaht Murad, meşrutiyet tarafta
rı olarak tanınması nedeniyle tahta geçirilmiş ve 
iki yaş küçük kardeşi Abdülhamid veliaht olmuş
tur.

V. Murad padişah olduktan sonra rahatsızla
nınca, ilk taht devrimini gerçekleştiren devlet 
adamları, Abdülhamid'e güvenemediklerinden 
dolayı padişahı değiştirmeyi göze alamamışlar
dır. Fakat Veliaht Abdülhamid'in, kendisiyle gö
rüşme görevi verilen Mithat Paşa ve Rüştü Pa- 
şa'ya meşrutiyeti ilan edeceği konusunda güven
ce vermesi üzerine V. Murad tahttan indirilerek 
yerine 31 Ağustos 1876 tarihinde II. Abdülhamid 
tahta çıkarılmıştır.

Veliaht Abdülhamid'in Maslak Kasrı'nda tahta 
davet edilişi anılarda şöyle anlatılır:

"Veliaht, paşaları M aslak Kasırları'nda Kasr-ı 
Hümâyûn'un üst katındaki büyük salonda kabul et
mişti. Ön ve arka cephelere üçer pencere ile bakan ve 
sağlı sollu odalara açılan bu büyük salonda, sol tarafta 
duvar kenarındaki bir koltuğun önünde ayakta dur
maktaydı. "

II. Abdülhamid, yıllar sonra Maslak Kasrı'nda o 
gün paşalarla yaptığı görüşmeyi şöyle anlatır:

"Mithad Paşa ile M ehmed Rüştü Paşa, biraderin 
hastalığı üzerine bana geldiler. İlk orada onlarla mü
laki oldum. Orada benden şekli hükümetten meşruti
yeti mi, yoksa istibdadı mı, hangisini tercih edersin 
diye sordular. Ben de cevaben, Avusturya imparatoru 
M acaristan'a gider, M acar şapkasını giyer, Macar 
olur, Avusturya'ya gelir, oralı olur. Bir gemi kaptanı
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gemiye kumanda ettiği zaman nasıl ki icab eden hale 
göre kumanda ederse, ben de kumandan mevkiine ge
lince selamet-i memleket hangi suret-i idarede olduğu
na kanaat gelirse ve hayırlı görülürse onu ihtiyar ede
rim dedim. İlaveten şunu söyliyeyim ki benim şimdiki 
kanaatim şekli olan meşrutiyettedir. Çünkü istibdat 
idarede iyi, kötü herşeyi hükümdara atfedilir, vükela 
hiçbir mesuliyet kabul etmez dedim. Bu sizin belki da
ha iyi işinize gelebilir dedim. Güldüler..."

II. Abdülhamid, tahta çıktıktan sonra Maslak 
Kasırları'ndan Dolmabahçe Sarayı'na geçti. Orada 
kendini güvenlikte hissetmeyince de iki yıl sonra, 
yeni yaptırdığı Yıldız Sarayı'na taşındı.

II. Abdülhamid'in tahta geçmesinden sonra, Yıl- 
dız'daki binalar topluluğu hükümdarlık sarayı 
haline getirildi. Yıldız sırtlarında daha önce bazı 
köşkler yaphrılmıştı. II. Abdülhamid bu bölgeyi 
sürekli oturulan bir saray olarak kullanmaya ka
rar verince, bir dizi yeni bina daha yaptırdı. Bun
ların etrafını bir de duvarla çevirtince korumalı 
bir saray görünümüyle sanki ikinci bir Topkapı 
Sarayı doğmuş oldu. Yıldız'daki binalar toplulu
ğunun sürekli oturulan bir saray durumuna geti
rilmesinin nedenlerinin temelinde, Sultan'm Dol- 
mabahçe'de kendini güvenlikte hissetmemesi ya
tıyordu. Abdülhamid'in vehmi, bir yandan Dol- 
mabahçe'nin yarı yarıya boşaltılm asına neden 
olurken, öte yandan Türk mimarlığının ufak bo
yutlu yeni saray yapıları kazanmasına, buna bağlı 
olarak Beşiktaş'ta konut ve diğer yapıların inşası
na, böylece kentin Yıldız sırtlarına doğru gelişme 
göstermesine neden oluyordu.

II. Abdülhamid zamanında yapılan yapıların 
çoğu 1880'li yılların başına rastlar. îlk yıllarda ya
pılanlarla daha sonraki yıllarda yapılan binalar, 
genellikle ayrı ayrı düşünülmüştür. Yıldız Sarayı, 
bir defada ve tek elden planlanmış bir yapı toplu
luğu olmaması, birbirinden farklı birimler oluş
turması, düzensiz bir yerleşim planına sahip ol
ması nedeniyle Topkapı Sarayı'nı andırır. Ancak 
yapılar birbiriyle bitişik değildir. Topkapı Sarayı 
Harem Dairesi yapılarının çoğundaki loşluk ve 
kapalılık Yıldız'da artık görülmeyen bir özelliktir.
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Mimari Özellikleriyle 
Maslak Kasırları

KASR-I HÜMÂYÛN
Kasrın planlanm asında arazinin eğiminden yarar
lanan bir çözüm e gidilm iştir. İki katlı olarak inşa 
edilen yapının çatı arası ve bu eğim den doğan 
bodrum  katlan vardır. Yarı kargir olarak yapılan 
kasrın birinci kata kadar olan bölümü taştan, geri 
kalanıysa ahşaptan yapılm ıştır. Ahşap m alzeme
nin getirdiği olanaklarla, geleneksel ahşap tekniği
ne uygun çözüm ler, bu küçük yapıda, Osmanlı

Kasr-t Hümâyûn'un Ytidtz 
Albümlerinden alm an bir fotoğrafı.
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mimarlığının ve süslemeciliğinin en seçkin örnek
lerini sergilerler.

Ana girişin üstünde yer alan ve görkemli sütun
lara oturan balkonla üst kat salonu, doğayla bü
tünleşmiştir. Tüm cephelerde, pencere dizilerinin 
sıklığı ve düzeni, boyutların kattan kata ölçülü bir 
biçim de dengelenm esi ve çatı pencereleriyle, 
uyumlu bir düzen sağlanmıştır.

Katlar arasındaki saçaklar silmeli ahşap kaplıdır 
ve cepheler, duvar köşelerindeki plastırlar ve ge
niş pervazlarla çevrelenmiştir. Tüm oda ve salon
ların tavan ve duvarlarında oluşturulmuş bezeme
ler, yapıya dekoratif bir zenginlik sağlamaktadır. 
Tavanlar, kalemişi natürmort ve peyzajlarla bah
çe, kır, dağ konulu resimlerle süslenmiştir.

karjı sayfadaKasr-t Hümâyûn'un 
günümüzdeki görünümü. 
üstte K a s r - (  Hümâyûn'un Ytidtz 
Albümlerinden alman fotoğrafı.
devam  eden sayfalard a K a s r - l

Hümâyûn’dan görünümler.

21

TBMM KUTUPHANESI



TBMM KUTUPHANESI



TBMM KUTUPHANESI



TBMM KUTUPHANESI



TBMM KUTUPHANESI



ü stte Ytldîz Albümlerindeki bir 
fotoğrafta Kasr-t Hümâyûn'un üst 
katm a çtkan ve Abdülhamid’in 
yapttğı söylenen merdiven. 
yanda ve karçı şay iad a Aynt merdivenin 
bugünkü görünümü.
d evam  eden say falard a K i l S f - l  Hümâyûn ÜSt 
kat salonunun Ytldtz Albümlerinden 
alman fotoğrafları ve bugünkü 
görünümü.
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ön sayfad a Kasr-t Hümâyûn'un 
odalarından çeşitli görünümler. 
üstte Ytldtz Albümlerindeki bir 
fotoğrafta Mabeyn-i Hümâyûn. 
k a ifi  say fad a Mabeyn-i Hümâyûndan 
bugünkü görünümler.

MABEYN-İ HÜMÂYÛN
Kasr-ı Hümâyûn'un kuzeybahsında yer alan küçük, 
zarif ve tek katlı, kargir bir yapıdır. Mermer basa
makla çıkılan girişin sağ ve solunda birer oda ve ar
kada büyük bir salon bulunmaktadır. Bu salon, ge
niş bir kapıyla, içinde bir kaskatın ve çok değerli 
bitki örtüsünün yer aldığı büyük bir seraya açıl
maktadır. Kasrın pencerelerini çevreleyen tuğla 
malzemeyle cephelere dekoratif bir görüntü kazan
dırılmıştır. Pencere dizilerinin sıklığı ve düzeni, 
Kasr-ı Hümâyûn'la belirgin bir bütünlük oluştur
maktadır. Basık kemerli ve kepenkli yüksek pence
reler ve giriş kısmındaki iki mermer sütunun taşıdı
ğı döküm korkuluklu balkon, cepheye özel bir ha
reket kazandırır.
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^ıie ve a ltta  M aoeytt-t Hümayütt utı
çittden görünümler.
a ış ı ve d evam  ed en  say fa lard a  Mubeyn-İ
lümâyûn Limmonluğu’ndan çeşitl
■nrünümler.

34

TBMM KUTUPHANESI



TBMM KUTUPHANESI



TBMM KUTUPHANESI



TBMM KUTUPHANESI



TBMM KUTUPHANESI



[

Mabeytt-i Hümâyûn ve 
Limonluğu'ndan görünüşler.
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ÇADIR KÖŞKÜ
Bu köşk, orm ana egem en bir noktada, Kasr-ı 
Hümâyûn'un kuzeybatısında yer alır. Altta ocaklı 
bir mekân ile üstte tek odadan oluşan, sekizgen 
planlı bir yapıdır. Üstteki odaya çift kollu, mermer 
basamaklı ve demir korkuluklu merdivenle çıkılır. 
Köşkün etrafı balkonla çevrilidir. Balkon korkuluk
ları, çatı saçakları ve direkleri, ahşap süslemeciliği
nin en güzel örneklerini sergiler.
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k a r jı  say fad a ü stle  ÇadtT KÖşkÜ'nÜtt 
Ytidtz Albümlerindeki bir 
fotoğrafı.
k a rfi say fad a a ltU  Ayni kÖşkÜn 
içinden dışarıya bakış. 
üstte ve altta Çadır Köşkü'nün 
bugünkü görünümü.
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üstte Paşalar Dairesi'nin Ytidtz 
Albümlerinden ahnmtş bir 
fotoğrafı.
altta Aym yapmtn bugünkü 
görünümü.
karşı sayfada P aşalar Dairesi'ndeki 
hamamtn tavamndan görünüm.

PAŞALAR DAİRESİ
Kasr-ı Hümâyûn'un kuzeydoğusunda yer alan Paşa
lar D airesi, setli bahçenin bir ucunda, Kasr-ı 
Hümâyûn'a paralel konumda yapılmıştır. Bu da yapı- 
mn korumaya yönelik bir niteliği olduğunu gösterir.

Mabeyn-i Hümâyûn'u tarihi su deposuna bağlayan 
bahçe duvarı. Paşalar Dairesi’yle sınır oluşturmak
tadır. Tek katlı ve kargir olarak inşa edilen yapının
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yol ve setli bahçe yönünden olmak üzere iki girişi var
dır. Ana girişin iki kanadına koridorlara açılan odalar 
yerleştirilmiştir. Yol tarafındaki girişin sağ ucunda 
külhanlı bir Türk hamamı bulunmaktadır. Hamamın 
bahçe yönünden ayrı bir girişi daha vardır. Yapı, basık 
kemerli pencere dizileriyle, cephe düzenlemesi açısın
dan Mabeyn-i Hümâyûn'la benzerlik gösterir.

M aslak Kasırları, II. Abdülhamid'ten (1876-1909) 
sonra. Sultan Reşad (1909-1918) tarahndan da il

gi görmüş, daha sonra Sultan Reşad burayı II. Abdül
hamid'in oğlu Nurettin Efendi'ye tahsis etmiştir.

Dönemin belge ve fotoğraflarından. Maslak Kasırları 
yapı grubunun, M abeyn-i H üm âyûn, K asr-ı 
Hümâyûn, Paşalar Dairesi, Çadır Köşkü, Limonluk, 
Hamam, makine mahalli, su haznesi ve havuzlardan 
oluştuğu anlaşılmaktadır.

1888, 1889, 1891, 1906, 1907 tarihlerini veren arşiv 
belgelerinden. Maslak Kasırları'nm çeşitli onarımlar 
geçirdiği saptanabilmektedir. Bu tarihler, II. Abdülha
mid'in tahtta bulunduğu (1876-1909) döneme rastla
maktadır.

Ayrıca kasrın onanım için 1306/1888'de Daire-i Celi- 
le-i Askeriye İnşaat Dairesi Reisi Ferik Abid Paşa'nm 
görevlendirildiği, yine arşiv belgelerinden öğrenil
mektedir.

Yapılacak onarımları içeren 222 no'lu belgede, Ma
beyn Dairesi ve Çadır Köşkü'nün bozulmuş kalemişle- 
ri, yağlıboya ve yaldızlı kartonpiyerlerle saçak ve bal
konlarda yapılan onarımlar, parke ve panjurların ye
nilenmesi konusunda kayıtlara rastlanmaktadır. Aynı 
belgede, su yolları, havuz ve kaskatlarda yapılacak ça
lışmalar da belirtilmektedir. Daha geç tarihli (1323- 
1324/1906-1907) bir belgedeyse Kasr-ı Hümâyûn'un 
saçaklarının ve Mabeyn-i Hümâyûn'un kiremitlerinin 
bir an önce onarılması için emir çıkarılması istenmek
tedir. Bu yazışma da Ebniye-i Seniye İdaresine, Mimar 
Kemalettin Bey ve Nerses Kalfa'ya havale edilmiştir.

Arşiv belgelerinde bulunan senet ve faturalardan, o- 
narımlar sırasında alman malzemeler (Bartın latası, 
kaynamış bezir. Amerikan nefti vs.), haftahk jurnaller
den de dört duvarcı, rençber, sıvacı, tenekeci olarak 
çalışan Anastas, Hüseyin Mehmet, San Agop, Dimitri 
gibi adlar saptanmıştır.
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Cumhuriyet Dönemi'nde 
Maslak Kasırları

C umhuriyet döneminde, I. Ordu ve Gül- 
hane Askeri Tıp Akademisi'nce yapılan 
araştırmalardan sonra kurulması düşü
nülen bir prevantoryum için. Maslak 

Kasırları en uygun yer olarak belirlenerek binalar 
ordu emrine tahsis olmuştur. Bu nedenle 1938 yı
lından başlayarak Askeri prevantoryum ve malze
me deposu olarak kullanılan Maslak Kasırları, 
1981 yılında Devlet Başkanlığı'nın emriyle Milli Sa
raylar Müdürlüğü'ne devredilmiş ve geniş çaplı 
restorasyonlarla koruma altına alınrmştır.

GÜNÜMÜZDE MASLAK KASIRLARI 
Bir ulusun kimliğini belirlemede, geçmişiyle gele
ceği arasında bağ kurmada en etkin yöntem, kuş
kusuz o ulusun tarihsel ve kültürel mirasının titiz
likle korunmasıdır. Özellikle ülkemizde, çevre ve 
kültür değerleri açısından olduğu kadar kentsel 
kimliğin açıklığa kavuşmasına neden olacak tartış
malara da çok yönlü açıklık getirecek yapılar için
de saray, köşk ve kasırlar özel bir yer almaktadır. 
Bir toplumun yüzlerce yıl içinde ne tür bir yönetim 
biçimi geliştirdiği, bunu ne gibi öğeleri kullanarak 
kentsel boyuta aktardığı, zamanla gelişen isteklere 
uygun olarak hangi noktalarda değişikliğe uğrattı
ğı, böylesi yapılarda somut biçimde sergilenme 
olanağı bulmaktadır.

İstanbul'daki saray, köşk ve kasırlar tümüyle ele 
^hnır, değişik bir yöntemle incelenirse, çevre ve 
kültür değerleri açısından yaşadığımız olumsuz
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koşullara karşın bugün de içlerinde ve çevrelerin
de yepyeni olanaklar sakladıkları görülür. Bu ya
pılar ayrıca çağdaş etkinliklerle donatılırsa, günü
müz yaşamına yeni boyutlar getirebilirler. Bu ne
denle, çok kısa bir sürede kötü koşullardaki Mas
lak Kasırları yapılar topluluğu, geleceğe dönük iş
levleri içerecek biçimde yeniden düzenlenm iş, 
dünya çocuklarının yepyeni kavramları tartışa
cakları farklı bir merkez olmasını sağlayacak bi
çimde ele alınmıştır. Girişimlerin daha başlangıç 
aşamasında elde edilen ilk sonuçlar, yerli ve ya
bancı herkesin ilgisini çekmiş bulunmaktadır. Dü
şünülen noktaya erişildiğinde. Maslak Kasırları ve 
yakın çevre, uluslararası etkinliklerle gelecek ku
şakların ürünlerini sergiledikleri, sorunlarını tar
tıştıkları, İstanbul'un kültür odaklarından biri ol
ma düzeyine ulaşacaktır.

Günümüzde Kasr-ı Hümâyûn, eldeki belge, anı 
ve eski fotoğrafların ışığında onarılmış, müze sa
ray kimliğine uygun döşenmiş, bazı mekanları 
çağdaş etkinliklere de yer verilerek. Maslak Kasır- 
ları'nın diğer yapılarıyla ilişkili kıhnmıştır.

Kasr-ı Hümâyûn'la bağlantılı olarak ele alınan 
Mabeyn-i Hümâyûn'un ilginç Limonluğu Maslak 
Kasırları'nın değişik bir başka özelliğini sergile
mektedir. Kasırların küçük fakat özelliklerle yük
lü bu yapısı, gene eldeki bilgi ve fotoğraflarla eski 
bitkilerine kavuşmuş bulunmaktadır.

Özellikli diğer iki yapıdan Çadır Köşkü ile Paşa
lar Dairesi de Maslak Kasırları'nın bütünü içinde 
yeniden değerlendirilmiş bulunmaktadır.
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