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SUNU Ş 

M 
illi Sar,ıyl.ır t),ıire 13,ı~k.ınlığı ol,ır,ık bugüne dek y,ıyınl,ıdığımız tüm kit,ıp \ ' C 

dergilerin, ycıyııı düny,ımızd,ı 19. yüzyılı konu edinen k,ıyn,ıkl.ır ar,ısında 

önemli bir yer tuttuğu in,ıncınd,ıyız. 

Konul,ırında uzm,ın olan değerli bilim Mlamları \ 'e ,ır,ı\'tırın.ıcıl,ırın k,ıtkıl,ırıyl.ı olu~

turul,ın y,ıyınl.ırıınız; yalnı/ ülke içindeki okuyucuy,ı değil y,ını~ır.ı bir pre~tij y,ıyını ol,ı

r,ık ülke dı~ınd,ı en ü~t dlı/cydeki de\·lct yöneticilerine dek ula\'nı,ıktadır. Öte y,ınd,ın 

s,ıyısı otu/a \',ır,ın çc~idiyle y.ıyınl,ırımızın dü~ünülcnin Ü/crindc bir baskı ~ayısına ula~

m,ısı ülkemi/in t,ırihscl \'l' kültürel t,ınıtımı açısından dikk,ıtc değer bir nokt,ıy.ı geldiği

ni göstermektc \ 'e ç,ılı~malarımı/ bu konud,ı önemli bir bo;;luğu doldurmaktadır. 

Elinizde tuttuğunuz f\lilli S,ır,wl,ır Yıllığı'nın bu son s,ıyı~ı d,ı, böylc~i dü:;.üncl'ler ışı

ğınd,ı olu\'turuldu. Bu s,ıyıd,ı, y.ıptıkl.ırı ç,ılı~m,ıl,ırla kültürel y.ı;;antımı/,ı ()nemli katkı

l.ırı ol,ın ünin'rsitclerimi/ \'l' bilim çenesinden değerli bilim ,ıd,ımlarının yanısır,ı; ku

ru m U lllLl/d ,ı ç,ı 1 ış,ı n \ ' e ,ıl,ı n 1 ,ı rında uzm,ı n ola n ,ı r,ı~tırnıacı ],ı rı mı/ ı n d,ı y ,ız ı ],ı rı yer ,ı 1 d ı. 

Osm,ınlı impc~r.ıtorluğu'nun son dönem yönetim nıerkL'zi o],ın Dolm,ıbahçe S,ırcıyı'nın 

tcırihsel, kültürel \ ' e mim,ırlık biçimi açısından incelendiği ,ıraştırmaların ağırlıklı ol.ır,ık 

yer ,ıldığı bu s,ıyının, bu konud,ı k.ıyn,ık sıkıntısı çeken )'L'rli \ ' e yabancı ar.ı;;tırmacı \ 'e 

okuyucu için yar,ırlı olacağı dü~üncesindcyiz. 

Ara\'tırm,ı \ 'e incelenıeiL'ri ilc bu sayımız.da yer alan değerli bilim, kültür \ 'e sanat 

.ıd,ıml.ırın,ı, yıllığın h.ızırl,ınm,ısında ç,ılış,ın tüm ,ırk,ıd,ışlarımı/.a teşekkür ediyor, yeni 

yayın \ ' l' s,ıyıl.ırd.ı bulu~mak dileğiyle saygılar sunuyoruz. 

Bilim \ 'e Değerlendirme Kurulu 
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T ASARIM VE SANA Yİ TARİHİ MiRASI OLARAK 
İSTANBUL'DAKi MiLLi SARAYLARIN ÖNEMİ 

Önder Küçükerman* 

İRİŞ: 19. yüzyıl ort,ılarında, İstanbul ' da 
başta Dolnıabahçe olmak ü;.ere, dönenıle
rinin önemli ve çok yönlü projeleri olarak 
hayata geçirilmiş olan saraylar, gerek bu
günkü durumlarıyla gerekse kuruldukları 
günden bu yana ö..-:enle korunan yapı ve 

ürünleriyle Türk tasarını \ 'e sanayi tarihinin gerçek 
mirasları olarak en büyük önemi ta ş ımaktadırlar. 

Bu önem birkaç yönden kaynaklanır. 
Birincisi, bu yapıların, Osmanlı döneminde, Batı ' deı

ki sanayi devrimi dü ş ünceleri ve ürünleri y le ilk \'e 
güçli.i karşılaşmaiMın yaşandığı yıllarda tilsarlilnnıış 
ve üretilmiş olmalarıdır. 

İkin c isi, aynı yıll<~rdcı Osmanlı Devleti'nin gelenek-

8 

sel üretim düzeninin ve silncıyi inin çok büyük bir de
ğişim geçirmesi nedeniyle, bu silray yapı l arında ilk 
kez kullanılan her tasilrım düşüncesinin ve ürünün, 
daha sonra ülkede yaratılan yeni sanayi için bir iln 
lanıda "U luslararası teknoloji ve tas<~rım show-room"u 
gibi bir model oluşturmuş bulunmasıdır. 

Üçüncüsü ise; bu saray ların yilp ımında kullanılan, 
dönemin yeni tcknolojilcrinin, ülkede ya kısa sürede 
kurulilrak ya da mevcutların yapısı değişerek bir tür 
teşvik edici okul gibi öncü rol oynamış bulunnıasıdır. 

ISO yıl boyunca, sadeec Batı'dan değil, Doğu'dan, 
Kuzey'den ve Cüney'den, kısacası dünyilnın her ye
rinden gelen bütün ycni likl cr lc ve üretim hünerleri yle 
donatılan bu saray lar, tilsarını ve sanayi tarihinin en 

MILLI SARAYlAR 
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1-2 Tarihi "Hereke Fabrika-i Hümayünu"nun Dokuma Fabrikası ile 
Hereke Köşkü 'nün 1900 yılındaki görünüşü . 1843 yılında 
kurularak geleneksel Türk dokuma ve halı sanayiine büyük 
yenilikler sunan bir okul görevi yapmış bulunan "Hereke 
Fabrika-i Hümayünu", bugün Milli Saraylar ' ın en önemli sanayi 
tarihi miraslarındandır. Bugün bir m üze-fabrika olarak üretimini 
sürdürmektedir. 

3 Sultan Mehmet Reşad ' ın 1910 yılında Ertuğrul Yalı ile "Hereke 
Fabrika-i Hümayünu"nu ziyareti. 

4 Bugün Milli Saraylar'a bağlı bulunan, tarihi "Hereke Fabrika-i 
Hümayünu"nda bir biçki-dikiş atölyesinin 1910'1u yıllardaki 
görünüşü . 

2 

5 

5 "Hereke Fabrika-i Hümayünu"nun can damarı olan akarsu, 19. 
yüzyıl sanayi kuruluşlarının en önemli enerji kaynağıydı ve Dokuma 
Fabrikası dönemin önemli bir projesi olarak hayata geçirilm iştir. 

MILLi SARAYLAR 



6 istanbul'da Yıldız Sarayı'nda kurulmuş bulunan "Çini Fabrika-i 
Hümayunu" ve çevresinde yer alan ünlü saray ve yapıları. 
Sarayın bahçesinde kurulan fabrika devletin özel koruması 
altında hayata geçirilip batıdaki sanayi devrimi ile geleneksel 
Türk kaynaklarının yeni yorumlarını yaratmış olan çok özen li 
bir kuruluştur. 

7 "Yıldız Çini Fabrika-i Hümayunu"nun 1900'1erdeki model 
atölyelerinden bir görünüş. 

B Türk çiniciliğinin ve günümüzdeki porselen sanayiinin 
gelişmesinde çok büyük bir okul rolü oynamış bulunan "Yıldız 
Çini Fabrika-i Hümayunu"nun kurulduğu yıllardaki görünümü. 

,ınlamlı, en değerli, en hacimli, en bakınılı ve en ger
çek ürünlerinin olu~turduğu dev bir kolcksivon biçi-
nıini almı~tır. · 

İ~tc bu nedenle, bugün Tlırkiye 13üyük Millet Mecli
si'ne bağlı olan Milli Sar,ıyl,ır, ta~ıdıkları olağanüstü 
maddi değerlerinin yanısıra, son 150 yılın tasarını ve 
'ianayi tarihinin en önemli mirası olarcık da çok büyük 
önem t,ı~ımaktadır. 
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STANBULDAKi SAHAYLIIIUN YIIPILDIGI 
YILLAHDII, SANAYİ VE TASAHIM BIIKI
MINDAN GENEL DUHUM 19. \ ' i.izvılııı I b,ı~lzırı, Sancıyi Denimi'nin yeni \ 'e çekici 

ürünleriyle Osmanlı De,·lcti üzerinde etkili olnıay,ı 
ba~ladığı yıllardır. Aynı yıllarda, ülkenin sanayi al,ın
la rı nda da ve ni d üzen lcnıeler ba~l,ı tıl nı ı ~tı r. 

13u geli~;ııeln, çok kalın çizgi lerle ~iiy le tanınılan,ı 
bilir: 

11'\00-11'\10 yılları ,ır,ısında Avrup,ı'd,ı nı,ıden döküm 
-.an,ıyii, torna \'l' di~ çekme nıakinaiMı, kopya tornala
rı gibi üretim teknikini bi.İyük bir lıızl,ı geli~nıi~tir. 
13unun bir uz. antısı olarak tren r,ıyı, vagon, lokomotif, 
yüksek b<ısınçlı buhar nı,ıkinesi, volt,ı pili yapılnıı~, 
,ıydınl,ıtnıada ha\ · agazı kullanılmaya b,ı~lannıı~tır. 

1 1'\20'\i yıll.ırda ise demir planya nı,ıkinesi, silah yapı
nıında kull,ınılan "kopy,ı" makinesi, kibrit bulunnıu~
tur. 

Aynı tarihlerden b,ı~l,ıycırak Osmanlı Devleti'nde 
de öncelikle askeri üretim ,ılanında yeni yat ırımlar 
b,ı~lanıı~tır. Askeri sanayi, nıaden dökümü ve i~len
llll'Sİ gel i~nı i~, Zongu ]da k ma den ki im ü rü bul un nı u~, 
13ulgaristan'daki Sonıakm· madenieri geli~tirilnıi~, 

yüksL•k fırınlar kurulnıu~, "Mekteb-i ~ larbi ye", Fesha
ne, Basnıahane, İplikhane gibi son dcreec önemli ku
rulu~l,ır hayata geçirilnıi~tir. 

MILLI SARAYLAR 
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lH2h \ ' ılımi.ı ilk ol.ırak kull,ınıl,ın fotoğraf nıakine~i 
i-.L' kı.,,ı iıir -.üre içinde ().,m,ınlı DL'\ 'kti 'nde çok (iıwnı
li bir ,ır~i, · in olu~tunılnı,Nnı -.ağlamı~tır. \H3ll'lu yıl
larda B,ıtı ' d,ı iki önemli geli~inı giirülür. "Profil " demir 
i.irl'tildi. BiiyiL'ce gelenebel nıinı,ıri de çok önemli bir 

dcği~im de b,ı~lanıı~ oldu. 
i~in ilginç y,ını lH3l yılınd,ı , i~tanbul'd,ıki "Ser Mi -

nı,ıran - ı 1\,ı-.~a " (lla~~a 13a~ Minı.ırlığı) k,ıldırılnıı~ 'e 
"1 bniyL'-i 1\,ıss,ı Müdürlüğü " kurulnıu~tur ... Ve çağ 
da~ iilçüll'rc uygun olan bir nıinı.ırlık ukulu açı\nı,ısı 
için giri~inıll'r b,ı~latılmı~tır. i\vnı yıllard,ı ba~t,ı İ/lııir 
o\nı,ık Ü/L'rL' , birçok ~ehirde, y,ıb,ıncı dillerde g,vdelcr 
\',ı, · ın\,ınnı,ıv,ı , yabancı okull,ır , po'-t,ııwlcr açılnı,ıkta
dır. Yabancı gl'/ginlcr de ülkL'nin her tar,ıfına \'ayıl -

ll 

ma ktadır. 
IH3H vılında o~nıanlı De\·lcti ilc İngiltere M<l'-inda 

invalanan ticaret ,ınla~nıası \'l' bir yıl -.onra "Tan/i 
nı,ıt"ın ilanı i'>e yepyeni bir dönemin ba~langıcı olur. 

lH.tll'lı yıllarda , o dönemin tasarını \ 'e ~anayi ,ı ç ı-.ın 
dan çok önemli fabrik,ıların kurularak, bunların yep
yeni , .e geli~nıi~ ürünlerinin hayata geçmeye b,ı~ladıgı 
görülür. Ba~t,ı Fyüp'teki "Fe-.hane", Beyko/daki "deri , 
çini , c,ım ", Hercke\icki "dokuma ve halı fabrik,ıları " 
o\m,ık Ü/crc büyüklü küçüklü birçok ~an,ıyi giri~imi o 
yıllarci.ı ~onuçlannıaktadır. 

Bu ,ırada \H.t.t vılında ha/lrbnan Fran~ı/ P,ıtent Ka
nunu , bir yıl son;·a Osın,ınlı Dc,·lcti tarafından "ihtira 
Beratı " k,ınunu o\.ır,ık kcıbuledilir. Öte yand,ın, ülkede 

MILLI SARAYLAR 
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9 

10 

14 

ilk nlifu-, -,,ıyı nı ı ( IH-t-ı) v.ıpılır "k<H.ı gi.ıııırliklcri" k,ıl

dırılır. " ll,ıni\"l' flicc.ırl,ırı"n,ı kredi H'rilir. Ba/ı ııı,ıll,ı
rın gliııırlibi.i/ ihr,ıcı gibi iiıwıııli \Tnilikk'r b.ı~l,ıtıl
ııı.ı kt,ıd ır. 

Ve hiç ku~ku-,u/, L'll iiıwıııii-,i de IH..t7} ılıııd,ı , i..,t.ın
bul'd,ı bir "'1,ın,ıyi f\ll'ktebi" ,ıçılııı.ı-,ı giri~inıinkrinin 

b.ı~latılnıı~ olııı,ı-,ıdır. lhı gcrçektl'n çok iiıwnıli bir 
,ıdınıdı. ı:,·üııkli ..t yıl -.,unr,ı IH"il yılınd,ı Londr,ı'd.ı 

"Crc,ıt 1\.hibitiun ot tlw \Vurk ot lnduc,tn· of ;\ll ;\,ıti
uıı<' (Uiu-.,l.ır,ır,ısı S,ııı.ıyi Sngic,i) ,ıçıl.ıc.ıktı. 

Bu c,crgiyL' Osnı,ınlı Dc,·leti, çuk gcni~ bir ürün ycl
p,ı/cc,ivk katılır. Bu c,ergide ilk kc/, demir\ c canı tck
nolujilnindc )'L'Ili yorunıLırıvl,ı dL'\ bo:- u tl u bir nıinı,ı
ri c,.ıloıı olan "Chrvc,t,ıll\ıl,ıcc" kuruldu. c:;c:;c:;, ı:ıc:; nıl'trc 

boyutl,ırıııd,ıki bu canılı -,,ır,ıy, 1 Lirki\'l>'dc "S ırç,ı ~,ı

r,ıv" "Sırç,ı Kii~k", " l)illur Kii~k" ui<H,ık Lin kM.ının'rdi. 
Ve diiıwnıiıı ıııinı,ıri kimliği olarak k,ıbuledilcrck hı/lı 
yaygıııl,ı~ııı.ıya b.ı~l,ındı. 

;\slınd,ı ilk kc/ londr,ı'd.ı kurul,ın bu ,·apı, dcnıir 
diiklinı -,,ın.ıviinin en vcni ürünleri ul,ın putrcl, kii~L'
lwnt, profiller\ L' ucu/l.ıy,ııı c,ınıl,ırl,ı gcrÇL'klc~tirik'bil
ıııcktl'ydi. Ve bu \'L'lli nıinı,ıri çli/Ülll '\,ın,l\'i-t,ı..,,ırıııı" 
ili~kilcrindcf.-i hı/lı y,ırı~ııı,ının b,ı~l,ıngıcını temsil d-

9-10-11-12 Dolmabahçe Sarayı'nın Saat Kulesi, geçen yüzyılın en 
hassas sanayi alanı olan saatçilik açısından önemli bir mirastır. 
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13-14 Daimabahçe Sarayı' nın dev boyutlu demir döküm kapıları , 

lamba direkleri 1850'1i yılların öneml i ağır sanayi kuruluşlanı olan 
Tophane ve Tersane'deki maden döküm usta lığının çok özel 
ürünleridir. 

14 

17 

nwkteydi. Nitekim bir yıl sonra Amerika'da demir 
konstrüksiyon! u yapıleırın üretimine başlanmıştı. 

işte bu fucıra , Osmanlı De,·leti , kendi geleneksel 
üretim sisteminin ürünleri \ 'C yeni gelişen sanayideki 
yaratıcı tasarını düşüncelerinin ulusbreırası rekabetine 
ulaşnıilk il macıyla çok büyük bir katılını sağlcımıştır. 

Aynı yıllarda Zonguldak madcn könıürü işletmeye 
,ıçılnıış , " Şirketi-i H,ıyriyc " kurulmuş, İzmir ' de yilbancı 
şirket ortaklığı ilc karayolu yapılıp pura lı olarak kulla
nıma açılmıştır. 

-1- yıl sonr<ı IH55, yılındil bu kez P.ıris ' tc "bposition 
Uni\'crsellc" açılınış \ 'e Osmanlı De\'lcti yine çok geniş 
bir şekilde bu sergiye katılmıştır. 

Sanayileşme için yoğun girişimlerin gerçekleştirildi
ği tanı bu tMihlerde ise İstanbul ' daki Dolmabahçc Sa
rayı ' nın yapımı tanıamianm<ıkt<ıydı. Osnı<ınlı Dc,·lc
ti'nin başlattığı sanayileşme hareketlerinin en Cilnlı yıl
larındil ortilya çıkan bu sarayın mimari tasarınıından , 

donatımıncı kadar her şeyin, o dönemin en yeni sanayi 
ürünleriyle gerçekleştirilmesi kadilr doğ<ıi birşey olil 
ıııa7d ı. 

1H61 yılı ilc AbdüiMiz Dönemi başlar. Ve o yıl, Os
manlı Dc\·lcti 'ndc "Cedik"lerin , "Esnaf \ ' C SanatkM Bir
liklcri "nin "sanat \'C hizmet tekeli " kaldırılır. Bu geliş
mcnin ,ınlamı şudur; yü,derce yıldan bu y<ın<ı İmp<ıra
torluğun en uç noktalarınd<ıki üretimi bile kalite, tas,ı
rını , fiyat dengeleri bakımınd<ın titizlikle yönlcndirebi
lcn \'C dcnctlcycbilcn sistem artık yoktur. Bu hiç kuş
kusuz s<ınayileşme hareketi içinde çok önemli sonuç
lar , ·erecek bir karardı. Am<ı ne kadar ilginçtir ki , ge
nci olcırak "S,ınayi De\Tinıi " nin koşullarına uyum y<ıp
masının koi<ıy oim<ıdığına kM<ır \'erilen bu eski Gedik 
sisteminin en başarılı ürünleri ise, aynı tMihlerdc A\·
rupa'da açılan ulusiMM<ısı sanayi fu<ırlarında nı<ıdai
yalar almaktaydı. 

Ülkede s,ınayinin geliştirilmesi yönünden başlatılan 
bütün bu girişimler ar<ısında , 1862 yılında İngiltere ' de 
açılan fucırın hemen bir yıl <ırkasından , bu ke;: ist<ın 
bul 'da ilk büyük sanayi sergisi açılmıştır. "Sergi-i 
Umumi-i Osnıani " . Sultanahmet meydanında bu 
amaçla düzenlenmiş olan ilk s,ınayi sergimizin, pr,ıtik 
sonuçlcırından birisi, ülkede ilk kez, Niş, Ruscuk, Sof
ya, Selanik, Şam ' daki "Sanayi Mektcpleri"nin açılması 
olmuştur. Ayrıca " Islah-ı Sanayi Komisyonu" kurul
muş \·e bunun uzantısı oiar<ık ilk şirketler ortaya çık
nıay,ı başlcınııştır. Aynı yıllarda ilk posta pulu basıl
mış, imparatorluk sınırları içinde yabancılara mülk sa 
hibi olma hakkını t<ınıyan kanun kclbul edilmiştir. 

1H67 yılının en önemli obyiarından birisi , Sultan 
Abdülaziz'in -1-7 gün süren Avrup<ı gczisi olmuştur. 
Çünkü bu gczinin ilk durağı " IH67 Paris Uluslar<ırası 
Sergisi"dir. Ve bu serginin şeref konuğu olan Osmanlı 
Hüklimdarı , Frans11: imparatoru III. N,ıpolyon\ın Ö7el 
da\·cti nedeniyle bu ge/iye çıkmıştır. 1R67 Paris Sergisi 
6H7.000 nı=' . lik bir alanı kaplanıaktaydı. 20.000 kişilik , 

I.J-.000 metrekarelik salonundil orkcstranın çaldığı "Os
manlı Marşı" ilc başlayan törende bütün i\nupa hanc
danı bulunmaktaydı. Bu törende Türkiye 'den çok ge
niş bir katılını olmuş \ ' C bu büyük san<ıyi gösterisi bü-
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tün yetkili ve ilgilileri derinden etkilemişti. 
Aynı gezinin devamı olarak İngiltere'ye gidilmiştir 

Kraliçe Victoria tmafından çok özel ilgiyle karşılanan 
ve titizlikle ağırlanan Abdü laziz ve ekibi, en önemli 
sanayi tesislerini ayrıntılı olarak ineelemişlerdir Daha 
sonra ayrı ağırlamalada Liege, Koblcnz, Viyana, Peş te, 

Vidin üzerinden 47 gün lük gezi tamam lanarak İstan
bul'a dönülmüştür 

Bu gezi, Batı sanayiinin gerçek boyutlarının en yet
kili kişiler tarafından doğrudan görü lmesi açısından 
çok önemli olmuş ve etkileri kısa sürede görü lmeye 
başlamıştır. İşte bu ortam içinde 1869 yılında Beylerbe
y i Sarayı'nın yapımı tamamlanır 

Aynı yıllarda "Metre" ölçü birimi o lur, İ zmir-Ayd ı n, 
Haydarpaşa-İzmit Trenyolu Şirket l er i , Havagazı Şirke
ti, Osmanlı Bankası kuru lur. "Posta ve Telgraf Nezare-

15 

18 

15-16 Daimabahçe Sarayı Koleksiyonu içinde, Avrupa'daki Sanayi 
Devrimi 'nin 1850'1i yıllardaki rekabetini sergileyen dev boyutlu 
maden döküm eserlerden iki örnek. 

MILLI SARAYLAR 
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17 Dolmabahçe Sarayı içinde tasarlanmış olan çok karmaşık 
merdivenler, gerçekte 1850'1i yılların Türk maden döküm ve 
Avrupa cam işleme sanayiinin desteğinde üretilebilmiş ve 
anlam kazanabilmiştir . 

18 Milli Saraylar Koleksiyonu içinde bulunan ve birçok ülkenin özel 
armağanları olan eserler, değeri ölçülemeyecek bir sanayi tarihi 
koleksiyonu olarak önem taşımaktadırlar. 

17 

19 

ti", "istanbul Tüneli", 'Tranway", Türkçe işaretlerle 
telgrafın kullanımı başlar. 1871 yılında "Alamet-i 
Farika Nizamnamesi" kabul edilir. 

1873 yılında "Weltausstel\ung Wien" (Viyana Dünya 
Sergisi'ne) katılan Osmanlı Devleti, sergi nedeniyle 
"Elbise-i Osmaniye" (Osmanlı Giyisileri) kitabını, bir
kaç yıl sonra kurulacak "Sanayi-i Nefise Mekteb-i Ali
si"ne müdür olarak atanan Osman Hamdi Bey'e hazır 
muafiyeti sağlanır. Bir yıl sonra yine Londra'daki ser
giye katılınır. 

1876 yılında II. Abdülhaınid Dönemi başlar. Aynı 
yıl alınan önemli bir karar, "Anadolu'da bağımsız ve 
milli bir sanayi yaratılması için sanayi mekteblerinin 
teşviki " dir. İki yıl sonra yine Paris 'te "Exposition Uni
verselle" vardır. 

Bu girişimler arasında belki de en ilginçlerinden bi
risi 1883 yılında "Sa nayi-i Nefise Mekteb-i Allsi"nin 
kurulmasıdır. Çünkü bu "en yüksek düzeydeki " oku
lun görevlerinden birisi, ülkedeki geleneklerin çağdaş 
anlaınd,ı sanat ve sanayi düşüncelerinin ışığında geliş
tirilmesi idi . Aslında mimarlık ve resim alanında bir 
akademi kurma kararı 1877 yılında onaylanmıştı. Bu 
doğruydu . Çünkü artık ülkedeki yeni sanayi hareket
lerinin, kuruluşlarının ürünleri için tasarım sorununu 
çözme zamanı gelmişti ... Sanayi desteğinde içiyle dı
şıyla gelişen yepyeni bir mimari , dekorasyon ile sanat 
ürünleri, sanayi ürünleri için gereken yaratıcı kadro 
ülkede, Gedik sisteminin kapzıtılmasından sonra yeni 
baştan yarzıtılmalıydı. Bu yeni okulda yabancı ve Türk 
hocalarla öğrenim başladı. Aynı yıl "Sınayi hakların 
korunınası için Paris Sözleşmesi"nin imzalanınış olma
sı da anlamlıdır. Çünkü o yıllarda İstanbul'da yeni bir 
mimari kompleks olan Yıldız Sarzıyı kurulmaktaydı. 
Ve bu szıray ilc birlikte o dönemin sanayi ürünlerinin 
en yeni ve ileri ürünlerinin ülkeye girip gelişmesi bü
yük bir yoğunlukta desteklenmektcydi. Aynı tarihler
de Daimabahçe Sarayı'nda ise ilk "Meclisi-i Mebusan" 
oluşturulınaktayd ı. 

işte bugün TBMM Milli Saraylar tarafından titizlikle 
korunan bu saray, köşk ve kasırlar yapıları, mimarile
ri, iç mekanları, barındırdıkları sanat ve sanayi ürünle
rinin büyük bir çoğunluğu, 150 yıldan bugüne "sana
yi-tasarım" ilişkilerinin ve yarışının bugüne kadar bü
yük bir özenle korunarak gelebilen gerçek izleri olarak 
çok büyük önem taşımaktadır. 

Bu çok önemli sarayların ve ürünlerinin ülkede sa
nayileşme hareketinin birer öncü modeli olmak üzere 
ortaya çıkarılmış olm.aları açısından dikkatle izlenmesi 
ve değerlendirilmesi ile, Osmanlı döneminden günü
müze kadar yaşanan tasarımdaki yorumlar ve yarış
maların önemli ipuçları ortaya çıkarılabilir. 

M 
İLLİ SARAYLARIN SANAYİ TARİHİ 
MiRASI OLARAK ÖNCÜ ROLÜ VE 
ÖNEMİ Yukarıda belirtilen düşün
celerin ışığında, Milli Saraylar'a yeni

den bakılacak olursa, bu eserlerin hem uluslararası 
hem de Türk sanayi tarihi mirası açısından taşıdıkları 
büyük önem bir kez daha görülebilir. 

MILLI SARAYLAR 
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19 Daimabahçe Sarayı ' ndaki Kristal Merdiven. Cam teknolojisinin 19. yüzyıldaki uygulamaları arasında önemli bir örnek olan bu merdiven, 
gerek genel mekanı gerekse bu mekanın cam ve aydınlatma açısından çok etkili bir tasarımıdır . 

20 Kristal Merdiven 'in cam tasarımının teknik çizimi : 1. Ahşap taban, 2. Kesme cam alt başlık , 3. Kesme cam alt ayak, 
4. Derin kesme cam orta parça, 5. Kesme cam üst ayak, 6. Kesme üst başlık , 7. Üst ahşap başlık , 8. Ahşap trabzan, 

9. Alt ve üst kesme cam başlığın plan görünüşü , 1 O. Orta parçanın plan-kesiti , 11 . Cam parçaları birleştiren ve genel sistemi taşıyan ana mil , 
12. Ana mil üzerinde cam parçaları tek tek taşıyan ayar parçaları. 

20 
MILLI SARAYLAR 
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21-22 Daimabahçe Sarayı Koleksiyonu'nda bulunan, Rus yapımı 
olan 120 cm. yüksekliğindeki taş eser, 19. yüzyılın taş işleme ve 
pariatma sanayiinin hassasiyet sınırlarını açıkça gösteren en 
çarpıcı bir tasarım mirasıdır. 

Bir örnek olarak Daimabahçe Sarayı incelenecek 
olursa, bu kompleksin ortaya çıkarılmasında herşey
den önce genel bir tasarım, yönetim, uygulama siste
nıinin tam olarak kurulmuş bulunduğu hemen anlaşı
lır. Bunun parc:ılelinde, mimari açıdan belirli hedeflere 
yönelen düşünce ve tasarım standartları uygulanmış 
bulunduğu için bu büyük yapı sistemi, bugün için bile 
kısa sayılabilecek 7 yılda taınanılanabilmiştir. 

Üstelik böyle kısa bir süre içinde, o güne kadar ya
pılmış bulunan en büyük boyutlu ve karmaşık fonksi
yonlu ınekanlar, dönemin en ileri sanayi düşüncesi ve 
ürünlerinin desteğiyle çözünılennıiştir. İlk döküm de
mir ve standart profillerden başlayan bir dizi yeni tek
noloji kullanılmıştır. Böyle çok büyük açıklıklar, hafif 
konstrüksiyon sistemleriy le aşı la bilmişti r. 

1851 yılında İngiltere 'de ilk kez olağanüstü büyük
lükteki demir ve canı mimari yapıları herkesi şaşırtır
ken, Daimabahçe Sarayı'nda da Türkiye'nin ilk demir 
konstrüksiyonlu canılı mekanları kurulnıaktaydı. Ba
tı'da gelişen düz canı sanayiinin en büyük boyutlu uy
gu lama l arı, ahşap dağrama üretimindeki en gelişmiş 
örneklerle çözünılennıekteydi. 

Bugünkü değerlendi rnıelerle , böyle kısa bir süre 
içinde tamamlanmış bulunan bir mimari kompleksin 
hayata geçirilmesinde, ilk anda gözle görülemeyen, 
ama dikkatle izlendiği zaman, gerçekte çok karınaşık 
ve ayrıntılı bir organizasyonun varlığı görülmektedir. 

Milli Saraylar'da, mimari yeniliklerin yanısıra, Sana-

MILLI SARAYLAR 
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27 

26 

23-24-25-26 Milli Saraylar'da bulunan ve 1850'1i yılların ilginç 
tasarımları olan şöminelerin en karmaşık ve çok çeşitli örnekleri , 
bu konuda neredeyse sanayi tarihi mirası kataloğu gibi kendi 
başlarına eşsiz bir koleksiyondur. Bu şöminelerin yüksek verimli 
ısıtma sistemleri , kesme kristal yansılıcı yüzeyleri , emaye, 
porselen, cam kullanılarak özenle üretilmiş dekorasyonu, 
19. yüzyıl Batı Sanayiinin yüksek teknolojilerini bir bütün olarak 
gösteren en önemli mirastır. 

27 Milli Saraylar'da bulunan çok sayıdaki ısıtma araçları , 

başlıbaşı na, geçen yüzyılın bir sanayi tarihi mirası 
koleksiyonudur. 

28-29 Dolmabahçe Sarayı ' nın irili ufaklı 350'ye varan mekanının 
ısıtılmasını sağlayan tarihi kalorifer sisteminin dev boyutlu 
kazan ı , olağanüstü özen li radyatörleri ve diğer donatımı 
19. yüzyılın ısıtma sanayiinin bütünüyle günümüze ulaşabilmiş 
önemli ve canlı bir mirasıdır. 

30 Milli Saraylar ' ın dev boyutlu pencere sistemleri ve 1850'1i 
yıllarda batıdaki cam ve ahşap sanayiinin en yeni ve çarpıcı 
ürünleriydi. Bu yeni sistemlerle birlikte ülkede de bu yönde 
üretim başlatılmıştır . 

MILLI SARAYLAR 



28 

yi Denimi'nin ilk uyguliımalzırı dzı ülkeye bu yapıla
rın donzıtımı biçiminde girmiştir. Mumdan, gaza, ha
, · ,ıgazına, elektriğe geçişin en çarpıcı ürünleri bu me
kanl.ırda canlı olarak scrgilcnnıcktedir. Üstelik de dö
nemlerinde dünyanın en gelişmi~ tasarımları \ 'C ürün
leri, bu özel mimari mekanlar için özel olarak yorum
lannıış, uygulanmı~ \ ' C bu özellikleri titizlikle koruna
rak gününıli/c kadar gclcbilnıiştir. 

Genel olarak ısıtma, havalandırma sistemlerinin en 
karnıaşık ve büyük hacinıli ilk uygulanıaları bu me
kanl,ırda hayata gcçirilmişti. Ca7hanesiylc, Hamidiye 
;:ırhlı:-,ının yedek makinesiyle çalışan buharlı ısıtma 
sistemiyle, ülkemizde manga] \'C sobadan, gelişmiş 
sistemlere geçişi gösteren sanayi ve tasarım tarihinin 
en ilginç örnekleri aynı mekanlar içinde yanyana iz
lcncbilnıcktcdir. Çok sayıdaki salon ve odalarda bulu
nan gelişmiş \ ' C karnıaşık yapılı şöminelcr, bu konuda
ki sanayi üreınierinin evrimini canlı olarak gösteren 
başlıbaşına bir koleksiyon değerindedir. 

Milli Sarayların, sanayi tarihi mirası olarak en 
önemli yönlerinden birisi de, ülkedeki iç mimarlık dü
şüncesine ve geleneğine geçirdiği değişimin, çeşitli 
denelerinin en seçme ürünlerine sahip bulunnıasıdır. 
Bu yönüyle sed ir geleneğinden, iskcnıle , masa ilc baş
layan ve en karmaşık örneklere ulaşan bir mobilya ge
leneğinin sadece Batı'dan değil, dünyanın dört bir yö-

30 n ünden gelen \ 'C birbirleriyle kıyasıya rekabet eden en 

27 
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31 Daimabahçe Sarayı'nın en büyük mekanı olan Muayede Salonu, çarpıcı mimari tasarımıyla inşa edilmiş 1850'1i yılların 
sanayi yenilikleriyle donatılmıştır . Ortada asılı bulunan dev boyutlu avize de, gerek kubbeyle bağlantıları gerek madeni taşıyıcı sistemi, 

camları ve aydınlatma düzenleriyle tek başına 19. yüzyılın sanayi düşüncesinin çok önemli ve özel bir mirasıdır . 

32 Daimabahçe Sarayı'ndaki , dev boyutlu çatı örtüleri 19. yüzyılın Batı ' daki yeni cam ve maden sanayiinin ülkemizdeki ilk ürünleridir. 
33-34 Daimabahçe Sarayı Hünkar Hamarnı ' nın iki kubbesi geleneksel tasarımıyla 19. yüzyıl maden döküm ve cam sanayiinin 

en çarpıcı örneklerini yarıştırıyor gibidir. 

33 

3! 29 
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35-36-37-38 Dolmabahçe Sarayı ' ndaki Cam lı Köşk, gerek 
konstrüksiyonu gerek içindeki aydınlatma araçlarıyla , kristal 
piyanosuyla , adeta 19. yüzyıl cam sanayiin in en ileri 
kuruluşlarının yarışma alanı gibidir ve bu yönüyle çok özel bir 
sanayi tarihi mirasıdır . 

35 

30 
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39-40-41 Daimabahçe Sarayı ' nın pek çok mekanı19. yüzyıl cam 
sanayiinin en ileri olanaklarıyla donatılmıştır ve bu özelliğiyle 
düz cam, aydınlatma araçları yönünden çok önemli bir mirasa 
sahiptir. 

32 

seçme ürün leri yle o l u şan ve kc nd i başına bir an la ında 
mobilya sanayiinin tarihini gösteren çok ö;.el bir ko
leksi yon d ur. 

Milli S<~raylar'daki iç mimarlık uygulaınaları yoluy
la duvar, tavan kaplanıaları, resimleri, işleıncieri de 
gerçekte dönemin yeni gelişen sanayi ürünlerinin sa
natçılar eliy le yorumlanarak yaratılmı ş l.irünleridir. 
Birçok duvar ve tavan yüzeylerinin düzenlenmesi , alç ı 

döküm hazır bileşen ler le kuru lan değişi k m eka n çö
zümleri de bLL yöndeki sanayi değişimini sergileyen il
ginç bir koleksiyon değerindedir. 

Sanay i Devrimi döneminde en çarpıcı gelişıncieri 
y<ış<ınıış ol<ın c<ım sanayin in etki li ürünleri bugün 
Milli S<ır<ıylar'd<ıki uygulaınalarda eksiksiz biçimde iz
lenebilir. En basit bir c<ıın daın<ıc<ın<ıdan düny<ının en 
karmaşık avizcsinc, öze l yapım c<ım piy;ınod<ın, cam 
iskemiesine kadar hemen hemen en çarpıcı örnek ler 

MILLI SAR AYLAR 
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42 Dolmabahçe Sarayın ' da karşılaşılan renkli ışık demetleri, 
19. yüzyıl cam sanayiinin kristal avizelerin in, karanlık 
mekaniara bir armağanıdır. Çünkü cam sanayiinin 1850'1i 
yıllardaki kesme tekniğindeki gelişimlerinin bir sonucu da bu 

40 yöndeki yeni buluşları ve yorumları desteklemekteydi. 

33 
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43 Milli Saraylar'daki tarihi telefonlar, bu konuda ülkedeki 
yeniliklerin önemli bir koleksiyonunu oluşturmaktadırlar. 

44 Milli Saraylar ' ın her köşesi , çeşitli tarihlerden yeni sanayi 
ürünleriyle doludur. Daimabahçe Sarayı ' nda bulunan 
top maketi buna bir örnektir. 

45 Daimabahçe Sarayı ' nda, lokomotif biçim li termometre ve 
barometre. 

44 
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46-47-48-49 Milli Saraylar'a geçen 
yüzyılda hem Batı ' dan gelen hem 
de ülkede üretilmiş olan çok 
sayıdaki saatler, bu hassas 
sanayinin birbiriyle rekabet eden 
en seçme eserlerinin oluşturduğu 
bir sanayi tarihi mirasıdır. 

48 



50 Dolmabahçe Sarayı ' nda 195x125 cm. boyutlarındaki bu tablo, 
tuvalinden çerçevesine kadar döneminin yen i teknolojilerinin 
desteğ i nde hayata geç i rileb i lmişt i r . 

51-52 Dolmabahçe Sarayı Koleksiyonu'nda bulunan ve çok küçük 
renkli taş ların biraraya gelmesiyle yapı l mış olan bu mozaik tablo 
gerçekte teknoloji destekli ve çok idd i alı bir üründür. 

bu saraylarımı;:da sessizce durmaktadır. Üstelik bu bi
naların yapıldığı tarihlerde, istanbul'da, hem de Ah
met Fethi Pa~a tarafından kurulmuş bulunan cam fab
rikasının ürünlerinden tck bir örneğin bile bu koleksi
yonun içinde bulunmaması, bu sarayların teknoloji 
transferi yönündeki rolünü açıkça göstermektedir. Bu 
durum tasarım gerçeği ilc değcrlcndirilirsc, ulus
lararası ölçekte yarışabilecek bütün ürünlerin bir araya 
getirildiği bir tür sanayi sergisi rolü daha açık olarak 
görülebilir. 

50 

38 

S 
ONUÇ Mi ll i Saraylar'ın yukarıda çok kalın 
çizgilerle tanımlanan özell ik leri nedeniyle, Ba
tı ve Türk Sanayi tarihi mirasının özel bir ko
leksiyonu o larak geleecktc büyük bir önem 

kazanocağı kesin bir gerçektir. 
Bu yönde gerçekleştirilecek projelerle, bir kısm ı bu

gün Milli Saraylar' ı n depo ve orşivlerindc özenle ko
runmakta bulunan çok say ı dil ürünün bomboşkil bir 
oçıdon scrgilenmesiylc yepyeni koleksiyon lilr gün ı ş ı 
ğı no çı ka rılobilccekti r. 

Dünyonın birçok sanoyi müzesinde bulunilmoyacok 
kadM özel sanayi ürünlerine sahip bulunan Milli So
roylar'doki en ki.içük örnekler bile, Silnoyi tarihi miril
sının ilginç kesitlerini ve btmonlarını açıklayabilecek
tir. Üstelik yokın tilrihte Yıldız ve J-lcrckc Fobrika l arı
na do sahip olan Mi ll i SMoyiM' ı n bu iki tarihi kurulu
şu rnüze-fobrika olarilk çalıştırarak çok ilginç bir mira
sı korumuş olacaktır. 

Bütün bunlar gerçekleştiri l diğinde, ülkemizde yeni 
yeni ilgi duyulmayil ba~li1ni1n sanayi tilrihi alon ı nda, 

Milli Soraylar'ın gerçek i.iri.inleriylc çok özel bir ko
numda bulunacoğına ve u l us l ari1ri1S ı ortilmın büyük il
gi duyacoğı bir müz.clcr sistemi özelliğine ulaşocilğına 
inanıyorum. 
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DOLMABAHÇE SARA YI'NDA BiR TEKNOLOJi URÜNÜ 
A YDINLA TMA ARAÇLARI 

Güller Karahüseyin * 

ARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE AYDINLAY
MA VE DOLMABAHÇE SARA YI Varol
duğu gl"ınden bu yana, insanoğlunun te
mel sorunlarından biri de ya:;;adığı meka
nı aydınlatma olmuş, bu sorunun çözümü 
için geliştirilen araçlar insanlığın hizmeti

ne sunulduğu gibi uygarlığın gelişmesindeki göster
geler olarak da değerlendirilmişlerdir. 

Genel olarak incelendiğinde, sorunun tarih öncesi 
çağlarda başladığı ve zamanın koşullarına göre çö
zümlere gidildiği görülmektedir. Nitekim o dönemler
de, ocak alevi ışığından, sacayaklar Ü/erine yerleştiri
len korlardan, elde taşınan meşalelerden ve yağ kan
dillerinden yararlanılmıştır. Roma Dönemi'nde ise 
klasik dönemde mumlar, ardından taşınabilir fenerler 
yaygınlaşmıştır. Ortaçağ ve Rönesans boyunca bu 
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yöntemlerde köklü bir değişimin olmadığı, önceki dö
nemlerde kullanılan yöntemlerin kimi yerel farklılık
larla sürdürüldüğü gözlenmektedir. Ancak Röne
sans'ın kendine özgü niteliğini oluşturan araştırmacı 
anlayış sonraları uygulanacak olan pekçok bilimsel ye
niliği n temellerinin atıldığı bir dönem olm u ş, bu na 
bağlı olarak geliştirilecek olan bilimsel yöntemler 18. 
ve 19. yüzyıllarda uygulama alanı bulmuştur. 18. yüz
yılın ikinci yarısında başlayan Sanayi Devrimi, insan
oğlunun gündelik yaşamında da yeniliklere yol açacak 
sonuçlar doğurmuştur. 13u dönemde; J\vrupa'da kü
çük kapalı pazarlar, yerlerini büyük sanayilcrin, tek
nolojinin temelini oluşturacak girişimiere bırakmış ve 
tüm dünyanın gündelik yaşamında ve uzun süreli 
projelerinde etkisin i göster m iştir. N i teki m konu nı uz u 
oluşturan, insanoğlunun yaşadığı mekanı aydınlatma 
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ihtiyacı bu yıllarda yeni bir sonuca ulaşmıştır. Özellik
le İngiltere'de 1805 yılı aydınlatmil olilyının o güne 
dek görülmeyen bir biçimde çözümlcndiği bir yıl ola
r,ık karşınıız,ı çıkmaktadır. Ha, · agazı ilc aydınlatma
nın ilk uygulanıilsı İngiltere'deki Silnilyi kuruluşların
dil gerçeklcşm iştir. 

Biltıd,ı bu gelişmeler yaşanırken, Osnıilnlı İmpMa
torluğu'nda da U\lc Devri (1718-1730) ilc başlayiln ye
nilikler \ ' C batılıbşmil hareketleri, Tan7inı,ıt Ferma
nı ' nın ilan edilmesiyle resmi bir ilnlcını k<uanmış \ ' C 

Avrupa'dil"i pek çok bilimsel yenilik \'e teknolojik ge
lişme imparatorlukta uygulilma alanı bulmuştur. 19. 
yüzyıldaki gelişnıclcrin, nıck5nların ilydınlatılması 

konusuna dayansıdığı \ ' C yönetime ,ıit Silray gibi ya
pıların da tıpkı A\Tupa'dil olduğu gibi hil\ 'agazı sistc
mi ilc aydınliltıldığı görülmektedir. 

Osmilnlı İmpariltorluğu'ndil anıtsal nıimarlığın, Sil
r,ıy nıimarlığın,ı yöneldiği 19. yüzyılda yapılilll binalil
rın en büyük ve en nıuhteşemi oliln Do! milbahçe Silra
yı'ndil aydınlatnıil sorununun yubrıda sözedildiği gi
bi ilk aşamada havagilzı ilc çözümlendiği bilinmekte
dir. Sultiln Abdülmccid (1839-1861) 1850'li yıllardil 
Dolnıabilhçc Sarayı'nı yaptınrken sarayın ısıtıtması \ ' C 

ışıklilndırılm,ısı için bir de gilzhônc yapılnıilsını lü
zumlu görmüş, bu ,ınıilçlil Dolmabahçe Gnh5nesi yil
pılmıştır. Bu ga,dı5ncden elde edilen hilvilgilzı uzun 
yıllilr sarilyın aydınlatılnıasında kullanılmıştır. Dolma
b,ıhçe Ga,dıc1ncsi, yapımından H. 1290 M. 1873 yılına 
k<ıd<ır Hilzine-i Hassa-i Ş,'ıh5nc tilrilfından idare edil
miştir. Bu t<ırihtc idaresi Şehremaneti (Bcledive)'ne 
devred i 1 nıistir 1 

-' . 
Bcylcrbeyi Sarayı'nın inşilsındiln sonril Kuzgun-

cuk'ci<ı ikinci bir gil~:hanc yapıldığı dil bilinmcktediı..:o . 
Sarilylilrımınn ısıtılmilsı ve ışıklilndırılması için gerek
li görülerek yaptırılan bu gazh<'ınc y,ıpılilrınd,ın Dol
nıabahçe'dc yer alanı, günümüzde tarihi bir yilpı olil
rak varlığını sürdürmektedir. 

Ne var ki 19. yüzyıl bilimsel devrimierin bir zincirin 
halbl<ırı gibi ,ırdı ardına geldiği ve hayata geçtiği bir 
dönemdir. Kısa zamilndil havagazı ilc aydınlatınil ye
rini elektrik denen o sihirli enerjiye bırakmıştır. Bu 
köklü değişimin biltılılilşmayı sürdüren Osmanlı İnı
paril torl uğu 'ndaki teknoloji k ortilm ı da değişti rmesi 
k<ıçınılına1: olacaktır. Nitekim Dolmabilhçe Sarayı'nda 
havagazı ilc aydınlatmadan clcktriğc geçiş Sultan 
Mchmed Rcşild'ın tilhta çıkmasıyla Saray'da başlayan 
onilrım ve yenileme hareketi ilc birlikte gerçekleşmiş
tir. H. 1328 M. 1910 tarihli bir mukavcleııc1mc ile İstan
bul'un Rumeli cihctindc bulunan daireler \'e çevresi
nin elektrik ile aydınlatılnıası imtiyazının Gans Ano
nim Şirketi'ne verildiği bilinmektedir' . Böylece Dolma
bilhçe SMilyı'ndil dilha önce havilga~:ı sistemine uygun 
Olilrilk işlevlerini sürdüren ilydınlatnıil clcm,ınları 

clcktriğc geçişle birlikte yeni bir aniilm ve biçim kil
Zilnmışlardır. Pek çok ilvizc, Şilmdan, paraçol \'e apiik
ler elektrik sistemine uyarlandığı gibi, plafoniyerlcr \'C 

Hcırcnı'dc Cilriyclcr olMilk bilinen bölümde yer aliln 
tavan ilskılarının birçoğu da orijinilli elektrikli olilrak 
ta kıl m ış b rd ır. 
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OLMABAHÇE SARA YI'NDAKİ AYDIN
LATMA ELEMANLARININ MALZEME
LERiNE GÖRE GENEL GRUPLAMASI D Dolmilbilhçe Sarilyı'nın iç düzenlemesinde 

di"kilti çeken eşyalar arasında önemli bir grubu oluş
turan ilydınliltnıa elemanlarını tümü kristalden avizc 
\ ' C Şilmdilnlilr, kristill clcnıanlarla süslenmiş bronz avi
zeler ve gümüş, pirinç, bronz avizeler, tavan askıları, 

1960'1arda inönü Stadyumu'nun genişletilmesi sırasında bir 
bölümü yıktırılan Gazhane'nin günümüzdeki görünümü. 

2 Medhal Salon'da kristal sütun şamdan. 
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3 Bronz ve kristalin birarada kullanıldığı avizelere bir örnek. 

şamdanlar, paraçollar, aplikler \ 'e fenerler şeklinde 
gruplayabi li ri;:. 

Devlet işlerinin de yürütüldüğü Mabcyn Bölü 
mü 'nde kristal avi;:e ve şamdanlar yoğun olarak yer 
almaktadır. Dolmabahçe Sarayı'nın giriş mekanı olan 
Medhal Salon ve işlevsel açıdan önem taşıyan diğer 
büyük sulonlur büyük boyutlu, tumarnı kristal avi;:e
lcrle ve salonların dört köşesinde aydınlatmayı destek-
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il'yen sütun şamcLınlarla donatılmıştır. Kristal Merdi
vcn Üst Kat Salonu, Süfera Salonu , Zülvccheyn Sulonu 
ve Muaycde Salonu sarayın dışa dönük rnektınlarıdır 
ve çok değerli hatta eşsiz avizeleric aydınlatılmış \ 'e 
süslcnmişlcrdir. M,ıbeyn Böll.iml.i'ndeki diğer oda ve 
salonlarda dil mekcınların büyüklüklerine ve işlevleri
ne göre irili ufaklı pekçok kristill <ıvizc yer ulın<ıkt<ıdır. 

Çinili S,ılon avizesinde olduğu gibi bir kısım avi-
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4 Cariyeler Dairesi 'nde; madeni asma yapraklarıyla birlikte 
tasarlanıp renkli camlardan oluşturulmuş üzüm salkımlarıyla 
süslenmiş bir avize. 

5 Cariyeler Dairesi'nde; kaidesi hayvan heykelcikleriyle süslenmiş 
bronz şamdan. 

6 Dolmabahçe Sarayı , Harem Binek Salon 'da şamdan . 

4 
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7 

7 Aynı şamdanın kaidesinde madalyon içinde Osmanlıca yazı "Tamirhane-i Hümayun Mamulatı1324. " 
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8 Harem Binek Salonu'nda gümüş şamdan. 
9 Şamdanın kaidesinde Osmanlıca yaz ı "ismetlü Pertevn iyal 

Valide Sultan Aliyetüşşan Hazretleri 1287." 

zelerde ise bronz ve kristal bir arada kullanılmıştır. 
Cövdcyi ve k olla rı oluşturan bronz aksam kristal clc
man larla zcnginlcşt i rilmiştir. 

Madeni tavan askı l arına ise sarayın Harem Dairc
si 'nde s ı ki ı k la rastla nmak ta , oda lar, ho ller ve koridor
larda yoğun olarak bulunmaktadır l ar. Herbiri dönc
min süslcme unsurlarını kendilerinde toplayan ilgi çe
kici örneklerdir. Tavan ask ıl arı içinde Harem Cariye
ler'de yer a lan sarı , yeşil, pembe renklerde üzüm sal-

8 

9 
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kımlarıyla bezenmiş olanlar diğerlerinden farklı özel
likleriyle dikkati çekmektedirler. 

Büyük salonlarda dörderli takımlar halinde bulu
nan gümüş ve bronz şamdanlar da süslemcleri \ ' C va
pıl arıyla göz doldururlar. Selamlık'da Küçük Binek Sa
lonu ve Harem'de 189 Salon 'da görülen altın varaklı 
bronz şamdanların kaideleri arslan, boğa, bizon, züra
fa ve gergedan gibi hayvan heykelcikleriyle süslüdür. 
Ka ideden mumluklara geçiş bölünıünde kuş figürleri
n in de yer aldığı şamdanlar hi lal şeklinde tepelikle son 
bulur. Harem Binek Salonu'nda kara tarafında iki kö
şede yer a lan şamdanlar ise yerli zevkin ürünü olarak 
ayrı bir önem taşırlar. Ayak l arın birbirine bağlandığı 
kısımda Osınanlıca "Taınirhane-i Hüınayun MaınLılatı 

1324" yazısı, bir mada lyon oluş turmaktadır. 

Masa ve konsollar üzerinde görülen gümüş ve 
bronz şanıdanlara da sarayın tüm mekanlarında rast
lamak mümkündür. Son derece değerli porselen \ 'azo 
şamdanlar ve gaz lambaları da dönenıin zevkini yansı
ta n diğe r dekoratif aydın l atma objelcridir. Harem Bi
nek Salonu'nda masa üzerindeki gümüş şamdanlar
dan birinin ka idesinde Osmanlıca "İsmetlü Pertevniyal 
Valide Su ltan A l iyctüşşan Hazretleri 1287" yazılıdır. 
Üzerindeki yazı, şanıdanın Sultan Abdülaziz'in annesi 
Per tcvniyal Ya lide Su ltan 'a hediye edilmiş olabileceği
ni düşündürmektedir. Bahsedilen şamdanlar, üzerle
rindeki tarih ve Osmanlıca yazılar ile Saray'daki nadir 
örneklerdendir ve eşyanın tarihi, kim için yapıldığı ve 
imal yeri hakkında bilgi vermesi açısından önem ta
şımaktad ı r. 

Diğer bir aydınlatma elemanları grubu da sarayın 
tüm mekanlarına yayılmış olan paraçallar ve aplikler
dir. Koridorlarda ve küçük odalcırda mumlu apiikiere 
de rastlanmaktadır. 

Saray ı n yapdışından itibaren sürekli olarak kullanıl
mış olan cl fenerleri de işlevsel açıdan önemli diğer bir 
grubu oluşturmaktadırlar. Saray içinde her yere yayıl
mış olan, özellikle koridorlarda yoğun olarak görülen 
taşınabilir bu el fenerleri madeni donanımlı cam yü
zeylerden oluşmaktadır. 

Yukarıda bahsedilen aydınlatma elemanları , sarayın 

mimzırisindc \ ' C iç düzen lemesinde görülen diğer tari 
hi eserlerde de varlığını sürdüren 19. yüzyıl sanat 
akımlarının izlerini taşımakta \ ' C onlarla bir bütün 
oluşturmaktadırlar. 

D 
OLMABAH ÇE SARA YJ'NDAKİ KR i S
TAL A VİZE VE ŞAMDANLA RlN KÖ
KENLER İ VE MALZEMELERİ AÇl SIN
DAN İNCELENMESİ Saraylarımızda, 

yalnızca aydınlatmayı sağlamakla kalmayıp aynı za
manda görkemli görüntüleriyle ilk bakışta dikkati çe
ken kristal avize ve şamdanlar kökenleri, ma lzemeleri 
ve zengin tasarım çeşitleriyle başlı başına önemli bir 
grubu o l uş tururlar . Öncelikle bu değerli ürünlerin te
ıı-ıcl malzemesini oluşturan cam ve kristal hakkında 
kısa bir bilgi vermek faydalı olacaktır kanısındayım. 

Genellikle normal cam terimi; silis, soda, killker ka
rışım ı ndan o l uşan cam için kullanılmaktadır. Daha yu-
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nıu~ak, ,ıp;ır, p.ırl,ık, ninıc noktası dü~ük olan \ 'C için
de ku r~u n o ksi t bul u na n c,ı ma ise krist,ıl d eni lmcktc
dir. Bu tür brı~ını c,ımı birM ağırl,ıştırm,ıkta, on,ı p,ır
J,ık \'l' saydam bir görüni.inı vermektedir. Kristal cam 
diğer canılar,ı göre d,ılıa ince tonl,ırd,ı titrc~inı y,ıptığı 
gibi normal camiara göre dalı,ı yunıuş,ıktır. Bu neden
k aşı nd ı rı la r,ı k i~lcnıc, si.islcnıc \ "C pa rl,ıtnı,ı i~lcnı k ri 
dah,ı kolaydır 1 • IH. yürvılııı sonlarına doğru bey,ı/ \'l' 

.,af canı yapmak yöntemi araştırılmı~ ve bu yolla billur 
(kri..,tal) imal cdilmi~tir. Kristaliıı ilk y,ıpılma yi)ntl'
nıiysc aynı yıll,ırd,ı İngiltL·rc ' dc kcşfcdilnıi~ \ 'L' bu c,ı
m,ı İngili/kr cmu•u glth.' ,ıd ını vcrmi~lcrdir. O yıll.ırd,ı 
İngiltere ve r:rans,ı ' da kristal f,ıbribl.ırınııı açıldığını 

; goruyoru;: . 
Milli S,ıraylar'a b,ığlı diğer s.ır,ıy, kasır \ ' C köşkkrdL· 

1u olduğu gibi Dolm,ıb,ıhÇL' S,ırayı da krist,ılin en çekici 
iirıwkleri olar,ı k dcğcrlcnd i re bi IL•cL•ği nı İ/ pek çok Lk
ğer! i, hatta bir kı..,nıı eşsi/ ,1\"i/ciL·rk don,ınnıı~tır. Bu 
,1\'i/ckrin hemen hepsi salın alm,ı, çok ,l/ bir kısmı d,ı 
hediye yoluyla ca nı ..,an,ıtınd,ı ün yapnıı~, İt,ılya , İngil 
tere, Frans,ı , Çcko..,],waky,ı gibi ülkelerden gL·Inıiş, bir 
kı..,nıı da parçal,ır halinde gelip yerli /c\·kc görL' biçim 
kndirilnıi~tir. Bunl.ır Mur,ıno, Baccara , Bolıcnıy,ı \ "L' 
İngili/ kristallcridir. 

Saraylarımı/da Jı,ılı, porsL·kn \ 'L' çok d/ d,ı ols,ı bir 
kısım mobilyad,ı çok dcğL·rli yerli ürünleri bcğcniyil' 
i/liyonl/. S.ır,ıyl,ır için ipckli diişcnıclik kum,ı~l,ır, Jı,ılı 
\'C scccadc üreten llcrckc F,ıbrik,ı - i Hünı i1vlınu nı,ınıu 

],ıtı çok kı y ııwtli ipek! i \ 'L' yünlü halı ve ..,cccıdclcr , Yıl 

dı/ r:abrikası ürünleri olan Yıldl/ \ ',1/olar, Yıldl/ S,ır,ı
y ı Lınıirhône-i lli.im,iyüııu ' ııd,ı biçinılcııdirilcıı mobil 
yalard,ııı bahsL·debiliri;:. /\ncak ilginçtir ki; a y nı /Cn
ginliğc aydınlatma objelerinin en görkemli grubunu 
olu~tur,ın kristalL·şy,ıl,ır konusuml.ı s,ıhip dcğili/. Cc
lcnckscl camcıl,ırınıı/ın ,ı~ırı ;:orluklarla dolu ol,ın de
ğişik cımcılık ürünlcriıw yönelmcnwsi, tanımLınmış 
biçimler çenesinde y,ışanm,ıkta ol,ın bir gclcııcği 
sürdürnwlcriııi " buıı,ı sebep olar,ık göstercbilcccğinıi/ 
gibi koııuy,ı Osmanlı İmp,ır,ıtorluğu'nun lY. yü/yıl 
"iy,ı"i tarihi açı'>ından y,ıkla~tığıml/da da sebepinin 
birbiri n i etki !cd i ği göri.i 1 nwktcd ir. 

İngiltcrc ' dL' ba~lamı~ ol,ın Endüstri Denimi k.ır~ı 
-.ında Osmanlı S,ın,ıyii'nin gereken atılımı y,ıp,ım,ıdığı 

nı görüyoru/ .. 19. yü/yılın ilk yarısında fr,ıns,ı, 1\lm,ın 

ya, Belçika , llollanda \'l' Avusturya 'da modern bir en 
düstri kurnı,ıyı b,ışardıkları halde Osmanlı Devleti es
ki s,ın,ıyi sisteminden tam,ımıyla kendisini kurt.ır,ını,ı 

mıştır. Sonuçta 1\vrup,ı'nın bilgiye, büyük scrm<ıycyc 
\ ' l' makincyc day,ınan endüstrisine k.ırşı , geleneğe, fn
di sermayeye \ 'C tc;:gaha day,ın,ın sanayi ile rekabet 
cdcnıcmck durumuna gclmiştir.-

Kalın çi/giil'rlc tanıml,ınıak gerekirse o yıllarda du 
rum şudur; Ö/cllikk T ,ı ıl/i mat Döncmi 'y il' birlikte 
1H3H de İngiltere ik \'l' sonr,ıki yıll.ırda diğer /\vrupa 
dc\'lctleri ilc tic.ıri anlaşnı,ıl,ır inl/alanmış, IY. yü/yılın 
ilk yarısından başlay.ır,ık İngiltere \ 'C Fr,ınsa ilc tic,ırct 
ilişkileri hı;:la gelişmiş' \ 'C bu devletler Osmanlı İmpa
r,ıtorluğu'nda, kcndilcriıw, ürünlerini sergileycbilccck-

11 leri r,ıhat bir p,l/,ır oluşturmuşlardır. Bu doğrultud,ı 
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10-11 Neo-golik üslup yalnız mobilyada değil , aydınlatma objelerinde 
de kullanılmıştır. 

12 19. yy. da cam teknolojisinin eriştiği gücün bir göstergesi. 
Muayede Salonu'nda muhteşem avize. 

13 ingiliz yapımı avizenin gövdesindeki etiket. 
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Pekçok ve değişik kristal elemanlarla zenginleştirilmiş görkemli avizeden bir detay. 
15 Valide Sultan Kabul Odası ' nda renkli kristal avizeden detay . 

.f9 
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16 Mescit'de iıalyan Murano avize. 

lill'llikle ingiltere'den 0'->nıanlı Lilke'>ine diğer cam c~
v,ıl,ır vanınd.ı kri'>t,ıl ,1\ i/c \ 'C ~anıdanlar ihr,ıç 

cdilnıi~tir'. Bu gcli~ıncler olurken, o..,nı,ınlı inıpar.ıtor
lugu'ndaki canı '><ln,ıyiindc bMı vcniliklcr ve giri~inılcr 
u\ gul.ı nı .ı y.ı kon nı LI~'><l d,ı o dönemde yeteri i tck n iğc 
\'l' ticari ba~.ırıy,ı ula~,ınıadıgı için rekabet cdilcnwnıi~ 
\l' gcli~inı '>ağlan,ınıanıı~tı. Sultan 1\bdi.ilınccid Dönc
mi'nde IH4H\k i'>t.ınbul Çubuklu'd,ı kurulan canı f,ıb-
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ri k,ı..,, bu gi ri~i nı lerden bir t,ım''>id ir. Bur,ıd,ı çe~ nı-i 

bi.ilbi.il adıvl,ı anıl,ın c,ını \ 'c kri"t,ıl c~y.ı yapılıyordu. 

;\ncak /,ıtcn a/ i.iretinı v.ıp.ın bu f,ıbrik.ının ürettiği ör
neklere bu gü n nı Ü/L'Ierdc va ci.ı kolebi yon nwr.ı klıl,ı
rınd,ı tck tük r,ı"tl,ınnı,ıktadır 1 ". O"nı,ınlı Dc\'leti'nin 
Batı ilc tic,ıret ,ılanınd,ı y.ıkın ili~kilcrc girdiği tarihler
de çok önemli giire,·lerde bulunnıu~ ol,ın Lııl/im,ıt 

Dönemi de\·lct ,ıdanıl,ırınd,ın /\lınıct Fethi Pa~,ı'nın da 
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Osmanlı S,ın,ıyii'nin geliştirilmesi için pek çol-- yararlı 

girişimi olmuş, Türk Cıın s,ın,ıyii'nin kurulma \ ' C gc
liştirilnwsinde önemli rol oynamıştır11 . 

Birtakım belgeler sarayda pek çok İngili~: ,wi;esi ol
duğunu ortaya koymaktadır. Daha sarayın yapımı sı
rasında 20 Şe\ ' \ ' al 126lJ (27 Tcmmu1 1853) tarihli \ ' e 633 
nolu Ccrldc-i H,w.ldis g.ı~:ctcsinde yer alan bir h<ıber
dc yeni yapılmakta olan saraya asılm<ık ü;crc Lond
ra'da bir avi~:cciyc billur bir ,wi~:c ısmarlandığını, yapı
mı biten cl\ ' İLeyi görmek Li/L'rl' Prens Albcrt ilc o sırada 
misafir olarak Londr,ı'da bulunan Rus Vcli,ıhdı'nın 
.wi;eciyc gittikleri haberi bu ,wi;:enin son Lkrece gü;cl 
bir san,ıt eseri old uğu nu göstcrmcktcd i r12

. 

Bir diğer belgeye göre; 3 K,1nün-ı C\' \ ' CI 1857'dc İn
giltcre'den, s,ırayların bütün ,ı!ış\'crişinden sorumlu 
olan Ahmet Fethi Paş,ı adına 365 İngili; Lirası değerin
de avi;e \'C gerekli aks,ımı, 4 M<ırt 1858'dc iseNorman 
adlı bir setine ilc 1 l..t,H ş. 6 d. İngili; Lirası değerinde 
bir ga~: avizesi \ 'c aksamı gönderilmiştir1 ' . Dolmabahçe 
Sarayı'nda İngili~: a\ ' İielerinc en çarpıcı örnek ise yeri
ne asıldığı günden bu yana görenlerin hayranlıkla izle
dikleri Muaycdc Salonu ,wi;csidir. 2000 metrekarcyi 
aş,ın 56 sütuniLI Muayede s,ılonu'nda 36 metrelik gör
kemli kubbcdc asılı olan 4,5 tonluk, 664 mumluklu avi
zc; kcınımızca Osmanlı imparatorluğu ilc İngiltere ara
sındaki ticari yakınlaşmanın boyutl<ırını \ ' C teknolojik 
gücün sınırlarını en iyi biçimde yansıtmaktadır. Avi;c
nin gövdcsi i..i~:crindcki bir etikette aynen şunlar yazılı
dır: This chandcllcr w,ıs planncd and cxccutcd (by) 

Frederick Rixon of the firm of 
H/\NCOCK RIXON DUNT 
No. 1. COCKSPUR STREET 
LONDON 
Junc 1853 
Bu etiketten de anlaşıldığıncı göre a\' İ/c 1853 yılı 

1 lazİran ayında, Londra'da Cockspur Street No. 1 'de 
bulun,ın 1 ],ıncock Rixon Du nt firmasından Frederick 
Rixon tarafından tasarlanmış \ ' C üretilmiştir. 

Sultan Abdül<ı;iz tarafından yaptırılan Çırağ<ın Sa
rayı için Londra \ 'C Paris'ten sipariş üzerine sandıklar
la yedek parç,ılarıyl,ı birlikte ,wizelcr getirtildiğini 
M.S.J\'dcki 26lJ1 Nolu defterden öğreniyoru1 14 . Anu
pa'dan gctirtilcn bu cl\ ' İ;elcrin ,ıynı tMihlcrdc y.ıptırı
lan Bcylcrbeyi Sarayı için de kullanılmış olabileceği 
düşünülebilir. Buradan da ,ınlaşılmaktadır ki Sultan 
Abdi.il,l/İ/ Döıwmi'ndc de İngiltere \ ' C Fr,ınsa 'dan kris
t,ıl ,wi;:c ithali sürmüşh.ır. 

f<r,ınsız-B,ıcc.ıra a\' İI.c \ ' C şamd<ınları ise kesin belge
leric tanımlanmış değildir. Ancak 18.03.llJY3 tarihinde 
Dolmabahçe S,ırayı'nı ;iyarctc gelen Bacc,ıra Fabrikası 
Müdürü Ccorges De Lcussc ilc gerçekleştirdiğimiz in
celeme gc;isi sırasında kendisi, Medhal Salon'd,ı giriş
tc \ ' C Kristal Mcrdi,·en yöni.'ındc asılı olan birbirinin eşi 
iki a\·i~:c, ,ıynı salonda ver alan dört adet krist,ıl şam
dan, Hc1tır,; Salonu'nda' asılı olan ,n·izc \'e Sultan Ab
dül,ızi/c ait olduğu sanıl,ın yatak od,ısındaki a\·i;enin 
Baccara ol,ıbilcccğini ileri sürmüştür. Bunların dışında 
Validc Sultan Kabul Odası olar,ık t,ınınan odada, M,n·i 
S,ılon \ 'L' Müzik Odası'nda asılı ol,ın a\' İ;clcrin tcır; 
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olarak Baccara'ya çok benzediğini , büyük olasılıkla 
böyle olduğunu ifade etmiştir. 

Dolmab.ıhçe Sarayı'nda İngiliz ve Fransı7 kristal 
avi~:elcrindcn yoğun olarak bahsedebilmemi7c karşın 
İtaly,ın-Mur.ıno cam avizelere ancak iki ınck<ında rast
layabiliyoruz. Bunlar, Mescit'de değişik renkleri \ ' C 

tekniğiyle dikkati çeken avize ve Hünkar Haınanıı 
Dinlenme Odası'nda asılı olan avi7edir. 

17. yüzyıl sonlarına kadar cam s<ınatında üstünlü
ğünü koruyan Venediklilcr, erken devirlerden başicı
yarak Türk paLarını elinde tutuyordu. Ancak 1670 yıl
larında Vcncdiklilerin cam sanatındaki üstünlüğü ya
vaş yavaş Anupa ülkelerine geçmişti. Alman toprak
larında özellikle Bohcmya'da kazıma ve kesmeye çok 
elverişli olan ağır potasyum-kireç karışımı bir canı ya
pılmıştır. ingiltere 'de ise işleme veya kesme yöntemiy
le süslcnen \ 'C yüksek kırılına oranından dolayı son 
dcreec parlak olcın kurşun kristal üretiminin Vcncdik 
camını pazarlardan kaldırması \ ' C 18. yüzyıl ortalarına 
doğru İngiltere'nin cam üretimi \ ' C ihracatında Avru
pa'da birinci sırayı alınası 1 ' Dolnıabahçc Sarayı ' nda a7 
sayıda Murano avizeyle karşılaşnıamızın açıklanıası 
olabilir. 

Başlangıçta ocak alevi ışığıyla ,ıydınlatm<ı ihtiyacını 
karşılayan ins<ınoğlu, ürctkcnliği, dehası \ ' C emeğiyle 

pekçok aşamalar kaydctnıiş, zamanla y<ılnızca <ıydın
latm.ıyı sağlanıakla kalmayıp görsel açıdan da en çeki
ci olanını yapabilmcyi amaçlamıştır. Bu doğrultuda 
oluşturulan avizeler Anupa'da 16. yüzyılın sonbrın
dan itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Kaynaklarda 
,ı, · ize kavramı "t,ı\ 'ana asılan, nıunı dikilecek \'eya anı
pul takılacak kolları bulunan bir ışıtma aracı" ya d<ı 
"içinde ınunı ale\'lcrinin veya muın denilen uzun anı
pullerden saçılan ışığın yansıdığı yontulmuş kristal 
parçalarından meydana gelen bütün" olar<ık tanıınbn
ınaktadır. Avi~:clcrin ilk örnekleri metal kollardan olu
şan basit aydınlatma araçlarıdır. Bugünkü anlamda 
kristal a\ ' İlenin temelini bu a\'İzelcrde süs olarak kul
lanılan doğal kristal (necef-billur) sarkıtlar oluşturur. 
Zamanla bu doğal kristallerin yerini kristal canılardan 
y.ıpılmış s,ırkıtl.ır almıştır. Bu süsleıne parçaları kısa 
zamanda ,wi;elerin tüm mct<ıl aksamını örterek tama
men kristal olan avizeler ortaya çıkmıştır. Böylece 18. 
yüzyıldan başlayarak Avrupa'nın cam teknolojisinde 
başarılı birçok ülkesinde kristal avizeler üretilmeye 
başlanmıştır. Kristal avill·lcr en parlak dönemlerini 
ışıklarla çe\Tili bir hanıza dökülen çağlayanlara ben
ledikleri ingiliz "rcjans" üslubunda yaşamışlardır. 
Elcktriğe geçişle birlikte ise yeni dizayniara 
başv u rulnı u ş tu r1

"-

llJ. yüzyılda İstanbul'da y.ıpılan binaların en gör
kcnılilcrinden olan Dolmabahçe Sarayı'nda mekanları 
yalnızca aydınlatınakla kalmayıp aynı zamanda süslc
ycn kristaf ,wizc \ ' C şamdanlar A\Tupa'nın 19. yü:;ryıl 
teknolojik gücünün de birer göstergesi duruınundadır
J,ır. Yakın inceleme \'C araştırma gerektiren önemli bir 
eşya grubunu oluşturan a\' İ;:c \ ' C şanıdanlar üzerinde, 
bu eşyaların en iyi biçimde korunması, yaşatılması \ ' C 

gelecek nesillere orijinal yapısını koruyarak en sağlıklı 
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DOLMABAHÇE SARAYI'NDAKi KRiSTALAViZEVE ŞAMDANLARDA GÖRÜLEN SARKAÇLARDAN DEGiŞiK ÖRNEKLER. 
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hiiliyle aktarılmasına yönelik titiz bir çalışma başlatıl
mıştır. Genel olarak değerlendirildiğinde bir avizenin, 
ana gövdc pc1rçalcırı, kollar, kol çanakları, munıluk tab
laları, ara parçalar, ara askılar, sarkaçlar \'C fanuslcır

dan oluştuğu ve bir tcpelikle sona erdiği görülür. Aynı 
elemcınlarla olduğu gibi pekçok yanelemanlada zen
ginlcştirilcrek istenilen zevk \'C boyutlara uygun deği
şik tasarınıların oluşturulduğu gözönüne alınırsa her 
bir eleınan ayrı ,ıyrı önem taşımaktadır. Biz, öncelikle 
pekçok <ıvize ve şamd<ında ortak kullanım alanı bulan 
sarkaçların genel anlamda çeşitlerini belirlemeyi hedef 
a l dık ve bu doğrultuda şemada görülen sarkaç l arın öl
çekli çizimlcri, hassas ağırlıkları \'C uzunluk ölçülerini 
esas alnıcık suretiyle değerlendirilmesi yolunil gittik. 

Şek i l 1 1 No'lu Medhal Salon'da ortadaki büyük avi
zede görülen sarkaçlar. 
Şekil 2 1 No'lu Medhal S<ılon'd<ı girişteki küçük avi
zenin alt kısmındaki ters çanağı süsleyen sarkaçlar. Bu 
tür sarkaçiara saray ı n pekçok cıvize \'e şamdanlarında 
birkaç değişik boyutta rastlamak mümkündür. 
Şeki l 3 1 No'lu Medhal Salon'da girişteki küçük avi
zede yer alan sarkaç örnekleri. 
Şekil 4 1 No'lu Medhal Salon'da Kristal Merdivcn yö
nündeki kliçi.ik avizcnin sarkaçları. 
Şekil S 3 Ncı'lu Oda'da ve 19 No'lu Küçük Binek Salo
nu'nda asıl ı olan büyük boyutlu avizelerin sarkaçları. 
Şekil 6-8-10 1 No'lu Medha l Salon'da dört köşede yer 
alan büyük boyutlu kristal şamdan l arı süslcycn deği
şik örnek ler. 
Şekil 7 Aynı şamdan l arın kol çanaklarında kristal 
süngü ler. 
Şekil 9 Aynı şamdanlarda tcpeliği oluşturan kristal 
sl.ingülcr. 
Şekil 12 Ana gövde üzerinde madeni çenıbere bağlı 
krista l yıldız ınotifi. 
Şekil 20 Krista l Merdivcn'in görkem li avizesini si.isle
yen sarkaçiardan bir örnek. 
Şe kil 21-22 26 No'lu Süfera Salonu ve 39 No'lu Zül
vecheyn Sa lo nu 'nda ki kristal sütun şa ında n ları süsle-
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yen sarkaçlar. 
Şekil13 Aynı şamdanlarda kol uçlarında madeni 
çemberi süsleyen çiçek nıotifleri. 
Şeki l 17 28, 31 ve 62 No'lu Odaların avizelerinde göv
dede büyük çanağı oluşturan kristal çubuklar. 
Şek il 15 28, 20, 62 No'lu Odalar ve 67 Salon a\·izele
rinde beyaz, kırmızı, mavi renkli ve altın yaldızlı kris
t<ıl çan süslemeleri. 
Şekil14 Halife Merdiveni'ndc ve 62 No'lu Kırmızı 
Oda'da asılı olan renkli avizelerin danılacıkları. Aynı 
damlacı klardan pekçok avizede birkaç değişik boyutta 
ve yoğunlukta görmek mümkündür. 
Şeki l ll 47 Ncı'lu Od<ı avizesinde yeşil renkli kristal 
damlacıklı sarkaç. 
Şekil16 Muayede Salonu'nda dört köşede göze çar
pan dev boyutlu kristal şamdanlarda dikkat çekici bo
yutta sarkaçlar. 
Şeki l 18 67 No'lu Mavi Salon'da dört köşede yer alan 
kristal şamdanlarda değişik bir tasarım . 

Şek il 19 106 No'lu Salon'un avizesinde ve 67 No'lu 
Mavi Salon şanıdanlarında sarkaçiara ilginç bir örnek. 

Şemada görülen ve yukarıda kısa açıklanıaları yapı
lan kristal sarkaç çeşitlerini sarayın pek çok oda ve sa
lonlarında, değişik avize ve şamdanlarda farklı yo
ğunlukta görebilmek mümkündür. 

Daha önce de ifade edildiği gibi; kristal avize ve 
şamdanlarımızın korunması ve yaşatılması ve kimlik
lerinin belirlenınesine yönelik çalışmamız, ana gövde 
üzerinde, tamamı çok titiz işçiliklerin ürünü olan her
bir parçanın incelenmesi, araştırılması ve değerlendi
rilmesi şeklinde devam edecektir. 

Boğaziçi kıyılarını süsleyen bu eşsiz saray aynı za
manda 19. yüzyıl teknolojisinin bir parçasını oluştu
ran aydınlatma araçlarının eşsiz örneklerini bünyesin
de barındıran bir m üze konumundadır. Bugün; salon
ları, odaları yalnızca aydınlatan değil, aynı zamanda 
süsleyen bu sanat eserleri yansıttıkları eşsiz renklerle, 
kristal sarkaçların birbirine değdikçe çıkardıkları bü
yülü sesleriyle bize geçmişi çağrıştırmaktadırlar. 
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DO LMABAHÇE SARA YI HAREM TEŞKiLAT! 

Necdet Sakaoğlu* 

H''i()'de İ;,t,ınbul'a gelen Cu;,ta,·e Flaubert, 
"Yü/yıl içinde doğud,ı hMcnı yok olup 
gidecek. Avrupalı kadın tipi bul,ı;.ıcıdır. Bir 
gün gelecek doğulu kadınl.:ır da roman 
okum,ıya ba;.l,ıy,ıc,ıklar. Elveda Türk -,üküıwti 
\'C durgunluğu 1 .. '[;,ki' her yerde ç,ıtırdayıp 

çöki.iyor'" günce;,ine böyil' yanııı;.. 1 

1 {,ırcnı '>Ö/cüğünl'ın çağırı;.ınıları hep çok renkli, 
mi.i/ikli, eğlenceli, dı~a k,ıpalılığı oranında kendi için
de açık '>açık bir kadınlM di.inya-,ı olnıu;,tur. Bu çağırı
~ ı nı 1 ,ı rı n /c n g ı n k ,ı y na k Lı r ,. e u y d u r nı a 1 ,ı r 1 a 
Lwslenme-,indcn i;,e pek çok iiyki.ilcrin, romanların 
ort,ıy,ı çıkınası doğaldır. Fak,ıt Flaubcrt'in, başkaları
nın \'C bi/im aydınlarımı;:ın ,ılgıladıkları harcmlc ger
çek harem arasındaki ko~utlukl,ır \ 'e farklılıklar 
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yeterince t,ıhlil cclilnıcmi~tir. 13u ncclcnk de h,ıreın 
konusu herkes için yctnince açık değildir. ilkin g,ılat 
olarcık "C.:ıriye l cr Dairesi" de denen Osmanlı Sarayı 
ı !arenı D,ıiresi'nin, p,ıdi~,ıhl,ı dl'ışüp kalkan yü/ lerce 
cıriycn in barındığı bir kı/lar cenneti olduğunu ;,an
manın, Ö/ellikil' l3,ıtılıların kurtulamadığı büyük bir 
yanılgı olduğunu \'urgul,ımak; buna kar~ılık -,,ır,ıy 

h.:ıremini, çok iyi örgi.itil'nmi~, dü;:enini \'e disiplinini 
yi.i/yıll,ırc,ı koruyabilmi~, Enderunla çok yön lü bcn
/erliği bulunan bir hi/md \ ' l' eğitim kurumu k,ıbul 
etmek gerekmektedir. İkin ci bir yaklaşım nokt,ısı, Os-

Daimabahçe Saray Harem Bölümü'nün arka bahçeden 
görünümü. 
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man lı S,ırayı 1 laremi'nin, diğer ikincil sarc1yların \ ' C 

konakların haremlerinden tamamen farklı bir 
konumda \ 'C i~lcyi~tc, birçok iç daireleri \'C birimleri 
kaps,ıdığını h,1tırlc1m<1k olm,ılıdır. 

Osm,ınlı sar,ıyında padişahın özel y,ışanııyla ilgili 
nıebnların tümüne Ilarenı-i llünı.'lylın denildiği 

biliniyor. Buna göre "llarenı D,ıircsi" \ 'C "Endcrun", 
Harcm-i H ü m,'iyCın 'a d,ı hi Id i. F,ı k,ı t bd ın la ra ayrı la n 
1 iarcm Dairesi ilc içoğlanl,ırının bulunduğu Enderun, 
sağır du\ · ,ır],ır, tunç kapıl,ırb birbirinden ayrılnııştı. 
Örneğin, Topbpı Sarayı Ilarenı-i Hünı,'iylın\ı , 
Endcrun tarafından Babüssa,ıde ilc Harem D,ıircsi ta
rafında Ar,ıb,ı K,ıpısı ilc başlanı,ıkta; iç a\·luları, bah
çeleri, kö~h.lcri yü ksek d m · ,ır ların sını rla ndırdığı ,ı yrı 

ayrı nıckanlarla gcni~lcmch.tcydi. 

1 larcm D,ıiresi, her türlü hizmetin c,ıriyclcrlc harem 
,ığalarınca üstlcnildiği, t,ıhttaki p,ıdi~ahın, annesinin 
(Validc Sultan), eşlerinin (kadıncfcndilcr \'l' ikb,ıllcr) 

oğullarının (şehz,ıdclcr), kızlarının (sult,ındcndilcr) 

d,ıirclcrini, hizmet birimlerini, harem ağası \'e cariyc 
koğuşl,ırını kapsayan büyük bir koıııplcksti. f\ıdi~,ıh 
ölünce va d,ı t,ıhttan indirilince Harcm-i Hüm,'ivCın ' d,ı 

d,ı "ç ık;ıı,ı" denen bir i~lcnılc büyük çapta d~'ği~mc 
olur; önceki p,ıdi~ahın hinıwtine b,ıkan Endcrun men
supl,ırı dış görc\·lcrc atanırken, Harem D,ıircsi'nde de 
V,ılide Sultan, h.adındcndikr, gözdcler, sultan 
efendiler \ 'C bir kısım cariyc Eski Saray',ı gönderilir; 
~chzadelcr de "ka fes" denen özel d,ıircdc gözaltına alı
nırl,ırdı. Yeni p,ıdi~,ılı , Eııdcrun'da lıiznıetiıw seçtiği 

içoğlanları, h,ırenıdc de ,ınncsi, eşleri \ 'C yeni cariyclcr 
ik kendi özel y,ış,ınııııı düzene koy,ırdı. 

Bu h,ıncdan gelcıwği 19. yy. b,ı~ına değin Topkapı 
Sarayı'nd,ı sürdürüldü. Eski p,ıdi~,ıhl,ırın ,ıilcleri de 
yaşanıl,ırını Eski S,ıray'd,ı geçirdiler. 

Osmanlı Hancdanı ' nın ll. Mcıhnıud'un scılt,ın,ıtında 
(IH08-ltl39) Bcşikt,ı~'taki sahilsaraybra taşınnı,ısı \ ' C 

adı geçen p<1Liişahın pekçok aland,ı olduğu gibi s,ıray 
yaşanıınd,ı d,ı bir takını yenilikler öngörnıcsi sürecin
de Harem Dairesi için de Anupai ycniliklerlc saray 
geleneklerini buluşturan özgün bir yonını olanağı 
doğdu. Fakat, bu yenilik \ ' C yorum, ll. M,ıhnıud'un 
yaptırttığı ve çoğunc,ı oturduğu Bcşikta~ \ 'C Çırağan 

S,ırayl,ırında tanı bir b,ı~arı ilc gcrçcklc~itirilenıcdi. 
1835'tc istanbul'a gelen Moltke, ll. M,ıhnıud'un İnıara 
\ ' C yapıya meraklı olduğunu \ ' urguladıktan sonr<ı 

onun Çırağan'da yaptırd ı ğı yeni saray ı buyruğu üzeri
ne gc;:diğini, nıcrnıcr nwrdi\·cnlcri denize kadar inen 
bu sarayın büyük bir bölünıLinüıı ahşap olduğunu an
latır \ ' C "-Bilh,ıssa 1 larcm D<ıiresi'ndcki büyük salon 
pek güz.cldir. Burası iki katı i~gal etmektcdir ve ışığını 
yukarıdan ,ı lnıaktadır. Her iki yanında kadınların 
odaları bulunuyor"2 diyerek Ç ır<ı ğ<ın Sar,ıyı llarcnı 

Daircsi'nin, kapalı bir sofa çenesindeki odalardan 
ib.ırct olduğunu açıklar. Anc,ık, ll. Mahmud'un yap
tırdığı saray!.ır günümüze ubşmadığından Osmanlı 
Sarayı Haremi 'nin Batı etkisindeki modern formunu, 
en ba~orılı \ ' C o orond,ı da açık \ 'c anbşıl<ıbilir biçimde 
sadeec Dolnıabahçc Sar,ıyı H,ırcm Dairesi 
vermektedir. Bu mekanın, günümüze kadar onorıml,ır 
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\'c sınırlı tadilatlar dışınd<ı korunmuş olması da bir 
şanstır. 

Denilcbilir ki; Topkapı Sar<ıyı Haremi'ndeki çözlim
süzlüklcrc, oçıkbnnı,ısı güç rnekanlara karşılık burad<ı 
son p,ıdişahların h,ırem dünyaların,ı açıklık getiren bir 
mckon nıe\'cuttur. Yine, Dolnıab<ıhçe Sarovı Horem 
D,ıiresi'ne girenlcrin anıları da bu mekans,<ı l netliğe 
bc~cri boyutlar katnıakt,ıdır. Fakat, burad<ı yaşoyanl,ı
rın, \ 'eya burayla yakın ilgisi olanların, yani kadıne
fcndilcrin, sultancfendilerin, şehzodelerin, harem ağo
larının, cariyelerin birçoğu 1950'1cre değin hayattolor-

2 Topkapı Sarayı ' na karşı Boğaziçini tercih eden Sultan ll. Mahmud. 

kcn, bunlorın anıbrının toplanmanıası, hatta saraydo 
\'C harcnıde gczdirilip ıııaziyi hatırlamalarına olanak 
\'erildikten sonro anlatacaklarının kaydedilınenıiş ol
ması bir kayıptır. Bu kaybın telofisi sayılobilccek <ını
lor ise nıahduttur: Leylo S<ız'ın 1920-1922'de İleri \'e 
Va k it gazetelerinde "H,ırcnı ve Saray Ada t-ı Ka d i nı e
si", "H<ırcm-i Hüıııayün \ ' e Sultan Saroyl;ırı" boşlıkbrı 
ilc vavınl,ınan anılan', Safivc Ünüvar'ın "Sarav Hatıra
lar;m\ Ayşe Osnıanoğlu';ıun "Babam Sulta~ Abdlil
h<ımid (Hotırolorım)", H<ılid Ziya Uşaklıgil'in "Samy 
\ ' C Otcsi". Buna karşılık örneğin Lutfi Simavi'nin 
"Sultan Mchmcd Rcş;:ıd Han'ın ve Halife'nin Saroyın-

MILLI SARAYLAR 

2 



. 
~ 

.b 

i 
' i , .. 

. ı 
( 

\ 

da Gördi.ikleriın" adlı escrinde olduğu gibi, saraya iliş
kin anıları aktar,ın fakat harenıe hiç temas etmeyen 
eserler de vardır. 

Konumu,r olan, resmi adı ilc Dolınabahçc Sarcıyı 
Harem Dairesi, Mu,ıyedc Salonu'nun sağındaki Daire
i Husüsi 'nin (Hi.inkar Dairesi) devarnını oluşturur. 
Klasik Osmanlı Sarayı ilc bir kcırşılzıştırma yapıldığın 
da ise, Mabcyn-i Hi.iın<'ıyün ilc Muayedc Salonu 'nun, 
Arz Odası ilc Has Oda ' nın ve iç köşklcrin; Daire-i 
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Husüsi ilc Harcın Dzıircsi de Ilarenı - i Hi.im<'ıyCın\ın 

yilklilşık izdi.işi.iınlcri olarak ortaya çıkilr. 
Avrupai bir mekan olan Dolnıilbahçc Sarayı ' nda, 

ana gövdenin bir kilnadı ilc bahçe tarafında sarayla 
dik açı yaparak bitişen, k,ıdıncfcndilcre mahsus 
modern bir harem bloku öngöri.ilmcsi; bu büyük sara
yın özelliklcrindendir. Bu yeni mekan, Doğuya özgü 
harenıin, IY. yy. ortalarında Batı mimarisiyle yorumu
na da tck örnek teşkil etmektedir. Dolınilbilhçc Sarayı 
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3 Sarayın bayramıaşmalar ve d i ğer resmi törenler için kul l anı lan 

Muayede Salonu. 
4 Daimabahçe Sarayı Harem Bölümü'nün önemli salonlarından 

Pembe Salon. 
5 Daimabahçe Sarayı Harem Bölümü'nün tören salonu olarak 

kullanılan Mavi Salon. 

1-brcnı Dairesi, Doğu kültürünü, Batı mimc1risini \'C 

Osmanlı saray geleneklerini isabetli yorumtarla buluş
turan Balyanlar'ın bir başorısıdır. Avrupa'da yaygın 
mimari üsluplorı ve simetrik planları İstonbul'daki 
yeni saroy ve konaklarda uygulayan Cmabct Balyon 
(1800-1866) ilc oğulları Nikoğos (1826-1858) ve Sarkis 
(1831-1899), Sultan Abdülnıccid'in .:ır?u ettiği 

imparatorluk saroyı için tosorınılarını hozırlarbrken 
öyle onlaşılıyor ki Bursa'da, Edirne'de \ 'C İstonbul'da 
gelişerek üsluploşan ve temclleşen saroy mekanlorını 
ve geleneklerini dikkotle göz önünde bulundurmuş
lar; önceki uygulama larda n ba riz bir farkiılı k ola ro k 
da modernizosyon yoklaşınıına Harem Dairesi'ni de 
katmışlord ır. 

Bir bodrunı üstündeki ik i btlı bu yeni Harem Dai
rcsi'ndc, çok rasyonel bir p lan uygulanmıştır. 

Harem'in deniz torafındaki alt ve üst katlarında iki
şer büyük solon etrafında ki "Doirc-i Hususl"lcrdcn 
biri doğrudan podişah, diğeri Volide Sulton için düşü-
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nülmüş; Padişahın, harem le ilişkisi ise Topkapı Sarayı 
Haremi 'ndeki gibi, arada Valide Sultan Dairesi'ne yer 
verilmek suretiyle planlanmıştır. Daire-i Huslıs\'deki 
"Pembe" ve "Movi" salonlar da hareme özgü törenlcr, 
örneğin bayramlaşnıalar, düğünler ve mcvlidler için 
tasarlanmıştır. 

Asıl konumuz olan ve saray kültüründe "Cariyelcr 
Dairesi" olarak da bilinen, ana gövdeye dik açıyla biti
şik bölümdeki tüm mckanlar, planları, dikey \ 'C yatay 
bağlantıları , boyutları, süsleme programlorı ilc eski 
yoşamdon yeni yoşama geçiş sürecinde harem için 
uygun görülen mekansal çözümleri ortaya koymakta
dır. Gerektiğinde birbirine dikey ya da yatay bağlana
bilen veya tamamen kapatılabilen süitler ve 
dublcksler, saray kadınl,m dünyasının bitip tükenmcz 
kıskançlık la rı, küski.in 1 ük! eri , ba rışıklıkları i Ic yorum
lanabileceği gibi, harem kadrosunun artmasına veya 
cksilmesine, kimi kadınefcndilcre verilen öneme göre 
de açıklanabilir. Koridorlar, servis aralıkları ve 
mcrdivcnleri , geniş orta sofalar, harem yaşamının bir 
dizi protokolü ve geleneği açısından son dcreec doğru 
düşünülmüş çözi.imlerdir. Örneğin , bir bdınefendiye 
durumuna göre altlı i.istlü ya da bitişik iki daire tahsis 
cdilebilirkcn, bir ikbalc ya da kalfaya, iç içe iki ya da 
üç odadan ibaret bir süit tahsis edebilme olanağı sağ
lanmıştır. Bu çok yönlü çözüm olanakları, herbir padi
şahın kadıncfendi, ikbal sayılanna, kızlarının ve şeh
zadelcrinin sayılarına, cariye ınevcutlarına göre 
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6 Denize dik uzanan Cariyeler Daires i'nin ana koridor larından biri. 
Oda ve salonlar bu koridariara aç ılmaktadır . 

7 Dairelerdeki servis merdivenlerinden bir görünüm. 
8 Cariyeler Dairesi üst kat salonlarından biri. 

dü1.enlemc kolzıylığını mümkün kılmıştır. Yine, 
hzırcmin , dcniL cephesindeki süitlcr ve dubleksler de 
Volide Sultun ' ın, bzış kcıdındcndinin , gelin olmamış 
sultuncfcndilcrin konum l arın,ı uygun düşecek geniş
liktc tutulmuş dekorasyon J.cnginlikliklcri de unutul
nı,ımıştır. 

Plzınszıl bakınıdan benzerlikleri olzın hzırcm süitleri, 
koridora, kat mcrdivcni sah,ınlığınzı birer kapı ilc açı 

lan , kliçük bir zıntreyc bzığlı , yüklük, kiler \ ' C' muszındı 

ra bölümlerini tll\'alct \ ' C zıbde~tliği, bir sofa başı odası 
ilc süit türüne göre iki ilzı zıltı odzıyı kapsanızıktzıdır. 

Topkapı S,ırayı'ndaki 18. yy. sonlzırı ilc tarihlencn 
Cıriycler Dcıircsi ' nin süitlcrini andıran bu dairelerde 
fzırk l ılık olzırak şirvanlzırın yerini yatzıklık denen bir 
tür karyol,ılzırın, oczık \ ' C mzıngzılın yerini çini sobalıl
rın , ortak kullanılan h,ımunı , lavabo \'e tuvaletlcrin 
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yerini de özel lzıvabo tuvalct ve mağsellerin (gömme 
banyo) aldığı, ayrıczı odatarzı dolaplcırın , konsolların , 

ayaklı aynzıların cibinlikli kzıryolzıbrın , kzınepe takım 

larını n , schpalzırın ka\· uklukların, parzıvanlzırın , 

ortama saatlerin, gümüş şanıdanların, su takımlarının 
girdiği zınlzışılmaktadır. 

Dolmabahçe Sarayı Haremi 'nin Cariyeter Daire~i de 
denen bu bölümü, alt katı , deniz cephesinde zıltı tKialı 
bir sofalı büyük bir köşe daire ilc bu dzıirenin ekseni 
ü1.crindc üç odalı dört, iki tKialı bir daireyi; karşı sıra
da da bahçeye bakan dört odalı bir köşe daire ilc üç 
tKialı iki daireyi, ayrıca saray geleneğindedişçi oda~ı 
yemek odası denen tck odaları , hamam, tuvalct, kiler 
ilc denize bakan ayrıca iki odayı kapsamaktadır. Aynı 
plan üst katta dzı tekrarlanmıştır. İki kat, dubleks 
olarak toplanı dokuz , ayrı ayrı onsekiz dzıirelidir. Alt 
\ ' C üst katlarda üç 'erden altı büyük orta sofası, ye
di 'şcrden ondört'de tck oda vardır. Sarayın ana bin,ı 
planında yer alan Daire-i Husus! (Hünkzır ve Valide 
Sultan daireleri) bu kapsamın dışındadır. 

Kaydedilmesi gereken bir husus da Dolmabahçc Sa
rayı'nın Mabeyn Dairesinde de yatı daireleri ve yatilk 
odaları \'a rdı. Bu kesim tamamen erkekler için plan-
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landığından, stırayda nöbetçi kalan görevliler 
Mabcyn-i Hümfıyün ricfıli, kurcna \'e musahipler ilc 
sarayda konuk edilen misafirler için Malıeyin 'de ki bu 
daireler ayrılınaktaydı. Hcılid Ziya (U:;;aklıgil), Sultan 
V. Mehmcd Rcşad Döıwmi'ndc (1909-1918) Mabcyn-i 
Hümfıyün Başkfıtipliği'nc atandığında padi~ahın 

kendisine "-Belki arasıra lüzum görüldükçc gccclemek 
hatta gündüzleri istirahatc çekilmek üzere sarayda bir 
yatak odanız bulunmak nıünasip olur" dediğini; ayrı-

ca "Mabeyn'in o günkü erkanına oturacak yer, hele 
gece nöbetleri için birer yatak" gerektiğini, "İlk aylar 
içinde başmabcyinci ve başkatip ilc scryavcr \'C 

nıaiyyeti, katip beyler, ikinci Mabeyinci ilc Mabcyn 
Müdiri, Ceb-i Hümfıyün Kfıtibi, bendeler ve 
musahiblcr, kendilerine mahsus odalarına yerleşmiş 
oldular ve samyda nöbcttc bulunması icap edenler 
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için yatı odaları her türlü lev,vım ilc hazırlanmış" bu
lunduğunu ya;aı-1 • 

Halid Ziya'nın bu açıklam;ıl arının da yer aldığı Sa
rav vc Ötesi adlı ,ını kit,ıbı, Dolmabahçe Sarayı'nın 
ha-rem i yle i lgi 1 i öneml i ba;. ı bi lgi leri de içernıcktcd ir. 
Yazar bir romancı gözlcmciliği \ 'e dikkati ilc şunları 

k;ıydetm iştir: 

"Sarayı uzakt,ın görenler yahut yaln ı ; Mabcyn 
cihctini gezmiş olanlar onun genişlik \ 'e chenınıiycti 

hakkında pek eksik fikirler edinmiş olac<Jklardır .. Bir 
günü büsbütün doldur<Jn bir dolaşmi1 esn<Jsında ani<J
dık ki burası kosktK,ı bir mahalledir ve <Jsıl zihinlerc 
d<Jigınlık veren, baştan b<1ş<1 otuz seneden fazl<1 bir 
mctru ki yctten son r<1 bu ma h<1 Ilen i n düşmüş old uğu 
h<1r<1p h<Jidir ... Saray mimarı Ved<Jt Bey, sarayın M<ı
beyn Kısmı ilc ı liırcnı-i ı iümiiyün Daireleri içinde b,ı-
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rınılabiiL'CL'k bir bina haline gelnwk iç in bir aydan 
fazJ,ı bir müddcte ihtiyaç göstermedi ."' 

" ttırem - i Hüm2ıyCın ; ,ısıl hünUrın doğrudan doğ

ruva kendi salısına \ ' e vakınların,ı m,ıhsus obn daire . ' . 
denwkti . YakıniMI denirken kL'ndisine evl,ıt \ 'ermi:;; 
olan k<1rıları \ ' e oniMın çocukları dü:;;i.inülmemelidir. 
Bunl,ır , aksine \ · akın olm,ıktan 7iv,ıde u7aktıl,ır \ ' e 

onun içindir ki kendilerine asıl 1 l,ırL~nı - i 1 lüm,iyCın kı-.
mınd,ın ba :;. l ,ıyarak c.ıdde tarafına doğru sıralanan \ ' e 

9 Cariyeler Dairesi üst kat salonlarından biri. 
10 Daimabahçe Sarayı Harem Bölümü'nün deniz cephesi üst kat 

odalarından biri. Olasılıkla Başkadınefendi'ye ait olan bu oda 
Mehmed Reşad tarafından yatak odası olarak kullanılmış. 
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dı:;.tan görünmeyen her biri ayrı ayrı birer saray hük
münde muhtelif daireler tahsis edilecekti. Bunlar da 
derh ,ıl ta 'mir \ ' e temi;:lenmi:;, oldu. "" (Ya7ar bu açıkb
m,ısı ile sö7konusu harem dcıiresinin l90Y 'da mimar 
Vedat Tek tarafından onarıldığını bildirmektedir). 

"Bir akşam nöbctte iken, musahip: -Efcndimi7 (pa 
di:;.,ıh) yemek yediler. Ak:;.anı narna/Inı da kıldılar. 
Y,ıtsıyı hMemde eda edecekler. Si/i görrnek istiyorlar. 
"dedi ." (Sultan Re:;.ad , H,ılid Liya ' yı pc:;.inc takarak ön-

ek gi.inıi.i:;. fener ta:;.ıyan nöbetçi mus,ıhip ilc harem vo
l unu tutar) "Bu harem yolu , l\1abeyn 'in son kısnıınLian 
h,ı:;.layarak Muaycde Salonu 'nu dol,ı:;.a dola :;. ,ı giderek 
1 l,ırcm - i Hüm<'ıyCın\ın bu salonla biti:;;ik kısmında 
mi.intehi olan (bill'n) bir yoldur ki oldukça u/undur. .. 
llvlcılwyn taratında demir bir kapı \ ' ardı \ ' l' Mabevn 'de 
nöbet tutan musahip bu kapıyı ancıhtarl,ı a ç tı. . Yola 
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11 Cariyeler Daıresı ' nin girışinde ust kat salonu. Susleme ve 
mobilyadaki yalınlık hemen göze çarpıyor . 
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12 H. Z. Uşaklıgil 'i n anılarında söz ettiği koridor. Mabeyn'i Harem 'e 
bağlayan bu koridordaki pencerelerden Harem kadınları 
Muayede Salonu'ndaki törenleri izlerdi. 

girilince tekrar içeriden kilitledi. Bir hayli yürüyüp 
yolun harem cihctinde nihayetine varılınG1 burada 
ikinci bir demir kapı karşısında durduk. Musahip, 
yumruğu ile yahud elindeki anahtMia vurur, içeriden 
harcın nöbetini tutan musahip kapıyı açar ve bu 
suretle harerne girilince tekrar kapı kilitlcnirdi." (!'adi
şah burada Halid Ziya'dan ayrılmıştır). 7 

Yazar bir kere de gece vakti saraya gelen Hüseyin 
Hilmi Paşa ' nın istifasını bildirmek üzere aynı yollar
dan ve demir kapılardan geçerek harerne gittiğini, 
Hünkar Dairesi 'nde Sultan Reşad ' ın yattığı odaya 
kadar girdiğini, padişahın kendisini "Arkasında ince 
kakum kürkü, ayağında kcçe terlikleriyle kabul ettiği
ni" anlatır.H 

Bir başka anısında ise, Bulgaristan Kralı Fcrdinand 
ile eşinin ziyarctlerinde, kraliçenin hareınde, baş kadı
nefendi tarafından kabulü ilc ilgili olarak da "B i;:i dü
şündüren Harem-i Hümayün 'un pek basit bir şekilde 
döşenmiş olmas ı ydı. Esas eşya, bir ecnebi kraliçenin 
gö;:ünü alabilecek tcferruattan mahrum idi. Bittabi bu 
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ziyaret b,ış kadınefendinin asıl Harcm-i Hüınayün 
denilen kısma bir ek m<1k<1mındaki hususi ikamc-tinc 
mahsus daireele vukua gcleme;:di. Büyükçc bir konak 
makamınd<1 ol<1n bu daire, ncfis 1-lerekc kum,ışları ilc 
fakat Harcm-i l-lüm,1yün 'dan daha basit bir şekilde 
döşenmiş idi. Sonr<1 bina cb H,ırcm-i Hüm.lyün'da gö
ri.ilcn haşmettcn mahrum idi. Binacnalcyh kabul 
resmine Harcm-i 1- lüm.lyün\ın yukarı btında büyük 
bir s,ılonun kara cihctindc köşede bulun,ın büyük oda
yı uygun bulduk. Oraya kad,ır merdivcnlcr, sofal<1r 
pek ;riyade az<1mcti haiz ycrlcdi. intihab edilen odaya 
da s,ıraylıların muhtelif eşya l arından bir takım 

dolaplar, kap lar cc lp edildi" dcr''. 
Yazar, haremin ve sarayın genel durumunu ise "Rc

şad zamanında Dolmabahçc Sarayı bomboş denecek 
kadar az kadroya sahip ti . Bendegandiln başka beş-on 
bekçi, tck tük boy gösteren harem ilğilları, mabeynci
ler, adedi dördü geçmeyen katipler ve bir o kadar ya
ver. Sarayda 'sükunet hüküm :-.ürıncktcydi!' Hünkar, 
harcmden geç vakit, ancak öğle yemeği zamanındil çı
kardı. .. Su ltiln Reşild'ın Şark hükümdarları gibi ve me
se la Merakiş Su ltilnı gibi, dört nikahlı zcvccden başka 
yüz lerce odalıkları yoktu. Nikah lı olilrak kendisine 
evlat vermiş üç kadınefendi ile bizcemalum olan bir 
baş ikbilli vardı." diyerek açık l anmilktadır. 1 u 
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Siltiye (Ünüvar) ~ l iln ı m d,ı ,ınıl,ırındil, Su ltil n Rc
~ad'ın erkenden k.ılkıp harcmdeki dairc:-,indc Kur',ın 
okuduğunu, k,ılwaltı yaptığını, ba:;; Utibeyi \ ' C 

hazinedar ustayı çağırarak o güne mahsus emirler Yer
diğini; tablakarların y,ınlarında harem clğcıları olduğu 
halde ark,ı arkcıya harcıne girip kcıdıncfcndi 

h,ızinedar, ka l f,ı dairelerine yemek tablalcırını \ 'eri:;;lc
rini, ka l faların \ ' C acemi cariyelerin sofra hiznıctlcrini 11 

Luth-'ı Simavi Bey ise sarayda tabidot usulünü koy
nıakla birlikte bu modern yöntemi harem halkına 
kabu l cttiremediklerini \ ' C tabla usulünün bur,ısı için 
dc\ · anı ettiğini, anlatırlar1 c. 

Do lmabahçc Sar,ıyı Harem Dairesi ilc ilgili daha 
eski bir anı Mabeynci Fahri Bey 'in , İbrctnüın,1 's ında 
geçer: F,ıhri Bey, Sultan Azi/in tahttan indirildiği 30 
Mayıs 1876 s,ıbahını ,ınlcıtırken " Einı,ıs Ağa harem ta
rafınd,ııı koşarak gelip nedıctçi beylerden kim \·ar 
demesiy le ben \'arını deyi.i iine çıkdım, Munıaileyh 
beni ,ılıp harcnıde efendimizin yatak odasına kadar 
götürdü. Efendimiz beni görmesiyle bu ne haldir? De
yü sual buyurdu ... Efendimiz odadan çıkıp sofanın 
deniz tcırafınd,ıki penceresinden bak ı p yine yatak oda
sına avdet eyledi. O sır,ıda Valide Sultan ile kadınc

fend il er ve h,ızincdcırlcır \'l' sa ir kalfalar sofada olduk
ları gibi musahip ağ,ılcır \'e kızl,ırağası Ce\'her Ağa 
dahi mevcut idi ... Bu sır,ıda Demir Kapu denilen M,ı 

beyn kapısı vurulmuş idi " dcr.1
' 

Ayşe Osmanoğ l u ise 1912'dc Amcası Sultan Reş,ıd'ı 
riyarct için Dolmab,ıhçe Sarayı ' n,ı gittiğinde ort,ılığı 

intizams ı z bu l duğunu anlatır ve "Bir iki kcıtibc 

ka 1 fa dan başka ki m sc yoktu .. Scır,ı yda eski lerden , pa
dişahtcın pcıdişaha kala k,ılcı nih,ıyet Sultan Reş,ıd'a 
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kcılan kalfalardan bal'ıiMı gözünıe ilişti" dcr. 14 

Dolnıabalıçe Sar,ıyı \ 'C dolayısıyla Hcırem Daire
si'nin, Sultan Abdülnıccid'e \ 'e ailesine 5 yıl kadar 
(1856-1861), Abdül,ızi/e hükümdarlığı boyuııca (1861-
1H76) mekanlık ettiği biliniyor. V. Murad , 3 aylık salta
natını ( 1876) burada geçirdi. ll. Abdülhanıid 1876 'da 
tahta çıktıkt,ın bir süre sonra Yıldı;r ' a taşındı \ 'l' Dul
mabahçe Sarcıyı'nın birçok daireleri gibi Harem Dairesi 
de ıssızlığa \ 'C bakımsızlığa terkcdildi. Burada , kimi 
ycışlı k.ılfalar (cariyelcr) barındı. Sultan Reşad 1909 'da 
taht,ı çıkınca Dolmabahçc 'ye yerleşti. Fakat 1915'tc o 
da Yıldız Sarayı'na taşındı. VI. Mehmed Vahiddedin 
(191H-IY22) de Yıldız'dcı oturdu. Halife Abdülmecid 
(1922-192.f), eşleri \'L' çocukları, Dolmabahçe Sarcıyı'nın 
\ 'e lıMemin son sakinleri old u lar. Şu halde Osmanlı Sa
rayı H,ırcmi'nin günümüze en y,ıkın u zil ntısı , 71 yıl 

önce-! Mart 192-l 'te burada tarihe karışmıştır. Dolma
bahçe Haremi'nde doğan sonuncu hanedan bireyi ise 
Şell7ade Ömer Faruk Efendi ilc Saliha Sultan'ın ikinci 
kızları Hanz,ıde ' dir (12.11.1923). 

Harcın Dairesi 'nde kadınefendi \ 'e ikbal denen padi
şah eşlerinden ayrıca hazinedar usta, hünkcır kalfaları, 
kahya kadın , hazinedar, kalfa , ş,ıkird, acemi denen 
hizmet cariyeleri için katı kurallar söz konusuydu. 
Kimse buradan dışarıya haber, dedikodu taşıyaınazdı. 
Cariyeler, harcmdeki yaşamın tüm sıkıcılığı yanında, 
nıürik eğitiminden dansa , kukiacılığa kadilr pekçok 
şeyi \'l' s,ıray acl.ıbını d,ı öğrenirler; istediklerinde de 
dışarıya gelin cdilirlerdi. Dolnıabahçe Sarayı Hcıre
nıi'nc , ti.irli.i yollardan Çerkes, Gürcü, hatta Türk kızla
rının c,ıriye adıyl,ı girmesi ise Osm,ınlı Hanedcını'nın 
yurt dışına çıkartılmasına kadar sürmüştür. 

ÜNL.:\',\R, SAFiYl '. <;ıırınt tlalmılıımtl, i,t. , 1%-l. 
VO~ MO! fKI-, llE! ~IL: lll. T/irkıı/l''ılı·kı D1m1111 <'<' Olmtlıır Ll:crnıc 

!llckl11plar, (Çl'\ ll. Örs) i,ı. , 1%0. 
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DOLMABAHÇE SARA YI'NDA TÜRK YAPIMI BiR PiYANO 

Sulıa Umur* 

u/ika-i Hi.inı,1yı'ın 1H2H senesinde kurul
du H' bcı~ına it,ılya'dan gctirikn nıü/ik 
ust,ısı Doni;:ctti "Osıncınlı S,ılt,ın,ıt Mü
/İkai,ırı B,ı~ Ust,ık,1rı" üm· anı ilc getiril
di. Doni/etti kısa /anıand,ı öğrcncik'rİ
Ill' Batı Mü/iği tJr/ında eserler ç,ıldır

nı,ığa ba~ladı. !Hll senesinde ll. Mahmud için ya/dığı 
Mahnıudivc Mar~ı, Bcvlcrlwvi Saravı'nd,ı Mu/Ikil-İ 
Hüm,l\'ün. tarafından ç~ılındı. Önce ~ıcrak sonra ilgi 
ilc din.lcncn vcni tar/ mü/ik, (,ılafranga, all,ı fr,ınca), 
moda h.ılini ~ldı, 'i.ırayd,ın konaklara yayıldı. 
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Sarayda rağbct edilen, çalın,ın, dinlcıwn müzik 
bi.iyük iilçüdc Batı Mü7iği oldu. ll . Mahmud çocukla
rın,ı Batı Mü;iği ' ni öğretmek istedi. Bu istek Abdül
ınccid ' dc daha da f.ızla idi. Şch;:iıdclcr, h,ıtt,ı ecıriyclcr 

Batı Mü;:iği ' ni \ 'e piyann ça lmasını iiğrcndilcr, Batı 
Mü;:iği tarzında besteler yaptı l ,ır. S.ıraya bir çok piya
no alındı. Bunların arasında s.ır,ıy için ö;cl olar,ık si
pari~ edilmi~ kuyruklu piyanolar da \ · ,ırdı. Bugün, 
Dolıııab,ıhçe S.ırayı C,ıriycler Dairesi ' ııde, her daircdc 
bir piyaııo olduğu görülür. Tabii bu piyaııol,ırın ,ı kurt
ları, tamir \'e b,ıkınıları d,ı gerekiyordu. Dı~.ırdan ge-
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Müzik Odası ' ndaki son Halife Abdülmecid Efendi armalı Steinway 
marka piyano. 

2 Süfera Salonu 'ndaki Abdülmecid tuğralı Erard marka piyano. 
3 Zülvecheyn Salonu 'ndaki Erard marka piyano. 
4 Camlı Köşk 'deki Fransız Gaveau marka "Kristal Piyano". 

Her tarafı cam olan bu piyano büyük bir ihtimalle Saray 
Marangozhanesi'nde Cam lı Köşk için bu şekle sokulmuştur. 

3 
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5 Kastamonulu Mehmed Efendi'nin imal ettiği piyano. 
Cariyeler Dairesi 214 No'lu oda. 

6 Aynı piyanonun iç aksamı. 

Iirtilen ınü/.ik öğretmenleri gibi ilk /.ilnıanlar bu i~ için 
de birileri getirtilmi~ olmalıdır. Zamaııl.:ı sarayda pi
y.:ıno ustal.:ırı yeti;;ti, akort ve tamirler bunlar tMafııı
dan yapılm.:ığa ba~landı. i~tL' bu ustalardan biri-,i, "pi
yano ustası Kastamonulu Mehnıed Efendi", bir çok pi
yanoyu tamir ettikten ba~ka, IY06 yılında 

Marangozh.lne-i Hüm.lyun'da bir de piyano im.'\ i etti. 
Batı Mi.i/.iği'nin İst.:ınbul'da ycıyılnı.:ısından kısa bir 

müddet sonra, Beyoğlu'nda Batı Müziği .llctlcri ve 
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müzik notaları sat,ın mağ,l/alar ,ıçılmağa ba;;laıııı~tı. 
Bu nı.:ığaza s.:ıhiplcrindcıı birisi, i\ntoinL' 
Conınıcndingcr 1 aynı zanı,ınd,ı piyaııo inıiılatçısı idi, 
y,ıni dı;;ardil kendi ,ıdına piyano y.:ıptırıp İstanbul'da 
"Com nı c nd i ngn" ma rkcısı i Ic sa tma k ta id i. Kastanıo

nulu Mehmet Ust.:ı'nın piy,ınosu ise, her ;;eyi ilc S,ıray 
Mar,ıııgoz.hZıncsi 'nde y.:ıpıl ın ı;;tı. 

Bugün bütün dünyada müzik aleti olar.:ık en çok 
y,ıyılnıı~ olan piyanonun nisbeten kısa bir tarihçesi 
vardır. Bugünkü çckiçli piyano üçyl'ı/. seneden ai' bir 
/.anıandan beri \'ardır. 

Parnıakla çalınan, !ir, sitar, arp gibi aletlerden sonra 
13. yüzyılda psa/tcriou adı \ 'e rilen yeni bir alet gcli;;ti. 
fJsoltaiou, 12. yüzyılda Doğu 'd,ın gelerek Avrupa'da 
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yayılmıştır. Bugünkü kanuna benzer bir müzik aleti 
idi. Yanyana gerilmiş olan teller parmakla yahut mız

. rapla yahut ta iki sopzıcığın yardımı ilc çalınıyordu. 
15. yüzyılın başlarında psaltcrion'dzın geliştirilmiş 

bir ,ılct olan clm•icordc ortaya çıktı. Clrruicordc, bir 
klavyedeki tuşların kumanda ettiği çekiçierin teliere 
vurması ilc ses çıkMtıyord u. 16. yüz yı 1 ı n başlarında 7 
çift teli i, 24 beyaz, 13 siyah tuşlu c!m•icordc'lara rastla
nıyor. Her tel , çekicin vurduğu yere göre başka bir ses 
çıkcırtıyordu. 18. yü;ryıldan sonra her tuş için ayrı tel 
\ ' C ayrı ses di.i7-cni yapıldı. Aletin scsi, teller çift oldu
ğu halde çok lıafifti. Bugünkü piy,ınolar bu ,ılctin ge
lişmesi ilc meyd;ına gelmiştir. 
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Aynı znmanlarda, gene psnltcrion'dan geliştirilmiş 
bir başka alet daha görüldü. C/nvicordc gibi klavyeli 
olan bu alette teller bir tüyün kalem tarafı ile (mızrap) 
çalınınakta idi. Bu aletin gelişmesi de klavsen'in geliş
nıesine yol açmıştır. 

Klavsenin sesi daha kuvvetli idi ve daha çabuk ge
lişti. Fakat, dn pen1111 (mızraplı) çalgılarda nüans yapı
liıınıyordu. Klavsenin sesi kısa, kesik ve değişmeyen 
ku\·, ·ette olduğu için nüansları yapmak mümkün ola
mıyordu. Nazik bir çalgı olan c/mıicorde ' u ise geliştir
mek mümkün değildi. 

Tellerden kuvvetli ses çıkarabilmek için yeni bir 
alet icad etmek gerekiyordu. Aynı zamanda değişik 
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yerlerde bir çok denemeler yapıldı ve nihayet böyle 
bir alet bulundu. 

Piyanonun tarihi, çckiçli piyanonun, icadı ilc başlar. 
Başlangıçta adına piano c fortc yahut fortcpiano den 
mektc idi. Bu adlandırma, yeni çalgının özel karakteri
ni belirtrneğe kafidir. Buluşun şerefinin kime ait oldu
ğu bugün de tartışmalıdır, ancak hakiki çckiçli piya
noyu Floransalı müzik aletleri yapınıcısı Bartolomco 
Cristofori (1653-1731)'nin bulmuş olduğunu söylemek 
yanlış olmaz. Onun yapmış olduğu piyano mckani;:
masında (I 711 ), bugünkü piyanoların bütün esas mal
zemesi bulunmaktadır: çok gerilmiş teller, keçc kaplı 
çekiçlcr, çekici tclc vurur vurmaz eski yerine döndü
ren parça (cchappemcnt)c, her tuş için sesin devamını 
önleyen keçe, vs. Cristofori kendi yaptığı alcte grmıi
cellllm/o co/ piano c forte adını vermişti. Sonradan pirı110 
fortc, fortepiano'dan, piyano ismi kaldı. Mahmut Ragıp 
Gazimihal; Istanbul srımylrımun ilk piyanolrımw fortepi
yano denif111iş of111ası ilk örneklerin 177S'tcn cuuc/, Errırd 

lllaıııılllcrindcn önce bizlere gcldi,~inc uc bu isinı görcne,~i
nin bir nıiiddct bizde devanı ctfii~inc delildir demcktedir1

. 
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ş,ıir A\'nl (1H26-IH83) Batı Müziği scızlarını övdüğü şi
irinde, piyano için şöyle diyordu: 

Bir illa su:dırfortepiydnc 
Şarilh-ı nrı,~nıcıte Ininı-i yegc'ınc 

Usz/1-i crgrınon ii:rc ııcPilsı 
[ [CIIIfl/1 Sfl llflll'fl bcn:cr Jıcr Jımıilsl 

Esabi'le ç·n/rır sd:endc c'ını 
ider nıclı/n/1 ii lırıyrdn ins ii ctinı 

Ncudsuı gıl~ idiip beznı-i sc111fidc 
Olur filıcngi ne :ii/ı rcfii tfidı'1 

Cristofori'nin ardından Frcınsa'da Marius (1716), Al
manya'dcı Schrötcr (1717) ve bilhassa Cottfricd Silbcr
mann (1683-1753) bu alctc getirdikleri yeniliklerlc 
kuyruklu piyanonun doğmasına yol cıçtılar. Marius 
kendi aletine çckiçli klavscn adını vermişti. Schrötcr 
(1699-1782) hafif ve hızlı çalabilecek şekilde özel bir 
çekiç sistemi ilave etmişti. Saksony<ılı C. Silbernıann 
bu sistemi geliştirerek 1720'dcn itibaren ilk /ırınılllcrclrı
uicr' lerini (çekiçli piyano ' l<ır) imal etmcğc başladı. Jo
hann Scb<ıstien Bach (1685-1750), ilk önceleri bu <ılcte 
karşı çıktı f<ıkat daha sonra Silbermann'<ı, bütün nota
larda mükemmel surette eşit bir ses düzenine ul<ışabil
mesini s<ığlay<ııı kıymetli nasih<ıtler verdi. Bununl<ı be
raber kendisi klavsenden vazgcçmcdi ve yeni ,ılet için 
hiç bir eser y<ızmadı; doğrud<ın doğruya piy<ıno için 
yazılmış olan eserler Muzio Clcmenti'nin sonatları ilc 
başlar (1770). 

C. Silbcrmann'ın eseri, yeğeni Johann-Heinrich 
(1727-1799) t<ırafından devam ettirildi ve piy<ınoları 
meşhur oldu. Silbcrmann'ın işçisi johann Andreas Stc
in (1728-1792), kendi imal ettiği piycınolcır,ı "Alman" 
(yahut "V iycıncı") adı verilen bir mck<ınizma ilave etti. 
Bu mekanizma Silbermann'ınkinin geliştirilmiş bir 
şekli idi ve seslerin serbestçe uzamasını önleyecek bir 
tertibata s<ıhipti (ftouffoir). Stein'in piycınolarında ayrı
ca çekiç ince bir zarla kaplı idi ve mekanizma o kadar 
hafifti ki, sadece 20 gramlık bir kuvvetc ihtiy<ıç gös
teriyordu (Bu günkü piyanolarda bu kuvvet, 80- 120 
gramdır). Mozart 1777'dc Stcin'ı ziyaret etmiş ve piya
nolarından son derece memnun kalmıştır. O tarihe k<ı
dar Mozart, Spath'ın piyanolarını tercih ediyordu. 
1789 'da Stcin, piyanolarına pcdalları ekledi. Stein'ın 
ölümünden sonra eseri, kızı ve damadı Andrcas 
Streicher' tarafından dcvcım ettirildi. F<ıbrika Viy<ı
na'ya götürüldü. Burad<ı, (kulakları duymadığından 
ötürü fazla ses çıkartmak için tuşlara çok hızlı vuran 
ve piyanoları çok hor kullanan) Becthovcn'in tavsiye
lerine uyarak mekanizma d<ıha geliştiriidi daha güçlü 
piyanolar yapıldı ve sesini arttırabilmek için ikinci bir 
harmoni tablası ilave edildi. 

Al man ya 'da, Fransa 'd cı, ing i 1 terc'de, A vustu rycı'dcı, 
bir yandan piyano imalatı her geçen gün yeni buluş
larla mükemmele doğru giderken diğer taraftan klav
sen imalatçıları bu yeni aletle mi.ic<ıdcle ediyorlardı. 
Bu mücadele piycınonun gelişmesini 18. yüzyılın so
nun<ı kadar önlemiştir. 

MILLI SARAYLAR 



7 Kastamonulu Mehmed Efendi'nin piyanosundan detay. 
B Aynı piyanodan başka bir detay. 
9 Tamamı Saray Marangozhanesi'nde imal ed i lm iş olan piyanonun 

mekanizması . 

10 Mekanizmanın ana hatları . 
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Fransa 'da Scbastian Erard (1752-1831) , ilk piyanosu
nu 1777'de yaptı. Piyano'ya getirdiği yenilikler, kısa 
zamanda, bütün diğer memleketlerde duyuldu , pi ya
nolarının şöhreti arttı. 

1795'te, Ignace Pleyel , (1757-1831),- 38 çocuklu bir 
ailenin yirmidördüncü çocuğu Strazburg'dan Pari s'e 
geldi. Pleyel , Haydn 'in talebesi idi, pek çok bestesi 
vardır. Paris 'te önce bir müzik mağazası açtı ve 
1807'de kendi piyano fabrikasını kurdu. Pleyel de pi
yano'da yenilikler yaptı piyanoları meşhur oldu. Al-
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zaslı bu iki büyük rakip arasındaki mücadele, piyano
nun gelişmesi bakımından, blitlin müzik dünyası için 
çok faydalı olmuştur. Bu mücadeleden Erard, 40 yıl
danberi üzerinde çalıştığı bir buluşu piyanolarına uy
gulaınakla (double cchappeınnetf' 1822'de galip çıka
caktır. Bu çok önemli buluş, piyano imalatını olduğu 
kadar, piyano çalış tekniğini ve piyano edebiyatını da 
altlist etti. Kısa zamanda Plcycl, Erard'ın piyanoları
nın üstünlüğünün farkına v,ırarak bu sistemi -diğer 
bütün piyano fabrikaları gibi- kabul etmek mecburiyc
tindc kaldı. Bugün, bütün piyanolarda hala bu sistem 
kullanılma ktadır. 

Avrupa'da binlerce piyano imalathanesi veya fabri
kası açıldı. Amerika'da da piyano büyük gelişıneler 
gösterdi. Avrupa'daki piyanolar 5 oktav iken, Ameri
ka 'da 7 oktavlık, 2 metre boyunda piyanolar imal edil
di. 1825'tc Boston'da Alphcus Babcock, tck parçalı 
dökmc piyano gövdesinin patentini cı ldı ve çapra;: tel
li piyanolar imal etmeğe bcışladı. Çaprcız tel sistemi 
telierin daha uzun olmasını temin ediyor, bu uzunluk 
sebebi ile daha fa;:la gerilınclcri gereken telierin bu 

12 
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kuvvetini de tck parçalı dökmc sistem kcırşı lı yordu 7 

20. yüzyılın başında piyano imalatı bütün dünyada, 
irili ufaklı fabrikalarla büyük boyut lara ulaşmışken, 
Saray Marangozhancsi'nde 1906'da ilk Türk piyanosu 
imal edildi. Bu sıralarda, yalnız Alınanya'da 600'den 
fazla piyano fabrikası vardı. Bun l arın hepsi yeni ara
yışlar içinde idi. Nitekim Cristofori'den bu yana piya
noda, mekanizmasından sesine, ko lay ça l ınınasından 

scsinin kuvvetine kadcır yeni buluşlar yapılmış, yeni
likler aranınıştı. Saray Marangozhanesi'ndc piyano 
ustası Kastamonulu Mehmcd Efendi'nin y,ıpnıış oldu-

12 Cariyeler Dairesi 169 No'lu odadaki piyanonun kapağındaki 
plaket: Yıldız Sarayı Hümilyunu Tamirhanesi mamülatı , Mehmed 
Usta, 1320. 

13 Cariyeler Dairesi 153 No'lu odadaki piyanonun kapağındaki 
plaket: Tamirhane-i Hümayunu mamülatı , sene 1323, 
Kastamonulu Mehmed kullar ı. 
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ğu piyano ise, mevcut bir piyanonun iyi-kötü bir kop
yasından başka bir şey değildi. 

Mehmed Efend i'nin PiyanosuH, tahta şasili ve düz 
tellidir, ses tablosu ladinden yapılm ı ştır. Yedi oktav, 
(sol-la), iki pedallıdır. Kapalı mekanizma denilen tarz
da, üstten surdin lidir. Mekaniznıasının her parçası el
de yapı lmı ştır. İ şçiliği her yerde fazla itinalı değildir. 
Parçalı fildişi kaplı olan tuş'ların boyu normalden 1,5 
cm. daha uzundur. 

Piyanonun bugünkü durumu, scsi hakkında fazla 
bir bilgi vermiyor, ancak "iy il er" kategorisinde olma
dığı söylenebi lir. 

imalat s ırasında tuşlar Arap harfleri ile numaralan
dırılmıştır. Piyanonun üzerinde veya içinde başka bir 
yazı yoktur. Dolmabahçe Sarayı Arşivi'ndeki şu kayıt 
piyanonun yap ılı ş tarihini tesbit etmektedir": "Piyano 
Ustası Mehmcd Efendi tarafından Zat-ı şaharıeye 

mahsus olmak üzere imal olunacak bir adet piyano
nun altıyüz doks<ıni.iç kuruş masr<ıfl<ı vi.icud<ı ge l eceği 

hakkınd<ı t<ımirhanenin tezkcresi ve merbutu defter". 
Bu kaydın t<ırihi l9 Kantınevvel 321, y<ın i , 1 Ocak 
1906'dır. 

Piy<ıno Ust<ısı K<ıst<ımonulu Mehmed Efendi'nin Sa-

NOTLAR 
1 Antonil' Comnwndingcr (IH22-1900)- i~t,ınbul'd,ı açılan ilk 13atı 

Mü7iği çalgı \'e notalarını ~.ılan mağ,l7al.ırın en önemlisinin M,ıcar 
'"ıllı ,;ıhibi. IK72'de s,ıtın aldığı mağ.l7ayı 'Ti.ıno ct Musiquc- A. 
Cnmmcndingcr" ,ıdı altıııd,ı .ıçarak u?un vıi\M bu konud,ı ist.ınbul
lular,ı hi/Illet etti. F. 1 is/l bt,ınbul'a geldiği /ilm,ın (\8-t7) Comnwn
dingcr'in Lc'h Sokağı'ndaki (Bugünkü Nuri Liy.ı Sokağı) l'\'indl' kal

nıı~tır 

2 Ech,ıppcmcnl: l'iyano nwkani7m<ısıııııı cıı önemli parça~ıdır. Çe
kicin tcle nırnı;ısıııd.ın sonra hemen telden ayrılmasını \'l' yunıu
~aklıkl.ı verine dönnwsini sağl.ır. 
3 MAIIMUT R. CAZİMİIIAL, M~~;;ıki Sti:lii.~li. "Piann-fortc", s. 20'1, 
İst;ınbu\, 1961. 
4 l'iy.ıno yüksek bir sa/dır 1 N.ığnll' ~.:ır;ıbının tck küpüdür 
Scd,isı org usulü gibidir 1 \\,wası hemen sanlur,ı benLer 
SMcnde onu haft,ılarc,ı (7) ç.ı\,ır 1 ins.ınları hayr.ın \'l' ~a~kın eder 
Şarkı meclisinde sesini dinleyip 1 Zühre, ,1hcnginc müplc\,i olur. 
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r<ıy'd<ıki diğer piyanoları d<ı tamir ettiği <ınlaşılmakta
dır. S<ır<ıydaki piy<ınoların birisinin içerisinde lll "Yıldız 
Saray-ı Hümayün T<ımirhanesi Mamulatı, Mehmed 
Usta 1320 (1905)" y<ızılı bir plaket bulunmaktadır. Bir 
başka piyanonun kapağı içinde de 11 "Tamirhane-i 
Hüınayun ınamulatı, sene 1323 (1908), Kastamonulu 
Mehmed Kulları" yazılı bir plaket bulunmaktadır. Pla
ketierde "Taınirhane-i HümayCın mamulatı" yazılı ol
m<ıkla beraber, bu iki piyanonun sadece tamir edilmiş 
oldukları anlaşılmaktadır. 

Osmanlı Saraylarında veya İstanbul'un her hangi 
bir yerinde bundan b<ışkcı bir piyano daha yapılmış ol
duğuna dair bir kayda rastlamadık. 

1950 yılında, Ankara Erkek Teknik Öğretmen Oku
lu'nun Müzik alet leri Yapını Böli.imi.i'nde, her şeyi ile 
Türk sanatçılarının 1 ~ emeği ile bir piyano yapılmıştır. 
Bu piy<ıno, Türkiye'de yapılan ikinci piyano olmalıdır. 
1957 yı lında Müzik Aletleri Yapını Bölümü Ankara 
Devlet Konservatuarı'n<ı nakledilmiş, burada 1966 yı
lında bir, 1973 yılında da iki piyano daha imal edil
miştir. Dökme demir gövdeli ve ç<ıpraz telli olan bu 
piyanolar, halen Ankar<ı Devlet Konservatuarı'nda 
kullanılmakt<ıdır. 

5 Andrc.ıs Strcicher ile edi o\,ın Stcin'in kı7t Na net te Stein, 13ectho
''en'in dostu idi. 13ecthc1\'en N.ınette'i büyük bir piyanist olarak tak
dir ederdi. 
6 İkili .. ,;c/ltl!'l'<'lllt'lll" - Bir tu~a hangi sıklıkla \'uruluroa \'urubun, 
çekiç yerine dönmeden aynı notayı tckrarlayabilen dü,ren. Aynı no
lanın sürat! i tekrarında, kuv\·ctli ya d,ı hafif .:ıtaklarda, tril, mordan, 
ya d,ı grupettc,'lard.ı hı/lı hareketi temin eder. 
7 13ir k<1nser piy.ıııosunda telierin gcrginliği 20 000 kilogram ku\'\'et 
ci\'ilrındtıdır. 

8 Bu piy.ıno, Do\m,ıb.ıhçe S.ır.:ıyı'nd.:ı, Cıriyeler D.ıirl•si 21-+ No'lu 
od.ıdadır. 

9 H.ı,rinc-i 1\;ı ssa kayıt defteri, Çe~itli 1325, D. 52, Sh. 172, Sıra No: 
1203. 
10 Cıriyeler Dairesi, 169 numaralı ndadaki piyano. 
ll Cariyeler D,ıircsi, 15:1 numaralı odadaki piyano. 
12 MiTIIAT ARMAN, BAliRi YAKUT, İBRAHiM SAKARYA, CA
FER AÇlN. 
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DO LMABAHÇE SARA YI' NDA 
TÜRK İŞLEME SANA TINDAN ÖRNEKLER 

Örçiin Barışta* 

olm.ıbahçe Sarayı'nın i:;;lemeleriylc 19. 
yüzyıl ikinci ya rısı ve 20. yüzyılın ilk 
çeyreği Türk işleme sanatı tc1rihinde 
önemli bir yeri vcırdır. Ceriye doğru bir 
projeksiyonla Topkapı Sarayı atölyele
rinde başlayarak gelişen Osmanlı dönc

ınİ Türk saray i ş leıncierinin Cumhuriyet dönemi ön
cesinde ulaştığı di.i~:eyi yansıtan bu Sarzıy'daki örnek
ler: Tür, a rzıç, gereç, tek n i k, kon u, b içi m !endi rm e ve 
komp(visyon çeşitlcmcleriylc geç dönem Osmanlı s,ı
ray ve ÇC\TL'Sİ işlemeleri yle i lgi 1 i bi lgi \'Crmcktcd ir. Bu 
bağlamda Osmanlı İmparatorluğu'nun son yüzyılında 
gerek ustalarca yapılmış ve beğeni kazanarak saraya 
girmiş parçalarla gerekse işleme alanında da akade
mik eğitim verilen Harcm -i lli.im<lyün'da yaşayan ca
riyclcrin, kadınların, hatt.:ı sultanların işlediği parça
larla Türk işleme sanatı tarihine yeni sayf.:ılar cklc
mcktedir. Ya gelcncksel çizgide süregelen ya d<ı yeni 
i.isluplar, uygulama al<ınları yanısır<ı teknik ve birle
:;;imlcrle yapılmış i ş lenıclerde; Batı ilc Doğu sanat 
akıml<ırına açık bir anlayışla gclcnckscllc yeni ki.ilti.ircl 
değerlerin kaynaştığı özgün biçimler konular ve yeni 
arayışlar görülmektedir. El sanatı, artistik el sanatı ve 
güzel sanat nitelikleriyle işleme s.:ınatına yepyeni bo
yutlar kazandıran bu örneklerin bazılarından halk res
mi bazılarından resim tadı ,ılınnıakta na if karakter arz 
eden bir grubundan ise cesurca yorumlanmı:;; farklı 
bir dünya algılannıaktadır. Bu ar,ıda bir grupta si.islc-
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nıeciliğin ön planda tutulduğu üstlin beceri gerektiren 
tck n i klcrlc objelcri n bir tasMımcı yaklaşımı ylzı bezen
d i ği göz i en nıcktcd ir. Bu kon u da sa ra yda ki işlemeler 
tanıklık etmektedir. 

Bilindiği gibi, 1978 tarihinde mi.izc olarak ziyarete 
açıl<ın Dolnıabahçe S<ırayı'nd<ı seçkin işlemeler bulun
maktadır. Bu işlcmclcr; doğa koşulları, sa\',ışlar, geçen 
zaman dilimi vb. gibi etkeniere rağmen iyi korunmuş, 
bazıları Milli SMayiM Restorasyon ve Konservasyon 
Laboratuvarı'nca onarılmış bu parçaların bir grubu da 
1993 yılında ziyarete açılan Ilarenı-i Hi.imayün'da bu
ray,ı ya nakledilen ya da bilinçli bir seçinıle sat ın alı
nan saray işlemeleri yle bi ri i ktc sergilcnmektedi r. 

Bu makalede ,ım,ıcınıız Dolmabahçc Sarayı'nın 
Ma beyn-i Hi.imayün, Harcın-i ~ ILim aylı n i.initclcrinde 
ve Şehzadclcr Da i resi 'nde sergi lencn işlenıcierden bir 
grubunu tanıtmak \ 'C gi.inünıi.izdc meslek liseleri ve 
faki.iltelerin yanısıra yaygın eğitim kurumlarında uy
gulamalı öğretimi si.irdi.iri.ilen işleme dalında zengin 
bir kaynak oluşturan, iğneyi farklı amaçlarla ustaca 
kullanan san<ıtçı ların ürünlerini bclgclcycrck sanat 
dünyasının yzırarına sunmaktır . . .. .. 

I 
ŞLEMELERD[ GOZLENEN TURLER Saray-
da bulunan perde, tcpclik, koltuk yüzü, sehpa
raf yi.izi.i, paravan, ayna çe rçevesi, masa örtüsü, 
kırlcnt, yastık, yorgan yüzü, karyola etcği, niha

li, cibinlik askısı gibi türler Avrupayi möblelerlc dö-
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şen m iş oda la rı n aksesuarları ola rak ilgi çekmektedir. 
Benzer durum duvarları bezemek üzere hazırlanmış 
hcıtıra, methiye panolcırı ya dcı cırmalı panolar dışında 
manzarcı , portre ve mimari tasvirli panolarta fotoğraf 
ya dcı resim çerçeveleri için söz konusudur. Örnekler
sek ccıriyeler ünitesindeki yer yer sarı, kırmızı ipek 
Buldan işleriyle işlenmiş 52/408 envanter numaralı 
bordo kcıdifc koltuk yüzü, ba z ı üniteleri bordo kadife 
üzerine ipek ve simle işlenmiş 54/459 envanter numa
ralı raflı sehpa, 54/461 envanter numaralı iki katlı dik
dörtgen sehpa ile 52/1596 envanter numaralı paravan 
yeni möblelere işaret etmektedir. Batı tarzı koltuk ile 
Uzcık Doğu iz leri taşıyan ağaç konstrüksiyonlu sehpa
lar ve paravana farklı ahşap iskeletleriyle ve bazı Türk 
işlemeleri paralelindeki motifleriyle ba z ı varsayımlar 

akicı getirmektedir. 

Harem-i Hümayün Cariyeler Dairesi 'nde Buldan işi bordo kadife 
kaplı koltuk. 

2 Aynı yerde bordo kadife üzerine Dival işi (Mıhlama) ile süslenmiş 
tepeliklerden bir örnek. 

3 Harem Hamarnı ' nın dinlenme odasında Hereke yapımı Dival işi 
tekniğiyle süslenmiş perde. 
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4 Harem-i HümayCın Cariyeler Dairesi 'nde Hereke yapımı gülkurusu 
kadife üzerine Dival işi (Mıhlama) ile süslenmiş bir tepelik örneği. 

5 Aynı yerde mavi ipek atlas üzerine çeşitli tekniklerle süslenmiş 
sünnet yatağı örtüsü. 

6 Aynı yerde al ipek atlas üzerine bitkisel motiflerle süslenmiş 
lohusa yatağı örtüsünden ayrıntı. 

Bunlar yilbancı ülkelerden tilŞlllilbilir niteliktc olmil
lilrıylil, yil İstilnbul'da s<ırilya hizmet veren milrangoz 
atölyelerinde (Tamirh.Jne-i Hümayun) Yil da erkek sa
nat okullarındil Yil forklı kökenli ustillMın işlemecilcr
Ic berilbcr Çillıştığını Yil dil yabilncı möblc kiltologları
nın üzerinde işlemecileric birlikte bir grup tasarımcı
nın uygulilınillilr yoptığını düşündürmektedir. Böyle 
bir düşünceyi istilnbul Deniz Müzesi'ndeki 227 demir
bilş numarillı, Sultan Reşild'ın Silltilnilt kayığındaki 
farklı üslup ve Dival İşi tekniğiyle işlenmiş koltuk 1 

güçlendirmektedir. 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl bilş
larında farklı zaman dilimlerine ait bu pilrÇilların ya
pıldığı atö lye konusunda Harcm-i Hümayun'da yer 
a lan metal iplikle, sarma iğnesiyle Abdi.ilhamid'in mo
nogramı işlenmiş, bordo kadife kaplı ayna çerçevesi 
tarihlcmc açısından ipuçları vermektedir. Türk möble
cil ik tarihi için önemli o lan bu grubun üzerinde daha 
kapsanılı araştırmillar yapılmalıdır. 

Bu arada sarayın giyotin pencereleri için tasarlan
mış, yan kanatları ve tepelikleri (farbelaları) çeşitli 
form ve boyutlarda perdeleri 20. yüzyılın ilk çeyrcğin-

5 
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den zengin bir kolieksiyon sunmaktadır. Genellikle 
stor biçiminde düzenlenmiş beyaz perdeleric tanıanı
lilnan tepelikler <ırasında Cariyeter Dairesi'nde bulu
nan 52/1654-1661 envanter numaralı sekiz parça: Bor
do bdifc üzerine Dival İşi (Mıhlanıa) ile işlenmiş nıo
nogram, midye, kiıranfil ve şakayık vb. gibi motifleriy
le \ 'C bir tarafı diğerinden kısa tutulmuş yan kanatla
rıyla orijinal bir model sunmaktildır. Benzer bir du
rum 52/763-764 envanter numaralı gülkurusu rengi 
kadife üzerine sarı metal ipliklc ben zer teknikle işlen
miş monogramla ve kartuşlada bezenmiş, karşılıklı iki 
klipsic bağlanan ponponlu, püsküllü ve drapeli, Here
kc Fabrikilsı ipek dokuma perde kanatlarını tilşıyan 
bir çift tepelik de söz konusudur. 

Diğer perdelerden gerek tcpeliği gerekse yan kanat
larını bordür biçiminde kuşatan işlemelerle yapılan 
süslemclcriylc ayırt edilen dört perde Cariycler Daire
si'nin hamamının dinlenme odasına asılıdır. Yan ka
natları ve drapeli farbelaları Hereke dokuması ipekten 
yapılmış 52/46-49 envanter numaralı bu perdelerin 
krcm atlils üzerine işlenmiş tepelikleri vardır. Sarı me
tal bükümlü ipek iplikle Dival İşiyle tutturulmuş pem
be kadife ile pervazlanmış, üstü saçak ve altı ponpon
larla çerçevelenmiş drapeli farbelalarla süslü tepelik
ler; Bej, milvi , pembe, kırmızı, kavuniçi , sarı, yeşil pa
muklu ve ipek iplikle sarma iğncsiyle işlenmiş gül dal
larıyla bezcnmiştir. Burada mavi kurdelelerden sar
kan, dışa doğru yönlendirilmiş iki daJın ortasında fi
yonkla bağlanmış, bir asma çelenk motifi bulunmakta
dır. Yan kanatların çevresinde ise krem atlastan hazır
lanmış bir bant üzerinde aynı renkli ipiikieric benzer 
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teknikle işlenmiş "S" kıvrımlı dallcır üzerine oturtul
nıuş , gül \'e yıldız çiçeği demetlerinden oluşan bir 
bordür yer almaktadır. 

Diğer taraftan Harcın-i Hümayun'daki ll. Kadıne
fendi Odası olarak bilinen oda, sünnet \ 'C lohusa ya
taklarının bulunduğu odalar ilc Mabeyn-i 
Hünıayun'daki ibadet Odası (mescid)c geleneksel yol
la seçilen örtü çeşitiemelerinin yeni biçimlerle işlendi
ğini göstermektedir. Bu bağlamda Harem-i 
Hünıilyün'da dikkati çeken parçalardan birincisi, ll. 
Kadınefendi Odası'ndaki 13/722 envanter numaralı , 

leylak rengi birman türü ipek üzerine amatist moru , 
mavi, yeşil, sarı, siyah vb. gibi ipek ipliklerle suzeni iğ
ncsiylc fiyonkla bağlanmış, çiçek açmış bir ağaç motifi 
iş l enmiş, 19. yüzyılın ikinci y;:ırısına ;:ıit bir yatak örtü
südür. İkincisi, çevresi fisto n;:ıkışı ilc dantelle bezen
miş, mavi ipek ;:ıtlas üzerine ipek iplikle sarma, Çin iğ
ncsi, tohum işi, s;:ıp işi ilc mor, cflatun hcrcailcr, beyaz 
p;:ıpatyalar ve kırmızı goncalar!J bezenmiş dallar iş
lenmiş kırlcnt ve yastıklarla t;:ımamlannıış sünnet ya
tağı örtüsüdür. Üçüncüsü, al ipek ;:ıtlas üzerine cbnıli 
kadife iplik, altın ve gümüş rengi metal bükümlü ipek 
iplikle (sim) sarnıa, kordon tutturma iğneleriyle bor
do-beyaz karanfil ler, ma vi yı Id ız çiçek leri, sa rı-koyu 
sarı ncrgislcr, pembe-koyu pembe y;:ıban güllcri, gü
müş rengi boru çiçck leri, yeşil-kırmızı-pembe gonca
lar, a l tın rengi dal ve yapraklar işlenmiş lohusa yatağı 
örtüsü, yastık başları \ ' C bohçadan oluşan takımdır. Bu 
takımı tamamlayan hi."ım<lyun üzerine sarma, sap işi 

ve cğrclti otu nakışı ilc benzer serpme motifler bu kez 
kadife yerine ipek ipliklc işlenmiş, fisto nakış ı ile tut
turulmuş dantelieric çevrili yastık yüzleri ile dantelsiz 
yorgan ağzı vardır. 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başları
na tarihlcncbilccck, sonradan satın alma yoluyla mü
zcyc kazandırılan, scıray için yapılmış olabilecek kali
tedeki sünnet ve lohusa yatağı takımları Harcm-i 
Hümilyün\ın estetik ve folklorik değerleri açısından 
aydınlatıcı nitelikler arzetmektedir. 

Mabeyn-i Hüm<lyun'daysa, gerek iki parça oluşu 
gerek büyük l üğü ve gerekse ikiye ayrılmış kompo
zisyonu ile ilgi çeken, 19. yüzyıl ikinci yarısına ait bir 
scccadedir. Beyaz keçe (arakiye) üzerine metal bü
kümlü ipek iplikle (sim) Dival İşi işlenmiş parçanın 
103 x 175 cm. boyutlarındaki secde ve ayetlik ünitesi 
üzüm sarmaşığı ve gül dallarından oluşan bir ınihrap 
n i şi içine oturtulmuş bereket boynuzianna yerleştiril
miş gül dallarından meydana gelmiş bir motifle süslü
dür. 75 x 45 cm. boyut l arındaki tabanlık ünitesiyse gül 
dallarından oluşan bir yarım daire fornıuyla bezen
miştir. 

7 Harem-i Hümayun Cariyeler Dairesi 'nde 1907 tarihl i, bal rengi 
atlas üzerine "Aman Ya Resulullah" yazılı pano. 

B Aynı yerde 1893 tarihli, kadife türü ipek iplikle i şlenm iş pano. 
9 Aynı yerde Kız Sanat Okulu öğrenc i le ri tarafından ll. Abdülhamid 

için yapılmış Hamidiye Camii'ni gösteren el işlemesi pano. 
10 Aynı panonun altında " Şevketlü Padişahımız Sultan Abdülhamid 

Sani Efendimiz Hazretlerine" yazısı okunmaktad ı r . 
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• 

I 
ŞLEMELERDE SEÇİLEN GEREÇLER İşleme-
lerde kullanılan gereçler açısından çok ince ipek 
atlas, birınan türü ipek dokuma, Hereke Fabri
kası'nda dokunmuş ipek kumaşlar, kadife, 

hüın<lyün , organze; iplik türlerinden iplik, kadife iplik, 
panıuklu iplik, altın ve gümüş rengi metal bükümlü 
ipek iplik, süsleyici gereçlerden tırtıl, pul, boncuk, ten
tene, dantel, yabancı kaynaklı kordan, saçak, ponpon
lu harçlar gözlenmektedir. Örnekler arasında Hereke 
Fabrikası'nda dokunmuş ipek kumaşlar ya da bu ku
maşlarla kadife bileşimieriyle yapılmış, önceden deği
nilen 52/763-764 ve 52/46-49 envanter numaralı perde 
takımları saraya özgü en büyük yeniliği ortaya koy
maktadır. İplik türlerinden pamuklu ipiikierin bazen 
ipek iplikler yanısıra uygulama alanına girdiği gözlen
mektedir. Bu konuda 52/46-49 envanter numaralı per
delerdeki işlemeler en güzel örnekleri oluşturmakta
dır. Bu arada panıuklu ipiikierin bazen siınle de kulla
nıldığı yatak takımlarına da rastlanılmaktadır. Erken 
örneklerini Harbiye Askeri Müzesi'ndeki 26380 envan
ter numaralı 1808-1809 tarih kitabeli Mahmud 
sayebanında görülen kadife türü ipek ipliklerle yapı
lan işiemelerin süregeldiğini belgeleyen ilginç bir par
ça 12 /2824 numaralı panodur. Mavi atlas üzerine ka
dife iplik ve metal bükümlü ipek iplikle kordon tuttur
ma ve apiike işlenmiş panonun sol üst köşesindeki ku
şun ağzındaki yaprakta 1893 tarihi okunmaktadır. Fo
toğraf çerçevesi biçiminde tasarlanmış panonun orta
sındaki fotoğr;:ıf için ayrılmış ünitesinde beyaz üzerine 
siyahla boyanmış, Kız Kulesi tasviri vardır. Kırmızı 
kJdifc apiike ile çevrelenmiş bu tasvire bir tür paspar
tu oluşturan işleme çerçeve Kız Kulesi'nin karşılıklı iki 
köşesine oturtulan çiçek dalları ve köşelere yerleştiri
len kuş, kelebek, dala konmuş kuş ve bir dal motifiyle 
bezenmiştir. Estetik nitelikleriyle de kayda değer bu 
örnek dışında yukarıda değinilen lohusa yatağı takımı 
bu tür ipliğin 19. yüzyıl sonlarına kadar saray çevre
sinde beğeni kazandığına işaret etmektedir. Bir başka 
1325 (1907 M.) tarih kitabeli pano ise borıcukla yapıl
mış işlemelerle ilgili bilgi vermektedir. 12/3481 envan
ter numaralı bal rengi atlas üzerine kırmızı, sarı, mor, 
mavi, pembe, yeşil ve beyaz boncııklarla işlenmiş , çev
resini hercai, yaban gülü ve kır çiçeklerinden oluşan 
iki "C" kıvrımlı dal saran, "Aman Ya Resulullah" yazı 
şeridi ile bezenmiş ve sağ alt köşesinde "Cariyen Ayşe" 
şeklinde imza bulunan bu panonun dışında 56/466 en
vanter numaralı ll. Abdülhamid arınası ve "Enva-i lut
fa garlk olacak zaman" şeklinde başlayan yazı şeridiyle 
süslenmiş hatıra panosu seçkin bir örnektir. Bu pano 
hem geriye doğru 1876-1909 tarihleri arasında boncuk 
kullanıldığını ortaya koymakta hem de değişik form 
ve boyutlu boncukları ile barak inci parçalarıyla deği
şik tekniğiyle ayırt edilmektedir. Öte yandan Abdül
mecid'in hastalığı sırasında kullandığı odadaki1 yatağa 
serili 64/549 envanter numaralı, beyaz organze üzeri
ne suzeni, Çin iğnesi ve sarmayla ipek, metal bükümlü 
ipek iplikle yavruağzı, pembe, açık ve koyu yeşille yıl
dız ve yaban gülleri yanısıra tuğra motifleri ve bazı ya
zılı bezemeleri kahverengiyle işlenmiş örtü; Yer yer 
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11 Harem Koridoru'nda ll . Abdülhamid tuğralı , lacivert zemin 
üzerine i şlenmiş Osmanlı Armas ı. 
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metal bükümlü ipek ipliklc yapılmış tentene kullanı
mıyla ilgi çekmektcdir. Süslcyici gereç olarak tentene
nin de seçildiğini gösteren bu parça ara ve kenar tente
neleriyle tığ işleriyle ilgili 19. yüzyıla ait değerli bir 
kaynak oluşturmaktadır . 

• 

I 
ŞLEMELERDE UYGULANAN TEKNİKLER 
işlemelerde uygulanan tekniklerde genellikle 
serbest stilde yuvarlak ve yumuşak "C", "S" kıv
rımlı çizgilere uyum sağlayan sarma, Çin iğne

si, suzeni, Sap İşi, kordon tutturma, Dival İşi , anavata 
vb. gibi iğnelerin beğeni kazandığı görülmektedir. Bu 
arada fisto nakışının kenar temizlemelerde yaygın bi
çimde kullanıldığı bazen fisto na kışı ile birlikte dantel
le örtülerin çevrelendiği gözlenmektedir. Çeşitli harç 
ve kordonlar tutturularak yapılan kordon tutturma iğ
nesinin bazen ebruli kadife ipliklcrle uygulandığı, eb
ruli izieniınİ veren çok renkli ipliklerle anavata ve Çin 
iğnesinin işlendiği fark edilmektedir. Ev, çarşı, tckkc, 
saray işlemeleri yanısıra bir tür mesleki ve akademik 
eğitim yapan Kız Sanayi Mcktepleri 'nin getirdiği yeni
likler, teknik açıdan yeni bileşimler işleme repertuvarı
nı zenginleştirmektcdir. Genellikle sayısız işleme iğne
lerinden oluşan bu bileşimler bir grup örnekte doku
manın üzerindeki iplikler sayılarak yapılan iğneleri 
ikinci plana itmiş görünmektedir. 

Diğer taraftandan suzcni ilc işlenmiş bir grup yatak 
örtüsü ve Buldan İşi ilc işlenmiş koltuk yüzü bazen 
makinelcşmiş, tığla çekilen zincir işlerinin çeşitiemele
rine işaret etmektc \ 'C işleıncierde iğne dışında araçlar 
da kullanıldığını ortaya koymaktadır. Benzer bir du
rum bir tür hav işi olan astragan iğnesi için söz konu
sudur. 

Kuşkusuz Daimabahçe Sarayı'nda bulunan işleme
ler içinde teknikler ,ıçısından yenilik getiren grup, Kız 
Mcktcbi'rıdc öğrenim görmüş ustaların yaptığı örnek
ler arasındadır. Kız Mektcbi'nin varlığı ve uygulama
larını belirleyen önemli bir örnek 12/2578 envanter 
numaralı panodur. Hamidiye Camii ile bezenmiş pa
nonun altında "Şevketlü Padişahımız Sultan Abdülha
mid Sanı Efendimiz Hazrctlcrine" şeklinde başlayıp 
"Mektcb-i Talibat-ı Cariyeleri" şeklinde biten yazı şeri
di İstanbul ' da kurulan Kı7 Sanat Mektebi'nin Abdül
hamid Dönemi 'ndeki eğitim düzeyini , kum iğncsi, bo
yama vb. gibi teknikleriyle uygulama alanındaki bece
risini \ 'C işleme sanatına yeni bakış açısını yansıtmak
tadır. 

• 

I 
ŞLEMELERDE BELİREN KONULAR İşlemc-
cilikte seçilen konular bir grupta süslemecilik, 
bir grupta hat, bir gruptaysa resim sanatına 
yaklaşımla 7cnginlik göstermektedir. Süsleme

ciliğin ön planda tutulduğu örneklerde gül, hercai pa
patya, yıldız, lcylak, mimoza, mine, krizantem, yase
min, karanfil, boru çiçekleri ve fiyonklarla bağlanmış 
çiçek açmış ağaçlar, asma çelenkler vb. gibi bitkisel be
;;emeler; kuş, kelebek vb. gibi figürlü bezemeler, çeşit
lemeler içermektedir. Bu bağlamda önceden değinilen 
lohusa ve sünnet yatağı örtüleri, 13/722 envanter nu-
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12 Harem-i HümayCın Cariyeler Dairesi'nde Şehzadeler Ders 
Odası'nda ipek atlas üzerine altın ve gümüş iplikle işlenmiş 
ll. Mahmud ve Abdülmecid portreleri. 

13 Harem Koridoru'nda yer alan ipek iplikle işlenmiş 
Gazi Süleyman Paşa Türbesi'ni gösteren pano. 

marJiı yatak örtü~ü ve 52 / J(ı5.J.-1(ı61 ilc 52 / .J-6-.J-9 en
vanter nun1ar<1lı perdeler çiçcklcriylc; 12 / 2R2.J. eıwan
tcr numaralı pano kuş w kelebek figürleriyle güz.cl ör
nekler olu~turmaktadır. Yazılı bezemeleric süslenmi;; 
p<1noli1r arasında yukarıda SÖ/. edilen 12 / 3.J.HI ell\'Jn
ter numaralı pano dışında üç pano ayırt edilmektedir. 
Bunlardan 56 / .J-70 envanter numaralı olan birincisine 
pembe zemin üzerine sarı iplikle ve sarma iğnc~iyle 
"P<ıdişahım bir günün bineylesun rabbul Mecid / ller 
günün olsun cihanda Id bir biliii ld"1 ;;eklinde iyi dilek
ler işlenmi~tir. 56 / 469 envanter numaralı o!Jn ikincisi
ne sarı Jtlas Ü/.crinc kahverengi ipliklc ve sarma iğne
siyle "Bahtiyar-ı ........ ihs<1n bize perverdigilr. Zat-ı 
şahilnen gibi bir merhametli tilcdar. Zat-ı şahane gelin
cek cyleriz biz iftihar. Ömr-ü ikbi\1-i hümayünun şeh<1 
olsun mezid. İbr<1him Paşazade müteveffa Ali~ Pa~a 
kerimesi cariycniz 13chice"; şeklinde Abdülhamid'e 
mcthiye i~;;lenmiştir. 54 / 2389 envanter numaralı olan 
üçüncüsü ise şarap rengi ipek atlas üzerine metal bü
kümlü ipek iplikle ve kordon tutturnıa iğncsiylc "Ya 
Ali"" ve sağ alt köşesine "Souvenir a ma grande mJ
man"(babaannemc bir hatıra) sol alt köşesine "Esma 
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Chcrin" işlidir. İlk üç örnek saraydaki eğitim düz.cyini 
\'l' ll. Mahmud 'tan sonr;:ı zorunlu kılınan ilk öğreninıle 
okuma yazma bilen k,1dınların giderek arttığını bclgc
lcmcktcdir. Son parça isL' yab,ıncı dil bilgisi ve Latin 
hcırflcri bilen genç kızlar konusunda bi/leri aydınl,ıt
maktJdır. /\ynı zamanda büyük bir olasılıkla Abdül;:ı
ziz'in Baş İkbali Cevheri Hanım'dan doğan kızı Esma 
Sult;:ın ' a 7 ait olan bu pano, sultilnların da işleme öğre
nimi gördüğüne işaret etmektedir. 

Resim s<ınatın;:ı y<1klaşım gösteren örncklcrdcysc 
mimari t;:ısvirlcr, portreler ve arn1alar ilgi çckmektedir. 
12 / 2693 envanter num;:ıralı ;:ıçık mavi atlas Ü/.crinc 
sarm;:ı, hasır ve Çin iğncsi, kum iğncsi ve ipek ipliklc 
işlenmiş Bol,ıyır'daki Gazi Süleyman Paşa Türbesi hem 
mimari t;:ısarımı hem de panonun altındaki "Bolayır 
dd-i hak-ı itnaklan sengüzin-i erbab-ı ga.za ve sipchsa
ları kafile-i şühedil Şchz.i\de Süleyman Paşa Hazrctle
ri 'nin Türbe-i Şcriflcridir."" şeklindeki iyi bir hattatın 
kaleminden çıkmış yazılı be/.cmesiyle farkedilmckte
dir. Bir başka örnek hastahane tasvirli bir panodur. 
12 / 2780 envanter numaralı, kemik rengi atlas üzerine 
kahverengi, tarçın rengi, bej, ncfti renkli ipek iplikle 
sarma, kordon tutturma, llav İşi ilc llamidiye Etfal 
Hastahanesi ve altına bir açıkl;:ıma ki tabesi işlenmiştir. 
Kİtabcdeki "Hamidiyc Etf;:ıl-ı Hastahanc-i 
Şahancleri'nin arka cihetindcn görünüş olup tabib-i 
silnl Hakkı Şinasi kullarının zevccsi Emine Rcsmiyc 
coriyeleri t;:ır;:ıfınd;:ın cülüs .... Mcnl:ıs H;:ızret-i 1 lili\fct 
Penahilcri'nc yirmi beşinci sene-i mübarekesini takdi
men nefsini ve min gayr-ı hadd-ı takdim kılınmıştır"" 
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şeklindeki açıkizımadarı ll. Abdülhaırıid'in 25. cülusu
na 1901 yılında armağan olarak sunulduğu anlaşıl
maktadır. 

Bir başka örnekse iki portreyle10 bezenmiş 56 / 478 
envanter numaralı panodur. Burada kemik rengi atlas 
üzerine altın ve gümüş renkli metal bükümlü ipek ip
liklerle oluşturulan iki ınadalyon içine sarına iğnesiyle 
Sultan II. Mahmud ve Abdülmecid'in portreleri işlen
miştir. Sağdaki madalyon içinde simli yeşil tonlarında 
bir giysi ve mavi tonlarında bir pelerinle Abdülme
cid'in tasviri ve çevresinde "Resm-i Sultan Abdülme
cid. Tarih-i viiadetleri sene 1237. Cülüs-ı Hümayünları 
sene 1255. Müddet-i Saltanatları 22 sene. Ömr-i Şerifle
ri 40 sene" ve altta "Maşa llah " yazısı vardır. Soldaki 
madalyon içinde simli pembe tonlarıyla geleneksel 
giysilerle tasvir edilmiş II. Mahmud portresi ve çevre
sinde "Resm-i Sultan Mahmud Han. Tarih-i viiadetleri 
sene 1199. Cülus-ı Hümayunları sene 1223. Müddet-i 
Saltanat l arı 32 sene. Ömr-i Şerifleri 55 sene" yazısı ve 
altta "Maşallah" 11 okunmaktadır. Şehzadeler Dairesi'ni 
süsleyen pano12 iki portrcli orijinal konusunun11 yanı-
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sıra tarihi belge niteliğiyle 19. yüzyıla ait görsel bir bel
gedir. 

Daimabahçe Sarayı'nda, Sultan ll. Abdülhamid ar
ması işlenmiş bir grup pano bulunmaktadır. Bunlar 
arasında 12/ 2542 envanter numaralı pano lacivert ze
min üzerine yer yer kabartma izlenimi veren tasarı
mıyla diğerlerinden ayrılmaktadır. Kapitone dikişli 
bayrakları ve yeşil sarı, turuncu ebruli ipekle Dival İşi 
(Maraş işi) tekniğine benzeyen anavata ile işlenmiş ni
şan ları taşıyan dalla yeni teknik uygulamalara işaret 
etmektedir. Bir başka arnıalı panoysa, 56 / 5265 envan
ter numaralı sağ köşesi Pakize imzalı, sol köşesinde 
1320 (1904 M.) tarihi bulunan eserdir. Bal rengi ipek at
las üzerine sarma, Çin iğnesi ve kordon tutturma iğne
leriyle Abdülhamid arması ve yukarıya güneş ışınları 
biçiminde yayılan ay formu içine "bi tevfikat-ı 

rabbaniye tıl mülküd Devleti'] Osmaniyye"14 yazısıyla 
tuğra işlenmiş, ova! formdaki pano; kordon tutturma 
iğnesiyle geometrik örgü bordürüyle bezenmiş kırmızı 
ipek atlastan yapılmış bir paspartu içine oturtulmuş
tur. İmza ve tarih paspartunun üzerine yerleştirilmiş-
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14 Harem-i HümayCın Cariyeler Dairesi 'nde 1901 tarihli ll. Abdülhamid'e armağan olarak sunulduğu sanılan ipek atlas üzerine işlenmiş 
Hamidiye Etfal Hastahanesi'ni gösteren pano. 
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tir. Kuşkusuz arm<ılı tasarıml<ır k<ıpsamınd<ı en ilginç 
sunuş; Sult<ın Abdülnıccid'in hast<ılığı sır<ısınd<ı kul
l<ındığı od<ıdaki 1 ' kırmızı ipek <ıtl<ıs üzerine s<ırm<ı, Çin 
iğnesi, <ın<ıv<ıt<ı, kordon tutturm<ı ilc işlenmiş yer yer 
k<ıpitone edilerek kab<ırtm<ı görüntüsü verilmiş, cibin
lik askısı üzerinde k<ırşıınız<ı çıkmaktadır. 

• 

I ŞLEMELERDE GÖRÜLEN RENKLER S<ıray
daki işlemclcr, tck renkli (monokrom) ve çok 
renkli (polikrom) işlemeler olarak iki <ına başlık 
altında küınclcnmektcdir. Tek renkli işlemeler 

altın rengi, gümüş rengi metal ya da metal bükümlü 
ipek iplik ve sarı, kahverengi, beyaz vb. gibi tck renkli 
ipliklc işlenmiştir. Di,·a l İşi ilc işlenmiş nıet<ıl iplikli ör
nekler perde, scccadc ve y<ıtak örtülerinde karşımız<ı 
çıkmaktadır. Bu ar<ıd<ı 56/469,56/470 envanter numa
ralı iyi dilekler ve ıncthiyc panolarında sarı ve kahve
rengi ile k,ılemc alınmış yazı şeritleri vardır. Beyaz ip
likle işlenmiş p<ırç,ılcır y<ı renkli y<ı d<ı bcy<ız kum<ışl<ır 
üzerinde yer<ılm<ıkt<ıdır. Sar<ıy<ı sonr<ıdan kazandırıl<ın 
bcy<ız p<ıımıklu iplikle çeşitli ajurlar işlenmiş Harem-i 
Hümilyün'd<ı 195 numaralı odada serili yatak takımı 
20. yüzyıl başı bcyc:ızl<ı yc:ıpıl<ın uygulc:ımal<ırc:ı seçkin 
bir örnektir. Yer yer s<ırı metal bükümlü ipek ipliklc iş
lenmiş tohum iğnesi ünitelcrlc reflc kazandırılmış bu 
tc:ıkım dışınd<ı refleli ç<ılışmc:ısıylc:ı ilgi çeken bir b<ışkcı 
örnek yukurıd<ı değinilen portreli, 56/478 env<ınter nu
mc:ıralı panodur. Burc:ıda da çok başarılı gölge ve ışık 
oyunlc:ırı yc:ınısır<ı iki renkli altın ve gümüş rengi metal 
bükünılü iplikle kc:ılcme alınmış yc:ızı şeritleri fark edil
mektedir. Çok renkli işleınciere gelince; 19. yüzyılın 
ikinci yc:ırısı ve 20. yüzyılın ilk çeyreğinde pembe, kır
mızı , mavi, l<ıcivert, yeşil, s<ırı, turuncu, kurm<ıy rengi, 
bej, kc:ılwcrcngi, nefti, siyc:ıh, beyaz, gri, altın ve gümüş 
rengi vb. gibi çok sayıdcı rengin kullc:ını l dığı görülmck
tcd ir. Yu nı uş<ık geçişlere olcınc:ı k veren, gölgclcnıcyc 
uygun tonlcınıaların beğeni kazandığı bu ar<ıdc:ı ebruli 
ipek ve kcıdifc ipiik ierin de 19. yüzyılın ikinci yc:ırısın
dan sonra giderek yaygınlaştığı gözlenmektedir. Renk
lerin dağılımındc:ı dahc:ı gerçekçi d<ıha nc:ıtüralist bir 
eğilim hissedilmektedir 1

". Bu arada bir grupta da c:ınti-

NOTLAR 
1 H . 0RÇÜN B/\RIŞTA, "' i ş lcnıelcr "", /,;tınıl>lli An,iklopcdisi, Kültür 
Babnlığı T,ırih Vakfı, 199.t, C. .ı, s. 269. 
2 iliSAN YÜCEL-SEMA ÖNER, Dollllalıolıçc Somıt>, TBMM V,ıh.fı, 

isl.:ınbull9R9 , s. 56. 
3 iliSAN YÜCEL-SEMA ÖNER, a. S c, s. 67. 
4 Ilanıili Arbaş tarafından okunmuştur. 

5 Hanıid Arb,ı~ t;ır.:ıfınd.:ın okunmuştur. 

6 llaınid /\rbaş tarafınd,ın okunmuştur. 

7 M. ÇACATA Y ULUÇ/\ Y, f'adi~oluu Koduı/arı zıc Kı:ları, Ankara, 
T. T. K. Yay., 1992, s. 16'i. 
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n<ıtlirc:ılist ycıklaşımlarlc:ı işlenmiş, çiçeklerle süslenmiş 
örtülerde geleneksel bir çizgi izlenmektedir. 

• 

I 
ŞLEMELERDEKİ KOMPOZİSYON Açık ya 
d<ı kapalı kompozisyonlc:ırlc:ı bezenmiş işlemeler 

arasındc:ı süslcmeciliğin önemsendiği örtülerde 
yc:ı düzgün, atl,ımalı, bc:ığlantılı \ 'C geçmeli sıra

lc:ımalc:ırla oluşturulmuş ya bir merke7den dağılan ya 
da bordür biçiminde bezemelere yer verilmiş açık 
kompozisyon türleri uygulcınmıştır. Bir grubu kenar 
bordürleriylc çerçevelerımiş bu işlemcierin bir grubu 
bordürsüzdür. Örtülerin işle,·ine bc:ığlı olc:ırak düzenle
nen kompozisyonlarda çeşitlemeler bulunmc:ıktadır. Bu 
bc:ığlcımda ycıtc:ık takımları zengin bir repertuvar göster
mektedir. Kcıpcılı kompozisyonlc:ırlc:ı bezenmiş işlemeler 
genellikle pc:ıno olarc:ık tasarlanmıştır . Bir grubundan 
le\'lıc:ı, bir grubundan resim tadı alınaıı bu pcırç<ılc:ır ara
sındc:ı el sc:ıncıtından, artistik el sc:ıncıtınc:ı yc:ı da güzel sa
nc:ıt düzeyine ulaşmış örnekler gözden kaçmamaktadır. 
Bir grubu işlemeli paspc:ırtu içinde sunulmuş örnekler 
<ırc:ısında yukc:ırıdc:ı sözedilen 12/2693,12/2578,56/478, 
12/2380, 12 /2824 eıwanter numarc:ılı panol<ır; artistik 
cl sanatlarından güzel scın<ıtlara geçişi yansıtmasıyda 
12 /3481 ve 54/2389 hcıt sanatının değişik malzemeyle 
yapılmış özgün örnekleri olması açısından önemlidir. 

Sonuç olc:ırc:ık denilcbilir ki; Dolmcıbahçc Sarayı'nda 
sergilenen işlemeler geç Osmanlı imparatorluk döne
mindeki Türk işlemelerinin teknik uygulamalcır, seçi
len konulc:ır , kullanılan renkler ve c:ıktarılan biçimler 
yanısıra üsluplar açısındcın yeni arayışlar içinde bir 
grubun özelliklerini ortaya koymaktadır. O zc:ıman dili
nıinin Batı modasını izleyen, belli bir eğitim almış, işle
meye yeni boyutlar kazc:ındırmak isteyen ustaların, sa
natçıların yeni yorumlarla, özgün biçimler yansıttığı 
bu pc:ırçc:ılar; Osmanlı imparatorluk döneminde yüzyıl
lar boyu Bc:ıtı ' dc:ı da yaşayc:ın Türkler'in Doğu ile Batı sa
natının özelliklerini bir potadc:ı eriterek ve kendi yaratı
cılıklc:ırını katarak sc:ınat dünyc:ısına arınağan ettikleri 
engin bir kültür ve sanat hazinesi olarak değer taşı
mcıktcıdır. 

8 Yrd. Doç. Dr. Mehmet İbrahimgil t,ırafından okunmuştur. 
9 Yrd. Doç. Dr. Mehmet ibrahinıgil tarafından okunnıu~tur. 
10 CÜNSEl RENDA, "'El i şlemesi Padi~ah l'ortreleri"", Sauat Oiiu
yauu:, Y.ıpı H' Kredi Bankası Yay., 1979, s. 9. 
11 Ham id /\rbaş !arafından okunmuştur. 
12 iliSAN YÜCEL-SEMA ÖNER, 11. g. c,'· 68. 
13 1 1. ÖRÇÜN BARI$TA, Tiirk /~icllıc Smı11f1 Tarihi, Ca?i Üniversite
si, /\nkara 19R4, s. 6R-70. ikinci Baskı 1995, s. 73. 
14 Yrd. Doç. Dr. Mehmet ibrahimgil tarafından okunnıu~tur. 
15 iHSAN YÜCEL-SEMA ÖNER, 11. g. c., s. 67. 
16 H. ÖRÇÜN BARIŞTA, 11. g. c, s. 76-77. ikinci Baskı, s. 7R. 
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BAŞLANCICINDAN G üNÜMÜZE SARAY H A VUZLARI 

Refik Fidan - Hakan Gülsün* 

AVUZ MİMARLIGININ KA YNAKLA
RTNA DAİR İnsanlığın tüm evrele
rinde temel gereksinimlerden biri de su 
olmuş, bu gereksinimi karşılayacak her 
türlü araçtan yararlanılmıştır. Genel bir 
bakış açısıyla değerlendirildiğinde, 

suyla ilgili çözümlenmesi gereken öncelikli sorunu; 
onun belirli bir yerde toplanması oluşturmaktadır. 
Konut tipi yapılarda bu sorunun çözümlenmesi için 
gereken boyutta küp ya da benzeri objelerden yararl<l
nılmış, uygarlığın giderek gelişmesi ve yJşanılan me
kanların kent ölçeğine varması suyun daha büyük bo
yutlu yerlerde biriktirilmesini gerektirmiştir. Bunun 
doğal sonucu olarak ortaya çıkan havuz mimarlığıyla 
ilgili en ilginç örnekleri, BizMıs dönemi İstanbul'unun 
açık su hazneleri oluşturmaktadır. Bunlardan Fa
tih'den Edirnekapı'ya giden ana caddenin sağında, 
Karagümrük'de bulunan ve günümüzde Vefa Stadı 
olarak tanınan Aetios Sarnıcı, Yavuz Sultan Selim Ca
mii yanında bulunan ve Türk döneminde Çukurbos
tan olarak tanınan Aspar Su Haznesi ve son olarak yi
ne Fatih'te Altınmermer'de bulunan Mokios Sanııcı ta-
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rihi istanbul'un suriçinde yer almakta, bir tanesi ise 
kent dışında Bakırköy'de bulunmaktadır. Ne ki ha
vuz l arın yalnız su top lamaya yöne lik birer araç o larak 
kullanılmadığı, her uygarlık ya da toplumun kendi es
tetik beğenisini, yaptığı havuz, çeşme ve su sistemi gi
bi yan mimarlık ögelerine de yansıttığı görülmektedir. 

Bu konuy l<l ilgili olarak e limizdeki en eski örnekleri 
yine Roma Uygar l ığı'na ait yapılar oluşturmaktad ı r. 

Öyle ki Romalılar havuz m i marlığını çok yön lü olarak 
ele almışl ar, çevrenin göze hoş görünmesi amacıyla 
üstelik yalnız bahçe gibi aç ı k <llan lara deği l kapal ı me
kan lar<l da sıcak ya da soğuk sulu havuzlar yapmışlar-

istanbul 'un Bizans Dönemi 'nden kalma su depolama 
havuzlarından Mokios Sarnıcı. 

2 Edirne Sarayı Cihannüma Kasrı . J. M. Jovannin ve J. van Gaver, 
Turquie, Paris 1848. 

3 Kağıthane Kasrı . Kasrın önünde, Kağıthane Deresi 'nin 
Cetvel-i Sim adı verilen yapay bölümü görülmektedir. 
W. H. Bartlett'in gravürü. Miss Pardoe, The Beauties of the 
Bosphorus, London 1839. 

MILLI SARAYLAR 



ira n islam bahçelerinde çok kullanılan beş tipik havuz şekli. 

dır. Bununla birlikte Roma mimarlığında bahçe ha\'U7-
Iarı , bahçe tasarımının bütünlüğü içinde henüz önemli 
bir öge olarak yer almamış, bahçe havuzlarına verilen 
önem Ortaçağ sonlarına doğru ortaya çıkmıştır. Özel
likle manastırlarda keşişlerin ve diğer manastır yaşa
yanlarının önemli gıdalarından olan balıkların canlı 
saklanması isteği, havuz yapımını gerekli kılmıştır. 

I
e SLAM MİMARLIG/'NDA HAVUZ İslam dü

şünce sistemi, Cennet'in büyüleyici atmosferini 
ve orada sözü geçen kutsal suları sözcüklerle ta
nımlamaya çalışmış ve yapılan bahçe havuzları

nı Havz-ı Behişt (Cennet havuzu), Havz-ı Hayal (Hayal 
havuzu), Havz-ı Kevser (Cennette bulunan havuz), 
Havz-ı Mevt (Bu havuzun suyundan içenin herşeyi 
unutaeağına inanılmaktadır), Havz-ı Resul (Kıyamet 
günü Cennet'te bulunanların suyundan içeceğine ina
nılan havuz) gibi sözcüklerle adlandırmıştır. Bu örnek
ler, 16. yüzyılda özellikle İran ve Hindistan'daki bahçe 
tasarımlarında karşımıza çıkmaktadır. Birbirine kanal
larla bağlanan sığ ve fıskiyeli havuzların yer aldığı bu 
bahçe tasarımiarına verilebilecek en ilginç örnek; Agra
da Umuna kıyılarında Moğol imparatoru Şah Cihan 
(1628-1658) tarafından karısı Mümtaz Mahal anısına, 
tasarımı Osmanlı asıllı mimar Muhammed İsa Efendi 
tarafından yapılan Taç Mahal'de bulunmaktadır. Mi
mar isa Efendi, yalnız türbenin değil tüm yapının da 
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4 Topkapı Sarayı ' nın 4. avlusunda Bağdat Köşkü ' nün önünde yer alan fıskiyeli havuz. 
5 Eski bir kartpostaıda Daimabahçe Sarayı Hasbahçe Havuzu'nun yüzyılımız başındaki görünümü. 
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6 Aynı havuzun günümüzdeki durumu. 
7 Beylerbeyi Sarayı'nda Havuzlu Salon. 

t.ısarımını y.ıpnıış, lı.ıvu;:l,ırın çevresini çeşitli bitkilcr
Ic süslcmiştir. Buna bcn;:cr bir b,ışb örnek L:ıhor'd.ı 
Slı.ılinıar B.ıhçclcri'nde de kcırşımız.ı çıktığı gibi, İsl.ım 
uyg.ırlığı \ ' C minı.ırlığının belirli bir ~üre egemen oldu
ğu İsp,ınya toprakbrında da havuzlu bahçe örnekleri 
bulunmaktadır. Öyle ki Elhanıra Sarayı ' nın lıavuzlu 
avlu~u bir çitle sınırlandırılmıştır ve koyu yeşil renkli 
su aynası ,wluda scrinlctici olduğu kadar ışıklı bir etki 
de yaratnı,ıktadır. Sar,ıyın Aslanlar Havuzu (Patio de 
los Lconcs) ve Kadınlar Avlusu'ndaki (Patio de Lindc
raja) havuzlar da, gerek fıskiyclcri gerekse diğer süslc
ınclcriylc havuz kültürünün ilginç örnekleri arasında 
yer almaktadırlar. 

İslam dönemi \ ' C Osmanlı öncesi Anadolu kültürle
rinde havuz nıimarlığıysa Diyarbakır Artuklu Sarayı 
örneğiyle Artuklularda, Sivas Gökmedrese ve Divriği 
Ulucamii gibi örneklcı·iyle de Selçuklular'da karşımıza 
çıkmaktadır. Sivas Gökmedrese'deki 22 köşeli ve 5. 60 
nı. ç.ıpındaki havuz; kanalları, dik kesişen eksenleri ve 
merkezi yapısıyla kozmik işareti tekr.ırlamakta, Divri
ği Ulucamii'nde tam ortada yer alan sekiz köşeli havu
za ise, Ku;:cy ve Güney kenarına yerleştirilmiş çörten 
biçimindeki taş oluklardan su akıtılmaktaydı. Divriği 
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Şifahanesi ' ndc kubbe izdüşi.imünc yapılan spiral ka
nallı ha\'lızda; 'spiral ' biçim, doğadaki büyüme \ ' C ge
lişmenin simgesi olar,ık su ilc birlikte kull.ınılmıştı. 

O 
SMANLILAR DÖNEMİ Osmanlılar dönc
minde h.a\ 'U7 mimarlığının çeşitlcndiği \ ' C 

zenginlcştiği, su ve özellikle havuzun saray, 
köşk \ ' C konakların içine kadar girdiği görül

mektedir. Ünlü gczginimiz E\·liva Çelebi, Edirne Sara
yı'ndaki Kasr-ı Ali ya da diğer ;dıyla Cihannlıma Köş
kü 'nden söz ederken yapının yedi kattan oluştuğunu, 
her katında çeşitli odalar ve şahnişinler bulunduğunu 
belirtmekte ve "{1skiıtc zıc lwzıu:lnr ilc arcstc lıir kasr-1 
imndir" 1 tanınıl~ma~ını yapmaktadır. Ne yazık ki 
Edirne Sarayı ile ilgili olarak elimizde Dr. Rıfat Os
man'ın hazırladığı plan ve resimlerin dışında~ ö?gi.in 
herhangi bir kayıt bulunmamakla birlikte bu belgelere 
dayanarak saraydaki kimi köşk ve kasırlardaki havuz
ların varlığından sö? edilebilir. 

İstanbul başkent olduktan sonra burada yapılan sa
raylarda da havuz mimarlığının sürdüğü görülmekte
dir. Saray-ı Atik ya da Eski Saray ile ilgili olarak eli
nıiLde bilgiler olmamasına karşılık, Yeni Saray ya da 
bilinen adıyla Topkapı Sarayı, konunun ele alınış biçi
mi açısından bizi aydınlatıcı ilginç örnekler barındır
maktadır. Harem'de llL Murad Dönemi (1574-1595)'ne 
ait olan Havuzlu Köşk'ün zemin katındaki Cariycler 
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B Eski Beylerbeyi Sarayı ' ndan günümüze gelen büyük havuzdan 
bir görünüm. 

Ha,·uzu, gene aynı yapının hemen önündeki IH x 32 m. 
boyutlarındaki hanu:, Bağdat ve Rcvan Kii:;.klcri ara
sındaki tcrasta yer alan fıskiycli h,ıvu;: ve diğer bahçe
lerdeki havuzlar saray halkının suda, suyun akı~ında, 
'ıesınde buldukiMı dinginliğin bir ifadesi olarak kar~ı-
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m ız,ı çı k maktadı r. K,ılı n çizgi ler le bel i rtnwk gerekirse, 
geleneksel Osmanlı bahçe mimMiığınd,ı ,ıltı ya da dört 
kö~eli havuzlar,ı yer \'l'rilmi:;o, fıskiyclcr ise s,ıkin ve 
huzurlu ort,ım ta~ıyan bu b,ıhçelcrc hareket kc:ıt,ın un
'ıurlar olarak kullanılmı:;otır. Bu b,ıhçe düzenlemelerin
de her hangi bir Biz,ıns y,ı da B<ltılı bir etkiyle kar~ıla
~ılmamaktc:ı, bu üsluplc:ırın ö;:e ll iğini o l u~turan ,ıksiyal 

\'L' 'ıimetrik düzenlcnwler ver almamaktadır. 
Kökleri 1 H. yüzyıl bc:ı~lc:ı ~ı na Sul tan 1 ll . /\hnıcd Döne-
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mi ( 17ln-l Till)'ne dek iıwn B<ltılıl,ı:;oma giri:;oimlcri mi
marlık ,ılanınd,ı da etkili olmu:;o, bu ctkilcnnıc bahçe 
mimarlığına d,ı y,ınsımı:;otır. Öyle anla~ılıyor ki bu dö
nemde h,ınl/IMın tıskiye ve "-,ın,ıl sisteminine son de
rece öm·m n·rilmektcdir. l\:itckim Kôğıth,ıne'Lkki ör
nekler de bu di.i:;oi.incemizi destekleyici nitelikler ta:;oı

m,ıkt,ıdır. Fr,ınsa'ya elçi olMa"- gönderilen Yirmisekiz 
(c !ebi /\.ll' h med rf c nd i 'n i n bu gczi '-1 rasında tuttuğu 
not 'c getirdiği pl,ınlardan esink•nik•rck :·apılan bu 
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örnekler Batılıla~maya çalı:,.an 17. yi.i/yıl Osmanlı yö
netiminin su mimarlığındaki batı etkili tercihlerini gös
termektedir. Kôğıthane Dcresi'nin saray içinde kalan 
bölümü nıermerle kaplanmı~, bu dere saray önünde 
geni~lctilcrek bir su ayn,ısı olu~turulmu~, sıc•tlcr yoluv
la su akışları scslcndirilmiştir. "Ced,·el-i Sim" adı veri
len bu örnekte olduğu gibi Sad,ıbad'da yapılan ha,"Lız, 
fıskiyc \'e çc~mcler, Osmanlı geleneksel bahçe mimarlı
ğında kull,ınılan ögelerin Batı L'sinli bahçe mimMiığına 
geçi~tl' izlediği yolun kilometre ta~ları durumundadır. 

Batılıla~m,ı giri:;.inı \'C çabalarına pcıralcl olarak fark
lıla~maya ba~layan Osm,ınlı saray ya~anıı, özellikle Bo
ğ,ıziçi kıyılarında yoğunluğu giderek artan kö~k, kasır 
\'l' giderek sM,ıy anbnıında ycrle~imlcrin ortaya çık
m,ısına neden olmu~tur. Boğaziçi'nde padi:;.aha ait has
bc:ıhçclcrdc tck tük kasır \'l' kö~klcı·le ba~l,ıyan bu yaz
lık ya~aın biçimi, ll. Mc:ıhmud Dönemi (IHOH-IH39)'nde 
gere"- Bcylerbcyi'ndc \'e gerekse Dolnıabc:ıhçe'dc tanı 
anlamıyb olmasa da, saray kompleksi denebilecek \'l' 

P,ıtrona Ilaiii isyanı'yla ortadan kalkan K,1ğıthanc'nin 
yerini alan birer yerle~im meL1nına dönü~nıü~tür. Bo
ğ,ıziçi'nde y,ıpılan bu saraylar y,ılnız yapısal değil, 
bahçe t,ısarımlarıyla da batılı çizgiler ta~ıınakta, özel
likle eski Bcylcrbcyi s,ırayı konumU/U olu~turan hc:ı

\'U/Iar açısından ilginç örnekler b,ırındırma"-tadır. 
Sult,ın ll. Mahmud'un askeri alanda danı~manlığını 

:apmak üzere istanbuLı da,·ct edilen Moltkc, anıların
ctı bu 'ıMay n· bahçeleriyle ilgili olarak ~u açıklamaları 
)'<lpM; 

") a/dd1 /ıir kapufan kliçlik, l'lmt7an ~i111~ir fidanlan ilc 
çc<'rili \içe~ tar/ilan. den i: kabuklım . .;crpil111i:_; ıtoilan ilc 
/t1111 lıir Tlirk Haliçc~i'nc ;.:irdi111. İçlerinde kinn1:1 lıaliklar 
ıtli:ı'/1 ti~kiı;e/i lul,'ll:laml ct m{llll, ;;en'ilerden <'C portakal 
;7:\ll\ lıırllldı;n pim111ifla çe,•reli;tordu. Arkada, /i.;t/erinde yi
ne /ıôıtlc ıterlerlc '\li:d !illlonluk/ar i'ı' kii~kler lıulunan tc
m . .;fal: ylikse!iyorıfu: ,tiıkat lıunlann licp:-.i ylibı•k duzıarlarla 
ÇCZ'I'ili idi.'-.ı 

Sultan ll. M,ıhnıud Dönemi Bcylerlwyi Sarayı'nın 
bahçesi, dönemin görgü tanığının kaleminden bu söz
lerle anlatılma"-tadır. Set set yükselen \'l' bu yüzden 
"Set B,ıhçcll'ri" ol,ırak ,ıdlandırılan bu b,ıhçcler, bir Ba
tılı gözüyle tipik bir 1 ürk bahçesi niteliği tc:ı~ınıakt,ı \'C 

fıskiycli hanız geleneği sürmektedir. Bununla birlikte 
bu s,ır,ıyda asıl ilginç ol,ın hanu; en üst sette yer al,ın 
anıtsal ölçülerdeki lıanızdur. Sultan li.Mahmud Döne
mi'nde İstanbul'Lı zivaret eden Miss Pardoc, anılarında 
bu lı,ınız \'l' lıcmt.•n ·v,ınıba~ındaki Mernıcr Kö~k için; 

"Hııf1 1·c11111 en ;.:li:cİ .ıtai, ku:~ u Giilli denilen, .ıtli:cın ku
~ularla kap/1 lıir lun'll:. Padi:;a/1 (A/ıdlillllccid) lıumy1 ,ı den
li .;nıiıtor ki, /ıa:cn ku,~u!ar kaınp .ıtli:erken, saatlerce dal1p 
onla n ·~eyrcdcrek dli~/inli.ıtıır ( ... ) ) aldi:ll i'C /ıoya/1 kaı{lklar, 
Inano/yafa n ll, -;ı'i_~/i ticrili Z'e S iii/i Çı'<'rc/cı{e/1 ö[ı/i r g1i:c/ 
ıı,~açlann alt/arllldil lıa,~/1 duruyor. lf1ruu: klıtiSIIIdan elli 
111cf rı' kadar geride, .ı;a: 'IC!lklanndan SI,~ llllfacak li o~ lı ir yer 
olan 'lfm•a flanuılni' (Mcrmer Kö~k) Z't7r." demektc ,.e 
sar,ıyın bahçelerinden de ~öyle söz etmektedir: 

"Kent .ıtiinlindc 111Cr111er lıir kapufan, 1/ir/ı'i kokular ~aça11 
çi\ ekler/c do/ 11 /ı ir /ıa/içcyı' gi rif il{ or. Haliçedeki /im'll:
lııml,fi-;kiıtl'lerin çez'rclaine (l~kirfll,~l ~it/ar, -;/ikiin zıcrici 
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9 Yıldız Sarayı bahçelerini süsleyen havuzlardan bir grup. 
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/ı ir ~c~ _ıfOiflı{Pr. "' 
Sult,ın 1\bdüiMiz Dlincnıi (lH61-1H76)'ndc tünı s,ı

r,ıy yenisi yaptırılnı,ık üzere yıktırılnıı:;. olmasına k,ır
~ın, bu h,ınız \'l' hemen y.ınıba~ıncLıki Mcrnwr Kö~k'e 
d o k u n u Inı ,ını ı !;it ı r. 

Konunıuz,ı yönelik ol,ır,ık eski Bc~ikta~ S,ırayı ilc il
gili bilgilerimiz de bizi yeterince ,ıvdınlatacak düzey
den uzakt,ı görünnwktl'dir. YörL'dc 17. yüz\·ıld,ın b,ı~
l,ıy,ır,ık çc:;.itli padi~,ıhiM t,ırafınd,ın yaptırıbn kö~k \c 
k,ısırl,ırın \'.ırlığını diincnıin gezgin \'e tanıklarının y.ı
zılarınd,ın öğreniyoruz. Ne \·ar ki bu yazılard,ı konu
lllll/U olu~tur,ın ha\·uz],ır.ı yönelik tanınılanıa],ırın pek 
M oldugu görülüyor. Örneğin 17. yüzyıld,ı va~,ınıı~ 
ünlü gczginlcrinıizdcn Kiinıürcüyan; Bc~ikta~ f tısb,ıh
çcsi'ndc 1. Ahmed'in ( llı03-16l7) y.ıptırdığı çc~itli kö~k 
\'C k.ısırlarl,ı ilgili bilgi \'erirken, ç ı k.ırılan bir suyun 
fıskivcli \'C ~adın·,ınlı Jı,ınızlar,ı döküldüğünden söz 
L'tnıL;ktcdir.' Sonr,ıki vıll,ırda Sult,ın 1. Abdülhanıid 
Dönemi ( 1 77-J.-17H9)'n~k burad,ıki y.ıpıbrın ba~t,ın so
na yenilendiğini \'C padi~ahın bahçc\'L' yeni bir h,ınız 
y ,ı pt ı rd ı ğı n ı iiğrcn nwktcy İ/.-

Fski Bcvlcrbcyi S,ır,ıyı'nı görüp ,ınılarınd,ı bu yapı
dan söz eden MoltkL', dönemin p.ıdi:;..ıhı Sultan ll. 
M,ıhnıud\ı ÇL'~itli diincnılcrdc eklenen y.ıpıl,ırl.ı bir sa
ray kompleksine dönü~cn esh.i Bc~ih.t.ı~ SMayı'nd.ı d,ı 

ziyMct l'lnıi~ \'C bahçeden geçerken gördüh-lerini yine 
anılarınd,ı :;.u cünılekrk anlatnıı:;.tır: 

"1--.iiçiik /11r yon kiiJI!don, clmti yiik~ı·k du;•orlarla çc<•ri/i 
m•luıta girdik; l>u odun u u Bo,~o= tamti ..,,k l>ir td kat(·;;/c ka
J'illlllll~fl; l>umdau Lhkiidar i'C i\ilamuım giiriiuii_ıtordu. rt
mfi ~i111~ir fidoulanylc \·c;•rili lıirkaç çiçek tar/u <'C .fi;;kiıtl'ii 
iki illli'Jf: lıu mı/u_ıtu dolduruıtordu."' 

Cününıüzdc eski Bc~ih.ta~ Sahil S,ır,ıyı bahçeleriyle 
ilgili ol,ır.ık elimizde görsel bir malzeme bulunnı,ınıa-

NOTLAR 
1 l·VI iYi\ <., 1·1 !·Ili, ~<'1/<llıalııımıl', (ÇL'': /_ l).ını~nı.ın). i),ını~nı.ın 
Y.w. C. VI, s. ı ::ı, ist,ınbul, llJ70 

2 Rll i\ 1 O~'\ lA'\, 1 dım<' '-ıılr<ll/1, 1 ı K~ .ı\., ,\n~,ır,ı, ILJtN. 
3 CU! iRI i'()(;! l_;, "i op~.ıpı <;.ıı-,1\ ı \lu/L"•i IIMıne Kutııplı.ııw
'i'ndl'~i ll.ıtılı "·1\ n.ı~ı.ır l /l'l'llll' 1 )u~llncl'll'r", 1 <'J•kal'ı '-ıarıııtı /11/l:ı· 
sı ) ı ll ı.~ ı 1, '· Stı-Tl, bt,ınbul, 1 '!Htı. 
4 111\Ki\N CU! .SUN, lkıtlcriıı'ın Saraın, lllMI\1 '\!illi S.ır.ıyl,ır D.ıirl' 
B.ı~~~ınlığı ~.ı\.,'· ll, J,.,ı.ınlıul, IYLJ1. 
5 1 lt\1\.t\ '\. CLI.~L.;0,;.,a . ..: ,. , s. ı ::ı. 
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sın,ı h..ır:;.ılık yuh.,ırıda bir böli.inıünü sıral,ıdığınıız anı
IMdaki s,ıtır .ıral,ırından bu s.ıravın bahçelerinde de 
gelcıwkscl Türh. Bahçesi nornıl.ırına uygun fıskiycli ha
\ uzlıır olduğu .ınla!;iılıyor. 

Sultan Abdülnwcid Dönemi (1839-1861), Osmanlı 
viinl'tinı yapıları tarihi açı:-,ından da yeni bir eliinemin 
b.ı;-l,ıngıç yıllarını olu~tunır. Yeni padi;-ah kendisi için 
b,ıtılı kral !.ır gibi bir yönetim: apısına gereksinim duy
mu~ \'l' bunun için belirli bir yapı programı olu:;.tur
mu:;.tur. Eski Küçüksu \'l' lhlamur Kasırları'nın yerleri
lll' yenilerinin yapımı ba~l.ıtıldığı gibi, Bc:;.ikta~'ta da 
yeni \'l' batılı anlam \'C biçimde bir sar,ıyın yapımına 
giri~ilmi:;.tir. lH"i(ı yılında hizmete giren bu saray, Kla
sik Oiiıwm Osnı,ınlı S,ıray Y.ıpıları gibi tarihsel süreç 
içindL' çe~itli p.ıdi~ahlar t,ırafından eklenen kö~k \'C ka
sırl,ırla büyü_ven bir yapı değil, önceden tüm ayrıntıları 
dü~üni.ilcrck \'L' tck hamlede yapılmış bir s,ıray niteliği 
t,ı~ım.ıkt,ıdır. Ihl,ımur, Küçi.ibu \'C Dolnıabahçc gibi 
batılıl,ı:;ınıaya ç.ılı:;.an bir inıp.ıratorluğun yöneticisine 
ait olan bu yapı !.ır, mimarlık biçimleriyle olduğu kadar 
b,ıhçc düzenlemeleriyle de b,ıtılı biçimlere s,ıhip tutul
mu~lardır. 

Bu düzcnil'nwlcrde en ilgi çekici ögciL'rden biri de 
hanızlardır. Dolm.ıbahçc S.ırayı Mabeyn Bahçesi'nde 
fısh.i yesi son r,ıki yı llard,ı Me h nwd Reşa d Dönemi 'nde 
Yıldız S<ırayı'ndan getirilen büyük havuz", Muavedc 
Salonu .ırka bahçesinde bulunan \'l' batılıla~m<ı dö;ıemi 
özelliği yansıt,ın grottolu h.ıvu/, yine H,ırcm ark.ı b,ıh
çcsindc bulunan fısh.iveli hani/ gibi ha\·uzl,ırın \'anısı
ra lhlanıur \'C Sultan ·ı I. t\bdülh,ınıid'in saltanatı süre
since (1H76-1909) h-ullandığı Yıldız Sar,ıyı yapılar gru
bu içindeki pek çoh. havuz; Osnı,ınlı saroy \'l' su kültü
rünLin son döncmdeki batı etkili sentezinin güni..inıü7e 
kalan ilginç örneklerini olu~turnıaktadır. 

6 1 .. <.,. "OMÜRCL~ AN, f,t,ml•ul laril11. ll.) u:ıtıldaf.,tım/ıu/, (Çl'\': 
1 1. Andrl'.ı"·,ın), ~-'N, j,.,ı.ınbul, ILJS2. 

7 '\;}ll.;\ AR~\;\'\., "O,nı.ınıı inıp.ır.ıtorluğu Diiıwnıı'ndc lk~i~t.ı~ 
~.ıhiıındL' Sar .ı\ ~ l'ril'~inıi", ı\lıl/ı Saraıtfar l'llJ-1 flJlJ;, ı B\1\1 \1ıııı 

~.ır.n·l,ır D.ıire B.ı~~~ınlığı 'ı .ıy ., i,t.ınbul, llJY'i, '· ı O::>- ı ı-ı. 
8 1 ı_ \'on 'dOl TKI· , Tllrkllf<''dckı /)umllı i'<' Olmtfar ll~cmıc !l!eklul' 
lar 1/83:1 18391, (ÇL'\': 11. Or,), Ank.ır,ı, 1%0. 

9 ı lt\ Ki\'\: CUlSLN, lloflluıl•alırc ~amı1ı <'c Alı11uır \'edat Bcı1 , i. D. 
'->1,.,\ .ıl Bılınıil'r Jnqıtt"ll, ~.ın.ıt ·ı .ı ri hi Bol ll nı u,~ a\·ınıı,ınnı.ııııı~ Bi
lim L/ın.ınlığı r L'/1, i,.,t.ınbul, ı lllJl)_ 
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ÜSMANLI İMPARATORLUGU DöNEMİNDE 
BEŞİKT AŞ SAHiLiNDE SARAY YERLEŞİMİ 

Necla Arslan* 

nbe~inci yü/:-/11 urt,ılarından 19. yü/yıl 
ortai,Hın,ı kad,ır ()c;m,ınlı padi~ahl,ırının 

o.,lirekli ikanwtgZıhı Topkapı Sar,ıyı'dır. 
Bu diirtvü/ yıllık o.,üre içinde Oo.,nı,ınlı 
padi~ahl,ırı, /,ını,ın /anı,ın ·r opk,ıpı s,ı

r,ıyı dı~ındaki kii~k \'C o.,araylard,ı ya~a

mı~lardır. T,ırihi kaynaklarcLın, İ-.,tanbul'un (i/ellikk; 
ll,ıliç, Marmc~r,ı DL•ni/i \L' BoğMiçi kıyıl,ırınd,ı _ver,ıl

dığı öğrenilen bu vapıların çok s,ıyıd,ı olduğu anla~ıl
maktadır. 

Toph,1llL' 'L' Ort,ıkiiy ,ıı\ı-.,ında bl,ın BoğMiçi kıyı
o.,ınd,ıki tc~rihi [)c~ikta~ c,emti, 1 h. yi.i/yıldan itibaren 
Osmanlı padi~ahlarına ait kii~k \'l' c,ar,ıyl,ırın yoğun 

olar,ık in~,ı edildiği bir biilgedir. Bc!;>ikta~'ın tercih 
L'dilııwo.,inin ıwdcnil'ri ,ırasınd,ı; Topkapı Scır,ıyı'na y,ı-

... 
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kın olm,ısı nedeniyle ula~ım kol,ıylığı, hem Topk,ıpı 
Sar,ıyı, Sc~r,ıyburnu \'l' Marnıar,ı Deni/i giri~iıw henı 
de BoğMiçi'ıw hZıkim konumuyla İo.,Lınbul\ın en gli/L'i 
nı,ın/,H,ılarınd,ın birinL' o.,ahip o!nı,ıo.,ı \ 'L' erken t,ırih
lcrckn itibcıren burada Be~ikt,ı~ Bahçco,i olarak bilinen 
miri bir b,ıhçenin yeralnı,ıo,ı o,,ıyıl,ıbilir. 

Bc~ikta~'t,ıki en erken lMihli kii~k Sultan ll. Bayc/id 
Diiıwmi (1-1-Sl-l"il:?.)'ıw kcldar gidn. Bu ilk kii~k \ 'L' ll. 
Selim Diinemi ( 1 Shh-1 S7-l-)'ndc in~,ı L'dildiği ileri 
-.,üri.ilen 1 k,ı-.,ır hakkında bugüne ckğin tarih belgeleri

lll' dayanan aydınlatıcı bilgi cdinikmemi~tir. 
Be~ikLı!;> B,ıiıçL'O>i 17. yü/yıld,ın itibaren (iıwm ka

/anmay,ı b,ı~l,ııııı~tır 1. Ahmed (IWJ-](ıl7) \ 'L' lll. Ah
med ( 170J-17JO) diiıwmlerinde, yeni v,ıpılac,ık kii~k 

\'l' d,ıirclcr için cırMi s,ığlam,ık ,ııwıcı\ · la, o dönemde 
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bir koy olu:;.tur,ın \ 'L' bugün Dolmabcıhçc olar,ık bilinen 
böl li m topra k la d old urulmu:;.tu r. 17. yü/yıl ortcıl,ı rı nda 
E\ · liy,ı Çelebi , Bc:;.ikt,ı~ Hasbahçesi 'ni ,ınl,ıtırkcn burası
nın Sult,ın Bayc/id /,ımanınd,ı p,ı~a y ,ılısı olduğunu , 

padişahlar,ı intik,ıl ettikten ~onr,ı k,ıt kat a\'luları \ 'e 
:;.,ıhni:;.inleri ilc B,1ğ - i irem h,1liıw geldiğini belirtmekte, 
,ıncak bu sırada ,l\'akta ol,ın 1. Ahnwd Dôncmi kö:;.klc
ri nden sö/ctmcm~'k ted i ı -' . 

T,ırihçi Nalnıô , Sultan 1. Ahmed 'in 161.3 yılında do
l,ıştığ ı h,ısb,ı hçelcrdL'n b,ı h sed er k en Be~i k ta:;. B,ı hçesi ' ni 
de ~,ıym,ıkt,ı \'l' padi~,ıhın burad ,ı iki gün k ,ıldığını 

lwlirtnwktedir' . Bahçe \ ' C kii:;.kleri çok sc\'L'n 1. Ah 
med'in bu /İyarctlerinin kısa olma~ının ba~lıca nedeni , 
buradaki kö~klerin u/un ~üre y,ı~cımaya uygun 
olm,ıyı~ıdır 1 • Yine Naim,1 Tarihi 'nden lV. Murad ' ııı 
( 1623- 16-tO), bab,ı~ı t,ır,ıfından y,ıptırılan kôşkte ya~,ıdı
ğını \'L' IOJY li. / 163Y--tll'd,ı bur,ıda dcnin ünlü ~airi 
Ncfl\·e hicİ\ ' söylemeyi \ ',ı~,ıkl,ıdığını d,ı ôğreııiyoru/' . 

1 7. \'l' 1 H. yü/yılla rı n pekçok t,ı ri hçi~i çe:;.i tl i \ ' e~ i le
il'rle Bc~ikt,ı:;. 1 tısbahçcsi ' ııde iıı~a edilen köşk , Lı~ır \'L' 

dairelerden bah~etmi~tir. Örneğin; Kiimürcüyan 1. Ah
med'in burada diğer kö~klerden dah,ı geni~ , gü/el \ ' C 

yedi kubbeli bir s,ır,ıy in:;.a cttirdiğiııi \ 'e çıbrılan latif 
bir ~uyun fı~kiyeli \ ' l' ~adın · anlı ha\'Lul,ıra döküldüğü

nü belirtmektedir'' . Silahdar Lırihi ' nden , daha önce ay
nı yerde buluıı,ııı Cığalnğlu Yalı~ı ,ıd lı mirl sarayın bü 
vük bir bölümünün 1679 ' d,ı \ ' ıktırıiMak ~ara\' ara/isi 
~ - -
i.i/crinde geni:;. çaplı bir in~,ı f,ıaliycti gerçekll'~tirildiği 
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ôğrenilmektediı-- . Sar,ıya ait günümü/c ula~an gr,wür 
\ ' C re~imlerden , lV. Mehmcd Dönemi (16-tH-16H7)'nde 
in~a edilmiş nl,ın iki yapı tanın,ıbilnwktcdir. Sunbr
dan biri Mimar i~mail Ağa tarafılllbil in ~,ı edilen Çini
li Kö~k diğeri de onunla lwnwn hemen oynı tarihli , t,ış 
kenwrkr Ü/crine vükselen iki btlı Kasr- ı Zibô ' dır. 19. 
\ ' Ü/Vıl ortalcırın,ı kadar ayakta k,ıl,ın \ ' C Dolmobcıhçe 

Sar,ıyı ' nın in~ ,ı~ı süresince B,ılycınlar tarafından mi
m,ırlık bürosu olarcık kullanılan Çinili Köşk için döne
min ~ ,ıiri Arif " Du,'\ -gt:ıne anın t<lrihi itm<lmın didi 
Arif / Müb,1rL'k ola bu /lvbcndc men/il ~ ,'\ h - i dcn,'\ne 
(1090 H. / 1679 M.) tarihini dü~mü~tür' . 

Padi~ahların Be~ikt,ış Sorayı ' na ilgisi lH. yü/yıld,ın 
itibarL'n cırtmaya başlamış \ ' C bu ilgi saray ayakta kal
dığı süre boyunca, 19. yü/yıl ort,ılarına kadar sürmi.i~
tür. lll. Ahmed 'le birlikte Osmanlı pcıdi~ahları Topka
pı S,ır,ıyı dı~ınclcıki kö~k \ 'e sarayl,ırda daha U/Un si.i
rclerlc kalmaya ba ~ lamı:;.l,ır , bu sırada maiyetlerini \ 'L' 
h,ıremlerini de berabcrkrindc gi'ıtürdi.ikleri için doha 
geniş \ ' e yaş,ımay,ı cLıh,ı uygun bin,ıiM in~,ı edilmesi 
gereği ortaya çıkmı~tır. lll. Ahmed Dönemi 'nin en fM 
b rağbet gören sarayları Kağıthane ' deki Scıd,'\b,'\d Silra
yı ilc Be~ikt,ı~ S,ırayı ' dır. Bu döıwmdc Bc~ikta~ ' til vo-

Eski Beşiktaş Sahil Saray-ı HümiiyCınCı. Resimde sağdaki yapı 
Çinili Köşk'tür. 

2 Sultan 1. Mahmud'un yörede yaptırdığı Sayıldı m ve Cirit Köşkü. 
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ğuıı bir in~,ı fa,ıliyl'ti i/lcnnwktcdir. Eski kii~kler on,ı
rılmı~, yeni kii~kler eklcnmi~ H' saraya ,ıit yapıl,ırııı i<;>
gal L'ttiği ,ıl,ın giderek geni~lemi-;.tir. s,ır,ıyın ek bin,ı
l,ırla bi.i~ Liyebilmesi için kom<;>u yalılar İ'>timlak ya da 
mi.is,ıderc yoluyl,ı s,ıray ar,1/İ'>iıw katılmı-;.tır". 

Tarihi k,ıyııaklard,ııı, lll. 1\hmcd ilc lll. Selim [)(iıw
mi (17H9-IH07) ar,ısında Be';>ikt,ı';> S,ır,ıyı'nda çok s,ıyıd,ı 
kii';>k iıı~a edildiği aııla';>ılmaktadır. En yoğun ç,ılı';>ma
br 1. 1\Lıhmud'un s,ılt,mat yıll,m (I 730- I 7'1-l)'nd,ı gcr
çcklc';>tirilmi~, bu yıllarda sahilde K,ısr-ı Diliirfı, Dol
mabahÇL' sırtl,mııd,ı da Bavıldım / Cihnfınni.im,'ı Kii';>ki.i, 
lftariyc Kasrı, S,'ıvcb,'ın-ı ı'li.im{ıylııı gibi isimlerle anı 
lan kö~k \l' ka..,ırlar iıı';>a edilmi-;.lir. I. 1\bdi.ilh,ımid 

(I 77-l-17H9) de s,ırayııı birçok yerini yen iden y,ıparcı
'>ın,ı t,ımir l'ttirmi';>, çe-;.itli k,ısırl,ırl,ı bahçeye bir h,1\ 'U/ 
in';>a cttirmi';>tir. 

IR. yi.i/yıl sonlarında, lll. Selim Döıwmi'nc girilir
ken Be;.ikta-;. S,ır,ıyı, Topk,ıpı Sar,ıyı dı-;.ında ist,ın 

bul'daki en büyük ..,ar,ıy kompleksi h,'ılinc gl'lmi;.tir. 
lll. Selim (17H9-IH07) kendinden iiııcL'ki padi~ahlara 

göre r opk,ıpı s,ırayı'ııdan d,ıha sık\ l' U/Un '>Ürelcrlc 
,ıyrılmı;.tır. Bu diiıwmlerde çoğunlukla Be';>ikL1';> S,ır,ı
yı'na giden lll. Selim, sar,ıycb gl'ni~ bps,ımlı bir on,ı
rım \e iıı'?,ı f,ı,ıliyl'ti gerçeklc~tircrL'k s,ıravı u/un ..,üreli 
kull,ınımlara uygun h<'ılc gl'tirmi;.tir. lll. Selim Diinc 
mi'ndc hMırlanmı;. olan 1Hll2 tcırihli Bo'>tancıba';>ı Dd
tcri'nde Be;.ikt,ı-;. S,ırayı'nın, Dolm,ıbahçe Iskelesi ilc 
Barb<Ho'> l layrettİn P,ı';>a Ti.irbe'>i ,ıra'>ında kalan gen i';> 
bir al,ına y,ı,·ı!dığı giiri.ilmektcdir1

" . 

3 Eski Beşiktaş Sahil Saray-ı Hümayünu. Melling 'in gravürü. 
Vayage Pittoresque de Constantinople et des Rives du Bosphore, 
Paris 1819. 

4 Aynı resimden detay. Çinili Köşk. 
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lll. Selim [)(iıwmi, çağın yeni olu'?um \'l' dinamikle
rine gidcrl'k Cl'\ ,ıp \'l'remcyL'Cl'k olan gl'icncksel Os
manlı kurumlarının yeniden di.i/L'nlennwsi için IH. 
y i.i /yı I boyu nca v ,ı pılmı';> ol,ı nd,ı n çok da h,ı kM Ml ı 

,ıdımiM atılm,ıya ç,ılı;.ıldığı, Oc.,m,mlı tcırihinin son de
rl'CC önemli bir diiıwmidir. lll. Selim; ,ıskcrl teknolojiyi 
yenilc;.tirnwyc \'l' orduyu isl,ıh l'tmcyc iincelik \'erir
ken bunlar için Batılı u/manlard,ın y,ırdım almı';>tır. 

l\ıdi;.ahın yabancı mi.ihcndis \ ' L' l'ğitimcilcrin y,ın ısır,ı , 

Osm,ınlı tarihinde ilk kc/ olMak vabancı bir mimM,ı 
da i;. \'erdiği göri.ilnwktcdir. Kı/brdL·~i 1 Lıticc Sul
tan'ın Orlakiiy Ddkrd,ırburnu'nd,ıki sM,ıyının bahÇl' 
dü/cnlcnw-,ini \'L' dekor,ısyonunu y,ıp,ın \'l' s,ır,ıyd,ı 

doğnıd,ın in;.,ı faaliyetleri dl' gerçckiL,;.tircn Melling, 
p,ıdi~ahın isteği Ü/eriıw Be';>ikta~ S,ırayı'nda ç,ı lı;.mı;.lır. 

Ba';>l,ıngıçt,ın itib,ırcn ll. M,ıhmud Dönemi ort,ılcırına 
kadar Oc.,m,ınlı lmp,ıralorluğu sınırları içindl' kal,m 
ti.im imar \'l' in'?a faaliyetleri ll<lss,ı Mim,ırl,ır Ocağı'n,ı 

b,ığlı mim<H \'l' k,ılf,ılar tar,ıfınd,ın gL'rçcklc;.tirilirdi. 
1\nc,ık lll. Selim Döıwmi'nde bir y,ınd,ın ocağın fa,ıli

yctlcri sürerken bir y,ınd,ın d,ı 'S,ıray Mimcırı' oLır,ık 

nitclcndirilcbikcl'k yeni bir mim,ır tipi ort,ıya çıkmı;.
tır. Melling'in, Sull,ın için ç,ılı';>may,ı b,ı;.ladığı tarihten 
lst,ınbul'ctın ,ıyrılınc.ı\·a k,ıd,ır lll. Selim'in (i/cl sar,ıv 
m i ma rı olMa k görL'\ y,ı plığı ,ı n l,ı';>ılma k Lı d ır. Mel
ling'in bu -,ıf,ıtı Topkapı Sarayı için geçerli olm,ım,ıkl,ı 
birlikte lll. Selim'in Bl'';>ikt.ı~'t,ıki s,ırayını neredeyse 
büti.ini.iyll' elden gl'Çirnıi~; eski binal<1rı onarmı';>, \'l'ni 
kii';>k \ ' l' d,ıirL'kr cklcmi';>tir1 

Dc'>l'lli Mclling tarafınd,111 h,l/ırbnmı';> olan bir gr,ı
\ ' i.ir, lll. Selim Dönemi'ndeki Bl'';>ikt,ı~ Sarayı için bir 
belge değeri Lı-;.ır. Bu gra\·ür, yirmi yıl kadar iinCL' 
l 'Espinassl' \'e Morc,ıu t,ırafından ha/ırlanmı~ olan iki 
gra\ · Cırle kar';>ıl<l';>tırılac,ık olur'>a, lll. Selim Diiıwmi'nde 
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s,ıraydo yapılan ç,ılışrnaların neler olduğu <~yrıntılı ola
rak görülür. s,ıray, denize paralel olarak yerleştirilen 
çok sayıda köşktcn oluşnı,ıkt,ıdır. Bu köşkler galeri ve 
bahçe duvarlarıyla birbirine bağlanarak bütünlük sağ
lanmıştır. S<Hayın Beşiktaş yönündeki ilk yapısı Çinili 
Köşk , diğer isinılcri y le Kasr- ı lilinı<lyun /Ç inili M,ı-
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beyn-i Hi.im<lyüıı Kasrı / Beşiktaş Kasrı ' dır. Çinili 
Köşk ' ten sonra ahşap bölme duvarının hemen ardın
dan , muhtemelen Mclling tarafından yenilcnmiş Ağa
lar Koğuşu \ 'e galeri ilc projesi ve yapımı sanatçının 
kendisi tarafından gerçekleştirilnıiş olan Mihri şa h 
(Validc) Sultan Dairesi gelir. Bu bölüm ve özellikle 
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5 Yazı çekmecesi üzerine yapılmış ı:ski Çırağan Sarayı ' nın resmi. 
Mıgırdıç Melkon imzalı. 19. yy. ortaları. T. S. M., C. Y. 454. 
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6 ll. Mahmud'un yaptırdığı Eski Çırağan Sarayı. 

iyon nizamlı altı mermer sütun tarafından taşınan 
Mihrişah Sultan Dairesi, Hatice Sultan Sarayı'ndaki ki 
mi bölümlerle birlikte, İstanbul'da Neo-klasik üslubu 
yansıtan ilk uygulamalardır. 

Mihrişah Sultan Dairesi 'nin yanında, 17. yüzyı ld a 

yapılmış olan Kasr-ı Ziba, Kabataş yönüne doğru da 
ilk inşaatları lll. Ahmed Dönemi 'ne tarihlendirilebile
cek deniz köşkleri; Kameriycli Mchtap Bahçesi ve Köş
kü, Balıkhane Kasrı ve Kafesli Köşk yeralmaktadır. 
Resmin arka düzleminde, ağaçların arasından görü len 
binalar sarayın harem daireleridir. 

ll. Mahmud'un saltanat yılları (1808-1839), Osmanlı 
İmparatorluğu ' ndaki yeni leşme çabalarının kurumlaş
maya baş l adığı ve bu konuda son derece köklü giri
şimlerin başlatıldığı bir dönemdir. Il . Mahmud bir 
yandan imparatorluğu çağın gereklerine uygun olarak 
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yeniden yapılandırmaya ve Batı karşısında siyasi ve 
askeri açıdan güçlendirmeye çalışırken öte yandan bir 
yönetici olarak kendisi de önceki padişahlardan çok 
farklı bir portre çizmiştir. Bu yönden en belirgin özelli 
ği; Osmanlı padişahlarının yüz lerce yıldır yaşad ı ğı 

Topkapı Saray ı ' nı bütünüyle terkedip yeni bir sarayda 
ikamct etme konusundaki ı srarcı tutumudur. 

Surlar ve yüksek duvariarta çevrili olan Topkapı Sa
rayı, imparatorluğun en güçlü olduğu dönemlerde Os
manlı padişahlarının yaşamlarını sürdürdükleri, saray 
yer l eşiminin geleneksel saray teşkilatıyla örtüştüğü 
hem yönetim merkezi hem de ikametgahtı. Yenileşme 
girişimlerinin başlamasıyla birlikte su ltanlar, Topkapı 
Sarayı'ndan daha sık ve uzun sürelerle ayrı lmaya baş
lamışlardı. Ancak hiçbir padişah Topkapı Sarayı'nı bü
tünüyle terketmemişti. Bunun nedeni, gerekli koşulla
rın henüz hazır olmamasıydı. ll. Mahmud Döne
mi 'nde, özel likl e 1826'da yeniçeri li ğin kaldırılmasıyla 

saray teşkilatının büyük ölçüde bağl ı olduğu 'kul siste-
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mi'nin çözü lmeye başlaması ve yapı l acak değişiklikle

re karşı çıkabi l ecek güçlü bir muhalif grubunun bu
lunmamas ı , padişahın bu isteğinin maddi koşullarını 
büyük ölçüde sağ lam ı şt ır . 

II . Mahmud, tahta çıktıktan çok kısa bir süre sonra, 
III . Selim Dönemi'ndeki yoğun inşa faaliyetleriyle ge
nişlemiş olan Beşiktaş Saray ı 'nda, muhtemelen sürek li 
ikamct etmeye uygun hale getirmek düşüncesiyle ön
cc bir keşif, ardından da bu keşfe bağlı olarak geniş 
çap lı bir onarım ve inşa faaliyeti gerçekleştirmiştir. 
Hassa Mimarı Mustafa Ağa, Mimar Hafı z Mehmed 
Efend i ilc yard ımc ıl arı Yorgi ve Todori Kalfalar tara
fından hazırlanan bu keşifte, eski Beşiktaş Sarayı'nda
ki hemen bütün yapıların adı geçmekte ve gerçek l eşti
rilecek onarımlar belirtilmcktedir ı 2 • Harem, Hazinedar 
Ağa, Seferli Ağa l ar, Bostancıbaşı Ağası, Mabeynci 
Ağalar, Kozbekçiler, Zü lüflü Baltacılar, Hekimbaşı, 
Kuşçular Daireleri, Balıkhane Kasrı, Kafesli Köşk, Ma
beyn Kasrı, Mermer Köşk, Validc Sultan Dairesi, Çinili 
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Köşk, ayrıca biri küçük diğeri büyük iki mutfak, ha
mamlar, iskeleler, ahırlar, havuzlu bahçeler ve cami gi
bi çok sayıda yapı adının geçtiği bu liste, Topkapı Sa
rayı'ndaki çeşitli fonksiyonlarasahip yapıların Beşik
taş Sarayı'nda da yeraldığını göstermektedir. Yine bu 
keşif raporu, sarayın henüz III. Selim Dönemi'nde sü
rekli ikamet için düzenlendiğini de düşündürmekte
dir. Ancak III . Selim bu isteğini gerçekleştirememiştir. 

II. Mahmud'un saltanatının hemen başlarındaki keş
fin ardından sarayda yoğun bir çalışma başlamıştır. 
Padişah sarayda sürekli yaşamayı düşündüyse de ısın
ma problemi tam olarak çözümlenemediği için bu iste
ğini gerçekleştiremeıniş, Beşiktaş Sarayı'nın yanısıra 

Topkapı, Çırağan ve Beylerbeyi Sarayları'nda da yaşa
mıştır. 

II. Mahmud Dönemi'ndeki bu ilk çalışınalardan son
ra, padişahın tahtta kaldığı süre boyunca Beşiktaş Sa
rayı ' nda yeni köşkler inşa edildiği bilinmektedir. An
cak bu yapılarta ilgili, bugüne değin Todori Kalfa ' nın 

bir projesi dışında ayrıntılı bir resim ya da çizim bulu
namadığı için, yapıların mimarileri hakkında yeterli 
bilgiye sahip değiliz . Topkapı Sarayı Müzesi'ndeki bir 
yazı kutusunun arka yüzünde yeralan kabartma re
simden, tipik bir II. Mahmud Dönemi uygulaması olan 
bu projenin gerçekleştirilmiş olabileceği düşünülebilir. 
Köşk, daha önce Kasr-ı Ziba'nın bulunduğu yerde inşa 
edilmiştir. Dönemin tarihçilerinden Tayyarzade bu ka
s ırl a ilgili lzzeta tak-ı muallasına yazdım tarih /Şah 
dehre ola kaşane-i all mes'üd (1231 H. /1815 M .) tarih 
beytini düşmüştür 1'. 

Il. Mahmud 'un zamanının büyük bölümünü Beşik
taş Sarayı'nda geçirmesi, şehireilik açısından da bazı 
değişiklikleri beraberinde getirmiş, yüzlerce yıl bir 
sayfiye bölgesi olma özelliği taşıyan Boğaziçi kıyıları 
kent dokusu içine katılmaya başlamıştır. 1814-15 tarih
li Bostancıbaşı Defteri 'nden sarayın çevresinde yoğun 
bir yerleşim başladığı izlenmektedirı 4 • Defterde çeşme, 
cami, mektep ve çok sayıda iskelenin yanısıra özellikle 
üst yönetim kademelerinde görev yapan memurlara 
ait yalıların adı geçmektedirıs. 

II . Mahmud, sürekli ikamet sorununu çözmek için 
kış ayları nda da yaşayacağı yeni bir saray inşa ettirme
ye karar vermiştir. Topkapı Sarayı'ndan sonra bu 
amaçla inşa ettirilecek ikinci saray için Beşiktaş'ın he
men yanındaki Ortaköy semti tercih edilmiştir. Bu se
çim, Batılılaşma Dönemi padişahlarının Boğaziçi kıyı
larında , özellikle de Beşiktaş ' ta yaşama isteklerinin en 
somut gös tergesidir. II. Mahmud, yeni yapılacak sara
yın geleneksel Osmanlı sarayından farklı, Avrupa'daki 
krallık sarayiarına benzer bir mimaride olmasını iste
miş bu işle bizzat kendisi ilgilenmiştir. Padişahın Av
rupa 'dan planlar getirttiği ve sarayın yapımıyla Erme
ni bir mimarı görevlendirdiği öne sürülmektedirı". Ya
pımı 1834-41 yılları arasında gerçekleştirilen saray, II. 
Mahnıud'un ölümünden sonra tamamlandığı için pa
dişah, çok istediği halde bu sarayda oturamamıştır. 

Tanzimat'ın ilanı ile başlayan Sultan Abdülmecid 
Dönemi (1839-1861), imparatorluk toprakları üzerinde 
yaşayanların yeni haklar elde ettikleri, II. Mahmud 
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Dönemi'nde temeli atılmış olan kurumların işlerlik ka
zandığı ve yeni kurumların tesis edildiği bir dönemdir. 
Abdülınecid, batılılaşma çabalarının geniş bir tabana 
yayılması konusunda son derece kararlı bir tutum ser
gileıniştir. Bu, öncelikle kendi yaşad ı ğı mekanlar ve 
yaşanı tarzından izlenmektedir. 

Abdülınecid, Topkapı Sarayı'nı bütünüyle terketme
ye karar vererek bu kararını uygulayan ilk Osmanlı 
padişahıdır. Tahta çıktıktan sonra, Çırağan Sarayı'nın 
yapımı tamamlanıncaya kadar çoğunluk l a Beşiktaş ve 
Beylcrbeyi Sarayları'nda yaşamış, Ortaköy'deki saray 
tamamlanınca da buraya yerleşmiştir. Çırağan Sarayı, 
plan ve üslup açısından Geleneksel Osmanlı Saray 
Mimarisi'yle hemen hiçbir benzerliği olmayan, Avru-

7 Daimabahçe Sarayı ' nın günümüzdeki görünümü. 
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pa'daki sarayiara benzer bir yap ı ydı. 

Sultan Abdülmecid Çırağan Sarayı'na yerleştiktcn 
kısa bir süre sonra yeni ve çok daha görkemli bir saray 
yaptırmaya karar vermiştir. Çırağan Sarayı, herşeyden 
önce, saray teşkilatının tamanıını alınayacak kadar kü
çüktü. Boğaziçi'ndeki diğer sahi l saraylar gibi ahşap 
bir yapıydı. Abdülınecid, gerek malzeme ve işçilik ge
rek üslup ve gerekse boyut açısından Avrupa'daki 
krallık saraylarıyla boy ölçüşebilecek bir saray istiyor
du. Yeni saray ın inşası için, padişah tarafından, Beşik

taş Sarayı'nın bulunduğu yer seçildi. Burası, sahilde 
Tophane Kışlası, salıilin hemen gerisindeki s ırtl arda 

Taksim ve Maçka Kışiası (i lk Harp Okulu binası) gibi, 
Batılılaşma Dönemi'nin anıtsal kışla yapıları ilc çevrili 
bir bölgeydi. Pera'daki elçiliklcre ve dolayısıyla da Av
rupa'ya en yak ın yer yine burasıydı. Ayrıca güze l bir 
nıanzaraya sahip olması, yeni sarayın inşası için bu 
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mevkinin seçilmesinde önemli rol oynamıştır. 
Dolmabahçe Sarayı, III. Ahmed Dönemi'nde başla

yan değişimierin 150 yıllık bir sürecin ardından mi
marlık alanındaki en önemli sonuçlarından biridir. Sa
ray, plan tasarımı, mimari uygulama, üslup ve iç 
mekan düzenlemesi açısından Geleneksel Osmanlı Mi
nıarisi'nden bütünüyle kopuşun ilk örneğidir. Böyle 
bir sarayın ortaya çıkmasında Avrupa'daki sarayiara 
özcnnıe gözardı edilmemesi gereken bir olgu olmasına 
rağmen, bunu tek neden olarak kabul etmek ve diğer 
çok önemli etkenleri dikkate alnıanıak, değerlendirme
lerin eksik olması anlam ın a gelir. 

Osmanlı imparatorluğu yüzlerce yıl siyasi, askeri' ve 
ekonomik açıdan Avrupa ve Yakın Doğu'daki en 
önem li güç olmuştur. Geçen süre içinde iç ve dış dina
mikleri izleyememesi ve gerekli önlemleri almaması, 
bu gücünü yitirmesine neden olmuştu. Osmanlı padi-

lll 

şahları 18. yüzyıldan itibaren bu kötüye gidişi görmüş
ler ve imparatorluğu eski gücüne kavuşturmak için gi
rişimlerde bulunmuşlardır. Batılılaşma Dönemi olarak 
isimlendirilen dönemde tahta çıkan padişahların icraat 
girişimleri ve İcraatları incelenecek olursa bu açıkça 
anlaşılır. Siyasi ve askeri üstünlüğün Batı'nın eline geç
mesiyle, yeni dünya düzeninde söz sahibi olmak için 
yeni kurallara bağlı bir yapılanma zorunluluğu ortaya 
çıkmıştır. Batılılaşma Dönemi padişahlarının bunun bi
lincinde oldukları izlenmektedir. Toplumdaki tutucu 
kesimlerden gelen tüm baskılara rağmen, imparatorlu
ğu yeniden eski gücüne kavuşturmak için, yeni kural
ları uygulanıaya koymuşlardır. III. Selim, ll. Mahmud 
ve Abdülnıecid dönemlerinin kışla binaları, imparator
luğun gücünü Avrupa'ya ispat etmek istercesine anıt
sal ölçülerde ve Istanbul'un en stratejik nıevkilerine, 
özellikle simgesel anlamda Batı'ya yani Pera'ya en ya-
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8 Dolmabahçe Sarayı Muayede Bölümü'nün havadan görünümü. 

kın yerlerde in~a cdilnıi~tir. 19. YÜ/yıl ort,ılarınd,ı sivil 
nı i nı <ır iye de böyle bir ,ı n la nı /ü kl~nd i ği görü 1 nwktc'
dir. T,m~:inı,ıt ileri gelenleri tar,ıfından büyük boyutlar 
tc~\·ik edilmi~, yitirilnıi~ olan imparatorluk ihti~,ınıı ye
niden yaratılmaya çalı~ılırkcn Ö/clliklc sivi l mimaride 
alçak giinüllülüğün yokolmasına (inay,ık olunnıu;>tur17 . 
Padi~ah iinccliklc kendi ya~ayacağı konuta bu dü;>i.in
ccylc yakl.:ı~mı~tır. Bu nedenle Dolmabahçe Sarayı dc
ğerlcndirilirkcn, Avrupa'daki saray lar nasıl kralın \'C 

dc\·lctin gücünü sinıgcliynrsa, Dol~ıabahçc Sarayı'nın 
da padi~ahın ve imparatorluğun ihti;>anıını simgeleyen 
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bir prestij yap ısı old uğu gerçeği giiJ:a rd ı cd i lcnıt'z 1 '. 
13ugünc değin yap ılnıı ~ olan ç,ı lı ;>nı,ıl,ır, Dolmabahçc 

Sarayı'nın yapınıın,ı IH42-41 yıllarında ba~landığını di.i
;>ündi.irmcktcdir. Saray IH56'da tanıamlannıı~ \'C Ab
dülnwcid, aynı y ılın 7 Hazir,ın günü Dolnıabahçc Sar,ı
yı'na t,ı;>ınnıı;>tır. 

Dnlmabahçc S,ırayı, ll . Mahmud Döıwnıi'ndcn itiba
rL'n ic,imlcri g iderek daha sık duyulmaya b,ı~lanan Bal
ya n Ailesi'nin eseridir. Szır<ıyın yap ımı Carabct Bal
ya n 'a, Ha~:inc-i 1 lassa ve Saltanat Kapısı ilc baJ:ı iç 
nıckiln uygulanıaları Nik,ığos B.ılyan'a aittir. An.ı saray 

MILLI SARAYlAr< 



binası, deni7in hemen kıyısından başlayıp gerideki 
Gümüşsuyu ve Maçka eteklerine kadar uzanan geniş 
arazinin kıyıya yakın bölümüne, deni ze paralel olarak 
yerleştirilmiştir. Batılılaşma Dönemi 'nin diğer sahil sa
rayları gibi ana cephe, deniz tarafındadır. Topkapı Sa
rayı ' ndaki gibi büyük ölçüde güvenlik nedeniyle yük
sek duvarlarla çevresinden koparılmamıştır. Kara tara
fında, haremin bulunduğu bölümü örten yerde diğer 
bölümlere göre daha yüksek bir duvar bulunmaktadır. 
Saray; Mabeyn Dairesi, Muayede Salonu, Harem \'e 
Veliaht Dairesi olmak üzere dört ana bölümden oluş
maktadır. Veliaht Dairesi , ana kütleden bağımsız, an
cak aynı üslup özelliğindedir. Sarayın iç mekan bö
lümlenmesinde geniş salonlar, birbirine bağlanan si
metrik odalar izlenir. Saray, yeni yaşanı biçimine uy
gun Batı tarz ı nıobilyalarla döşennıiştir. 

Dolnıabahçe Sarayı cephe tasarımı açısından Avru
pa'daki saraylarla karşılaştırılabilecek düzeydedir. 
Süsleme, Batı'daki saraylarda olduğu gibi ana cephe 
üzerinde, deniz yönündeki cephede yoğunlaşnııştır. 
Rönesans, Barok, Anıpir üslupların bir arada bulundu
ğu "Eklektik" eğilirnin içinde özellikle, Venedik Röne
sansı ön p lana çıkmaktadır. Ancak bu Batı üs l upları 

içinde Anadolu Türk Mimarisi 'nin izlerini görmek de 
mümkündür. Özellikle Hazine-i Hassa ve Saltanat ka
pılarında Selçuklu taç kapılarının ve çifte m inareli cep
helerinin anıları seçilir. Bu özellikleriyle Dolnıabahçe 
Sarayı'ndaki uygulamalar; Osmanlı mimar ve ustaları
nın Doğulu ve Batılı unsurlara getirdikleri özgün bir 
yonını olarak değerlendirilebilir. 

NOTLAR 

1 SÜI !EYL ÜNVFR, '"Bir lk~ikla~ Sar,wı Vardı"", Halfal Tarılı Mcc
IIIIIIN, 1967, S. lll, s. lll. 
2 FVLIY A ÇEL FBI, Scıtaluıtnaınc, lst<ınbul , 1976, C. 1, s. :ı 14. 
3 NAIMA MUSTAFA (EFENDI}, Na"nui Tarıhı, C. 2, Istanbul , 12Wl, 
s. lll6-l ll7. 
4 MUSTAFA CEZAR, S.ınatta Batıya Açılı~ta Sar<ıv Kulturu \e Y<ı

pılarının Yeri, Mil/ı Saraıtlar Scınl'o:yı1ıınl Hı/dm/cr, Yıldil Sar<ıyı Şa
le Ki\~ ku, 1 'i-17 Kasını 1 9S4, Istanbul , 19S'i, s. 'i 'i. 
5 Na"nui Tarıhı, C. 1!! , s. 44"dl' ,ınl,ıtılan ol,ıy<ı göre IV . Murad bir
gun Beşikla~ Kasrı'nda Nefi"niıı bir ~i irini okurken fırtına çıknı ı~ \'l' 
p.ıdi~.ıhın oturduğu tahtın hemen yan ın ,ı yıldırını du~mü~tl1r. Bu
nun Ü/L'rine Sultan Murad elindeki nıecnıuayı yırtıp Cökden nazire 
indi Sih,inıı K,v,isına/Nd'i diliyle uğradı H<ıkkın bcl,io,ına diyerek 
Ncf"i"yc hiciv söylemeyi vasaklanıı~tır. 

6 FREMY A ÇFL.FBI KÖM ÜRCÜY AN, l,;tan/>111 Tarı/11 XVII. Asmla 
lstanl>ıli, (çeviren: 1 !ra nd D. Andreosyan, yeni nottarla yayıma ha
/lrl.ıyan: Kevork Panıukcivan). Istanbul , !9SS, s. :l9. 
7 SILAI !DAR F!ND!Kl. !Ll MEIIMFD ACA, Sılii/ıdtir Tarıhı, Istan
bul, 192S, C. 1, s. 7:l2. 
8 a.,~:.c. 
9 TÜl.AY ARTAN, '"Bqikla~ Saravı'", Dıuıden Rıtgı.ine lsta11l>ıli An
sıklof>Cdısı, Istanbul, 1994, C. 2, s. 172. 
10 ŞEVKFT RADO, '"Bııs ıanc ıba~ı Defteri ! !akkında'" , Hayat Tarılı 

Mccnııuısı 1/apc,;ı, 1972, S. 6, '· 7. 
ll Melling hakkında ,ıy rıntılı bı lgi için bkz.. ECLA ARSLAN, '"Os
manlı Sarayı ve Minı,ır Antoinc-!gnace Melling'", Osman 1/amdı Bey 
ııc Oiincnıı, (yayı na hazırlay<ın : 7evnep Ron<ı}, Istanbul , 1994, s. 1 ı:ı-
122; C. BOSC! IMA - J. PFRROT, Antoınc- l,~:ıuıcc Mc/lıng (1763-1831) 
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Dolmabahçe Sarayı, günümüzde her ne kadar bu 
özelliğini yitirmişse de, 19. yüzyıl ortalarında kent için
de kapladığı alan ve İstanbul'un kentsel gelişimindeki 
yeri açısından son derece ilginç ve önemli bir örnektir. 
Saray geniş bir alana kurulmuştu. Bahçesinin sınırları 
içinde, yine belli bir plana uyularak yerleştirilmiş ve 
günümüze ulaşan yapılardan başka günümüze ulaşa
mayan ya da bugün sarayla organik bağı kesilerek çe
şitli başka kururnlar tarafından kullanılan çok sayıda 
bina bulunmaktadır. Deniz tarafında Baltacılar Dairesi 
(MSÜ Konservatuvarı), Musahiban Dairesi (Beşiktaş 
Kaymakamlığı ve Emniyet Amirliği), Matbalı-ı Amire 
(yakın zamana kadar Devlet Malzeme Ofisi), kara tara
fında Matbaa, Eczahane, Fodla Fırını, Kuşhane Mut
fakları (Beşiktaş ve Beyoğlu Askerlik Şubesi) bugün 
başka kurumlar tarafından kullanılan saraya ait yapı
lardır. Gümüşsuyu etekleriyle Hazine-i Hassa Kapısı 
arasında ise günümüze ulaşmayan Saray Tiyatrosu, Is
tabl-ı Amire, Kayıkhaneler ve Hamiacılar Dairesi gibi 
yapılar bulunmaktaydı 14 . Dolnıabahçe Sarayı tüm bu 
yapılarla birlikte düşünüldüğü zaman Beşiktaş'ın bu 
bölümünün tamamen Osmanlı saray yerleşimine ayrıl
dığı anlaşılır. 1940'lara kadar neredeyse Maçka ve Gü
müşsuyu'ndaki anıtsal kışla yapılarına kadar kesintisiz 
şekilde uzanarak kent dokusu içinde baskın bir öge 
olan Dolnıabahçe Sarayı giderek bu özelliğini yitirmiş
tir. Günümüzde ise stadyum ve büyük otellerle saray 
kompleksinin bütünselliği tamamen parçalanmış, sa
rayda sinıgelenen değerler ve kent içindeki mekansal 
anlamı azalmıştır. 

Arlı,;tc-Voıtagellr, Paris, 1991. 
12 Ba~b.ıkanlık Osmanlı Arşivi, Cevdet Saray No: 3558. 
13 TAYYARZADE AHMET ATA,Atti Tarıhı, Istanbul 1292-9:l, C. 
1!1 , s. 172. 
14 REŞAD EKREM KOÇU, "Bostancıba~ı Dcfterleri'", lsta11b11l Ellstı
tıi:;ı"i Mccnl/lası, 1958, S. 67, s. 67-68. 
15 Be~ikta~ Sarayı hakkında ayrıca bkz. REŞAD EKREM KOÇU, 
'"Beşik ta~ Sahil Sarayı", lsta11lı111 A11sıklopcdısi, C. V, s. 2589-2597; 
NECl.A ARSLA , Gmı>lir ı>c St'!fa/ıatlltimelcrdc lsta11lml (18. ıtı"i:!fı/ 
So1111 ı•e 19. yıi:yıl), Istanbul, 1992, s. 124-l:ı6; TÜLAY ARTA. , 
a.g.m., s. 171-173. 
16 Bu olay çeşitli kaynaklarda !!. Mahmud'un Beşiktaş Sarayı'nda 
in~<ı ettirdiği I..ışlık sarayla ilgili ol<ırak aııliltılnıakt<ıdır. Ancak kay
nağı, IS:lO'ların ortalarında Istanbul"da bulunan Miss Pardoe"nun 
nıc Hcaı11ıcs of the Ho,;plıorus, (London, ıs:ıs.) adlı seyahatnamesinde 
s. 17- IS' de anlatılan bu olayın Bcşikta~ Sarayı için değil Çırağan Sa
ravı"nın yapımı öncesinde geçıni~ olm<ısı daha muhtemeldir. 
17 SFRIM DENEL, Ratılıln~ma Sıtrcc111dc lstalllıu/'da Tasarım ı>c Dı~ 
Mcktinlarda Dc,~ı~ıllıl't' Nedenlerı, Ankara, 1982, s. :ı:ı. 

18 Dolınabahçe S.ırayı \ ' l' Topkapı Sarayı'nın hangi ş<ırtlarda, hangı 
dunya görı.i~üy!c ve hangi ihtivaçlara cevap vermek ı.i7ere meyd<ın<ı 
getirilmiş oldukları \'e iki saray kompleksi arasındaki ben7er ve 
farklı vönlcr hakkında ayrıntılı bilgi ve yorum için bkz. MUSTAFA 
CEZAR, XIX. ıtıi:_ıtıl Bclfo,~/11:;11, Istanbul, 1991, s. :lll-:l20. 
19 Sar<ıyın gununıu/e ulaşınayan ya da bugun başka kurumlar ta
rafından kullanılan yapıları hakkında ayrıntılı bilgi ıçin bkz. MUS
TAFA CEZAR, XIX. yli:yıl Bc!fıı,~lllsu, s. :l2ll-:l21; SEMA ÖNER, 
"Dolnıabahçe Saray Komplebini Oluşturan Yapıların Değerlendi
rilmesinde Yeni Bulgular", Mıllı Saraylar 1994/1995, TBMM Milli Sa
ray lar Daire B<ışkanlığı Yay., Istanbul 199'i, s. 114-l:ı'i. 
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DOLMABAHÇE SARAY KOMPLEKSİNİ OLUŞTURAN YAPILARIN 
DEGERLENDİRİLMESİNDE YENİ BULGULAR 

Sema Öner* 

~manlı İmparatorluğu'nda Tanzimat'ın 
ilanıyla (1839) h ı z kaz.ana n çağdaşlaşnıa 
adımla rı n ı n önem li b ir göstergesi de, 
imparatorluğun yönetim \'e ya!;>am mer
kezi olarak ~eçilen yeni ~aray yapı l arı

dır. De\· Jet düzenindeki yenilik lerin, ya
!;>am biçimlerindeki farklıla!;>nıaların mimariye yan~ıdı
ğı bu yapılarda ilginç olan, gelenek~clin terkedi lnw
me~i, ancak gclcnekscllikle birlikte yan yana değerlen
dirilmiş batılı öğelerle olu!;>turulan yeni yorum ve ~cn
tezlerdir. 

Bir 19. yüzyıl sarayı olan Dolmabahçe Sa ray ı 'nda da 
bu özellikleri görebilmek mi.imki.indi.ir. Ancak gerek 
mimari o larak gerekse bu mimari içinde sürdürüle n 

2 

3 

Pervititch 'in 1926 tarihli Dolmabahçe Pattası ' nda Dolmabahçe 
Sarayı ve Bezmialem Valide Sultan Camii , Saray Tiyatrosu, 
ıstabi-ı Amire ve Hamlahane. 
Özgün sınırları içinde Dolmabahçe Saray topluluğunun planı. 
Çizim: Lemi Merey. 
Dolmabahçe Saray topluluğunun genel görünümü. 

DOlMABAHÇE SARAY-I HÜMAYÜNU 

m OCl'.MA8AHO' SAliAYI'NıN OSMANU DÖNEMI SINIRlARI D [X)[MA&AHÇf SAAA y KOMJ>LfKsiNiN BUGÜN YOK OlMUŞ yAPilARI 

[J MIMAR siNAN tJNMRsiTl'SI'NE AIT YAPilAR D ı ORDU VE DENiz KlN K ·uCıNA NT YAPitAR (] HAZINE AAAZJSJ swıss om KUUANIMINDA 
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4 Daimabahçe Sarayı ana yapısının genel görünümü. 
5 19. yy.'da yapılmış bir gravürde Daimabahçe Sarayı ve ön 

planda Saray'ın Hamlahanesi. 

yaşam tarzının oluşturduğu bütünü algılayabilmek 
için, sarayın sadeec ana yapısı üzerinde düşünmek ve 
değerlendirme yapmak yeter li olmayacaktır. Bu ne
denle öncelikle sarayı oluşturan ve ana yapı çevresin
de gelişerek bütünü tamamlayan yapıların bilinmesi 
ve saray örgütü içi ndeki yerlerinin belirlenmesi gerek
lidir. 

Taşınabilir ve taşınmaz kültür varlıklarının kimi 
olumsuzluklarla tamaımnın ya da önemli bir bölümü
nün günümüze ulaşamadığı örnekler dikkate alındı
ğında, konu imparatorluk sarayı olsa dahi, bu olum
suz koşullardan nasibini aldığı görülmektedir. Bu ya
pıların tarihsel süreç içinde özgün işlevlerini yitirme
leri farklı kullanım biçimlerinin getirdiği müdahalele
rin sonuçları onların tamamen yok olmalarının veya 
bütünün bozulmasındaki önemli etkenlerdir. Tama
men ya da bazı bölümleri yok olmuş ya da değişime 
uğramış yapı kompleksleri, bugün bu yapıların çö
zümlenmesinde önemli bir boşluk ve zorluk oluştur
maktadır. Bugün bütünlüğü bozulmuş ve kimi yapıla
rı da günümüze uluşamayan Dalınabahçe Sarayı yapı
lar topluluğunu oluşturan yapıların özgün durumları
nın bilinmesi, saraylarla ilgili çözümlenmeyi bekleyen 
pek çok konuya ışık tutacaktır. 

Dalınabahçe Sarayı'nın özgün tarihsel sınırlarını 
oluşturan çizgi, kıyı şeridinde Kabataş-Beşikta ş doğ-
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rultusunda uzanmakta, sarayla diğer çevre yapıl<ırı 
arasında kalan ana ulaşım arteri çevresinde bu sınır, 
güneybatıdaki Saray Tiyatrosu ilc başlayarak Akaret
ler 'i de içine alan bir doğrultuda uzanmaktadır. Bu 
eliptik çizgi arasında kalan alanda yer alan yapılar, sa
ra yın yönetim ve özel yaşanızı ilişkin tüm işlevlerini 
kendi içinde sürdürebilmesini sağlamaktadır. 

Ar<ıştırnıa çerçevcmiz, bugün artık yerlerinde görc
mediğimiz Dolmabahçe Sarayı'nın Hamlahanesi, Ti 
yatrosu, Istabl-ı Amiresi ilc günümüzde Servis Yapılzı
rı olarak adlandırılan yapılarıdır'. Kimileri tarihsel sü
reç içinde yok olan, kimileri de bugün var oldukları 
halde müze işlevi dışında kullanılan bu yapılar, sara
yın yönetim ve aynı zamanda yaşam merkezi olarak 
tüm işlevlerini tıpkı bir site gibi sürdürmesini sağla
yan birimlcrdir. 

D 
OLMABAHÇE SARA YI YAPILAR TOP
LULUCUNA GENEL BAKTŞ VE KISA 
TARİHÇE Bir Tanzimat Dönemi yapısı 
olan Dolmabahçe Sarayı, dönemin kültü

rel yapısını, sosyal ve s<ınatsal etkilcnmeleri, eğilimle
ri, saray örgütündeki değişimleri önemli ölçüde yzınsı
tan mimari bir bütündür. 1856'da kullanıma açılan bu
günkü Dolmabahçc Sarayı'nın, kimi zaman Beşiktaş 
Sahil Sarayı adı ile tanımlandığı belgeler arasında 2 
Mart 1849 tarihli olanı, saray için Bergama'dan somaki 
mermcr getirtildiğinc dair bir cmrin 25 Ocak 1848 'de 
yollandığı hakkında bilgi vermektedir. Bu bilgi; belir
tilen tarihte inşaatın sürdüğünü ifade etmektedir. 

Ana yapının tamamlanan ilk bölümünün, ana giriş 
cephesinde yer alan Sultan Abdi.ilınecid tuğralı ına
dalyon üzerindeki H. 1263 / M. 1847 tarihine göre, Ma-
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beyn-i Hümayün olduğu anlaşılmaktadır'. 
Belgelerden, daha sonraki yıllarda yapı ile ilgili ay

rıntıların çözümlenmesine yönelik çalışmaların 

gcrçekleştirildiği4 , tefrişin bilahirc tamamlandığı , sara
yın devletin yönetim merkezi ve sultanın ikametgahı 
olarak daha sonra devreye girdiği anlaşılmaktadır. 
Dolnıabahçe Sarayı (Beşiktaş Sarayı) için İngiltere'den 
gaz takımlarının getirildiğini belgeleyen 21 Mart 1849 
tarihli belge, alt yapıya ilişkin ban çalışmaların sürdü
ğünün bir göstergesidir. 12 Mart 1855 tarihli kurşun 
işlcı·ine ilişkin belge ise, örtü sisteminde devam eden 
çalışmalara işaret etmektedir. 1855 tarihinde Robert
son tarafından çekilen fotoğraf, sarayın tamamlandığı 
yılı belgelemektedir. Hazinc-i Hassa Kapı üzerinde 
bulunan, sarayın işlev ka;:andığı yılı belgeleyen 
kitabcsi ise H. 1272 / 1855-1856 tarihlidir. Nitekim 
"Nakl-i Hı'illu1ytlu" 11 Hazir<tn 1856 da gerçekleşmiştir'. 

Sarayın Mabeyn-i Hüm,1yCın, Muayedc Salonu \ 'C 

Harcm-i HümayCın 'dan oluşan ana kütlesi dışında; 
*I 1a/ine-i Hassa Dairesi , 
*Mcfruşat Dairesi , 
*Camlı Köşk, 

*Kuşluk, 

*Iç Hazine, 
*Mutfak, 
*Kiler, 
*Marangozhanc, 
*Veliahd Dairesi, 
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*Hareket Köşkleri , 

*Gedikli Cariyeler Dairesi, 
*Kızlarağası Dairesi, 
*Hereke Dokumahanesi , 
*Musahiban Dairesi, 
* Agavat ve Bendegan Daireleri, 
*Baltacılar Dairesi , 
*Matbah-ı Amire bulunmaktadır. 
Belirtilen bu yapılar; ana kütle dışında kalmalarına 

karşın, çevre duvarları ilc ana yapı ve birbirleriyle 
bağlantılıdırlar. Bu nedenle sarayla aynı bütünlük 
içinde değerlendirilebilirlcr. 

Dolmabahçe Sarayı yapılar topluluğunun ana du
varlarının dışında kalan, ana kütlenin güneybatısı ile 
batı ve kuzeyinde yer alan diğer yapıl<trı ise; 

*Saat Kulesi, 
*Beznıialem Validc Sult<tn C<tmii, 
*Hanılahane, 

*Saray Tiyatrosu, 
*lstabl-ı Amire, 
*Servis Yapıları Grubu, 
*Atiyye-i Scniyyc Ambarları, 
*Akarctler'dir. 

Araştırma çerçevemi/de öncelikle ele alınacak olan
lar, Daimabahçe Sarayı'nın bugün yok olmuş yapıları
dır. Bu yapılar; Haınlahane, Saray Tiyatrosu ve lstabl-ı 
Amire'dir. 

MILLI SARAYLAR 
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H 
AM LAHANE f-lamlahi\ncnin, <.,aray kcl
yıklarının bulunduğu \ ' C onların kimi kü
çük onarımlarının gcrçcklc~tirildiği ve 
hamiacılar tarafından kullanıldığı bilin

mektedir. Bu yapının yeri, görsel belgelere dayanıla
rak saptanabilmektedir. 

Hamlahanenin Dolmabahçc Sarayı ' nın güneyinde 
ve Be~:mialem Valide Sultan Camii'nin hemen yanında 
yer aldığı , sarayın yapım tarihlerinde, 1855'de Robert
son tarafından çekilmiş olan fotoğrafta ' açık olarak 
görülmektedir. 

Bu yapının, Sultan lT. Mahmud Dönemi'ne ait 1821 

7 
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tarihli bir belgede- SÖ/Ü edilen "Oolnuı/ıa/içc'dc in~tl edi
len Padi~alw , Oilrı'isaildc 1\ ,~ilS/1111 ·uc Boslalıcılıaşi 

z•co.;t/irco.;inc nuılisus ka.ıtikliilnclcr"le bağlantısının olup ol
madığı, dolayısıyle Dolnıabahçe Sarayı yapımından 

daha önce var olup olmadığı düşünülmesi gerekli 
önemli noktalardandır. 

Robertson'un fotoğrafı ve diğer görsel belgelerdenK 
iki katlı olduğu belirlenen yapının, canıinin yanındaki 
ki.içük koya açılan kayıkların girip çıkması için yuvar
lak kenıerli bir kayıkhfıne bölümü bulunduğu anlaşıl
maktadır. Yapının cephcleri dikdörtgen pencerclcrlc 
harcketlendirilnıiştir. Tüm cepheler son derece yalın 
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6 20. yy. başındaki bir kartpostaıda Bezmiiilem Valide Sultan 
Camii 'nin sol tarafında Hamlahane binası görülmektedir. 

7 Bezmiiilem Valide Sultan Camii ve Hamlahiine'nin kuşbakışı 
görünümü. 

B Hamlahiine'nin inhisarlar binası olarak kullanımının ardından , 
1957'1erdeki yıkım çalışmaları. 

9 Fındıklı Daimabahçe sahilindeki düzenlemeler sırasında 
Hamlahiine'nin yıkımı . 

10 Bugün Hamlahiine'nin yerindeki park düzenlemesi. 

ol<ırak değerlendirilmi ş tir. 

Bugün yerinde olmayan ycıpının Cumhuriyet'in ilk 
yıllcırında mevcut olduğu, Pervititch Sigorta Planı'nın 
1926 tarihli Dolnıabcıhçe Pcıftcısı ' ndan saptanabilnıek

tedir. Aynı belgeye göre yapı, belirtilen tarihte tütün 
deposu olarcık kullanılmaktadır. 

Milli Saraylar Arşivi'nde bulunan 3. 5. 1930 t<ırihli 
Milli Sar<ıyl<ır Mi.idüriyet-i Aliyesi'ne sunulan Milli Sa
raylcır Mim<ırı Yusuf inızcılı bir belge, 9 Teşrin-i Silnl 
1929'd<ı ki t<ıdllfıtın ard ında n yı kıl m cı telıli kes i gösteren 
çatısı nedeniyle Hamiacılar Koğuşu'nda yapıl<ıcak 
olan bir onarıma işaret etmektedir9

. 

Daha sonra, 1957'1erde Dolmabahçe Fındıklı doğ
rultusundaki kıyı şeridinde yapılan çalışmalar ve "Kn

lıntnş Arnha Vapum iskelesi cizıamun nçılmnsı sırnsnıdn 
Inırndan knldmlnn İnlıisdr/ar Binnlarının yıkılışı" döne
min yayınlarındaki bilgilerden ve fotoğraflardan 

saptanabilmektedir10 Bu görsel belgeler Hamiahil
ne'nin de yıkını sırasındaki durumuna tanıklık etmek
tedir. 

Bugün belirtilen bölgede, Bezmiilleın Valide Sul tan 
Camii'nin hemen yanında Haınlahane'ye ait küçük 
koyu sınırlayan iri taşiara ve izlere rastlannıaktadır. 
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D 
OLMABAHÇE SARAY! TiYATROSU 
Dolnıabahçe Sar<ıyı Tiyatrosu, bir başka 
deyişle Dolm<ıbahçe Saray-ı Hüınaylınu 

Tiyatrosu; Tanzimat sonrasında batılılaş
nı<ı yolunda adımların hızlandığı Osmanlı lmparator
luğu ' nda, sosyo-kültürel yaşamdaki değişimierin 
mimariye yansınıasında ilginç bir boyutu yansıtm<ık
tadır. Tiyatro binası , Dolnıabahçe Sarayı'nın inşa edil
diği Sultan Abdülmecid Dönemi (1839-1861)'ne dek 
saray komplekslerinde yer cılmayan bir sivil yapı türü
dür. 

Sultan Abdülmccid Dönemi'ne, geleneksel sanatla
rımız dışındaki bir sanat etkinliği için saray bünyesi 
içinde, ancak sarayın ana yapısı dışındaki bir alan se
çilerek bu yeni kültürel ve sanatsal etkinliğin Ö7el bir 
yapı inşası ile desteklenmesi, sarayın, sultanın batı sa
natlarına ilişkin yeni yaklaşım ve değerlendirmelerini 
gösterir. 

Saray yaşamına giren bu ilk saray tiyatro binasını 
izleyen ikinci ve son saray tiyatrosu ise Sultan li. Ab
di.ilhamid Dönemi (1876-1908)'nde yapılan Yıldız Sa
rayı Tiyatrosu'dur. 

Dolmabahçe Sarayı Tiyatrosu'nun çağı içinde ve 
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11-12 Robertson 'un objektifinden Dolmabahçe Sarayı ' nın yapımı çalışmaları sırasında ve 1855'de Saray Tiyatrosu. 
13 Dolmabahçe Saray-ı Hümiiyun Tiyatrosu Gösteri Salonu 25 Haziran 1859. L'lllustration Journal Universelle. 
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14 Daimabahçe Saray Tiyatrosu 'nun arka cephe 
görünümü. 

15 Daimabahçe Saray Tiyatrosu ve eklentileri . 
16 Daimabahçe Saray Tiyatrosu yıkıldıktan 

sonraki görünümü. 
17-181948'de Taksim'den Daimabahçe'ye inen 

yol, çevre düzenlemesi ve yok olan 
Saray Tiyatrosu. 
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kent ölçeğindd,i yeri dikkate alındığında yapının; ge
k'ıwksel bir meydan dülenlemesi içinde, meydanın 
,ıçılını noktasında yer aldığı görülmektedir. Yapının 
l3e7mi.llcnı V,ılide Sultan Camii gibi dinsel bir yapının 
hemen kar~ısında yer alnıası \ ' L' Osmanlı sultanının 

halik niteliği de taşıdığı düşünüldüğünde, konumu 
oldukça dikkat çekicidir. 

Tiyatronun yapınıma Dolnıab,ıhçc Sarayı'nın in~ası 
ilc birlikte ba~landığı anla~ılnıaktadır. Yapı, saray 
kompleksi içinde bütünün bir parçası olarak tasarlan
nıı~tır. Yapını a~anıaları, Dolmabahçe Sarayı 1856'da 
lıenü/ i~lev k,l/anmad<ın, in~a<ıt sırasında çekilen fo
toğrafbrından beli rlencbil nıckted ir11 . 

1858 yılında b<ısında yer alan tanımlamalara \ 'C ti
y.ıtroda y.ıpılan çalışınaların <ınlatıml<ırına göre; Saray 
Tiyatrosu'nun tcfri~ine ili~kin ç<ılışmaların büyük bir 
kısmının aynı yılın Mart ayında tamamlandığı, <ıyrın
tılarda ise lı.ll.l b,ı/ı cksiklcrin \'a rolduğu anlaşılnıak
tadır 12. 

Tivatronun açılışı , yapının dış görünüm itibarıyl<ı 
tamamlanı~ından \ 'C Dolmabahçe Sarayı'nın işlev ka
;anmasından üç yıl sonra, 1859 yılında gerçeklc~miş
tir. Açılış 1J Ocak 1859 tarihli Cerlde-i Ha,·adis'tl' ha
ber olarak \ · erilmiştir. 

Saray Tiyatrosu'nun yeri \ 'C mimari özelliklerinin 
belirlenmesinde; 19. yü1yıl ikinci yarısında çekilen \ 'e 

Istanbul'un ilk belgesel fotoğrafları arasında yer alan 
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19 Dolmabahçe Sarayı Tiyatrosu 'nun ek yapılarından olduğu 
düşünülen ve günümüzde WC olarak kullanılan ünite. 

20 Dolmabahçe Sarayı ' ndan , Saray Tiyatrosu'nun bulunduğu alana 
1995 yılında genel bir bakış. 

21 Dolmabahçe Sarayı yapımı sırasında ıstabi-ı Amire. 
22 22.10.1881 tarihli L'l llustration Journal Universelle 'de ıstabi-ı 

Amire yangın ı. 

fotoğraflarla, Pcrvititch Sigorta Planı'nın yine 1926 ta
rihli Dolmabahçe paftası yardımcı olm;:ıktadır. 

Eğimli arazide yer alan yapının 1855'de Robertson 
tarafından çekilmiş fotoğrafında inşaat, yapının çevre 
duvarlarıyla tamamlanmış gözükmektedir. Iki katlı ti
yatro binası, Pervititch Planı'na göre izdüşüm olarak 
yaklaşık 31x66 m 2 bir alana yerleşmiş durumdadır. 

Bu verilere göre; Tiyatro binasının çevresinin, Bayıl
dım Yokuşu doğrultusunda bir eğime uygun olarak 
yaklaşık 2,5 metre yüksekliğinde kademe! i bir duvarla 
çevrili olduğu anlaşılmaktadır. Bahçeye üç giriş var
dır. Çift sütunla hareketlendirilmiş, Osman lı arınası 
taşıdığı anlaşılan anıtsal ana giriş kapısı, Dolmabahçe 
Sarayı yönündedir. Diğerleri ise, Bezmiiilcm Valide 
Sultan Camii'nin son cemaat yerinin ve btabl-ı Ami
re 'nin karşısındaki yan girişlerdir. 

Bugün yerinde olmayan Tiyatro binasının denize 
dikey uzun kolu, caminin kuzey minaresinden dikey 
doğrultuda hareket edildiğinde, minareden yaklaşık 
40 metre sonra başlamaktadır. 

Denize dikey uzanan dikdörtgen tabanlı bir kütleyi 
yatay olarak kesen birbirine paralel iki dikdörtgen ala
nın oluşturduğu yap ı planı, büyük bir ölçüde dış cep
helere de yansımış durumdadır. Cephe lerde Neokla
sik çizgiler izlenmektedir. Zemin kat cephesi yuvarlak 
kemerli pencereler, birinci kat ise dikdörtgen penccre
lerle hareketlendirilmiştir. Plandaki dışa çıkmalı kol
lar, üçgen alınlıkla belirginleştirilmiştir. Yapı, kırma 
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çatı ilc örtülml.iştür. 
Tiyatro binasının iç mekan dü~:enlcmcsi hakkındaki 

veriler ise son dcreec s ınırlıdır 11 . 
Tiyatronun açıl ı ş yı lınd a, 25 Hazir;:ın 1859 tarihli 

L' lllu stration Journal Univcrsc ll c'de yayım l anan bir 
gravür iç düzenleme hakkında baLı ipuçları 

vcrmektedir1 1
. Bu gravüre göre; yaklaş ık 300 kişilik 

büyük gösteri salonu, parterden başka üç kat ha lindc
ki localarla düzenlenmiştir. Salon hasıkça bir kubbc ilc 
örtülüdür. Sahnenin sa lona açı ldı ğ ı kemer üzerinde 
ortada, madalyon içinde H. 1274 / M. 1858-1859 tarihi 
okunmaktadır. 

Yapının dış görünümüne yansıınay,ın bu kubbc, ka
nımızccı ycıpın ın denize doğru kıscı kol biçiminde uzcı
nan cephesinde yer a lmı ş olmcılıdır. Kırma çat ı , bu fcız
la yüksek ninıcıd ı ğı cın l cış ıl cın kubbenin dıştcın cı lg ılcın 

mcısını engcll emektedir. 
Refik Ahmet Sevengi l'in "Scırcıy Tiyatrosu" cıdl ı kita

bında verilen bilgilere göre; yapının gösteri scı lonu dı
ş ınd a, sana tç ı g iyinme-soyunma, mcıkyaj odaları il c 
sultanın kcıbulleri ve dinlenmesi için scılon l ar, 

görev lilerin hi zmet odaları da bulunmcıktcıdır 1 , . 
Yapının tiyatro, opera, opcrct gösteriler inin ycınıs ı 

ra, sergi için de kullanıldığı belgelerden an la ş ılmakta

dır 1
" . 

Belgelere göre yapı, Su ltan Abdülai"iz Dönemi'nde 
de bir süre gereken ilgiyi görmüştür 17 . 1863'dcn sonra 
kullanılmadığına yöne lik bilgiler ise, daha çok öde
nekierin kısıtlanmasına bcığlanmaktadır. 

Sevcngi l'e göre; bir yangın geçirdi ği belirtilen Saray 
Tiyatrosu'nun ya n gın geçirdiği tarih konusunda Top
kapı Sarayı Arşivi'nde bulunan Hi cri 9 Recep 
1283/1866 tarihli ve "Tiyatrohiinc eşyasına cıit olup da 
H azinc- i I-Iüm aylın'a vaz oluncın eşyanın defteri" bir 
ipucu o lu şturmaktcıdır. Scvengi l, bu veriye göre yapı
nın 1866 yılınd cı ycınmış olabileceğini, eşya defterinin 
ise yangınd cın kurtcırılcın cşycıycı ;:ıit ol;:ıbilcceğini ileri 
sürmektedir1

K. 

Su ltan II. Abdülhamid'in sal tanat y ıll a rınd cı Yıldız 

Scırayı'nın yönetim ve yaşam merkezi olmasıylcı birlik-
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te, Dolmab,ıhçc S,ırayı Tiy,ıtrosu'nun etkin rolünü Yıl
dı.t. Sarayı'nda yeni yapıl,ın tiyatroya bıraktığı anlaşıl
maktadır. 

Cumhuriyet dönemine gelinceye dek bakımsız kal
dığını di.işündüğümüz tiyatronun Cumhuriyet'in ilk 
yıllarında daha öncL' de bahsettiğimiz gibi, bir süre tü
tün deposu ol,ır,ık kullanıldığı anlaşılmaktadır. 

Tiyatronun ana giriş kapısını gösteren 1936 tarihli 
bir fotoğrafa göre, belirtilen tarihte yapı mevcuttur1

q 

193h sonrasını belgeleyen bir kuşbakışı fotoğrafta ise 
artık Saray Tiyatrosu'nun \'arlığından söz etmek 
mümkün değildir. Yapı, 1937'de bu çenedeki düzen
leme kararının ardından yıkılmıştır0 Bu bölgedeki yı
kım kar,ırı ve yapılacak uygulamalar, H. Proust'un 
15.10.1937 tarihli "lstanbul'un Na7ım Planını lzah 
eden Rapor"unda "S Sayılı İş" olarak geçmektedir. Bu 
raporda; "Ta ksilll 'i Dolnllıhal!çe 'ye z•asledcn yok u~ , Boğa 

z.içi'ue gıiz.cl nıaJı::.amlı yerleri nıul!afiı::a et111ck uc scyriisc
f(Ti nıiil!ioştırnlllk ii: cre gcui~letilcrck çok iyi/cştirilllliştir. 

Bu yoku~ı111 a/t/ıo~ı Dolnıalıa/ıçe Sarayı'nın garlıındaki 

nıeyda11ı11 gorp kii~esini te~k '/ edeu lıiua yıkılarak z•iisat 
pcydd edecektir" şeklinde bir açıklama vardır. 

Yakın geçmişimizin, günümüzün değişen kent dü
zen lenıeleri içi nde Dol ma bahçe Sa ray Tiyatrosu 'n un 
neredeyse tam<ımının, Gümüşsuyu'n;ı çıkan bulvarın 
<ıltınd<ı killdığı ;ıçıktır. 

Bugün park içinde (WC) olilrilk kullonıliln yopının 
ise tiy<ıtronun onil y<ıpısı olmadığı, tiyotronunun ilrka 
cephesine düşen yapılardan biri olduğu 

düşünü ı mekted i r 1
• 

D OLMABAHÇE SARA YI TSTABL-1 AMi
RESi f<ıtih Sulton Mehmed Dönemi'nde 
yalın, d;ıh,ı sonraki tarihlerde ise d<ıha ge
niş bir t;rgoni7asyon \'e yapıloşm<ıyı if<ıde 

eden \ ' C iki Emir-i Ahlır\ın yönetiminde bulun<ın H<ıs 
Ahır veya lstobl-ı Amire; Osmilnlı S<ıray örgütü ve y<ı
pısı içinde, sistemin geleneksel bir p<ırçasıdır. Istabl-ı 
Amire'yi oluşturiln mekanlilr SilrilY <ına y<ıpısının için
de olduğu gibi, saroyın iln<ı duv<ırları dışınd<ı do yer 
<ılnııştır. Bu mek<ınl,ırdil s<ırilYil <ıit ilt ve <ır<ıb<ılcır bu
lunduğu gibi, sult<ının en kıymetli eyer t<ıkıınl<ırının 
yer aldığı Ra ht lI azinesi de korunmaktadır22 . 
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lst<ıbl-ı Amire örgütünde v<ır olan iki Emir-i 
AhCırluğun sayısının H. 1251 (1835) tarihinde bire in
dirgenmesi örgütteki değişimierin habercisidir. Sultan 
ll. Mahmud Dönemi (1808-1839)'nde, H. 1253 (1837)' 
de de Emir-i Ahur, lstabl-ı Amire Müdürü <ıd ını <ılınış
tı r. 

lstabl-ı Amire'yi oluşturan mekanların saray yapısı 
içindeki yeri dikkate alındığınd<ı; Dolınabahçe Sara
yı'ndil , ls.tilbl-ı Amire'nin yerinin Topkapı Saroyı'nda
kinden daha f<ırklı olduğu görülmektedir. 

Bilindiği gibi Topkapı Saroyı Has Ahırlorı'nın bir 
bölümü silray ilnil kütlesi içinde killdığı gibi s<ıroy dı
şınd<ı da hils ohır yopılilrı v<ırdır. Anil kütle içinde yer 
alan çekirdek kısım, Zülüflü Baltacılar Ocoğı'nın ve 
Harem'in yakınındadır. 

19. yüzyıl ikinci y<ırısındil inş<ı edilen bu Osmanlı 
Saroyı'nın Jstobl-ı Amiresi için seçilen yer ise, Dolma
bahçe Soroyı ilna y<ıpısını çevreleyen yüksek duvorla
rın dışındodır. Yopı, Saroy Tiyotrosu, B<ıyıldıın Bahçesi 
ile duvilr ve porm<ıklıklilrlil çevrili Saray anil yopısı 
ilrasınd<ıki üçgen olondil yer olnıoktadır. Topkopı Silril
yı'ndokinin <ıksine, Horem ve Baltacılilr Dairesi ile ya
kın bir nıek<ın ilişkisi de yoktur. 

Prof. M. Cezilr, lst<:ıbl-ı Amire'nin, kısa süre etkinlik 
gösterdiği belirtilen Tüfenkhane'nin H. 1249 (1833-
1834)' d<ıki yıkımının <ırdından ve bu yapının bir bölü
münün yerine inşil edildiğini belirtmektedir~ . 

Sulton ll. Abdülh<:ımid Dönemi'nde, H. 1314 (1896-
1897) de basılmış ol<ın Mirat-ı İst<ınbul adlı eserde Dol
nıabohçc Saroyı lstobl-ı Amiresi'ne ilit olduğu belirti
len bir kitilbe verilmektedir. 

lstobl-ı Amire'nin k<ıpısının üzerinde olduğu ifade 
edilen kit<ıbe H. 1249 (1833-1834) tmihlidir. Oysa bu ki
t<ıbe; Tüfcnkhane'ye <ıittir. Kitobenin son dizesi 
"Tüfcnkhane" sözüyle son bulmoktadır4 . Bu durum, 
yıkıbn Tüfcnkhanc 'nin kitabesinin; yeni inşailt sıra
~ında lst<ıbl-ı Amire kopısınil monte edilerek kullanıl
mış olobileceğini düşündürdüğü gibi, diğer tar<ıftan 
Tüfenkhane'ye ait bozı duvilrların veya bozı bölümler
Ic kitilbesinin konınmilk yopının yeni işlevine uygun 
olilr<ık yeniden y<ıpılırcilsına bir düzenleme geçirmiş 
olobilcccğini de düşündürebilınektedir. Yapının, kışla 
pl<ınlilrıyl<ı, yani askeri y<ıpılilrlil yokın ilişkisi de ol-
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23 20. yy. ortalarında Dolmabahçe Sarayı ıstabi-ı Amire'si ve 
çevresi. 

24 ıstabi-ı Amire'nin yangın sonrasındaki yeniden düzenlemeleri 
işaret eden projesi , 19. yy. sonu-20. yy. başı. T. S. A. No. 9466. 

25 1913 tarihli, Konstantinopel, Deutches Syndikat tür 
Stadtebenliche Arbeiten 'de Dolmabahçe Sarayı ıstabi-ı Amire'si. 

dukça dü~ündi.irücüdür. 
Tüfenkhiııw h,ıkkınd,ı bilgi w·rcn kayna klardan B,ı~

bakanlık Ar~i\ · i'ndL' bulunan , Dolmab,ıhçc'dL' Ti.i 
fcnkh.lıw-i Amire binao.ının yapılnı,ıc,ına ili~kin belge, 
6 Zilhiccc 1245 -~ Safcr 125] (l~]ll-l~l7) tarihlidir'' . 
Tüfenkh,'ım•-i Amire 'nin Ebnivc-i 1 Lıso.a Müdürü Ab
dülhalinı Efendi marifctivle i;ı~a \ 'L' tamiratıncı ili~kin 
belge i'ıL'c", 17 S.:ıkr 12"ih-1 RL·bivükvvcl 1261 (1~40-
1~45) tarihlidir. -

Dolmab.:ıhçc Saravı .:ıhırları kimi bynaklarda 1 i.ıs 
Ahır, kimilerinde d~ lstabl-ı Amire ol :ırak tanımlan 
maktadır. Örneğin yapı , 1~5] tarihli Mühendish.lnc-i 
Endcrun yapımı haritada "Ffa ..; !\lur" adı ilc belirtilmi ~'r 
tir. Zelliç Biraderlcr ' in 1lJ10 tarihli Istanbul l larit.:ı 
-;ı ' nda ise yine "lfa, !\lur", 1913- il)J..f tarihli Dcutstchcs 
Syndikat für Stadtcbculichc Arbeiten 'de ise lstabl - ı 
Amire olarak tanımlanmıştır. 

Belgeler lstabl - ı Amire'nin, Sult.:ın Abdülmecid Dö
ncmi'nde olduğu gibi Dolmabahçc Sarayı ' nı yönetim 
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\ L' ya~am nwrkL'/i olarak kull,ın,ın Sultan Abdül,l/i/ 
Diincmi 'nde de l'tkinliğini o.ürdürdüğünc i~arct l'tnwk
tcdir . Sultan AbdülMi/in atlar,ı merakı bilinnwktc, bu 
döıwmdL' lo.t,ıbl - ı AmirL' Müdi.irü Ne\·reo. Pa~,ı'nın da 
hi;.nwtlcrinden dolayı ni ~<ın ile ödüllcndirildiği bclgL'
lcrdcn sapt,ınm,ıkt,ıdıı-'- . 

Dolnıab,ıh çe S,ır,ıyı ' nı kıo.a bir o.i.irL' kullan,ın Sult,ın 
ll. Abdülhamid Diiıwmi'ndc , ~~~l'de lstabl - ı Ami 
re ' nin bir h,ıyli öıwmli bir yangın geçirdiği 

o.apt.:ınnıaktadw'' . 22 . 10.1~~1 tarihli i ' lllustration Jour
nal Univcrsellc'de bu y,ıngın haberi gr,l\'ürlü bir anl,ı 

tımla veri 1 nı i~ti r. 
Topkapı S,ırayı Ar~i\ · i ' ndc ilk kc; Prof. Belıçel Üns,ıl 

tarafından s.ıptan,ın \ 'L', "[)ofuuılıa/i\·c Ila ;. 1\/uu ' ıun lla 
rif tNdır" iLıdeo.,ini t,ı~ıy,ın tarihsil bir pwjc yangından 
o.,onraki durumu bclgeknwktcdir. Bu belge yapının iki 
diiıwmine i~arl't L'tnwktcdir. Prof . Ünsal ' ın if,ıdesine 
göre yapı , "Touıonu !J ()(J lıaymıı alacak :;;ekilde , iki dn •rcdc 
i11 ~ 11 edil111i~ bir l!as !\/ın' ' dır. 

Topk.ıpı Sarayı Arşivi , lJ4(ı(ı num,ıralı bu Osmanlıc,ı 
belge, yapının büyük bir bölümü h,ıkkınd<ı bilgilenme
mi;.i s,ığlanıakt,ıdır. Ccıwl olarak tL·k kat ÜLcrinc dü 
;cnlcnen Has Ahır ' d,ı iki kat olarak dü;enlcncn bö
lümler, aynı p,ıfla Ü/L'l"indc alt \ 'e üst kat olarak veril
nıi~lcrdir. Yaptığımı; incelenıeyL' göre; ,ıyrıntılı olarak 
incclenip Türkçeye çenildiğindc işlcvil•ri belirlcm·n 
bölümler: 

Arpa anıbarl,ırı, M,ıtbah ve Fabrikal,ır ilc Eski Ahır

lar, Nalb,ınthiınc, Manej, Koğu~, I !azine, Yeniden inş,ı 
L'dik•cck ]12 hayvan alabilecek ahırdır. 
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Ayrıcc.ı yapının saraya bakc.ın cephesinde, seyis ve 
bademeler için koğuşlcır ve lstabl-ı Amire müdür ve 
memurları için daire (bu bölümler iki katlı olarak dü
zenlenmiştir) bulunmaktadır. 

Projede saptanc.ın "Muhterik olmayan cihet", yani 
"yc.ınmc.ıyc.ın taraf" olarc.ık günümüz Türkçesine çevrilen 
sözcükler büyük bir olc.ısılıkla, 188l'deki ls tabl-ı Amire 
yangının c.ırdından gerçekleştirilmesi plc.ınlcınan yeni 
düzenlemelere işaret etmektedir. 

Kayncıklar Istcıbl-ı Amire'nin örgüt olc.ırak Sultan 
Reşad Dönemi (1909-1914)'nde, oldukça kötü durum
dc.ı bulunduğunu belirtmektedir. Bu durum, atların 
sağlıklc.ırına dahi yansımıştır. Yc.ıpı da bu durumdc.ın 
etkilenmiş ve bcıkımsız kalmış olmalıdır. Bu nedenler
le proje; Sultan II. Abdülhamid 'in saltanat yıllarının 
sonu veya Su ltan Reşad Dönemi başına tarihlendirile
bilir. 

1913 tarihli, bir vc.ıziyet planında29 "Jstab!-t A111ire" 
olarak tc.ınımlc.ınan ve 1926 Pervititch Planı'na göre 
"Saray Alurlan" olc.ırak ifade edilen yapı, ekieriyle bir
likte yc.ıklc.ışık (115x160) metrekarelik bir alanda yer al
makta, bc.ızı bölümlerinin de demir anıbarı olarc.ık kul
lc.ınıldığı belirlenmektedir. Özgün kullanımda arpa 
anıbarı işlevinde olduğu anlaşılan mekan, 1926 dc.ı de-

/ 
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26 

26 20. yy. başlarında ıstabi-ı Amire ve Hazinesi. 
27 19 mayıs 1947'den sonra ıstabi-ı Amire yerine yapılan 20 000 kişi kapasiteli Mithat Paşa 1 inönü Stadyumu. 
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mir ,ımb<ırı ol;ırak değerlendirilmiştir. Topkapı S<ırayı 
Arşivi'ndeki 9466 num,ıralı belgede Ha~ine olarak be
lirtilen, avlu ort,ısındaki (2h25) metrekarelik kütle ise 
cami olar;ık ifade edilmiştir. Yapı bütünü Pervititclı 
Planı ' na göre, yanında ve arkasınd;ı bulunan hav<ıgMı 
üretim bölümleriyle çok yakın ilişkidedir. 

Bu vMiyet planı içinde cami olar;ık tanımlanan küt
lenin özgün işlevinin ne olduğu düşündürücüdür. 
Milli Sarayl<ır, Dolıııabahçc S,ırayı E\Takı içinde bulu
nan 20 Kasını 1927 tarihli B<ıkaıılar Kurulu Kar<ırı ilc 
Reis-i Cumhur Dairesi 'ne giden eşya listesinde "cycr 
toknnlon, yu/or toknn/on, cycmltl, örtii, gclll, ii:cngi, kon
torn/17, ~oluk :inciri" gibi ıııal/enıelerin alındığı yer ola
rak "J~to/J/-1 Alllirc Ro/it Ho:incsi" nin gösterilmesi, Dol
ıııabahçe S;ırayı lst;ıbl-ı Amiresi'nin ortasında bir lı;ıyli 
korunaklı bir konumu buluıı<ın bu yapıııın Ralıt Hazi 
nesi olilbileccğini düşündürmektedir. 

Scıraya bakan cephesinde üçgen a lınlıklı anıtsal bir 
ana girişi olan ve 1936'd;ı çekilen fotoğr<1flard<ı halil 
ayakta durduğu belirlenen yapı, 1947'dcn itib;ırcn ye
rini çok farklı bir yapıya, stadyuma bıraknııştır. 

Dolıııabahçc Sarayı'na ait bir yapı olan lstabl-ı 

Anı i rc'n in yerinde bu gü n, M i tlıa t Paşa Stad yum u 10 

adıyla da tanınan \ ' C günüıııü~e k<1pasitesi arttırılarak 
ulaşan İnönü Stadyum u v;ırdır. T<1rilıl bir eserin kapla
dığı <ılan üzerine inşa edilen stadyuıııun, kent planla
nıası açısından bir Imparatorluk Sar<ıyı'nın karşısında 
yer alması oldukç,ı ilginçtir. 

Cumhuriyet döneminde 1938-1948 yıllarında Is
tanbui'daki imar ç;ılışmaları hakkında bilgi veren ya-
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28 Günümüzde inönü Stadyumu. 
29 Gauffier'in gravüründe Bayıldım Bahçesi ve köşkleri. 
30 Günümüzde Sayıldı m Bahçesi sınırları içinde yükselen 

Swiss Otel. 
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31 Daimabahçe Sarayı yapımı sırasında servis yapılarından 
Kuşhane (Mutfaklar). 

32 1907-S'de Mimar Vedat tarafından onarım projesi yapılan 
" Kuşhane' nin 1. Kat Planı " ve diğer Servis Yapıları . 

33 Pervitich Sigorta Planı ' nın 1922 tarihli Beşik1aş Pattası ' nda 

Kuşhane ve ek yapıları , Atiyye-i Seniyye Bina ları , 

Akaret-i Seniyye. 
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yınlardaki ifadelerden stadyum için Istanbul'da çok 
yer arandığı, Milli Emlak'a ait olmasın ın bu alan ın se
çiminde oldukça önemli bir neden olduğu 

anlaşılmaktadır 11 . Diğer t<:ıraftan Dolm<:ıbahçe 
Cazhanesi'nin ı~raliç'e kaldırılmasının planlandığı ve 
bu nedenle stadyum için düşünülen bu alanın genişle
tilebileceği aynı an i atımda belirtilmektedir. 

Dolmabahçe Sarayı, Bezmii\lem Valide Sultan Ca
mii, Saray Tiyatrosu ve Istabl-ı Amire kapladıkları 
alan ve birbirleriyle ilişkileri ve bütünlükleri açısından 
düşünüldüklerinde, gerek Saray Tiyatrosu'nun gerek
sc Istabl-ı Amire'nin yıkılınası ve cami duvarlarının or
tadan kalkması ile özgün meydan düzenlemesinin de 
ortadan kalktığı görülmektedir 12 

l stabl-ı Amire'den sonra, Dolmabahçe Saray ı 'nın 
ana duvarları dışında kalan ve kuzeydoğu yönünde 
uzanan tarihi a lan , Bayıldım Bahçesi'dir. Bilindiği gibi; 
Bayıldıın Bahçesi'ndeki yapılaşma Dolmabahçe Sara
yı'nın yapımından daha önce başlamış, burada Beşik
taş Sarayı'nın hemen sırtlarında Sultan r. Mahmud Dö
nemi 'nde Bayıldım Köşkleri yapılmıştır (1748). Dolma
bahçe Sarayı'nın yapımı sırasında yıkıldığı anlaşılan 
bu yaptiarın kapladığı bu tarihi a landa bugün Swiss 
Otel yükselmektedir. 
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DOL.MA-

S 
ERViS YAPILARI GRUBU Dolmabahçc Sa
rayı'nın Vahdc Sultan Kapısı karşısında yer 
alan \ ' C bugun Scrvıs Yapıları Grubu olarak 
adlandırılan yapılardır. lstabl-ı Amire'nin bu

lunduğu alanla, bu yapılar arasında yukarıda belirtil
diği gibi Bayıkiını Bahçesi bulunmaktadır. Sarayın ku
zeyindeki Atiyyc-i Scniyyc Ambarları Dolmabahçc Sa
rayı Yapıları çizgisini devam cttirmcktedir. 

Bu yapıların Dolnıabahçe Sarayı bütünü içinde, ay
nı dönemde planlandığı ve inşa edildiği dönemin gör
sel belgelerinden an laşılabi lmekted ir" . 

Cadde üzerindeki yalın iki katlı ana cephe, Neokla
sik çi/gilcr taşımaktadır. Bu cephe, Saray Tiyatro
su'nun cephesinde de olduğu gibi, /emin katta yuvar
lak kemcrli, birinci katta ise dikdörtgen penccrclerlc 
harckctlcndirilmiştir. Bugün beş girişi saptanan cephe
nin, girişlerinde gözlemlerimize göre bazı değişiklikler 
yapılmıştır. 

Bu yapı grubunun bir bölümüyle ilgili olarak yeni 
bulgular ortaya koyan belge, Milli Saraylar Hazinc-i 
Hassa Arşivi'ndc E. 1, No: 1397'yc kayıtlı ve H. 
1325 / M. 1907-1908 tarihli bir plandır. 

Plan, Sultan Rcşad Dönemi (1909-1918)'ndc Dolma
bahçc Saray kompleksinde büyük onarımlar gerçek
leştiren Ser-nıimar-ı ! lazret-i Şehriy<lrl Mimar Vcdad 
Bey'in imzasını taşımaktadır. 

Bu belge planın yapıldığı tarihten önceki kullanım
Iara da yani; mekanların 19. yüzyıl sonu ilc 20. yü/yıl 
başında ki işlevlerine ışık tu tma ktadır. 
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Plan, üzerindeki yazıya göre "Kuşhane'nin Birinci 
Kat Planı"dır' 1 . Mckanlar, plan üzerinde numaralandı
rılmışlardır. 

1- Eski Kuşhane'nin birinci katı 
2- Mcfruşat ambarı 

3- Merhum Şchzade Kemalettin Efendi Sarf (ına) 
mahsus matbah 

.ı- Mefruşat Ambarı 

5- Yoklama Koğuşu 
6- Eski Çamaşırhane 
7- Metruk bir matbab 
8- Harap bir koğuş 
9- Harap bir ahır 

10- Değirmenin birinci katı 
11- Harap bir ahır 
12- Salamurahane 
13- Clmi-i Şerif 
14- Fırın müstahdcminin koğuşu 
15- Harap bir matbalı 
16- Velialıd-ı Saltanat Devletlü Necabetlü Yusuf 

lzzettin Efendi Hazrctleri'nin Matbahı 
17- Harap bir matbalı 
18- Aşçılar Koğuşu'nun birinci katı 
19- Saray-ı Hümayün Tatlıhanesi 
20- Saray-ı Hümilyün Eczabilnesi 

Kimi belgesel araştırmalar bu yapılara bira7 daha 
açıklık ka?andırınaktadır. 
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34 20. yy. ortalarında Kuşhane ve eklentilerinden ayakta kalanlar. 
35 Atiyye-i Seniyye Yapıları olarak bilinen yapılar grubunun 

1913 'deki vaziyet planı. 

Milli S<ıraylar Ha~ine-i Hassa Arşivi E. l, No. 443'e 
kayıtlı bir keşif defteri "Vclin!Id 1/n:rctlcri'nin 111ntbolll 
ilc cc:n!Idncniu flllnimtz"na ilişkindir. ll. 1325 1 M. 1907-
1908 tarihli keşif defteri Mimar Vedad im~alıdır. Söz 
konusu veliaht, Yusuf lzzettin Efendi'dir. 

Yine aynı arşivde bulunan, bu alandaki yapıl<ırın bir 
yıl sonrasına dair durumunu belgeleyen E. l. No. 990'a 
kayıtlı, H. 1326/M. 1908 tarihli bir keşif defteri ise bu 
yapılar hakkında yeni bilgiler ortaya koymaktadır. Ser 
mimar-ı Hazret-i Şehriyari Mimar Vcd;:ıd imzalı bu 
defter "Ec:d/u'iuc-i f-fı'i111dyıln ittiso/indeki Ocvlctlıl 

Nccolıctlıl Validettin Efendi Ho:rct/cri'nin 111nthnlıllrllr 
td11ıimt kcşifdcftcri"dir 'c:. 

Bu keşif defterinde belirtilen mekiında, çatı, döşeme, 
merdivcn, hcla ve abdcsthane, kapı, demirkapı, çerçe
ve, cam, atık su yolları, yağlıboya gibi yapılacak ona
rımiara ilişkin oldukça ayrıntılı bilgiler verilmiştir. 

Belgeden mutfakla birlikte, fırın, kilere dönüştürü
lerı küçük oda, soğan ve çini daireleri, kömürli.ik, 
odunluk, gibi bölümlerin varlığı saptanabilmektedir. 
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Aynı keşif defterinde 17 numaralı iş obrak gösteri
len "Duvar Inşası" başlığı altınd<ı; 

"Kı'içı'ik odonın ittiso/indeki koridorun İf{i1iyc 11/oı;r'na 
çrkncnk kopllllll dnlrilcn lıir tuglo or:urdo lrdlis !Iorç ilc du 
zınr inşnsz" nın gerçekleştirileceği kaydedilmektedir. 

Bu belge, onarıml;:ıra ilişkin verdiği bilgilerin y,ınısı
ra, sarayda görev yapan ve daha önce yeri saptanama
mış olan ltf<ıiye Alayı'nın da aynı tarihlerde bu yapılar 
grubuna yerleş m iş old uğu n u belgelemekted ir. 

Keşif defterlerindeki ifadelerden, 1325 t;:ırihli planda 
Velialıd-ı Salt;:ınat DevletıCı NecabetiCı Yusuf lzzettin 
Efendi Hazretleri mutfağı olarak belirtilen mekanların, 
bir yıl sonra onarımla Vahdettin Efendi Mutfağı olar;:ık 
yeniden işlev ka~andırılmış olabileceğini veya aynı 
mekanların her iki şchzade tarafından da kullanılmış 
olabileceğini düşündürmektedir. Bu belgeler doğrultu
sunda, Kuşhane yapıları içinde Şeh~ade ve Veliabd 
Mutfaklarının bulunduğu söylencbilmcktcdir. Sarayın 
ana mutfağı ise, Matbah-ı Amire'dir1

"-

Avnı konudaki E. 1. 448 numaralı, 1329 (M. 1911) ta
rihli~ belge, "Beşiktaş Sn my-ı Hı'illu'iyılnu Motlıo/ruıdo tn
Illi mf" başlığını taşımaktadır. Söz konusu yapılar; mat
bahlar, tatlıhane, kiler ve Cami-i Şerlf'dir. Belgede bu 
yapıların durunılarının son dcreec kötü halde oldukla
rı ifade edilirken, yapılara ait bölümler içinde Tablakar 
Dairesi'nin varlığı da saptanabilmcktcdir. 

Doç. Dr. Rengin Dranıur (Bütün)'un "1H38-1908 yıl-
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l,ırınd.ı Osnı,ınlıl.ırda Eu,ıcılıh. \ 'C Dcontnlojisi" ,ıdlı 

doktora tc/i ise, yapıların Sar,ıy cc7ahancsi'nin bulun
duğu bölümüne d,ılıa ayrıntılı ,ıçıklamalar 
geti rmcktcd i rr 

Sult,ın Rc~ad'ın yorgancıb,ı~ı~ı Mahmut Ma7h.ır 
Efendi'nin oğlu Kemal J\ytimur'dan naklcdildiğinc gö
re, Sarav fırını ilc itf,ıivc~inin ar,ısında S,ırav cc/,ıhanc-
si buluı~nıakt,ıdır" . . -

Son I la life Abdülnıccid'in Ö7cl h.alcnı müdürü Kcr,ı
mct Nig."ır'dan naklcdildiğinc göre ise; Dnlmabahçc 
Sarayı Vcliahd Dairesi 'nin kar!;>ısındaki k<ırgir bina 
Maiyct Dairesi olarak adlandırılmaktadır \ ' C bu bina
nın ;ıt katı da cuah,1ncdir. 

1 lalifc Abdülnıccid'in üçüncü eczacısı Sami Bey, 
Sultan AbdCılnıccid Dönemi'nde kurul,ın Saray 
Euahilncsi'nin son halife dönemindeki, yani 1922 deki 
kullanımını ~u ~ekilde ifade ctmi!;>tir: 

"Benim ikamct yerini Dolnuılıaliçc Samın Ec:aluincsi'nin 
fhinkdr Cc:alulncsi hiiliinninc lıiti~ik olan iç i\·c geçen iki 
odadan ilıarctti . ..... sa,~ tam(ta , gen i~ lıir salon lıalindeki _ıtcr 
Malıcyn [c:alulncsi olamk kullaniiirdi. Malıcyn 

Cc:alulncsi'nin dcuanunda , koridomu sonllllllllda 1/iinkrir 
Ec:aluinesi uard1." 

Ccrck Sami Bey gerekse Kcrcınwt Nigiır Dolnıabah
çc SMayı Eczahancsi'nde hekim odalarının bulundu
ğunu bclirtmi~lcrdir. 

2 Aralık 1922 t<ırihli Pcn·ititch Sigorta Planı'nın BL'-
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!;>ikta!;> P,ıftası'nda, bu yapılar grubu için daha genel bir 
,ıd kullanılmaktMlır. Ku/ey bölüm, kı~lalar \ 'C mutfak
lar \ ' C güneyi de Itfaiye nl.ırak ifade edilmiştir. " Kı~la
lar" kelimesi bu yapıleırın bir bölümünün belirtilen ta
rilıtc askerler tarafından kullanıldığınil i!;>arct etmekte
dir. 

Bu \'erilere göre; Mim<ır Vedad onarımından önce 
bir dönem old u kça b,ı kı msı/ old uğu anla!;>ılan yapı \.ır , 

onarıldıktan sonra b.vı bölümlerinin işlc, · i /aman için
de deği!;>SC de kullanılını~tır. 

Cumhuriyetic birlikte, 1924 tarihindeki yasa ilc mil
lete ıntikal eden hanedan mülkü arasındaki bu yapılar, 
yen iden yaşama geç i ri 1 nı i!;>tir. Elimizdeki \ 'C ri Ic re göre 
tarihsel süreç içindeki kul\,ınımının bir kısmını belirlc
yebildiğimiz bu grup, aynı komplckste yer alan diğer 
ek yapıl.ır içinde ~anslı olaniardand ır. Yapı cephclerin
de \ ' l' kimi ayrıntıl.ırda dcği~ikliklcr sözkonusu olsa da 
günümüze ula~abilmi!;>!Crdir. 

Bugün 1. Ordunun kullanımında olan (Be~ikta!;> lıvi
bat Bölge Komutanlığı) yapıların önemli bir bölümünü 
yıkılmaktan kurtaran konumları olmalıdır. Çünkü 
Dolmabahçe Caddesi'nin bu bölümü n .' Ü/crindc bulu
nan, projede <ıdı geçen y<ıpıl<ır tarihsel süreç içindeki 
yo l genişletme ça lı~mcıl<ırından yeterirıce nc:ısibini al
ına nı ı şt ır. 

Tarihsel süreç içinde yok olan bölümler ise iç kı~ını
da yer alan yapıl<ırdır. Mimar Vedc:ıd'ın projesi ilc yc:ı-
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36 Günümüzde Kuşhane Binası ve Atiyye-i Seniyye yapıları grubu. 

pı la rı n bugünkli d uru m ları karşılaştırıldığında bugün 
ba;;ı değişimlere uğrasalar dahi, önemli ölçüde ayakta 
kalan yapılar1'': Eski Kuşhane, Mefruşat Ambarları (2 
ve 4 numaralı), Yoklama Koğuşu , Salamurahanc, Veli
abd Yusuf İzzettin Efendi Mutfağı , Aşçılar Koğuşu 
(Yerine yapı inşa edilmiş, hangi bölümlerinin orijinal 
olarak kaldığının belirlenmesi için sondilj çalışm<~sı ge
reklidir.) ve Silray-ı HümayCın Eczahancsi'dir. Diğer 
yapılar ya tamilmen ort<1d<1n killkmıştır, y<~ da küçük 
izleri bel i rlcnebi lmekted ir. 

Günümüze ulaşabilmeyi başMmış y<~pıların ç<~ğd<~ş 
işlevlerinin ne olmilsı gerektiği de düşünülmesi gerekli 
önemli bir diğer noktildır. 

S ONUÇ Tarihsel süreç içinde çeşitli nedenler
Ic ve ça~d<~ş kent düzenlemeleri sır<1sında yiti
rılen tarıhsel yapılilr bu kildar belirgin, önemli 
bir y<~pı kompleksi içinde bile mevcuttur. As

lında bu durumda Dolmabahçe Sar<~y Kompleksi'nin 
görünen sınırları ile görünmeyen sınırlarından dil söz 
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etmek gcrekmckted ir. 
Sar<~yın güncyb<~tısındil bu sınır, Saray Hamlil

hanesi'yle K<1b<1taş'a kadilr uzilnmakta, batısındil ise 
Tiyatro'nun bulunduğu <~lan, lstabl-ı Amire ve hatta Is
tabl-ı Amire'nin hemen ilrkilsındilki silr<~y için yapılan 
g<~zhancyi de içine almilktildır. Bu çizgi kuzeye doğru 
ileriediğinde Bayıldım B<~hçcsi ve saray<~ daha sonra 
eklenen Akaretler'e; Silray ana kütlesini kıyı şeridinde 
izleyen Veliabd Dairesi, Musahiban Dairesi ve Mat
bilh-ı Amire ile de Beşiktaş'ta Barbill'os iskelesi'ne kil
dar uzilnmaktadır. 

Görüldüğü gibi günümüze gelinceye dek büyük 
kentin trafik sorununa, genişletilmesi gerek li yolların<~, 
yıkımları tercih edilen ve tilrihscl süreç içinde bütünlü
ğünü yitiren bir SilrilY kompleksi söz konusudur. Yapı
mından bugüne gelinceye dek tarih boyunca teknoloji 
ve ç<~ğdaşlaşm<~y<~ yenik düşerek tilrihsel ve doğ<~l çev
resi daralan, çok üniteli Ayrıalıkavak Silhil Sarayı'n
dan, tek yapıya indirgcnen Aynalıkavak Kasrı örne
ğinde olduğu gibi burada da çağdaşlaşmaya yenik dü
şen bir SilrilY örneği bulunmilktildır. 

O zaman, günümüzde kent düzenlcmelerindc, til
rihsel çevre korumalarında çalışan ve çalışması gerekli 
olan ortak çalışma gruplarına ve bu grupların somut 
ürünlerine büyük gereksinim vardır. Bu nedenle, gü-
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nünıüzdc tarihsel çevreye sa hip çıkma konusunda, 
ilgili kurulların, kurumların, meslek kuruluşlarının, 
üniversitelerin, yerel yönetimlerin ve uluslararası ku
ruluşların iyi, doğru ve sürekli bir eşgüdümc girmesi 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan; yi tirilen yapıleıra ilişkin araştırmalar-

NOTLAR: 
1 Dolm,ıbahçe Sarayı'nın 1 laml,ıh,1ne, S,ıray Tiy.ıtrosu, lst,ıbl-ı Ami
resi ve Scr\'İS Yopıl,ırın<ı ilişkin Jyrıntılı ,ıra;,tırnı,ıl{ırının ilk cı~anı,1~ı 
"Celal Esad 1\rseven 1\nısnıa S.ınat T,ırihi Semineri", 7-9 Mart 199-l'tc 
"Deği~cn Tarihi Çevre \'C Dolm.ıb,ıhçe Sarayı Y.ıpıları" ,ıd lı bildiri ile 
sunulnıu~tur. 

2 /\yrıntılı bilgi için bkL MUST 1\F/\ CEZI\R, "Sanatt.ı B.ıtıya 1\çılı~
ta Saray Yapıları \ ' e Kültürünün Yeri" TBMM Milli S.ıraylar Scm
pt17yumu-Yıldız Saravı-Ş.ılc 15-17 K,ısım 1 9H4, Rildirılcr, Istanbul, 
191\'i, s. S7, ayrıca B.ı~b. 1\r~. Cevdet S,ır,ıy, No. 6070. 
3 IHSI\N YÜCFL-SEMI\ ÖNER, Dolnw/ıa!ıçc Samyı, Istanbul, !9H9, 
s. 13. 
4 Ba~b. 1\rş. Cevdet Saray 57R5, Ba~b. 1\r~. Cc\·dct SJr,ıy 1339. 
5 CCI· 'dc-i flnı•ıidi', 7 Şevv.ıl 1272 / 1 1 1 l,uiran IH56. 
6 ÇELIK CÜLERSOY, Dollllalıalıçc Sarıı.ıtı, Istanbul. 19R-I, s. 1-1. 
7 Ba~b. 1\r~. Cc\·det Sarav, 2247,29 B. 12J7. 
8 SED/\ D 111\KKI ELDEM, lloj;;a=içi An1/rırı, lst,ınbul 1979, s. 20, Res. 
1 1, K,ırgopulo t,ır,ıfından çekilen fotoğraflar. 
9 Milli Sar.ıyl.ır 1\r~ivi, Cumhuriyet Dönemi belgL'icri, num,ır.ısı/. 
10 lstrılllntf'llll K1flllı1, Istanbul, 19S7. 
11 SEDI\D 1 11\KKI ELDEM,tı.gc s. 29, 33, Res. 1-1-15. 
12 JULES JAN! N, jurn.ıl de Cnnst,ıntinople, 6 Mart 185R No. RR9' da 
y.varın kullandığı "Ince m,ır,ıngıviM, gömme i~i yapanlar, nah.ı~ i~
leycnlcr, duv.ır k.ıp!.ımacıl,ırı, mcrnıcrciler, nı.ıkinist \'L' nll'k,1nistler 
,ı ltı .ıydır çolışıyı,rlar. Bütün bunlar dcmirvolu ilc HanL' Lim,ını'n,ı, 
oradan d,ı dcni/ yolu ilc lstanbul',ı n.ıkledilcceh.lcr" cümlesi bu dü
~üncemi/i k,ınıtl,ııııah.tadır. 1\yr. bilgi için bb. SUl li\ UMUR, Mi/11 
Srımylrır, 1987/ 1, s. S-1. 
13 Bilindiği gibi v,ıpının dch.or.ısyonunda, Dolıııobahçc Sarayı ' nın 

d,ı dL'kor,ısvonund,ı çalı~nıış ıılan Fr,ınsı; Si.,clıan ilc Dieter \ ' C Haııı

mond 'da ç;ılışmıştır. Bk/. B,ı~b. 1\r~. Irade H,ıriciye, No. 8764. 
14 L'lllllsfrııtiou Joıırıllıi l!llll'crscllc, 2S 1 J,ı?ir,ın IR59, No. R52, C. 
XXX III , s. -1-l'i. 
15 REf'IK AHMET SEVENCIL, Sanıy Tiıtatrosu, lst.ınbul 1970, s. 
IRR-IR9. /\yrıca, belirtilen nll'k.ınl,ır dışında tiyatw dckorl,ırının da 
korunabilmesi için depo beıveri odaların d,ı bulunması gnL'kmekte
dir. 
16 1\nısturya Elçisi'nin .ıracılığıvl.ı Ressam SchoC'fft'in Sar,w Tiv,ıt
rosu'nun büyük k.ıbul s,ılonunda .ıçtığı rL''im sergisi hakkında jour
nill de Constantinoplc 25 K,ısım 1859, No. 109R'de bilgi \ ' L'rilnıekte

dir. 
17 Tcrciilllll/1 -1 Almll, 23 Tc·nınıu; 11'\61, Tcrn·illuıu - ı Almll, :ı Fylül 
lf\61. 

18 REFIK 1\HMFT SEVENCIL,a.g.c. , s. !R9. 
19 BEl IÇET ÜNSI\L, "lst.ınbul\ın lnı.ırı , .e Eski Eser K.ıybı", Tiirk 
Salıatı Tarihi Am~fmllaları, Istanbul !969, s. 56 'd,ı vayınl,ımıştır. 
20 y.as ıu ,s. S7, dipnot 127, 129'd,ın. 
21 Cınnluıriycl Dcı•rindc /,;tanlıul, MFll, Istanbul. 1949'da \'l' Cü1elle-
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la ortaya konacak yeni bulgular ve bu bulguların ortak 
bir değerlendirme içine alınması, var olan fakat doğru 
işlevler verilmeden günlük yaşama geçirilen saray ya
pılarının da saray bütünlüğüne katılmasında ve gide
rek doğru kullanımlarının belirlenmesinde ortak bir 
dil oluşturacak tır . 

~en Istanbul, Istanbul 1939'da yayınlanan fotoğraflar. 
22 !SMAIL 1 !AKKI UZUNÇARŞI LI, Cls111111ı/ı Snmy Tc~ktfafl, /\nkara 
1 9R-I, s. 4R8-4R9, Topk,ıpı Sarayı'nda Emir-i Ah ür Dairesi'nin ve h os 
,ıhır memurlarının kullandığı ıııekanbrın 11. avlu'ya meyil Lıpısıyla 
.ıçıl.ın bir ,1\·lu çenesinde gelişen mekanlar olduğu yolunda bilgi 
,·crmeh.tcdir. 
1 l;ıs Ahır; Zülüflü B.ıltilcıl,ır Meydanı, Koğuşu w Cımii ile yanyana
dır. Yine silray sahası içinde olmakla birlikte deni1 \ ' e Saraybur
nu'nda ilhırlilr \ ' C Silray dışında d,ı saray .ı ait ahırlar bulunmaktaydı. 
Tt,pkilpı S.ırayı'ndil Rahl 1-lMinesi, yukarıdil tanımladığımız Has 
1\hır \ ' e R.ıht 1-lilLincsi Meyd.ını·na açılmaktadır. 
23 MUSTI\Fi\ CEZI\R, XIX. Y1i=y1l Bcyo,~lusu, lst,ınbul, 1'193, s.76, 
330'di1 TüfenkhiiılL''nin bir Sultan lll. Sc'iim Dönemi yapısı olduğu \·e 

ll. Mahmud Dönemi'nde onilrım geçirdiği hakkında bilgi verilnll'k
tedir. 
24 y.a.g.c., s. 3.10, Sult,ın ll. M.ıhmud Dönemi'ne iş,ırct eden eden ki
t,ıbe içinde; top ti.ifenk, d,ınc 'Ö/ci.ikleri geçmektedir. 
25 llşb. 1\rş. Maliye Dd. No. 1 1RR3. 
26 Bşb. 1\rş. Maliye Def No. 8961. 
27 Tah•i111 i Vckayi, Defa 62-1, sene 1271-l / lRtıl-62 . 

28 L ' /1/ustrrılion joımıal Uniııcr,;cl/c, 22. 10. lRRI. 
29 1\lııı.ınl.ır tarafınd,ın yapılan 1913 t.ırihli \'a7iyct planı. Koll<lallfı -

1/0f'd, Dnıtc/ıcs Sylldlkatfiir Stadtclıellliclıe Arlıeiktc11 /913. 
30 Cı111ıhunyct Dcı•ri11dc lstalll'lil, MEB 1949, lst,ınbul, s. 103'de Tak
sim Stadı'nın kışl.ı ilc birlikte vıkılm,ısının .ırdından, kentin ıııerke?i 
\'l' yolları, nakil vasıtaları bol bir yerinde yeni bir ,;tadyum inşasın.ı 
kcırar verildiği belirtilmektedir. 
31 y.,ı.g.c., s. ı o:ı. 

32 Cı111ıhuriıwt Llcı ı ri11dc lstalllllıl, MEB 19-19, lst.ınbul, s. 68, Dolııı,ı

b.ıhçc Meyd;ını'nın dün·nlenmesine 1947'de başl.ınıp 19-18'dc de dc
\ ' ,ım edilmiştir. 

33 SED/\ D 1 11\KKI ELDE M, a.g.c., s. 29, Res. 13'de s.ırayın yapımı 
"rasında çekilen fotoğr.ıflar incelendiğinde bu vapıların da cephe 
görüntüleri sapl.ınabilnıektedir. 
34 Kuşhane kclinwsi, ıııutf,ıkl.ırı ifade etmektedir. 
35 1\rşi\ ' belgeleri, Milli S.ırayl.ır 1\rşi\' göredisi Demet Avgar \ ' P 

Mi.i1e Araştırınacısı Cü ller Kar.ıhüseyin tarafından okunmuştur. 
36 M.ıtb;:ıh-ı Amire uzun vıllar Devlet MaiLcme Ofi'i kullanınıında 
h.,ılmıştır. 1995 yılında T.B.M.M. t.ırilfınd,ın s,ıtın alınnıah. suretiyle 
Milli S;ır.ıyl.ır Daire Başkanlığı yönetimine gcçmi~tir. Dolayısıyla 
Dolmab.ıhçe Saravı'nın ö7gi.in sınırlarının belirlenmesinde önemli 
bir .ıd ını atılnıı~tır. 
37 Doç. Dr. RENCIN DRI\MUR (BÜTÜN}, 7838- /908 .ıflllarında Ck 
Illillllı/arda Ec=anlı!. 1'<' Dcontoloiı>ı, Istanbul, 1 9R4, s. 33-37. 
38 y.a.g .c., s. 33. 
39 Yerinde v.ıpıl.ın incelemelC'rde son dcreec kolavlık giisteren Bc
~ikt,ış lı11ib,ıt BölgL' Komutanlığı yetkililerine teşekkürü bir borç bili 
rim. 
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YILDIZ SARA YI 
lSTABL-I AMiRE-iFERHAN BiNALARI'NIN 

RESTORASYONU VE YENİDEN Y APILANMALARI** 

İhsan Yücel* 

arihi geçmişi J\ntikçağ'a bdar uzanan 
Istanbul'da çe:;.itli kültürlere ait yoğun bir 
yapılaşma bulunmaktadır. Günümü/de Is
tanbul 'un sivil, askeri ve dini nıimarlık gibi 
ana ba:;.lıklar altında toplanabilccL'k olan 
mirası, çoğu devlet destekli olm,ık üzere 

çeşitli kurumlar tarafından korunmaktadır.Türkiyc 
Büyük Millet Meclisi'ne bağlı olarak göre\· yap,ın Milli 
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t '. ' 

;itL, , "" : If 
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Saraylar D,ıirc Başkanlığı; kendi bünyesinde bulunan 
ve 19. yü/y ıl saray, köşk ve kasırlarındJn oluşan Milli 
Saraylm'ın koruma ve rcstorasyonlcırını gerçekleştir

mcktc \ 'C kimi zaman diğer kurumların benzer ça lı ş
ma la rı na da destck ol nıa ktadır. 

3 Mart 1924 tarihinde kurulan Milli SarJylar, zam<~n 
içinde değişik kuruıniarın kullanımına verilmiş olan 
kimi yapıiMI da bünyesine alarak 19. yüzy ıl mimarlık 
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mirilsını tek bLinye ilitındil toplilm,ı \ ' C korumil konu
sundil Çillışmilktildır. Bu ilnlilyışlil 1986 yılında Milli 
Savunma Bakanlığı'ndiln devir alınan Yıldız Sarayı ls
tabi-ı Amirc-i Fcrhan Yapıları; Milli Saraylar Daire 
Başkanlığı bünyesinde yer alan ve 1889-98 yılları ara
sında dönemin Alman Imparatoru Kayzer Wilhelm 'in 
ziyaretleri için bir konuk C\' i olarak inşa edilen Yıldız
Şale ' ye komşu yapılardır. Bu yapılarda uzun süredir 
geniş \ ' C kapsamlı bir proje dahilinde restorasyon, ye
nileme \ 'C işlcvlcndirmc çalışmaları sürdürülmektedir. 

Imparatorluk döneminde atlara tutku derecesinde 
sevgisi olan Sultiln ll. Abdülhamid'in değerli atlarının 
b,ıkını ve barınması için yaptırılan bu yapılar, Cumhu
riyet döneminde uzunca bir süre askeri araç bakını ve 
onarım yeri olarak kullanılmıştır. Yapılar devir alındı
ğında yapılan tespitiere göre; dış cephclerde yapının 
tarihsel kimliğinde kayba yol açacak fazla değişiklik 
o l madığı, buna kiırşılık iç mekanların bölümlemeleri
nin kullanını amaçları ve ihtiyaçlara göre yeniden dü
zenlenmiş olduğu anlaşılmıştır . 

Bölge Milli Saraylar'a denedildiğindc, ayakta kal-

1 Yıldız Sarayı ıstabi-ı Amire-i Ferhan Yapıları ' nın vaziyet planı. 
2 ıstabi-ı Amire-i Ferhan Yapıları ' nın çatı restorasyonundan görünüm. 
3 Bu binaların çatı örtü sisteminin onarımı. 

2 

3 
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mış olan binaların adları yazılı ve g0rsel arşi\ · belgele
rine göre saptanmış, saptanamayanlar ise harf kodla
rıyla belirlenmiştir. 

Yapılar 

1. Manej \'e bağlı binalar 
2. 'D' yapısı 
3. 'G' yapısı 
.ı. Tstabl-ı Amire-i Ferhan 
5. Arabalık 
6. 'B' ycıpısı (set üstü yapıları) 
Bölgede ycıpılan araştırma kazıları sonucunda bazı 

binaların izlerine rastlanmcıkta ve yeni verilere ulaşa
bilmek için kazılar sürdürülnıektedir. Kazılar sonu
cunda; Ferhan Binası önündeki badrum temeli bulu
nan binalar, orta bina önünde bulunan temel izleri, 
bahçe duvarında izi ve temeli bulunan binalar, bahçe 
duvarında izi olan binalar ve hamam ortaya çıkarıl
mıştır. 

Göçebelik dönemlerinde atlarıyla birlikte yaşayan, 

etini yiyen, sütünü içen Türklerin yerleşik hayata geç
meleri yaşamlarında önemli rol oynayan atlara ver
dikleri önemi azaltınamıştır. Atlara yönelik mimarlı
ğın tarihi oldukça gerilere gitmekle birlikte bu konuda 
günümüze çok cız yapısal örnek gelmiştir. 15. 
yüzyılda Fatih Sultan Mehmed'in yaptırdığı Çinili 
Köşk'ün ahırı, yine 13 ve 15. yüzyıllara ait Bursa ve 
Edirne Sarayları'nın ahırları günümüze gelemenıiştir. 
Yakın bir geçmişe kadar \' arlığını bildiğimiz Dolına

bahçe Sarayı'nın ahırları da İnönü Stadyumu'nun 
yapımı için 1950'li yıllarda yıktırılınış , elimizde 
yalnızca arşiv fotografları kalmıştır . Kısacası Türklerin 
at kültürlerinden geriye Topkapı Sarayı Has Ahırları 
ile Beylerbeyi Sarayı Ahır Köşkü, dışında 19. yüzyıl 
ınimarlığının önemli adlarından olan D'Aranco'nun 
bazı ekler ve restorasyonlarını yaptığı Yıldız Sarayı 
Istabl-ı Amire-i Ferhan Yapıları kalmıştır. 

Türklerin at kültüründen kalan çok az sayıdaki ya
pıdan biri ve 19. yüzyıl saray miınarlığının bir parçası 
olan Yıldız Sarayı lstabl-ı Amire-i Ferhan Yapıları'nın 
restorasyonu Milli Saraylar için önemli bir görev ola
rak addedilmiş ve devirden hemen sonra çalışınalar 
başlatılınıştır. Adını Sultan ll. Abdülhamid 'in değerli 
atı 'Ferhan'dan alan Ferhan Binası'nın restorasyon aşa
malarını sıralayacak olursak; 

Ç A Tl R ESTORASYONU Arşiv ve tarihi fo
toğraflar üzerinde yapılan uzun araştırma
lar sonucunda belgelere bağlı kalınarak res
toı·asyon çalışmalarına oldukça harap du
rumda bulunan çatıdan başlanmış, çatıyı 

oluşturan asma çatı strüktürü, yatay, dikey ve çapraz 
durumdaki ahşap taşıyıcılar teker teker ele alınarak 
bozulmuş bölümler emprenye edilmiş ahşap malze
meyle yenilenmiş, taşıyıcı özelliğini kaybeden ahşap 
mimarlık ögeleri tümüyle değiştirilmiş, kolonlar bu
lunduğu durumda korunmuştur. Gün ışığından ya
rarlanmak ve havalandırmayı sağlamak için yapılmış 
ve günümüzde bir bölümü yok olmuş veya kapatılmış 
durumda bulunan çatı fenerleriyse tarihsel görünü-
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4 H Yapısı'nın restorasyon öncesi durumu. 
5 Ferhan Binası kule tavanının restorasyon öncesi durumu. 
6 Aynı tavanın restorasyon sonrası görünümü. 

mi.iıw kanı~turularak orijinalinde olduğu gibi Mar~il
ya kiremiti ilc iirti.ilmi.i~ti.ir. 

B EDEN DUVARLARI RESTORASYONU Be
den du\ · arlarında yakın diinemlcrde yapıbn 
uyum~u/ sıv<ıl,ır kaldırılmı~, orijinal planda 
olmayan kapılar örülmü~, örülnıü~ bulunan 

orijinal pencereler ortaya çıkarılmı~tır. Beden dll\·arla
rının nıol<)/ yığınları a-ltında kabn alt böllinıleri orta
ya çıkarılarak yapının orijinal giri~leri tesbit edilmi;., 
eldeki tarihsel fotoğrafl,ır da dikkate alınarak bpı ve 
pencereler restitüte edilmi;. ve onarılnıı~tır. Dı;. duvar 
~1\·,ıları dönemine uygun olarak yeniden yapılmı~, 
D'aranco tarafından yapıya eklenen at nalı biçimli 
giri~ kapısı ik üst kata çıkan mcrdivenlcr restore edil 
mi~tir. 
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I 
Ç MCKAN RESTOnASYONU Ö/glın i~kvin 
den Lırklı ,ım,ıçl,ırla kull,ınılmı~ ol,ın bu yapı 
~onuçt,ı tarihsel giirünümüıw k,ını~turulmu~
tu r. 

Ana giri~in Lısti.indcki kat ilc yanl.ırdaki kuleli bö
li.imlerin tavan \ ' L' t,ıban dii~cmelcri yeniknmi;., iç t,ı 

van saçaklarında yapılan ,ıra~tırmalarda bulunan ka 
lemi~i ~üslemclcr, t,ıvan ~i.islcmcsi bulunm,ıy,ın me
kanlard,ı da tekrar edilerek yeniden yapılnıı~tır. Bu 
araeieı kulelerden birinin üst k,ıt t,l\ ' anınd<ı sıva ,ıltın

dcı, hemen hemen hiç bo/ulnı,ıdan gi.ini.inıi.i/c gelebi
len ,ı/tın v,ıraklı tavan si.islcme~i ort,ıya çık,ırıl,ır,ık ii/
glın konumunda koruma altına alınnıı~tır. 

A 
TLARIN YAŞAMINA AYRILAN KANAT
LARDA DÖŞEME RESTORASYONU Ya 
pının atlara ayrılan yük~ck çatılı yan kanat
/arında, orta gcçı;, yolu ve atl.ıra ayrılan bii

li.iınlcrdc yapılan dö~eıne ,ıra~tırınasınd,ı yüksek k,ıli
tel i pi;,m i~ topr,ı k parkeler sa pt an ı nca; bu mcılzemcle
rin bu konud,ı U/manl,ı;.mı;, bir kurum ol,ın Yıldı/ 
Porselen Fabrikası'nda yapılan anali/leri sonucu kao
lin esaslı oldukları beliril'nmi~ \ ' l' orijinal dö;,cnw 
;ıyncn korunmu;.tur. Bunlardan boi'Lılanbr ve yok 
ol;ınlcır yine balık sırtı biçiminde di/ilen aynı boyutt,ı 
yenı traverten nıalzcmcylc tanıamlanmı;,tır. Bu 
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M 

7 Ferhan Binası ' nın restorasyon öncesi iç mekandan görünümü. 
B Ferhan Binası ' nın iç restorasyon aşamalarından görünüm. 
9 Aynı yapının restorasyon sonrası görünümü. 
10 Eski bir fotoğratta Ferhan Binası . 

11 Sultan Abdülaziz 'in en sevdiği at, Ferhan. Ya pı a dını bu attan almıştır . 
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12 Restorasyon öncesi Ferhan B i nası ' nın genel dı ş görünümü. 
13 Restorasyon sonrası yapının at nalı biçimli giri ş kap ı s ı. 

14 Beylerbeyi Sarayı Ahır Köşk ' ün iç görünümü. 
15 Ferhan Binası taban döşemes inden ayrıntı . 

15 
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yöntcmdeki ,ımaç; hılanılan m,ıl/enıenin Ö/günün
den f,ırklı niteliktc olduğunu nırgubnıaktır. 

Yerdeki i/lerden \ ' e bulunan tarihsel fotoğraflardan 
yola çıkarak \ 'C son olarak f3cylerbeyi Sarayı Ahır Kö~r 
kü'nde bulunan beıver hacimler de dikkate alınarak 
y,ıpının sol kanadının son bölümünde atlar için yapıl
nıı;; olan odacıklar örnek olarak yapılmı;;tır. Diğer bö
lümler için de, bir projenin hanrbnnıasına karar \'Cril
mi;;tir. Nal yapımı \ 'C n,ılbantlcır için ha/Jrlannıı~ oldu
ğu t,ıhnıin edilen s,ığ kan,ıdın son bölümü ile ilgili he
nü/ belge bulunanı,ımı~ olduğundan ,ıra~tırma sür
nıektc \ ' e bu bölümde bulunan İ/ler koruma altında 
tutulmaktadır. 

s ONUÇ: BA HÇE D U VA RlNDA iZLERİ BU
LUNAN VE AYNI iZLERİN ALTINDAKAZI 
İLE TEMELLERİ BULUNAN BİNANlN YE
N iDEN YA PILANIŞI Arabalığın alt kotun

da \ ' e Yıldı/-Şale seralarının yüksek dm· arları Ü/L'rİn

de rastlanan ki.içü k pencere \ ' C nı u nı 1 u klarla karşı d u
\'ardaki çatı İ/leri esas a l ınarak yapılan sondajlarda 
birt<ıkını temellere rastlannıı~tır. Yapının anahatlarını 
belirleyebilmek amacıyla bu bölgede arkeolojik kan 
başl.ıtıl,ırak temeller \ ' e du\· arları ortaya çıkarılmış, 
bodrum katın planları bt.'lirlcnmi~tir. Yapının belirle
nen tl'nwllcrin i esas alan, ka/ldaki buluntutardan \'C 
ekieki arşi, · fotoğraflarından yar<ırlanarak \ı,vırlanan 
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16 D Yapısı dış görünüm. 
17 H Yapısı ' nın rekonstrüksiyon projesi. Plan. 
18 H Yapısı ' nın rekonstrüksiyon projesi. Görünüş. 

19-20-21 H Yapısı ' nın bahçe duvarlarında izleri bulunan ve ayn ı 
izierin altında kazı ile temelleri bulunan binanın yeniden yapılanış ı. 

19 
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bir restitüsyon projesi hazırlanmıştır. 
Bulunan yapının yeniden yapılması ve işlevlendiril

mesine karar verilerek çalışmalar başlatılmıştır. Çalış
mada bulunan temeller olduğu gibi korunmuş, yeni
den yapılan binanın beden duvarları özgün temellere 
içten bitiştirilerek başlanmıştır, diğer noktalarda ise 
restitüsyona bağlı kalınmıştır. Gereksinimler doğrul
tusunda işlevlendirilecek olan yapım, bu satırları yaz
dığımız sıralarda sürdürülmekteydi. 

MILLI SARAYLAR 
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Osmanlı sultanlarının atlara verdikleri önemi yansı
tan ve bu kültürlin saray yaşamı içindeki yerini göste
ren bu yapılar restore edilmiş ve i,deri saptananlar da 
yeniden yapılmaya başlanmıştır.Yapıların günümüz 
koşullarında ilk yapıldıkları amaca uygun olarak kul
lanılmaları olanağı yoktur. Bu nedenle kültürümüzün 
bu kesiti bir şekilde korunurken bir yandan da yapılar 
yeniden işlevlendirilmiş ve yine kültürel gereksinim
Iere yönelik olarak hizmet vermek üzere projelendiril
miştir. 

Padi~ahların ahırlarını ne kadar önemsediklerini, 
değerlendirdiklerini at kültürünün padişahın yaşa
mında ne kadar önemli olduğunu sergilemek ve koru
mak açısından mevcut yapılar restore edilmiş, izleri 
saptanabilenlerin de çağdaş bir işlev verilmek üzere 
yeniden yapılanmasına başlanmıştır. 

Bölgenin Kurumumuza devri esnasında ayakta 
kalan yapıların yazılı ve görsel arşiv belgelerine göre 
adları saptananlar ve saptanamayanların konularına 
göre yapılan programları şöyle sıralanabilir: 

1. Manej ve bağlı yapılar 
Manej, anfi şeklinde hazırlanan bir konferans 
salonuna dönüştürülmüştür. Buna bağlı olan iki 
kanatlı yapı ise sergi salonları olarak planlanmış ve 
kaba inşaatı tamamlanmıştır. 
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2. D yapısı 
Uluslararası restorasyon ve eğitim merkezi olarak 
planlanıp yapımı tamamlanmıştır. Avrupa Konseyi'ne 
bağ] ı kuruluşların talepleri doğru! tu su nda iç bölmele
ri hareketli ve saydam olarak düşünülmektedir. 

Kuruluşların talebi gerçekleşmezse; yine uluslarara
sı restorasyon eğitimi vermek kaydıyla başka bir 
kuruluşlada işbirliğine gidilecektir. 
3. G yapısı 
4. Istabl-ı Amire-i Ferhan Yapısı 
Araştırma, Arşiv, Kütüphane, Turizm, Yayın, Konser
vasyon birimlerinden oluşan Kültür-Tanıtım Bölü
mü'ne tahsis edilmiştir. Bu karar uygulamaya geçti
ğinde programın birinci bölümü başlamış olacaktır. 
Şu anda çevre düzenlenmesi araştırmaları s ıra sında 
tarihsel izler, özellikle iç yo ll ara ait buluntutar ortaya 
çıktığı için program başlatılamamış ve taşınma 

ertelen miştir. 
5. Arabalık 
Binanın bodrum katı mutfak ve kiler olarak üst katı 
ise yemekhane olarak planlanmış ve halen bu işlevini 
sürdürmektedir. Bölge uluslararası hizmete açıldığın
da; bu binanın diğer kolu da misafirhane örneğinde 
olduğu gibi restoran ve ka fe olarak kullanılacaktır. 
6. B yapısı (Set üstü binaları) 
Bu bölgede araştırma kazıları sonucu izlerine rastla-
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22 H Yapısı'nın temel izleri. 
23 Ferhan Binası ' nın önünde araştırma kazıları neticesinde 

bulunan temeller. 

nan binalar bulunnıakta, yeni veriler elde etmek 
amacıyla bu kazılar sürdürülmckedir. Sonuçta ortaya 
çıkarılan yapılar şunlardır: 

1. Ferhan önündeki bodrum temeli bulunan yapılar. 
2. Orta yapı önündeki ternci izleri. 
3. Hamam. 
4. Bahçe duvarında izi olan yapılar. 
5. Bahçe duvarında izi ve temeli bulunan yapı l ar (H 

yapısı): !mparatorluk Konuk Evi seralarının yüksek 
duvarları üzerinde rastlanan çatı izi esas alınarak 
yapılan sondajlarda temellere rastlanınış ve plan 
şeması belirlenmiştir. Elde edi len buluntular ve arşiv 

, 1 •• ' \ ·"' • ""'-· 
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fotoğrafları incelenerek karşılaştırmalara gidilmiş ve 
yapının restitlisyon projesi hazırlanmıştır. 

Yok olan yapının yeniden yapılanmasına ve bir 
işlev kazanmasına karar verilince; temeller ve 
duvarlar olduğu gibi korunmuş ve yeniden özgün 
temelierin iç bitişiğİnden aynı planda yeni yapı başla
tılmıştır ancak; özgün temeller dışarıda bırakılmış, 
diğer noktalarda ise restitüsyona bağlı kalınmıştır. 
Yapının inşaatı bu satırları yazdığımız sırada sürmek
te ve restorasyon eğitimi için ülkemize gelen diğer 
ülke restoratörlerinin eğitimleri süresince konuk 
edilecekleri yer olarak yeniden yapılmaktadır. 

Bu binalar grubu; gerek ulusal gerekse uluslararası 
restorasyon, konservasyon, kültürel ilişkiler, tanıtım 
merkezi ve Milli Saraylar'ın dünyaya açılan kültürel 
bir alış-veriş penceresi olarak planlanmıştır. Dileriz ki; 
ülkelerin restorasyon ve konservasyon konularında 
verecekleri uzman desteği ile gelecek nesillere 
korunmuş kültür varlıkları bırakabiliriz. 

**ll Eylül199'i ı,ırihindc "1\vrup.:ı Kr.ıliyct Sarayları Uzmanlarının ll. Toplantısı" nda sunulan bildiri metnidir. 
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