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İstanbul planında Milli Sarayların yeri. 
The National Palaces in the map of İstanbul. 

M İLLİ SARAYLAR 
İmparatorluğun yönetim merkezi ve padi
şahın konut, konaklama, konuklarını ağır
lama yeri olarak inşa edilen ve İstanbul'un 
tarihsel dokusu içinde yerlerini alan saray, 
köşk ve kasırlarımız; dönemin kültür, sa
nat ve saray yaşamındaki batı l ı laşmaya 
yönelik değişiklikleri yansıtan son örnekle
ri oluşturmaktadır. 

Cumhuriyet'in ilanından dört ay sonra, 3 
Mart 1924 tarihinde çıkartılan 431 sayılı 
Yasa ile Halifelik kaldırılmış, padişahın sa
rayları ve her türlü emlaki ile mefruşatı bu 

THE NATIONAL PALACES 
The palaces, kosks and kasirs built as 
residences and country homes for the 
Ottoman sultans are a part of Istanbul's 
historic fabric. Not only did the sultans 
live at the palaces, but they were also 
the centre of government for the Otto
man Empire. These buildings known as 
the National Palaces are those which 
were still in use at the dissolution of 
the Ottoman monarchy, and reflect the 
late period when westernisation was a 
strong influence on culture, art and pal
ace life. 

Yasa'nın 8, 9, 10. maddeleri ile millete 
devredilmiştir. 18 Ocak 1925 tarihli Bakan
lar Kurulu Kararnamesi ile de Dolmabahçe 
ve Beylerbeyi Sarayları, Milli Saraylar adı 
altında korunmak üzere, kurulacak Milli 
Saraylar Müdürlüğü yönetimine bırakılmış
tır. Aynı yıl içinde Yıldız-Şale, Aynalıkavak 
ve Küçüksu Kasrı, 1930'da Yalova Atatürk 
Köşkleri, 1966'da Ihlamur Kasrı, 1981'de 
Maslak Kasırları bu Müdürlüğe bağlanmış
tır. 2919 sayılı TBMM Genel Sekreterliği 
Teşkilat Yasası ile Daire Başkanlığı konu
muna getirilen Milli Saraylar Daire Baş
kanlığına 1988 yılında Florya Atatürk De-

Four months after the proclamation of 
the Republic, on 3 March 1924, Act 431 
was passed abolishing the caliphate, 
and nationalising the royal palaces, all 
other property owned by the dynasty 
and their contents. On 18 January 1925 
a cabinet decree placed the manage
ment of Dolmabahçe and Beylerbeyi 
palaces under a body to be known as 
the Directorate of National Palaces. 
That same year the building at Yıldız 
Palace known as the Sale, and the wa
terfront pavilions of Aynalıkavak and 
Küçüksu were placed under the auspic-



Milli Saraylar yayınlarından 
örnekler. 
Some of the National Palaces 
publications. 

TBMM MİLLİ SARAYLAR DAİ.BŞK.YAYIN. 

1994 13. Tuyap-lstanbul Kitap Fuan'nda Milli Saraylar standi. 
The National Palaces stand in the 13 th Istanbul Tiiyap Book Fair. 

niz Köşkü, 1991 yılında Filizi Köşk, 1994 
yılında da Yıldız Porselen ve Hereke İpekli 
Dokuma Halı Fabrikaları bağlanmıştır. 

Günümüzde tüm bu saray, köşk ve ka
sırlar; birer müze-saray olarak ziyarete 
açık tutulmakta, çevrelerinin özenle dü
zenlenmesiyle hem kültür ve tanıtım hiz
metlerine hem de yerli-yabancı ziyaretçile
re yönelik etkinliklere ve tarihsel ortamlar
da dinlenme alanlarına kavuşturulmuş bu
lunmaktadır. Öte yandan gerek mimari 
özellikleri gerekse süsleme ve döşeme 
unsurlarıyla tüm bu yapılar; oluşturulan 
seksiyonlardaki uzmanlar ve mimarlar ta
rafından çağdaş yöntemler ışığında en
vantere geçirilmekte, kurumun kendi bün
yesindeki çeşitli atelyelerde, konusunda 

es of this office, followed by Atatürk 
Mansions at Yalova spa in 1930, Ihla
mur Pavilions in 1966, and the Maslak 
Royal Lodges in 1981. Under the Gener
al Secretariat Organisation Act No. 
2919 this office was renamed the De
partment of National Palaces with a 
correspondingly independent status. 
Atatürk Marine Mansion at Florya was 
attached to the department in 1988, and 
the Yıldız Porcelain Factory and Hereke 
Silk and Carpet Mill in 1994. 

Today all these palaces, mansions, 
pavilions and former imperial manufac
tories are open to the public with the 
status of museum-palaces and mu
seum-factories. Their grounds are care
fully kept up to provide a pleasant set-
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deneyimli ve eğitimli ustalar tarafından 
restorasyon ve konservasyon altına alın
maktadır. Yapılan çalışmalar ve sonuçla-
rıysa, Milli Saraylar Kültür-Tanıtım Merke-
zi'nce hazırlanan bilimsel nitelikli dergi, ki
tap ve çeşitli yayınlarla yerli-yabancı araş
tırmacı ve ziyaretçilere duyurulmakta ve 
tanıtılmaktadır. 

üstte Konservasyon Laboratuvarı'nda bir çalışma. 
above Working in the Conservation Laboratory. 
solda Tavan süslemelerinde restorasyon çalışmaları. 
left Restoration workings of the ceiling decorations. 

ting for the enjoyment of both Turkish 
and overseas visitors, and for diverse 
cultural and promotional activities in 
historical surroundings. Meanwhile in
ventories are drawn up of the furnis
hings and fittings of all these buildings, 
and architects and art historians prepa
re reports on their architectural and de
corative features in preparation for res
toration and conservation work by ex
perts at various workshops established 
under the auspices of the department. 
This work and studies of diverse as
pects of the national palaces are pub
lished in academic journals, books and 
other publications by the National Pala
ces Culture and Information Centre for 
the benefit of Turkish and foreign rese
archers and visitors to these former im
perial residences and institutions. 



DOLMABAHÇE SARAYI 
17. yüzyıla kadar Boğaziçi'nin koylarından 
biri olan bu yörenin; Altın Yapağıyı arama
ya çıkan Argonotların efsanevi gemisi Ar-
gos'un demir lediği , Fatih Sultan Meh-
med'in İstanbul'u fethi sırasında Halic'e in
dirmek üzere gemilerini karaya çıkardığı 
yer olduğu ileri sürülür. 

Osmanlılar döneminde kaptan paşaların 
donanmayı demirledikleri, geleneksel de
nizcilik törenlerinin yapılageldiği doğal bir 
liman görünümünde olan bu koy; 17. yüz
yıldan başlayarak dönem dönem doldurul
muş ve Dolmabahçe adıyla padişahların 
Boğaziçi'ndeki has bahçelerinden biri ko
numuna getirilmiştir. 

Tarihsel süreç içinde çeşitli padişahlar 
tarafından yaptırılan köşk ve kasırlarla do
natılan Dolmabahçe; zamanla Beşiktaş 
Sahil Sarayı adıyla anılan bir saray görü
nümü kazanmıştır. 

Beşiktaş Sahil Sarayı, Sultan Abdülme-
cid Dönemi'nde (1839-1861) ahşap ve kul
lanışsız olduğu gerekçesiyle 1843 yılından 
başlayarak yıktırılmış ve aynı yerde günü
müze dek gelen Dolmabahçe Sarayı'nın 
temelleri atılmıştır. 

Yapımı, çevre duvarlarıyla birlikte 1856 
yı l ında bitirilen Do lmabahçe Sarayı 
110.000 m? yi aşan bir alan üstüne kurul
muş ve ana yapısı dışında onaltı ayrı bö
lümden oluşmuştur. Bunlar saray ahırların
dan değirmenlere, eczanelerden mutfakla
ra, kuşluklara, camhane, dökümhane, tatlı-
hane gibi işliklere uzanan bir dizi içinde, 
çeşitli amaçlara ayrılmış yapılardır. Bu ya
pılar arasına Sultan II. Abdülhamid Döne
mi'nde (1876-1909) Saat Kulesi ve Veliahd 
Dairesi arka bahçesindeki Hareket Köşkle
ri eklenmiştir. 

Dönemin önde gelen Osmanlı mimarları 
Karabet ve Nikoğos Balyan tarafından ya
pı lan Saray ' ın ana yapıs ı ; Mabeyn-i 
Hümâyûn (Selâmlık), Muayede Salonu 
(Tören Salonu) ve Harem-i Hümâyûn adla
rını taşıyan üç bölümden oluşur. Mabeyn-i 
Hümâyûn; devletin yönetim işleri, Harem-i 
Hümâyûn; Padişah ve ailesinin özel yaşa
mı, bu iki bölümün arasında yer alan Mua
yede Salonu'ysa; Padişah'ın devlet ileri 
gelenleriyle bayramlaşması ve kimi önemli 
devlet törenleri için ayrılmıştır. 

Tüm yapı, bodrumla birlikte üç katlıdır. 
Biçimde, ayrıntılarda ve süslemelerde göz
lenen belirgin batı etkilerine karşılık bu sa
ray, bu etkilerin Osmanlı ustalarca yorum
lanmış bir uygulamasıdır. Öte yandansa 
gerek kuruluş gerekse oda ve salon ilişki-

DOLMABAHÇE PALACE 
Until the 17th century the area where 
Dolmabahçe Palace stands today was a 
small bay on the Bosphorus, claimed by 
some to be where the Argonauts ancho
red during their quest for the Golden 
Fleece, and where in 1453 Sultan Meh-
med the Conqueror had his fleet hauled 
ashore and across the hills to be refloa
ted in the Golden Horn. 

This natural harbour provided ancho
rage for the Ottoman fleet and for traditi
onal naval ceremonies. From the 17th 
century the bay was gradually filled in 
and became one of the imperial parks on 
the Bosphorus known as Dolmabahçe, 
literally meaning "filled garden". 

A series of imperial köşks (mansions) 
and kasirs (pavilions) were built here, 
eventually growing into a palace comp
lex known as Beşiktaş Waterfront Pa lace. 

Beşiktaş Waterfront palace was demo
lished in 1843 by Sultan Abdulmecid 
(1839-1861) on the grounds that it was 
made of wood and inconvenient, and 
construction of Dolmabahçe Palace 
commenced in its place. 

Construction of the new palace and its 
periphery walls was completed in 1856. 
Dolmabahçe Palace had a total area of 
over 110,000 square metres and consis
ted of sixteen separate sections apart 
from the palace proper. These included 
stables, a flour mill, pharmacy, kitchens, 
aviary, glass manufactury and foundry. 
Sultan Abdülhamid II (1876-1909) added 
a clock tower and the Veliahd Dairesi 
(apartments for the heir apparent), and 
the Hareket Köşks in the gardens be
hind. 

The main palace was built by the lea
ding Ottoman architects of the era, Kara-
bet and Nikoğos Balyan, and consists of 
three parts: the Imperial Mabeyn (State 
Apartments), Muayede Salon (Ceremoni
al Hall) and the Imperial Harem, where 
the sultan and his family led their private 
lives. The Ceremonial Hall placed cent
rally between the other two sections is 
where the sultan received statesman 
and dignitaries on state occasions and 
religious festivals. 

The palace consists of two main sto
reys and a basement. The conspicuous 
western style of decoration tends to 
overshadow the decidedly Ottoman in
terpretation evident most of all in the in
terior plan. This follows the traditional 



Dolmabahçe Sarayı. 
Dolmabahçe Palace. 



Muayede Salonu'nda 56 sütundan bir grup. 
A group of the 56 columns of the Ceremonial Hail. 

leri açısından geleneksel Türit Evi plan tipi
nin çok büyük boyutlarda uygulandığı bir 
yapı bütünüdür. Beden duvarları taştan, iç 
duvarları tuğladan, döşemeleri ahşaptan 
yapılmıştır. Çağın teknolojisine açık olan 
saraya, 1910-12 yıllarındaysa elektrik ve 
kalorifer sistemi eklenmiştir. 45.000 m2 lik 
kullanılır döşeme alanı, 285 odası, 46 salo
nu, 6 hamamı ve 68 tuvaleti vardır. Döşe
melerin ince işçilikli parkelerinin üstünde, 
önce Saray Dokumahanesinde, sonra da 
Hereke'de dokunmuş 4454 m2 halı serilidir. 

Padişahın devlet işlerini yürüttüğü Ma-
beyn; işlevi ve görkemiyle Dolmabahçe Sa-
rayı'nın en önemli bölümüdür. Girişte karşı
laşılan Medhal Salon, üst kat ile bağlantıyı 
sağlayan Kristal Merdiven, elçilerin ağırlan
dığı Süfera Salonu ve padişahın huzuruna 
çıktıkları Kırmızı Oda; İmparatorluğun ta
rihsel görkemini vurgulayacak biçimde süs
lenmiş ve döşenmiştir. Üst katta yer alan 
Zülvecheyn Salonu; padişahın Mabeyn'de 
kendine özel olarak ayrılmış dairesine bir 
tür geçiş mekanı oluşturmaktadır. Bu özel 
dairede, padişah için mermerleri Mısır'dan 
getirilmiş görkemli bir hamam, çalışabilece
ği oda ve salonlar bulunmaktadır. 

Harem ve Mabeyn bölümleri arasında 
yer alan Muayede Salonu; Dolmabahçe 
Sarayı'nın en yüksek ve en görkemli par-

layout and relations between private ro
oms and central galleries of the Turkish 
house, implemented here on a large sca
le. The outer walls are made of stone, 
the interior walls of brick, and the floors 
of wood. Modern technology in the form 
of electricity and a central heating 
system was introduced in 1910-12. The 
palace has a total floor area of 45,000 
square metres, with 285 small rooms, 46 
reception rooms and galleries, 6 ha-
mams (Turkish baths) and 68 lavatories. 
The finely made parquet floors are laid 
with 4454 square metres of carpets, the 
earliest made at the palace carpet wea
ving mill and those of later date at the 
mill in Hereke. 

The Mabeyn where the sultan conduc
ted affairs of state is the most important 
section in terms of function and splen
dour. The entrance hall known as the 
Medhal Salon, the Crystal Staircase, and 
the Sufera Salon where foreign ambas
sadors were entertained prior to audien
ce with the sultan in the Red Room are 
all decorated and furnished in a style 
reflecting the historical magnificence of 
the empire. The Zulvecheyn Salon on 
the upper floor serves as an entrance 
hall leading to the apartments reserved 
for the sultan in the Mabeyn. These 
apartments include a magnificent ha-

B 



Milli Saraylar Resim Koleksiyonu'ndan, Harem'de yer alan Osman Hamdi imzalı yağlı boya tablo. 
From the National Palaces Drawing Collection, an oil-paint drawing in the Harem, signed by 
Osman Hamdi. 

çasıdır. 2000 m 2 yi aşan alanı, 56 sütunu, 
yüksekliği 36 m'yi bulan kubbesi ve bu 
kubbeye bağlı yaklaşık 4,5 tonluk İngiliz 
yapımı avizesiyle bu salon, sarayın diğer 
bölümlerinden belirgin bir biçimde ayrıl
maktadır. Salon, bodrumdaki tesislerden 
elde edilen sıcak havanın sütun diplerin
den içeri verilmesiyle ısıtılmakta, böylelikle 
soğuk mevsimlere rastlayan törenler daha 
sıcak bir atmosferde yapı labi lmekteydi . 
Geleneksel bayramlaşma töreni günlerin
de, Topkapı Sarayı'nda bulunan altın taht 
bu salona getirilerek kurulur ve padişah bu 
tahtta devlet ileri gelenleriyle bayramlaşır-
dı. Galeriler ise elçilik görevlilerine, Saray 
Orkestrası'na, bay ve bayan konuklara ay
rılmıştı. 

Dolmabahçe Sarayı'nın Batı etkileri al
tında, Avrupa saraylarından örnek alınarak 

mam faced with Egyptian marble, a 
study and drawing rooms. 

The Ceremonial Hall situated between 
the Harem and the Mabeyn is the hig
hest and most imposing section of Dol-
mabahce Palace. With an area of over 
2000 square metres, 56 columns, a do
me 36 metres high at the apex, and a 4.5 
ton English chandelier, this room stands 
out as the focal point of the palace. In 
cold weather this vast room was heated 
by hot air blown out at the bases of the 
columns from a heating system in the 
basement. On ceremonial occasions the 
gold throne would be carried here from 
Topkapi Palace, and seated here the sul
tan would exchange congratulations on 
religious festivals with hundreds of sta
tesmen and other official guests. On 

9 



' M. S. Mobilya Koleksiyonundan Selamlıkta yeraıan Fransız yapımı koltuk arkalığı. 
From the * N. P. Furniture Collection, backrest of a French made armchair in the Selamlık. 

yapılmış bir saray olmasına karşılık, işlev
sel kuruluşu ve iç mekan yapısında "Ha
remin eskisi kadar kesin çizgilerle olmasa 
da ayrı bir bölüm olarak kurulmasına özen 
gösterilmiştir. Ancak Topkapı Sarayı'nın 
tersine, Harem, artık saraydan ayrı tutul
muş bir yapı ya da yapılar topluluğu değil
dir; aynı çatı altında, aynı yapı bütünlüğü 
içinde yerleştirilmiş özel bir yaşama birimi
dir. 

Dolmabahçe Sarayı'nın yaklaşık üçte iki
sini oluşturan Harem bölümüne, Mabeyn 
ve Muayede Salonu'ndan geleneksel ayrı
mı vurgulayan demir ve ahşap kapılarla 
kesilmiş koridorlardan geçilmekte, bu bö
lümde Boğaziçi'nin yansımalarıyla aydınla
nan salonlar, sofalar boyunca padişahla
rın, padişah eşlerinin, çeşitli görevleri olan 
kadınların, şehzade ve sultanların yatak 

' Milli Saraylar ' National Palaces 

such traditional occasions foreign am
bassadors and guests would sit in one 
of the upper galleries, another being re
served for the palace orchestra. 

The traditional Turkish palace was a 
complex of buildings with diverse functi
ons rather than a single large building 
with an impressive facade. In this res
pect Dolmabahce Palace is a departure 
from traditional concepts in imitation of 
western ideas. Inside, however, the Ha
rem was as strictly isolated from the rest 
of the palace as in earlier centuries, des
pite being under the same roof. 

The self-contained Harem occupies 
two thirds of the palace, corridors lin
king it to the Mabeyn and the Ceremoni
al Hall. Access to the Harem was by iron 

10 



M. S. Porselen Koleksiyonu'ndan Muayede Salonu'nda yeralan Yıldız Porselen Fabrikası ürünü vazo. 
From the N. P. Porcelain Collection, a Yıldız Porcelain Factory's product vase in the 
Ceremonial Hall. 

odaları, çalışma ve dinlenme odaları sıra
lanmaktadır. Valide Sultan Dairesi, Mavi 
ve Pembe Salonlar, Abdülmecid, Abdüla-
ziz ve Reşad tarafından kullanılan odalar, 
Cariyeler Bö lümü, Kadınefendi odalar ı , 
Büyük Atatürk'ün çalışma ve yatak odası, 
sayısız değerli eşya, halı, levha, vazo, avi
ze, tablo gibi sanat yapıtları Harem'in il
ginç ve etkileyici parçalarını oluşturmakta
dır. 

Günümüzde Dolmabahçe Sarayı'nın bü
tün birimleri restore edilmiş ve ziyarete 
açılmış bulunmaktadır. Saray'ın değerli eş
yalarının sergilendiği iki "Değerli Eşyalar 
Sergi Salonu", Milli Saraylar Yıldız Porse
lenleri Koleksiyonu'ndan örneklerin yer al
dığı "İç Hazine Sergi Binası", genellikle 
Milli Saraylar Tablo Koleksiyonu'nun bö
lüm bölüm ve uzun süreli sergiler biçimin-

and wooden doors, through which only 
the sultan could pass freely. Here are a 
series of salons and galleries whose 
windows look out onto the Bosphorus, 
and leading off them the suites of rooms 
belonging to the sultan's wives, the high 
ranking female officials of the Harem, 
and the sons, brothers, daughters and 
sisters of the sultan. Other principal sec
tions are the suite of the Valide Sultan 
(sultan's mother), the so-called Blue and 
Pink salons, the bedrooms of sultans 
Abdülmecid, Abdülaziz and Mehmed V 
Reşad, the section housing the lower 
ranking palace women known as the Ca
riyeler Dairesi, the rooms of the sultan's 
wives (kadınefendi), and the study and 
bedroom used by Atatürk. All the main 
rooms are furnished with valuable car-



M.S. Mobilya Koleksiyonundan Selamlık'ta yeralan sedef kakmalı sehpa. 
From the N.P. Furniture Collection, a table inlaid with mother-of-pearl in the Selamlık. 

de izleyicilere sunulduğu "Sanat Galerisi", 
bu galerinin alt katında sarayın çeşitli obje
leri ve mimari süslemelerinden alınmış kuş 
motiflerinin fotoğraflarından oluşan sürekli 
serginin bulunduğu tarihsel koridor, Ma-
beyn Bölümü'ndeki Abdülmecid Efendi Kü
tüphanesi; Dolmabahçe Sarayı'nın başlıca 
sergileme birimlerini oluşturmaktadır. 

Sarayın hemen girişinde bulunan eski 
Mefruşat Dairesi'nde Kültür-Tanıtım Mer
kezi yer almakta ve Milli Saraylar'ın çeşitli 
yerlerinde sürdürülen bilimsel çalışmalarla 
tanıtım etkinlikleri bu merkezden yönlendi
rilmektedir. Öte yandan yine bu merkezde 
çoğunluğunu 19. yüzyıla yönelik yayınların 
oluşturduğu bir kitaplık kurularak araştır
macıların hizmetine sunulmuştur. 

Saat Kulesi, Mefruşat Dairesi, Kuşluk, 
Harem ve Veliahd Dairesi bahçelerinde zi
yaretçilere yönelik kafeterya hizmetleri ve
ren bölümler ve hediyelik eşya satış reyon
ları oluşturulmuş, bu reyonlarda Kültür-Ta
nıtım Merkezi'nce hazırlanan ve Milli Sa
rayları tanıtıcı bilimsel nitelikte kitaplar, çe
şitli kartpostallar ve Milli Saraylar Tablo 
Koleksiyonu'ndan seçilmiş ürünlerin tıpkı
basımları satışa sunulmuştur. Öte yandan 
Muayede Salonu ve bahçeler ise ulu-

pets, ornaments, paintings, chandeliers 
and calligraphic panels. 

Restoration of Dolmabahçe Palace has 
now been completed and every section 
is open to the public. Two galleries are 
devoted to an exhibition of precious 
items of various kinds, and fine examp
les of Yıldız porcelain from the National 
Palaces collection are displayed at the İç 
Hazine (Privy Purse) building. Paintings 
from the National Palaces collection can 
be seen in the Art Gallery, where they 
are displayed in rotation in the form of 
long-term exhibitions. On the lower floor 
beneath this gallery is a corridor contai
ning a permanent exhibition of photog
raphs showing the bird designs which 
feature in the palace's architecture and 
its furnishings and ornaments. Abdülme
cid Efendi Library in the Mabeyn is the 
other principal exhibition area at Dolma
bahçe. 

The Mefruşat Dairesi at the palace ent
rance now houses the Cultural and Infor
mation Centre, which is responsible for 
research projects and promotion activiti
es carried out at all the historic buildings 
attached to the Department of National 
Palaces. The centre contains a library, 
mainly relating to the 19th century, 



üstte Dolmabahçe Sarayı ön bahçesinde bir 
resepsiyon hazırlığı. 
above A reception preparation in the front 
garden of Dolmabahçe Palace. 
ortada Dolmabahçe Sarayı Saat Kulesi 
Kafeteryasından bir görünüm. 
middle A showing from the Clock Tower 
Cafeteria of Dolmabahçe Palace. 
altta Dolmabahçe Sarayı Harem Kafeteryası. 
be/owThe Harem Cafeteria of Dolmabahçe 
Palace. 

sal/uluslararası resepsiyonlara ayrı lmış, 
yeni düzenlemelerle Saray, müze içinde 
müze birimlerine, sanat ve kültür etkinlik
lerine kavuşturulmuştur. 

which is available for researchers. 
There are cafes in the grounds near 

the Clock Tower, the courtyard of the 
Mefruşat Dairesi, the Aviary, and the 
Veliahd Dairesi. Items available in the 
souvenir shops here include books 
about the National Palaces, postcards, 
and reproductions of selected paintings 
from the art collection. The Ceremonial 
Hall and gardens are available for priva
te receptions. Special exhibition areas 
have now been established, and nume
rous cultural and art events are held in 
the palace. 
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BEYLERBEYİ SARAYI 
Beylerbeyi ve çevresinin yerleşim alanı 
olarak kullanılması tarihte oldukça gerile
re, Bizans dönemine kadar gitmektedir. 
18. yüzyılda yaşamış olan ünlü gezgin İn-
ciciyan'a göre, Büyük Konstantinus'un dik
tirdiği bir haçtan dolayı Bizans döneminde 
"istavroz Bahçeleri" adıyla anılan yöre, 
Osmanlı lar döneminde de padişahların 
Has Bahçeleri'nden biri olarak kullanılmış
tır. Yine inciciyan'a göre buraya "Beyler
beyi" adının verilişi, 16. yüzyılda Beylerbe
yi Mehmed Paşa'nın burada bulunan köş
künden kaynaklanmaktadır. 

Çeşitli dönemlerde padişahların ilgisini 
çeken Beylerbeyi, yaptırılan kimi köşk ve 
kasırlarla yazlık olarak kullanılan bir niteli
ğe kavuşmuş, 1829 yılında Sultan II. Mah-
mud'un yaptırdığı ahşap Sahil Sarayı ile 
yeni bir hareket kazanmıştır. 

Bugünkü Beylerbeyi Sarayı, Sultan Ab-
dülaziz tarafından II. Mahmud'un ahşap 
Sahil Sarayı yıktırılarak 1861-1865 yılları 
arasında, dönemin tanınmış mimarı Serkis 
Balyan'a yaptırılmıştır. Saray genellikle 
yaz aylarında, özellikle de yabancı devlet 
başkanlarının ağırlanmasında kullanılmış
tır. Sırp Prensi, Karadağ Kralı, iran Şahı, 
Fransız imparatoriçesi Eugenie bunlardan 
bazılarıdır. Sultan II. Abdülhamid de 1918 
yılında, ömrünün son altı yılını geçirdiği bu 
sarayda ölmüştür. 

Çeşitli Batı üsluplarının Doğu üsluplarıy
la kaynaştırıldığı sarayın iç mimarlığı, kul
lanım özellikleri açısından bir orta sofaya 
açılan köşe odalarından oluşan gelenek
sel Türk Evi planına benzerlikler gösterir. 
Harem ve Selâmlık olarak iki ana bölüm
den oluşan sarayda Selâmlık, donatım ve 
süsleme açısından Harem'den daha zen
gin tutulmuştur. 

Bodrum katı mutfak ve depo olarak kul
lanılan ve bir bölümü üç katlı olan sarayda 
3 giriş, 6 salon ve 26 oda bulunmaktadır. 
Rutubete ve sıcağa karşı döşemeleri, orji-
nalleri Mısır'dan getirtilen hasırlarla kap
lanmıştır. Çoğunluğu Hereke yapımı bü
yük boyutlu halı ve kilimleri, Bohemya 
kristal avizeleri, Fransız saatleri, Çin, Ja
pon, Fransız ve Yıldız vazoları görülmeye 
değer sanat yapıtlarının yalnızca bir bölü
müdür. 

Boğaziçi'nin Anadolu kıyısında özel ko
numuyla dikkati çeken Beylerbeyi Sara-
yı'nı son dönem Osmanlı Sarayları 'ndan 
ayıran yönlerinden birini de, yamaçlara 
doğru setler biçiminde yükselen ve bu 
yüzden "Set Bahçeler i " adıyla anı lan 

BEYLERBEYI" PALACE 
The area of Beylerbeyi on the Asian 
shore of the Bosphorus has been sett
led since Byzantine times. According 
to the famous 18th century traveller in-
ciciyan, Constantine the Great erected 
a cross here, after which the area was 
known as the İstavroz Gardens. Under 
the Ottomans this area was an imperial 
park or hasbahçe. Inciciyan relates that 
the name Beylerbeyi was given to this 
area in the 16th century because Meh
med Pasa who held the title of beyler
beyi (governor general) built a country 
house on the site. 

The sultans built several country ho
uses and pavilions on the imperial es
tate here, and in 1829 Sultan Mahmud II 
built a wooden waterfront palace. 

Sultan Abdülaziz demolished this wo
oden palace to build the present Bey
lerbeyi Palace in 1861-1865. Designed 
by the well known Ottoman architect 
Sarkis Balyan, the palace was gene
rally reserved for summer use by the 
sultans or to accommodate foreign he
ads of state visiting the Ottoman capi
tal. The Prince of Serbia, the King of 
Montenegro, the Şah of Iran and Emp
ress Eugenie of France are among the 
royal guests who stayed here. The de
posed Sultan Abdülhamid II spent the 
last six months of his life and died here 
in 1918. 

The interior design of Beylerbeyi Pa
lace is a synthesis of diverse western 
and eastern styles, although the layout 
of the rooms follows that of the traditi
onal Turkish house, consisting of a 
central sofa with closed rooms situated 
at the four corners. The furnishing and 
decoration of the Selamlık or public 
apartments are more ornate than those 
of the Harem. 

The palace consists of two main sto
reys and a basement containing kitc
hens and store rooms. The palace has 
three entrances, six state rooms and 26 
smaller rooms. The floors are covered 
with rush matting from Egypt which 
protected the inhabitants against damp 
in winter and heat in summer. Over this 
are laid large carpets and kilims, 
mostly made at Hereke. The furnis
hings include exquisite Bohemian 
crystal chandeliers, French clocks, and 
Chinese, Japanese, French and Tur
kish Yıldız porcelain vases. 
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Beylerbeyi Sarayı Selamlık girişi. 
The Selamlık entrance of Beylerbeyi Palace. 



bahçeleri, bu bahçelerde bulunan köşkler 
ve eski saraydan kalan büyük havuz oluş
turmaktadır. Üst set bahçesinde bulunan 
havuzun çevresinde yer alan Sarı Köşk, 
saltanat atlarının barındığı devrinin en il
ginç örneğini yaşatan Ahır Köşk ve eski 
saraydan kalan selsebilli Mermer Köşk, 
Osmanlı saray mimarlığının günümüze 
gelen önemli yapılarını oluşturmaktadır. 

Batı ile ilişkilerin güçlendiği bir dönemde 
yapılan Beylerbeyi Sarayı'nın en ilginç ya
nı, Set Bahçeleri'nin altından geçen tarih
sel Tünel'dir. Tünelin ortasında yer alan 
çeşmenin yazıtında, Sultan II. Mahmud'un 
adı geçmekte ve yapının tarihlendirilme-
sinde önemli bir ipucu oluşturmaktadır. 
Üst set bahçesindeki büyük havuz ve Mer
mer Köşk gibi II. Mahmud Dönemi'nden 
(1808-1839) kalan bu tünel, kıyı yolunun 
işlevini sürdürmesini sağlarken, aynı za
manda yüksek duvarların ötesi ile bahçe
lerin bağlantısını da kurmaktadır. 

Yapılan onarımlarla birlikte Beylerbeyi 
Sarayı, döneminin özgün bir yazlık sarayı 
olarak "Boğaziçi Kültürü" içinde yerini al-

One of the features which distinguis
hes Beylerbeyi from other Ottoman pa
laces of the period are the terraced gar
dens on the sloping hillside behind the 
palace. There are two pavilions on the
se terraces, the Sarı Köşk beside the 
pool on the upper terrace, and the Mer
mer Köşk with its interior fountain and 
marble walls, which provided a cool re
fuge in the summer heat. The Mermer 
Köşk, the large pool on the lower terra
ce and the tunnel are the only parts of 
the palace remaining from the earlier 
timber palace of Beylerbeyi. The attrac
tive Ahır Köşk is a fascinating example 
of Ottoman palace stables, and of parti
cular interest as the only such building 
to have survived in its original state. 

The old coastal road passed under a 
long tunnel constructed during the re
ign of Mahmud II (1808-1839) so that 
the palace would not be separated 
from the terraced gardens behind. This 
is a unique feature, other palaces and 
mansions along the Bosphorus being 

üstte Havuzlu Salon, 
above The Pool Room. 
solda M. S. Saat Koleksiyonundan Selamlıkla 
yer alan bağa kaplı müzikli saat. 
left From the N. P. Clock Collection, 
a musical clock made of tortoise shell in the 
Selamlık. 
karşı sayfada üstte Üst Set Bahçesinden havuz ve 
Mermer Köşk. 
opposite page above The Mermer Köşk and the 
Pool from the upper of the Terrace Gardens. 



üstte Saray girişi olarakta kullanılan 
Set Bahçeleri altındaki Tünel. 
atowThe Tunnel under the Terrace Gardens 
which is used the entrance of the palace. 
sağda Beylerbeyi Sarayı Kafeteryası. 
right The Cafeteria of Beylerbeyi Palace. 

mış durumdadır. Bahçelerinde ve tarihsel 
Tünel içinde oluşturulan kafeterya ve satış 
reyonlarıyla müze-saray olarak konuklara 
çağdaş düzeyde hizmetler sunulmakta, bu 
reyonlarda Kültür-Tanıtım Merkezi'nce ha
zırlanan tanıtıcı nitelikte kitap, kartpostal 
ve poster gibi yayınların yanısıra çeşitli 
türde hediyelik eşya satışı yapılmaktadır. 
Öte yandan önceden belirlenen ve alınan 
izinlere bağlı olarak saray bahçesinde ulu
sal ve uluslararası nitelikte resepsiyonlar 
düzenlenebi lmekte, böylelikle geleneksel 
saray atmosferinin günümüz insanına ta-
nıtılabildiği bir ortam oluşmaktadır. 

connected to their back gardens and 
parks by bridges. Today this tunnel ho
uses a cafeteria and sales points for vi
sitors. As well as books, postcards and 
posters published by the Culture and 
Information Centre, various gifts and 
souvenirs are on sale here. The gar
dens are available for private recepti
ons upon advance application. 



AYNALIKAVAK KASRI 
Üç yüzyıl boyunca Haliç kıyılarını süsle
yen ve günümüzde Aynalıkavak Kasrı 
adıyla tanınan yapı, Osmanlı İmparatorlu
ğu döneminde "Aynalıkavak Sarayı" ya da 
"Tersane Sarayı" olarak bilinen yapılar 
grubundan günümüze ulaşabilen tek ör
nektir. 

İstanbul'u tanıtan tarihsel kaynaklardan, 
yörenin Bizans döneminde de imparatorla
ra ait bir dinlenme yeri olduğu anlaşılmak
tadır. Haliç kıyılarından Okmeydanı ve Ka
sımpaşa sırtlarına doğru gelişen bu büyük 
bağ ve koruya; İstanbul'un fethinden son
ra, Fatih Sultan Mehmed"ten başlayarak 
padişahlar da ilgi göstermiş ve Osmanlı 
imparatorluk Tersanesi'nin Kasımpaşa'da 
kurulup gel işmeye başlamasıyla birlikte 
yöreye "Tersane Has Bahçesi" adı veril
miştir. 

Buradaki yapılaşmaların tarihi, Sultan I. 
Ahmed Dönemi'ne (1603-1617) dek in
mektedir. Tarihsel süreç içinde çeşitli pa
dişahların yaptırdığı kasırlarla gelişen ve 
"Tersane Sarayı" olarak anılan bu yapılar 
topluluğu; 17. yüzyıldan başlayarak "Ay
nalıkavak Sarayı" olarak da adlandırılmış
tır. 

Saray bütünü içinde yer alan ve Sultan 
III. Ahmed Dönemi'nde (1703-1730) yaptı
rıldığı sanılan Aynalıkavak Kasrı, Sultan 
III. Selim Dönemi'nde (1789-1807) yeni
den düzenlenmiş ve bugünkü görünümü
nü kazanmıştır. Yapı; Divanhanesi, Beste 
Odası ve bu mekânların pencerelerini do
lanan Yesarî'nin Talik hattı ile yazılmış, 
Kasrı ve III. Selim'i öven, dönemin tanın
mış şairleri Şeyh Galib ve Enderunî Fa-
zıl'a ait şiirleriyle 18. yüzyıl mimarlık ör
nekleri arasında özel bir yer almaktadır. 

Deniz cephesinde iki, kara cephesinde 
tek katlı kütlesiyle Osmanlı klasik mimarlı
ğının son ve ilginç yapılarından biri olan 
Kasır; süsleme açısından da çağının be
ğenisini yansıtmakta, özellikle besteci sul
tan III. Selim Dönemi kültürünün pek çok 
öğesini bünyesinde barındırmaktadır. Öy-
leki, bu kültürün başlıca simgeleri olan se
dir ve sedirimsi kanepe, mangal, kandil gi-

AYNALıKAVAK PAVILION 
Aynalıkavak Pavilion is the sole remai
ning building from a large Ottoman pa
lace known as Aynalıkavak Palace or 
Tersane palace, dating back to the 17th 
century. This pretty building on the 
shore of the Golden Horn is a reminder 
that this now built-up area was for cen
turies a place of parks, meadows and 
streams where the Ottoman sultans 
and before them the Byzantines came 
for country excursions. 

After the Turkish conquest of İstan
bul this attractive stretch of countrysi
de stretching inland from the shores of 
the Golden Horn became an imperial 
park known as the Tersane Hasbahçe 
after the naval arsenal at nearby Ka
sımpaşa. 

The earliest known building here da
tes from the reign of Sultan Ahmed I 
(1603-1617), and his successors added 
new country lodges over the centuries, 
until the entire complex became so lar
ge that it was referred to as Tersane or 
Aynalıkavak Palace. 

Aynalıkavak Pavilion is one of these 
buildings, thought to date originally 
from the reign of Sultan Ahmed III 
(1703-1730), although extensive altera
tions under Selim III (1789-1807) trans
formed its appearance radically. The 
principal rooms are a reception room 
known as the Divanhane and the smal
ler Music Room. Bands of exquisite 
calligraphic decoration around the win
dows of these two rooms consist of 
verses by two famous poets, Şeyh Ga
lib and Enderûni Fâzıl, in praise of the 
pavilion and Selim III. These talik ins
criptions were designed by the callig-
rapher Yesari. 

In terms of Its architecture and deco
ration Aynalıkavak Pavilion is a rare 
and outstanding example of classical 
Ottoman architecture. This small buil
ding is only one storey, with a base
ment under the section facing the sea. 
The pavilion is of additional interest 
because of its strong associations with 
Sultan Selim III, a respected composer. 
The traditional fitted seats or sedir 
along the walls and settees resembling 
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Arz Odası. 
The Audience Room. 





üstte Türk Çalgıları Sergisi. 
above The Exhibition of Turkish Musical Instruments. 
karşı sayfada üstte M. S. Müzik Aletleri Koleksiyonu'ndan Türk Çalgıları Serglsi'nde sergilenmekte olan 
bir kanun. 
opposite page above From the N. P. Musical Instruments Collection a zither which is exhibit at 
the exhibition of Turkish Musical Instruments. 
karşı şayiada auta M. S. Müzik Aletleri Koleksiyonu'ndan Türk Çalgıları Sergisi'nde sergilenmekte olan 
bir ud. 
opposite page below From the N. P. Musical Instruments Collection a lute which is exhibit at the 
exhibition of Turkish Musical Instruments. 

bı mobilyalarla döşeli olan odalar, bugün 
yokolmuş bir yaşam biçiminin görünümle
rini sergilemektedir. 

Günümüzde bir müze-saray olarak ziya
rete açık tutulan Aynalıkavak Kasrı'nın ze
min katı, Sultan III. Selim'in besteci özelli
ği de gözönünde tutularak, Topkapı Sara
yı Müzesi'nde bulunan görsel kaynaklar ve 
kimi kurum ve kişilerin armağan ettiği çal
gıların biraraya getirilmesiyle "Türk Çalgı
ları Sergisi" mekânına dönüştürülmüştür. 
Kasrın bahçesindeyse, özellikle yaz ayla
rında konuklara yönelik kafeterya hizmet
leri, klasik Türk Sanat Müziği örneklerinin 
seslendiri ldiği Aynalıkavak Konserleri ile 
ulusal ve uluslararası nitelikte resepsiyon
lar verilmektedir. 

sedir, braziers, lamps and other con
temporary furnishings reflect a way of 
life which has disappeared entirely to
day. 

Today as an appropriate tribute to 
Sultan Selim III, who is a major figure 
of Turkish classical music, the base
ment of Aynahkavak Pavilion houses 
an exhibition of Turkish musical instru
ments donated by various individuals 
and institutions, together with photog
raphs of antique instruments at Topka-
pi Palace Museum. In summer the 
pretty gardens and cafeteria attract 
many visitors, as do the Aynahkavak 
Concerts of classical Turkish art mu
sic. Private receptions are held in the 
gardens here. 
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YlLDIZ SARAYI - ŞALE 
Beşiktaş, Ortaköy ve Balmumcu arasında, 
Boğaziçi'ne egemen bir konumda 500.000 
m 2 lik bir alanı kaplayan Yıldız, yerleşim ta
rihi Bizans dönemine dek inen bir koruluk
tur. İstanbul'un Türklerin eline geçmesin
den sonra "Kazancıoğlu Bahçesi" adıyla 
anılan bu koruluk, büyük bir olasılıkla Sul
tan I. Ahmed Dönemi'nde (1603-1617) pa
dişahın "Has Bahçe'leri arasına katılmıştır. 

Sultan IV. Murad (1623-1640) ve III. Se
lim (1789-1807) dönemlerinde de ilgi gören 
bu çevre; III. Selim'in, annesi Mihrişah Vali
de Sultan için "Yıldız" adıyla yaptırdığı bir 
köşkten dolayı bu ad ile anılmaya başlan
mıştır. 

Sultan II. Mahmud (1808-1839), Sultan 
Abdülmecid (1839-1861) ve Sultan Abdüla-
ziz (1861-1876) dönemler inde eklenen 
köşk ve kasırlarla gelişen buradaki yapılar 
topluluğu; Sultan Abdülhamid Dönemi'nde 
(1876-1909) yapılan binalarla Yıldız Sarayı 
adını alarak, İmparatorluğun bugün yerinde 
istanbul Üniversitesi 'nin bulunduğu Eski 
Saray, Topkapı Sarayı ve Dolmabahçe Sa-
rayı'ndan sonra dördüncü yönetim merkezi 
haline gelmiştir. 

Yıldız Sarayı'nın bir parçası olan ve adını 
Fransızca "dağ evi" anlamına gelen "cha-
let" sözcüğünden alan Şale Köşkü, 19. yüz
yıl Osmanlı mimarlığının en ilgi çekici yapı
larından biridir. Yüksek duvarlarla çevrili bir 
bahçe içinde ve farklı tarihlerde yapılan bir
birine bitişik üç ana yapıdan oluşan köşkün 
birinci bö lümünün 1880'de, Sarkis Bal-
yan'ın yaptığı ikinci bölümünün 1889'da, 
Merasim Köşkü adıyla tanınan ve D'Aran-
co'nun yaptığı üçüncü bölümününse 1898 
yıllarında tamamlandığı bilinmektedir. Son 
iki bölüm, Alman İmparatoru II. VVilhelm'in 
istanbul'a gelişlerinde konaklaması için ya
pılmıştır ve bu özelliğiyle Şale, Yıldız Sara
yı yapılar grubu içinde bir "devlet konukevi" 
niteliği taşımaktadır. 

Köşk, bodrumuyla birlikte üç katlı, ahşap 
ve kagir olarak yapılmıştır. Osmanlı konut 
geleneğine uygun olarak Harem ve Selam
lık gibi de kullanılabilecek bölümlerden olu
şan, dış dünyaya yedi kapıyla ve ahşap 
pancurlu pencerelerle açılan Şale'nin katla
rı arasındaki bağlantıyı biri mermer, ikisi 
ahşap zarif merdivenler sağlamaktadır. 

Koridorlar üzerinde düzenlenmiş, altmış 
oda ve dört salonuyla bir köşk boyutlarını 
aşan yapının görkemli mekânlarını Barok, 
Rokoko ve islâm etkilerini yansıtan kalem 
işleri, geometrik bezemeler ve manzaralı 
panolar süslemektedir. 

YlLDIZ PALACE-ŞALE 
Yıldız Palace and park covered an area 
of 500,000 square metres on the hillside 
overlooking the Bosphorus between Be
şiktaş, Ortaköy and Balmumcu. This 
area of natural woodland became 
known as Kazancıoğlu Park after the 
Turkish conquest, and probably became 
an imperial estate during the reign of 
Sultan Ahmed I (1603-1617). 

Sultan Murad IV (1623-1640) is known 
to have enjoyed excursions here, and 
Selim III (1789-1807) had a country pavi
lion or köşk known as Yıldız built here 
for his mother Mihrişah Valide Sultan. It 
is after this köşk that the park came to 
be named. 

Selim's successor Sultan Mahmud II 
(1808-1839), Sultan Abdülmecid (1839-
1861) and Sultan Abdülaziz (1861-1876) 
had new mansions and pavilions cons
tructed in the park, and in the late 19th 
century Sultan Abdülhamid (1876-1909) 
abandoned Dolmabahçe to make this 
complex his home. He greatly expanded 
the palace with many new buildings du
ring his reign. 

Yıldız Palace became the fourth seat 
of Ottoman government in İstanbul, af
ter Eski Saray (the Old Palace) which 
stood where İstanbul University is to
day, Topkapı Palace and Dolmabahçe 
Palace. 

The section of Yıldız Palace named 
Sale (after the Swiss chalet which it was 
designed to resemble) is one of the 
most interesting examples of 19th cen
tury Ottoman architecture. Set in its 
own walled garden, Sale consists of 
three adjoining sections built at diffe
rent dates. The original section dates 
from 1880, the second section designed 
by Sarkis Balyan from 1889, and the 
third section known as the Merasim 
Köşk (literally Ceremonial Pavilion) was 
designed by the Italian architect Rai-
mondo D'Aronco and completed in 
1898. Each of the additional wings was 
built for two separate state visits by the 
German emperor Wilhelm II, since ac
commodating state guests was one of 
the Sale's main functions. 

The building has two main storeys 
and a basement, and is built of both tim
ber and masonry. In keeping with traditi
onal Ottoman houses, the Sale consists 
of two separate sections which could be 
used as Harem and Selamlık when requi-

22 



Yıldız Sarayı-Şale. 
Yıldız Palace-Şale. 
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ûsffe Tören Salonu. 
above The Ceremonial Hall. 
altta Sedefli Salon kapılarından ayrıntı. 
Mow Detail of the cupboard doors inlaid with 
mother-of-pearl in the Banqueting Room. 

Zemini duvardan duvara yaklaşık 406 m2 

lik tek parça Hereke halısıyla kaplı, tavanı 
altın yaldız panolarla süslenmiş, duvarların
da büyük boy aynalar bulunan görkemli Tö
ren Salonu, sedef kakma kapılı süslemele
rinde belirgin biçimde doğu etkileri görülen 
Sedefli Salon, tavanlarındaki manzara re-
simleriyle ünlü Sarı Salon, çeşitli Avrupa ül
kelerinden gelen değerli döşeme eşyası , 
birbirinden zarif çini sobaları, vazoları, gör
kemli ve oymalı yatak takımlarıyla çok sayı
da salon ve oda, imparatorluğun son yılları
nın ince beğenisine tanıklık etmektedir. 

Şale Köşkü, Cumhuriyet döneminde, kısa 
bir süre için lüks bir kumarhane olarak işle
tilmiş, daha sonraysa eski işlevini sürdüre
rek aralarında iran Şahı Rıza Pehlevi, Suu
di Arabistan Kralı Faysal, Ürdün Kralı Hü
seyin, Endonezya Cumhurbaşkanı Sukar
no, Etopya Kralı Haile Selasiye, Fransa 
Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle gibi ad
ların da bulunduğu konuklara kapılarını aç
mıştır. 

G ü n ü m ü z d e Y ı ld ı z Şa le K ö ş k ü , 
TBMM'ne bağlı Milli Saraylar bünyesinde 
bir müze-saray olarak ziyaretçilere açık tu
tulmakta, bahçesindeyse ulusal ya da ulus
lararası boyutta resepsiyonlar düzenlen
mektedir. 

red. There are seven entrances, and the 
windows have wooden shutters. Three 
elegant staircases, one of marble and 
the other two of wood, connect the two 
main floors. 

The informal air of a country house is 
deceptive, as both the scale of the buil
ding and the opulence of the interior 
show. Behind the facade we find not a 
modest pavilion but a small palace, 
whose grandiose reception rooms are 
decorated with mural landscapes, geo
metric moulding, and painted designs in 
a mixture of baroque, rococo and Isla
mic style. 

Most imposing of all is the Ceremonial 
Hall, with its single piece Hereke carpet, 
custom made to fit the room and mea
suring 406 square metres, its gilded cof
fered ceiling and large pier mirrors. The 
Banqueting Room has a more oriental 
atmosphere with doors intricately inlaid 
with mother-of-pearl, while the focal po
int of the Yellow Room is the landsca
pes which adorn the ceiling. The valuab
le furnishings imported from various 
European countries, the elegant porce
lain stoves, magnificent vases, and 
splendidly carved bedroom suites bear 
witness to the sumptious tastes of the 
period. 

After the fall of the monarchy the Sale 
was for a time run as a high class casi
no, before being restored to its original 
function as a guest house for visiting 
heads of state and royalty. Among the 
famous names who have stayed here 
are Şah Rıza Pehlevi of Iran, King Faisal 
of Saudi Arabia, King Hüseyin of Jor
dan, President Sukarno of Indonesia, 
King Haile Selassie of Ethiopia, and Pre
sident De Gaulle of France. 

Today the Sale at Yıldız Palace is open 
to the public as a museum-palace, and 
private receptions are held in its gar
dens. 
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İHLAMUR KASIRLARI 
Beşiktaş, Yıldız ve Nişantaşı arasında ka
lan Ihlamur Vadisi'nin, 18. yüzyılda Tersa
ne Eminlerinden Hacı Hüseyin Ağa'ya ait 
olan ve bu yüzden Hacı Hüseyin Bağları 
adıyla tanınan bir mesire yeri olduğu bilin
mektedir. Sultan III. Ahmed Dönemi'nde 
Padişah'a ait bir "Has Bahçe'ye dönüştü
rülmesine karşılık 19. yüzyılın ikinci yarısı
na kadar Hacı Hüseyin Bağları olarak bili
nen bu alan, I. Abdülhamid (1774-1789) 
ve III. Selim (1789-1807) dönemlerinde de 
ilgi çekmiştir. 

Sultan Abdülmecid'in (1839-1861) Os
manlı tahtına geçmesiyle birlikte yeni ya
pılaşmalara gidilmiş, Beşiktaş'ta Dolma-
bahçe Sarayı, Küçüksu'da Küçüksu Kasrı 
ve Ihlamur Mesiresi'nin bulunduğu bu 
alanda da Ihlamur Kasırları'nın yapımına 
başlanmıştır. 

Sultan Abdülmecid Ihlamur Mesiresi'ne 
bugünkü kasırları yaptırmadan önce de 
sık sık gelir ve buradaki yalın ve küçük 
bağ evinde dinlenir; kimi konuklarını, bu 
arada ünlü Fransız ozanı Lamartine'i bura
da kabul ederek görüşürdü. 

Yüksek çevre duvarlarının sınırlandırdı
ğı 24.724m2 lik ağaçlıklı bir alan içindeki 
Nikogos Balyan'ın yaptığı bu iki yapı; ya
pıldıkları 1849-1855 yıllarından bu yana 
kimi zaman Nüzhetiye kimi zaman da Ihla
mur Kasırları adıyla anılagelmiştir. 

Törenler için düşünülen ve kullanılan 
Merasim Köşkü; ön cephesindeki dönemin 
beğenisini yansıtan Barok çizgiler taşıyan 
merdiveni, ilginç ve hareketli kabartmala
rıyla çarpıcı bir mimarlığa sahiptir, iç süs
lemelerinde; Osmanlı sanatında 19. yüz
yılda tercih edilen motifler ve kalem işleri 
kullanılmış, Avrupa'nın çeşitli üslupların
dan mobilyalar ve döşeme ögeleriyle be
lirli bir bütünlük sağlanmıştır. 

Padişahın maiyeti, kimi zaman da hare
mi tarafından kullanılan Maiyet Köşkü ise; 
Diğerine oranla daha küçük ve daha yalın
dır. 

Sultan Abdülmecid' in genç yaşta ölü
münden sonra, Sultan Abdülaziz de 
(1861-1876) ağabeyinin sevdiği bu yapıla
ra ve çevreye fazla önem vermemekle bir
likte ilgi göstermiş, meraklı olduğu horoz 
ve koç döğüşleriyle güreşlerin bazılarını 
bu bahçede yaptırmıştır. Sultan Mehmed 
Reşad'ın da (1909-1918) zaman zaman 
kullandığı yapıda, istanbul'u ziyaret eden 
Bulgar ve Sırp kralları ağırlanmıştır. 

Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra 1966 
yılında TBMM Milli Saraylar bünyesine ka-

IHLAMUR PAVILIONS 
Ihlamur Valley lying behind the district 
of Beşiktaş was a popular picnic place 
in the early 18th century, when the vi
neyards here belonged to Hacı Hüseyin 
Ağa, superintendent of the Naval Arse
nal. Although this attractive spot beca
me an imperial estate during the reign 
of Ahmed III (1703-1730), it continued 
to be known by this name until the mid-
19th century. Abdülhamid I (1774-1789) 
and his son Selim III (1789-1807) frequ
ently visited this park. 

Ihlamur Pavilions were part of the 
ambitious building programme initiated 
by Sultan Abdülmecid (1839-1860), inc
luding Dolmabahçe Palace at Beşiktaş 
and Küçüksu Pavilion on the Bospho-
rus. 

Before the royal lodges were cons
tructed here Abdülmecid used to visit 
this pleasant wooded valley frequently. 
There was nothing in the park but a 
tiny plain building and here Lamartine 
was received by Sultan Abdülmecid in 
the mid-19th century. In his account of 
the occasion the famous French poet 
could not disguise his disappointment 
at the humble setting in which he met 
the Ottoman sovereign. 

Lamartine would not have been di
sappointed by the two lodges which 
were built at Ihlamur shortly after
wards, however. Built by the architect 
Nikoğos Balyan between 1849 and 
1855, they have been variously called 
the Nüzhetiye and Ihlamur Pavilions. 

The most elaborate of the two, known 
as the Merasim Köşk, was reserved for 
the sultan's own use. A curving baro
que staircase frames the entrance and 
dense decoration swathes the facade. 
The interior decoration is typical of 
19th century Ottoman architecture, 
highly westernised but eclectic, in kee
ping with the furnishings and fittings in 
various European styles. 

The plainer and slightly smaller Mai-
yet Köşk was used by the sultan's en
tourage or family members who ac
companied him. 

Sultan Abdülaziz (1861-1876) was not 
as fond of Ihlamur as his elder brother, 
and seems to have come here only to 
watch cock and ram fights in the gar
den. Sultan Mehmed V Reşad (1909-
1918) came here occasionally, and it 
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Ihlamur Kasırları'nda çocuk sanatçıların yaptığı 
çalışmalardan örnekler. 
The examples of the children's drawings of 
the Ihlamur Pavilions. 

tılan Ihlamur Kasırları'nın Merasim Köşkü 
bir müze-saray olarak ziyarete açık tutul
makta, Maiyet Köşkü ve bahçenin bir bö
lümünde kafeterya hizmetleri yapılmakta 
ve bu bahçede, diğer saray ve kasırları
mızda olduğu gibi ulusal ya da uluslarara
sı resepsiyonlar verilebilmektedir. Öte 
yandan yine bahçede, yakın bir geçmişe 
dek lojman olarak kullanılan Cumhuriyet 
dönemi yapısı da, müze-sanat ilişkisini ku
ran yeni işleviyle özellikle çocukların, gü
zel sanatlardaki becerilerini geliştiren re
sim, heykel ve tiyatro çalışmalarını sürdür
dükleri mekânlar olarak değerlendirilmiştir. 

was at Ihlamur that he received the 
kings of Bulgaria and Serbia. 

The Ihlamur Pavilions were placed 
under the auspices of the National Pa
laces in 1966 as museum-palaces and 
are open to the public. There is a cafe in 
the Maiyet Köşk and part cf the garden, 
and as at the othsr palaces and pavili
ons private rec étions may be held he
re by arrangem rit. A newer building in 
the grounds which used to be accom
modation for employees is now used to 
hold courses in painting, sculpture and 
drama mainly for children. 
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KÜÇÜKSU KASRI 
Küçüksu Kasrı'nın bulunduğu Boğaziçi'nin 
bu şirin yöresinde, yerleşim tarihi Bizans 
dönemine dek inmektedir. Osmanlılar dö
neminde de ilgi çeken ve "Kandil Bahçesi" 
adıyla padişahın has bahçelerinden biri 
olarak kullanılan Küçüksu ve çevresini IV. 
Murad'ın (1623-1640) çok sevdiği ve bura
ya "Gümüş Selvi" adını verdiği bilinmekte
dir. 

17. yüzyıldan başlayarak çeşitli kaynak
larda "Bağçe-i Göksu" adıyla geçen yöre
de, özellikle 18. yüzyıldan başlayarak yo
ğun bir yapılaşma izlenmektedir. Sultan I. 
Mahmud Dönemi'nde (1730-1754) Divittar 
Mehmed Paşa, padişah için bu Hasbah-
çe'nin deniz kıyısına iki katlı ahşap bir sa
ray yaptırmış, bu yapı III. Selim (1789-
1807) ve II. Mahmud (1808-1839) dönem
lerinde de onarılarak kullanılmıştır. 

Sultan Abdülmec id Dönemi (1839-
1861), özellikle saray ve kasır mimarlığın
da batılı biçimlerin tercih edildiği yıllardır. 
Abdülmecid, Dolmabahçe ve Ihlamur ya
pılarında uygulattığı yenilikleri, Küçüksu 
Kasrı'nda da uygulatmış, eski ve ahşap 
yapıyı yıktırarak yerine bugünkü kasr ı , 
yaptırmıştır. 

1857 yılında hizmete giren yeni Küçük
su Kasrı'nın mimarı Nikoğos Balyan'dır. 
Bodrumuyla birlikte üç katlı olan kasır, 
15x27 m'lik bir alan üzerine yığma tekni
ğiyle ve kargir olarak yapılmıştır. Bodrum 
katı kiler, mutfak ve hizmetçilere ayrılmış, 
diğer katlarsa bir orta mekâna açılan dört 
oda biçiminde düzenlenmiştir. Bu özell i
ğiyle geleneksel Türk Evi plan tipini yansı
tan yapı, genellikle dinlenme ve av amaçlı 
olarak kullanılan bir "biniş kasrı" niteliğin
dedir. Devlete ait diğer saray yapılarının 
tersine yüksek duvarlarla değil, dört yönde 
kapısı olan ve döküm tekniğiyle yapılmış 
zarif demir parmaklıklarla çevrilidir. Abdü-
laziz Dönemi'nde (1861-1876) cephe süs
lemeleri elden geçirilen yapı, zaman za
man çeşitli onarımlar görerek günümüze 
ulaşmış, ancak bu arada eski saraydan 
kalan ve çeşitli işlevlerdeki ek yapılarını yi
tirmiştir. 

Kabartmalarla süslü ve hareketli deniz 
cephesinde, bu cepheye yaslanmış şadır-
vanlı küçük havuzunda, merdivenlerinde 
çeşitli batılı süsleme motifleri kullanılmış
tır. Oda ve salonlar değerli sanat eserle-

KÜÇÜKSU PAVILION 
This attractive part of the Bosphorus 
on the Asian shore is mentioned by 
Byzantine historians, and in Ottoman 
times became one of the imperial parks 
known as Kandil Bahçesi (Lantern Gar
den). Sultan Murad IV (1623-1640) was 
particularly fond of Küçüksu and gave 
it the name G ü m ü ş Selvi (Silver 
Cypress), and in several sources from 
the 17th century onwards the name 
Bağçe-i Göksu is used. 

During the reign of Mahmud I (1730-
1754) Divittar Mehmed Paşa built a two 
storey timber palace on the waterfront 
here which continued to be used by 
Selim III (1789-1807) and Mahmud II 
(1808-1839). 

During the reign of Mahmud's son 
Abdülmecid (1839-1861) the western 
influence on Turkish architecture reac
hed a peak, and the sultan had the ear
lier building demolished and the pre
sent stone pavilion or royal lodge 
constructed in the new style used for 
Dolmabahçe and Ihlamur. 

Küçüksu Pavilion was designed by 
Nikoğos Balyan and completed in 1857. 
The pavilion has a ground area of 15 x 
27 metres and consists of a basement 
and two main storeys, the basement 
containing a larder, kitchen and ser
vants' quarters. Both first and second 
floors have four corner rooms opening 
onto a central gallery, a plan which ref
lects that of the traditional Turkish ho
use. The pavilion was designed for 
short stays when the sultan took co
untry excursions or went hunting in the 
woodland here. Unlike other imperial 
buildings Küçüksu was not surrounded 
by high walls but by castiron railings 
with gates on all four sides. During the 
reign of Abdülmecid s younger brother 
Abdülaziz (1861-1876) more elaborate 
decoration was added to the facade. All 
the outbuildings which once belonged 
to the pavilion have since been demo
lished. 

The ornate seaward facade and do
uble flight of steps sweeping exube
rantly around the ornamental pool and 
fountain are decorated with diverse 
western motifs. This European exterior 
is echoed in the interior furnishing and 
decoration executed by Sechan, stage 
designer at Vienna Opera House. 

The ceilings are richly decorated with 
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usrteKüçüksu Kasrı. 
above Küçüksu Pavilion. 
altta Küçüksu Kasrı'nın deniz ve Küçüksu Deresi cephelerinden görünümü. 
be/owThe view of the Küçüksu Pavilion from the sea and the Küçüksu Stream. 
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Üst kata çıkan merdivenlerden ayrıntı. 
Detail of the stairs. 

riyle döşenmiş, bu iş için Viyana Operası 
dekoratörü Sechan görevlendirilmiştir. 

Alçı kabartma ve kalem işi süslemeli ta
vanları, bir şömine müzesini andıran birbi
rinden farklı renk ve biçimde, değerli ital
yan mermerleriyle yapılmış şömineleri, her 
bir odada ayrı süslemeli ve ince işçilikti 
parkeleri, çeşitli Avrupa üsluplarındaki mo
bilyaları, halı ve tablolarıyla eşsiz bir sanat 
müzesi niteliğindeki Küçüksu Kasrı, Cum
huriyet döneminde de bir süre devlet ko
nukevi olarak kullanılmış ve günümüzde 
bir müze-saray işlevi kazanmıştır. 

1994 yılında kapsamlı ve çağdaş bir 
restorasyon gören Küçüksu Kasrı, halkın 
ziyaretine açık tutulmakta, hemen yanıba-
şındaki iskelesi, çeşme meydanı ve özgün 
bahçesinin tarihsel ve eskiden olduğu gibi 
halkın eğlenip dinlenebildiği bir mesire 
kimliğine kavuşturma çalışmaları sürmek
tedir. Bu çalışmalar sona erdiğinde, yapı
nın bahçesi diğer saray, köşk ve kasırları
mızda olduğu gibi ulusal ya da uluslarara
sı nitelikteki resepsiyonlara ayrılacaktır. 

carton-pierre moulding and painted de
signs. There are so many fireplaces 
made of Italian marble of various colo
urs in diverse styles, that Kùçùksu is li
ke a museum of 19th century fireplace 
design. The elegant parquet floors ha
ve different patterns in each of the ro
oms, which are furnished with Europe
an style furniture, carpets and pain
tings. After the establishment of the 
Turkish Republic, Kùçùksu Pavilion 
was used as a state guest house for 
some years, but today is open to the 
public as a museum-palace. 

The pavilion was extensively resto
red in 1994 and the surrounding gar
den and parkland, nearby fountain and 
quay are now being transformed into a 
park where the public can enjoy pic
nics and excursions as in previous 
centuries. When this project is comple
ted, the garden of Kùçùksu Pavilion 
will be available for private receptions 
upon application. 
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MASLAK KASIRLARI 
Levent ve Ayazağa semtlerini birbirine 
bağlayan ana yolun sağında bulunan 
Maslak Kasırlan'nın yer aldığı çevrede ilk 
yapılaşmaların, Sultan II. Mamud Döne-
mi'nde (1808-1839) başladığı ve bu bölge
nin Sultan II. Abdülhamid'in veliahdlığı sı
rasında sultanlara ait bir av ve dinlenme 
yeri olarak kullanıldığı bilinmektedir. Bu 
yıllarda tarih sahnesine çıkan ve bölgeye 
özel bir konum kazandıran Maslak Kasır
lan'nın ne zaman ve kim tarafından yaptı
rıldıkları tam olarak saptanamamakla bir
likte, büyük bir bölümü Sultan Abdülaziz 
Dönemi'ne (1861-1876) tarihlenmektedir. 

170.000 m 2 lik orman arazisinin ortasın
da yeşilin tüm tonlarını barındıran bir koru
luğun içinde yer alan Maslak Kasır la
rımdan günümüze; Kasr-ı Hümâyûn, Ma-
beyn-i Hümâyûn ve L imonluğu, Çadır 
Köşk ve Paşalar Dairesi gelebilmiştir. Bo
ğaziçi'nin Karadeniz'e açıldığı noktayı çok 
iyi görebilen bir konumda, çevrelerindeki 
yeşil örtüyle bütünleşen bu yapılar, 19. 
yüzyıl sonları Osmanlı mimarlığı ve süsle
meciliğinin seçkin örneklerini oluşturmak
tadır. 

Sultan II. Abdülhamid'in çalışma ve ya
tak odalarının bulunduğu Kasr-ı Hümâyûn 
bu sultanın Osmanlı tahtına çağrılmasına 
tanık olmuştur ve bu yönüyle Osmanlı tari
hi açısından özel bir önem taşımaktadır. 

Günümüzde Kasr-ı Hümâyûn, eldeki 
belge, anı ve eski fotoğrafların ışığında 

THE MASLAK ROYAL LODGES 
The hilltop site of these royal lodges 
overlooking the Bosphorus is between 
the districts of Levent and Ayazağa on 
the European shore. Sultan Mahmud II 
(1808-1839) first had a pavilion cons
tructed here, and Abdülhamid II (1876-
1909) lived in the later pavilion as a yo
ung man. Exactly when the royal lod
ges were constructed and by whom is 
unknown, but most can be roughly da
ted to the reign of Abdülaziz (1861-
1876). 

Set in a wooded park with an area of 
170,000 square metres, the Maslak Ro
yal Lodges consist of the main Kasr-i 
Hümâyûn, the Mabeyn-i Hümâyûn with 
its adjoining Conservatory, the Çadır 
Köşk and Paşalar Dairesi. Comman
ding a magnificent view over the Bosp
horus strait and set amongst green wo
odland, the kasirs are outstanding 
examples of late 19th century Ottoman 
architecture. 

Sultan Abdülhamid II had his study 
and bedroom in the Kasr-ı Hümâyûn, 
and it was here that he was informed of 
his accession to the Ottoman throne. 

Today this building has been resto
red to its original state according to the 
evidence of contemporary documents, 
memoirs and photographs, and is now 
open to the public. The Mabeyn-i 



onarılarak bir müze-saray olarak geziye 
açılmış durumdadır. Mabeyn-i Hümâyûn 
ve ona bağlantılı Limonluk ile Çadır Köşk 
ve bahçesi de aynı biçimde ele alınarak 
onarılmış ve ziyaretçilerin oturup dinlene
bilecekleri birer kafeterya kimliğine kavuş
turulmuşlardır. Çevredeki geniş yeşil alan-
sa bir rekreasyon alanı olarak düzenlen
miş ve "Milli Egemenlik Koruluğu" adıyla 
istanbulluların ve tüm ziyaretçilerin hizme
tine sunma çalışmaları sürdürülmektedir. 

karşı sayfada Mabeyn-i Hümâyûn Köşkü. 
opposıte page Mabeyn-i Hümâyûn Köşk. 
üstte Mabeyn-i Hümâyûn limonluğu. 
aboveThe Greenhouse of Mabeyn-i Hümâyûn. 
ortada Limonluğa açılan Mabeyn-i Hümâyûn 
Kafeteryası. 
middie The Mabeyn-i Hümâyûn Cafeteria. 
sağda Maslak Kasırları'nda Çadır Köşk. 
right Çadır Köşk at the Maslak Royal Lodges. 

Hümâyûn, Conservatory and the small 
pavilion known as the Çadır Köşk have 
been similarly renovated and are now 
used as cafis. The extensive gardens 
have been landscaped and are now na-
ned the National Sovereignty Park. 
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YALOVA ATATÜRK KÖŞKLERJ 
Bir yerleşim merkezi olarak tarihi oldukça 
eskilere dayanan Yalova Termal, Osmanlı 
İmparatorluğu'nun son dönemlerinde de 
dikkatleri üzerinde toplayarak küçük oran
da yapılaşmalara ve onarımlara sahne ol
muştur. Tedavi edici doğal kaynakları ve 
yeşil çevresiyle Yalova ve Termal, Cum
huriyetimizin kurucusu Büyük Önder Ata
türk'ün de beğenisini kazanmıştır. Çeşitli 
nedenlerle geldiği Yalova'da kendisine 
Baltacı Çiftliği'ndeki köşk tahsis edilmiş, 
daha sonra Millet Çiftliği'ndeki köşk yaptı
rılmıştır. 

YALOVAATATURK MANSIONS 
Yalova Spa south of the Marmara Sea 
has a history dating back many centu
ries, but in late Ottoman times the spa 
enjoyed a revival of popularity, and fa
cilities were built here for those see
king cures in the hot springs. Founder 
of the Turkish Republic, Kemal Ataturk, 
often stayed here to bathe in the thera
peutic springs and enjoy the beautiful 
setting in a lush wooded valley. Before 
the mansion was built at Millet Farm he 
used to stay in a country house at Bal-
taci Farm. 

Yerini, Atatürk ve arkadaşlarının seçtiği 
Atatürk Köşkleri grubu içinde yer alan Ata
türk Köşkü ise; çok kısa bir süre içinde ta
mamlanışı ve bir "Atatürk Evi" niteliği taşı
masıyla tanınmaktadır. 

Cumhuriyet Dönemi mimarlığımızın er
ken örneklerinden biri olan yapı, 1929 yı
lında yapılmış ve döneminde kullanılan 
eşyasıyla birlikte günümüze gelmişt ir . 
Köşk'ün bahçesi, Atatürk'ün yurttaşları ile 
sohbet ettiği bir yer olarak ünlenmiştir. 

Yalova Atatürk Köşkleri; Atatürk Evi, Ya
verler Köşkü ile Genel Sekreterlik Binası 
ve mutfağından oluşmaktadır . Atatürk 
Evi'nin hemen yakınındaki iki binadan ah
şap olanı, Sultan II. Abdülhamid Döne-
mi'nde (1876-1909) bir dinlenme köşkü 

Dating from 1929, six years after the 
establishment of the Turkish Republic, 
Atatürk Mansion still has its original 
furnishings. In this informal country 
setting Atatürk found the time to con
verse with the local people. 

In addition to the main house there is 
the Yaverler Köşk used by his aides-
de-camp and a secretariat building. Ya
verler Köşk is a wooden building cons
tructed during the reign of Abdülhamid 
II (1876-1909) as a country lodge. The 
office building was constructed at the 
same time as Atatürk Mansion. 

This country house has been resto
red and is now open to the public. It is 
right by the spa itself, which attracts 
hundreds of visitors every day throug
hout the year. The lovely scenery and 
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olarak yapı lmış ve Cumhuriyet Döne-
mi'nde Yaverler Köşkü olarak kullanılmış
tır. Diğer yapıysa, Cumhuriyet'in ilk yılla
rında yapılmış olan Genel Sekreterlik Bi-
nası'dır. 

karşı şayiada Yalova Atatürk Köşkü girişi. 
opposite page The entrance of the Yalova 
Atatürk Mansion. 
üstte Yaverlik Köşkü'nün balkonlu cephesi. 
above The balconied facade of Yaverlik Köşk. 

Gerekli bakım ve onarımı yapılarak hal
kın ziyaretine açık tutulan Yalova Atatürk 
Köşkü'nün sahip olduğu tarihsel ve çevre
sel değerler onu özellikli bir yapı konumu
na sokmaktadır, istanbul'un hemen yanı-
başında bulunan bu yeşil alan, gelecekte 
kent halkının rahat bir nefes alabileceği ve 
geçmiş dönemin mirasını özgün ortamı 
içinde görme fırsatı bulabileceği bir yer 
olarak daha da önem kazanacaktır. Eski 
mutfağın yerine bugün iki katlı TBMM Din
lenme Tesisi yapılmakta, bahçe ve çevre-
sindeyse kafeterya hizmeti verilmektedir. 

hot springs of Yalova are just a couple 
of hours away from Istanbul. Ataturk 
Mansion is of particular interest as an 
example of early 20th century Turkish 
architecture in its original setting. The 
former kitchen building has now been 
demolished and a guest house for par
liamentarians is being constructed in 
its place. The mansion garden is used 
as a cafe during the summer months. 
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FLORYA ATATÜRK DENIZ 
KÖŞKÜ 
Marmara Denizi kıyısında, Yeşilköy ile Kü-
çükçekmece arasında bir yerleşim bölgesi 
olan Florya'nın 19. yüzyılda sönük bir avcı 
uğrağı konumunda olduğu bilinmektedir. 
Atatürk'ün buraya olan ilgisiyle önem ka
zanan Florya giderek yazlık bir dinlenme 
merkezine dönüşmüştür. 

Atatürk için istanbul Belediyesi tarafın
dan 1935 yılında mimar Seyfi Arkan'a pro
jelendirilen köşk, yazlık bir konut olarak 
yapılmış ve aynı yıl 14 Ağustos tarihinde 
kullanıma açılmıştır. 

Ulu Önder, 1936 yılının Haziran ve 
Temmuz aylarında uzunca bir süre burada 
yaşamış, siyasal ve bilimsel toplantılar için 
köşkü özellikle kullanmış, aralarında ingi
liz Kralı Vili. Edward ve Madam Simp-
son'un da bulunduğu kimi önemli konukla
rı burada ağırlamıştır. 

Köşk, Atatürk tarafından son olarak 28 
Mayıs 1938 günü kullanılmış, kendisinin 
ölümünden sonra bu yapılar Türkiye Cum
huriyeti Cumhurbaşkanı olarak Sayın İs
met İnönü, Sayın Celal Bayar, Sayın Ce
mal Gürsel, Sayın Cevdet Sunay, Sayın 
Fahri Korutürk ve Sayın Kenan Evren ta
rafından kullanılmıştır. 

16 Eylül 1988 tarihinde Cumhurbaşkan-
lığı'mızca TBMM'ne bağlı Milli Saraylar 
Daire Başkanlığı'na devredilen bu yapılar 
topluluğu, restorasyona alınarak Atatürk 
Müzesi haline getirilmiş ve içinde "Atatürk 
İstanbul'da" konulu sürekli bir fotoğraf ser
gisi oluşturulmuştur. Öte yandan köşkün 
bir bölümünde de Atatürk ile ilgili çeşitli 

FLORYA ATATÜRK MARINE 
MANSION 
Florya on the Marmara coast west of İs
tanbul between Yeşilköy and Küçük-
çekmece used to be a quiet country 
area frequented only by hunters in the 
19th century. However, when Atatürk 
began to spend holidays here in the 
early 20th century, Florya quickly beca
me a popular seaside resort. 

The mansion constructed here for 
Atatürk by İstanbul Municipality in 1935 
was designed by Seyfi Arkan. 

In 1936 Atatürk spent the months of 
June and July here. As well as numero
us meetings with politicians and scho
lars, he received many guests, the 
most celebrated of whom was King Ed
ward VIII of England and his future wife 
Mrs. Simpson. 

Atatürk stayed here for the last time 
in May 1938, five months before his de
ath. The mansion was used as a seasi
de retreat by subsequent Turkish presi
dents, including İsmet İnönü, Celal Ba
yar, Cevdet Sunay, Fahri Korutürk and 
Kenan Evren. 

The mansion and its other buildings 
were placed under the auspices of the 
Department of National Palaces on 16 
September 1988. They were restored, 
and converted into the Atatürk Muse
um, containing a permanent exhibition 
of photographs entitled "Atatürk in İs
tanbul". There is a collection of books 
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yayınlar tanıtılmakta ve satılmaktadır. Ya
verlik ve Genel Sekreterlik binaları onarı
larak TBMM sosyal tesisleri haline getiril
miş, bu binaların arasında kalan boşluğa 
kafeterya ve restoran hizmeti veren bir ya
pı eklenmiş, yine bahçe; kafeterya hizmet
leri verilecek bir konuma getirilmiştir. 

karşı sayfada Florya Atatürk Deniz Köşkü. 
opposrtepageThe Florya Atatürk Marine 
Mansion. 
üstte Deniz Köşkü'nde Atatürk'ün Çalışma Odası. 
above Atatürk's Study Room in the Florya 
Atatürk Marine Mansion. 
ortada Florya Atatürk Deniz Köşkü Sosyal 
Tesisleri'nden kafeterya. 
mıddie The Cafeteria of the Florya Atatürk 
Marine Mansion. 
sağda Sosyal Tesislerden kafeterya. 
rightThe Cafeteria. 

about Atatürk, some of which are on 
sale. The other buildings have been re
paired and now house a club for mem
bers of parliament. A new building bet
ween these houses a restaurant and 
cafe, and there is an outdoor cafe in 
the garden during the summer months. 
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FİLİZİ KÖŞK 
II. Abdülhamid'in (1876-1909) Başkâtib'i 
olarak Yıldız Sarayı'nda görev yapan Tah
sin Paşa'ya ait olan yapı, 19. yüzyılda sa
ray ileri gelenlerinin yazlık olarak kullan
dıkları bir yöre olan Göztepe'dedir. 

19. yüzyılın son çeyreğine ait olan Filizi 
Köşk, genel olarak dönemin beğenisi olan 
Art-Nouveau özellikler taşımasına karşılık, 
bir kaç kez el değiştirdiğinden dolayı kimi 
yerlerde bu özelliğini yitirmiştir. 

Üç katlı ve orta sofaya açılan yan oda
lardan oluşan planıyla geleneksel Türk Evi 
Planı'na sahip olan yapı , restore edilmiş 
ve Türk Padementeder Bidiği sosyal tesisi 
olarak hizmete girmiştir. 

YlLDIZ PORSELEN FABRİKASI 
Geleneksel Türk çini sanatının son temsil
cisi olan Yıldız Porselen Fabrikası, Avrupa 
devletlerinin porselen sanayii karşısında 
gerileyen Osmanlı çini sanatına yeni bir 
yön ve hız vermek amacıyla kurulmuştur. 
Bu amaçla ve devlet eliyle 1894 yılında 
Yıldız Sarayı bahçesinde kurulan bu fabri
ka; o yıllarda Yıldız Fabrika-i Hümâyûnu 
olarak anılıyor ve ürünleri padişahın sa
ray, köşk ve kas la r ındak i eşyalar arasın
da özel bir yer alıyordu. 

Batı sanatı ile Anadolu sanatı arasında
ki çok yönlü senteze katkıları açısından 
önemli bir rol oynayan bu fabrika, Cumhu
riyet Dönemi'nde de üretimini sürdürmüş 
ve geleneksel Türk çini sanatınının dünya
ca tanınmasını sağlayan örnekler üretmiş
tir. 

Günümüzde Müze-Fabrika olarak ben
zerleri arasında özel bir konumu olan Yıl
dız Porselen Fabrikası, bir yandan günü
müz insanının beğenisine yönelik örnekler 

RÜZi MANSION 
This mansion belonged to Tahsin Pasa 
who served Abdul ham id II (1876-1909) 
as chief secretary at Yildiz Palace, ft is 
situated in Goztepe on the Asian side 
of istanbul, where many of the palace 
functionaries had summer residences. 

Dating from the last quarter of the 
19th century, Filizi Mansion still bears 
traces of the Art Nouveau style which 
had such a profound influence on the 
architecture of this period. However, 
many of the original features have di
sappeared in alterations by successive 
owners over the intervening years. 

The three storey house has a typical 
Turkish house plan of rooms opening 
off a central sofa, ft has now been res
tored and is a club for the Association 
of Turkish Parliamentarians. 

solda Filizi Köşk. 
left Filizi Mansion. 
karşı şayiada üstte Yıldız Porselen Fabrikası. 
opposite page above Yıldız Porcelain Factory. 

YlLDIZ PORCELAIN FACTORY 
Yıldız Porcelain Factory was establis
hed under the patronage of Sultan Ab-
dülhamid II in the grounds of Yıldız Pa
lace in 1894. The intention was to res
cue traditional Turkish porcelain from 
decline due to competition from the 
porcelain industries of Europe. Known 
as the Yıldız Fabrika-i Hümâyûn, its 
outstanding early products were com
missioned for the royal palaces and 
köşks. 

This factory made a key contribution 
to the synthesis between European 
and Turkish art. Production here has 
continued uninterrupted, and its high 
quality products have helped to preser
ve the art of Turkish porcelain and ac
quaint people all over the world with its 
traditional designs. 

Today the Yıldız Porcelain Factory is 
a museum-factory which produces 
both Kerns in modern designs and rep-
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HEREKE IPEKLI DOKUMA VE 
HALı FABRIKASı 
1843 yılında Hereke Fabrika-i Hümâyûnu 
adıyla Hereke'de kurulan fabrika, Osmanlı 
imparatorluğu'nun o tarihe kadar halı ve 
ipekli dokuma alanında kurduğu en kap
samlı fabrikasıdır. 

1800'lü yıllarda başlatılan Türk sanayii
nin geliştiri lmesi çalışmaları kapsamında 
açılan bu fabrika, kuruluşundan başlaya
rak sürekli yenilik ve değişiklikler yaşamış
tır. Fabrika, o yılların öncü teknolojisini 
kullanmakta ve Osmanlı devleti adına milli 
dokumacılık ürünlerinin geliştir i lmesi ve 
çağdaş laş t ı rmasına öncülük etmekteydi. 
Öyleki, Hereke Fabrikasının en üst kalite
deki ürünleri; Osmanlı sanayii'nin bir vitrini 
nitel iğindeki başta Dolmabahçe olmak 
üzere padişaha ait saray, köşk ve kasırlar
da yer alıyordu. Öte yandan bu konuda 
kolaylık sağlaması için Dolmabahçe Sara
yı yapı l ı rken, "Hereke Dokumahanesi" 
adıyla sarayın bünyesinde bir de atelye 
kurulmuştu. 

Cumhuriyet Dönemi'nde de çalışmasını 
sürdüren Hereke ipekli Dokuma Ve Halı 
Fabrikası; günümüzde bir Müze-Fabrika 
olarak üretimini sürdürmekte ve konumuy
la benzerleri arasında özel bir yer tutmak
tadır. 

HEREKE SILK FABRIC AND 
CARPET FACTORY 
Hereke Fabrika-i Hümâyûn was estab
lished at Hereke east of İstanbul in 
1843. At the time it was the largest 
such manufactory for silk fabric and 
carpets in the Ottoman Empire. 

Efforts to develop Turkish industry 
along western lines commenced in the 
early 19th century, and the Hereke Silk 
Fabric underwent a series of changes 
and improvements which kept it at the 
forefront of technology in its field. Fab
rics and carpets were woven here for 
Dolmabahçe and all the other imperial 
residences, which served as display 
cases for the finest of the factory's pro
ducts. While Dolmabahçe Palace was 
under construction a weaving mill 
known as the Hereke Dökümhanesi 
was set up in the grounds to produce 
the items required for furnishing the 
new palace in situ. 

Today the Hereke factory continues 
in operation as a museum-factory, an 
exceptional example of this genre of 
institution. 

Hereke Fabrikası yanındaki Hereke Köşkü. 
The Hereke Köşk near the Hereke Factory. 
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MİLLİ SARAYLAR DAİRE BAŞKANLIĞINA BAĞLI BİRİMLER 
UNITS UNDER THE AUSPICES OF THE DEPARTMENT OF NATIONAL PALACES 

DOLMABAHÇE SARAYI - DOLMABAHÇE PALACE 
Dolmabahçe Cad., Beşiktaş 80680 

BEYLERBEYİ SARAYI - BEYLERBEYİ PALACE 
Beylerbeyi, 81210 

Santral 
0212 258 55 44(5 HAT) 
02122273441 (5 HAT) 

Santral 
0216 321 93 20-21 
0216 321 95 51 

' YILDIZ SARAYI/ŞALE - YILDIZ PALACE/ŞALE 
Yıldız, Beşiktaş 80700 

Santral 
0212 259 89 77 
0212 258 19 63 

' KÜÇÜKSU KASRI - KÜÇÜKSU PAVILION 
Anadolu Hisarı, 81220 

' IHLAMUR KASIRLARI - IHLAMUR PAVILIONS 
Ihlamur Yolu, Beşiktaş 80690 

0216 332 33 03 

Santral 
0212 259 50 86 
0212 258 89 03 

' MASLAK KASIRLARI - THE MASLAK ROYAL LODGES 
Maslak, Levent 80670 

' AYNALIKAVAK KASRI - AYNALIKAVAK PAVILION 
Aynalıkavak Cad., Hasköy 80320 

' YALOVA ATATÜRK KÖŞKLERİ 
YALOVA ATATÜRK MANSIONS 
Termal, Yalova 81890 

* FLORYA ATATÜRK DENİZ KÖŞKÜ 
FLORYA ATATÜRK MARİNE MANSİON 
Florya, 34810 

FİLİZİ KÖŞK - FİLİZİ MANSİON 
Mustafa Mazhar Bey Cad., Trafik Şb. Md. yanı 
Selamiçeşme, Göztepe 81041 

YILDIZ PORSELEN FABRİKASI 
YILDIZ PORCELAIN FACTORY 
Yıldız Parkı içi, Beşiktaş 80840 

0212 276 10 22 

0212 250 40 94 

0216 835 70 28 
0216 835 70 21 

0212 579 06 20 

0216 386 6044 
0216 386 44 75 

0212 260 23 70 (4 HAT) 

HEREKE İPEKLİ DOKUMA VE HALI FABRİKASI 0262 511 21 57 
HEREKE SİLK FABRIC AND CARPET FACTORY 0262 511 25 40 
Hereke-İzmit 41800 0262 511 24 57 

TBMM KONUKEVİ - TBMM GUEST HOUSE 0212 259 72 42 
Yıldız, Beşiktaş 80700 

TBMM MİLLİ SARAYLAR MİSAFİRHANESİ 0212 259 31 07 
TBMM NATIONAL PALACES GUEST HOUSE 
Abbasağa Mah., Uzuncaova Cad., 
TBMM Milli Saraylar Lojmanları, Beşiktaş 80690 

* Pazartesi ve Perşembe günleri dışında hergün (Kış/01.10-28.02) 09.00-15.00, (Yaz/01.03-30.09) 
09.00-16.00 saatleri arasında geziye açıktır. 
Open to the general public daily except for Mondays and Thursdays between 09.00-15.00 in 
winter (01.10-28.02) and 09.00-16.00 in summer (01.03-30.09). 






