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X I X . Y Ü Z Y I L D A N E D E N B A T I T A R Z I S A R A Y ? 

Mustafa Cezar* 

Osmanlılar'ın İstanbul'daki ilk sarayı: Bayezid Camii ile Süleymaniye Camii arasında Eski Saray. 16. yüzyıl. National Bibliothek Vienna Codex 8626 

yüzyılda bir hayli saray binası inşa 
edilmiştir. Batı üsluplarından az ya 
da çok etkiler taşıyan bu yapılar, ge
leneksel yaşam biçimimiz olan sedir-

• minder düzenine göre değil de, çağ
daş yaşamın gereği sayılan masa-sandalye düzeni
ne göre yapılmışlardır. Masa-sandalye düzeni, b i 
lindiği gibi, şimdiye değin genellikle "Batılılaşma" 
şeklinde nitelenmiş olan, ancak aslında çağa ayak 
uydurma çabasından başka birşey olmayan, mo
dernleşme hareketinde örnek alınan Batının ya
şam düzeni id i . 

19. yüzyıl saraylarının eskilerden farklılığı, 
bunların sadece Batı tarzı yapılar olmalarıyla kal
mayıp plan bütünlüğüne sahip saraylar olmasıdır. 
Diğer bir özellikleri de, az ya da çok oranda dışta 
süslemeler içermeleridir. Bu yapılarda gösterişlilik 
ve görkem ana temayı oluşturur. Büyük ya da kü
çük hemen her saray yapısının tasarımında göste
rişlilik ve görkem konusu, mimarı, yapının üslup 
sorunu ve kullanış amacı kadar meşgul etmiş, sa
natçı bunları bütün halinde çözüme ulaştırmak is
temiştir. 

Türkiye'de saray yapılarında yeniliğe yönelik 
değişim olgusu, Topkapı Sarayı binalarında ilâve 

çalışmalarda bulunma şeklinde başlar. Bu başlan
gıç Topkapı Sarayı yapılarının bazılarında Batı 
kaynaklı süslemelere yer verme, biraz da mobilya
da değişikliğe gitme şeklinde bir yol izler. Bu vesi
leyle hatırlamak gerekir k i , Türkiye'de dış kaynak
lı ve mevcutlardan farklı estetik zevklere ve yeni 
teknolojilere yöneliş, öncelikle sanatta, daha sonra 
da zamanla toplum yaşamında Batıya açılış mo
dernleşme hareketinin ifadesi şeklinde bir gelişim 
yolu izlemiştir. 

Türk mimar ve süslemecileri Avrupa'nın roko
ko ve barokunu 18. yüzyılda tanımaya ve çok geç
meden de onu sevmeye başlamışlardır. N i t ek im 
XVII I . yüzyılın ortalarından itibaren cami, çeşme, 
sebil ve sair yapılar barok çizgiler, rokoko süsle
meler içererek doğar hale gelir. Topkapı Sarayı'nın 
bazı yapıları da bundan yeteri ölçüde nasibini alır. 
I I I . Osman Dairesi, Valide Sultan Odası, I I I . Selim 
Dairesi, Dördüncü Avlu 'dak i köşklerden 1752'de 
onarım gören Sofa Köşkü (Kara Mustafa Paşa Köş
kü) rokoko ve baroktan nasiplenen en önemli bö
lümlerdi. 

Barokun, süslemeler ile mimari form ve çizgi
ler yoluyla sonsuzluk hissi uyandırma, coşku ya
ratma, hayale yer verme gibi temel kuralları, Os-

8 
M I L L I S A R A Y L A R 



Osmanlıların İstanbul'daki ikinci sarayı: Topkapı Sarayı 

manii mimarisinde Batıdaki örneklere uygun bi
çimde yer alamadı. Mimar i form ve çizgilerde, bu 
husus, ancak klasik üsluptaki düz çizgilerin yu-
muşayıp bir miktar eğri çizgiye dönüşmesi, korniş 
ve plastırlarda taşkınlıklara yer verilmesi, yükselti 
formunda dikine gelişmenin daha belirgin hale ge
tirilmesi şeklinde bir uygulamaya sahne olmuştur. 

Rokoko ve barokun arkasından 19. yüzyılın ba
şında Türkiye'ye gelen ampir üslup estetik değer
lerde değişiklikler yapmaktayken, onlardan daha 
önemli bir değişiklik de, devlet düzeni ve toplum
sal yaşama getirilen ya da getirilmek istenen deği
şikliğe bağlı olarak binaların genel tasarımında 
meydana gelen değişiklikti. Bilindiği gibi Osman
lı'nın klasik sarayı olan Topkapı Sarayı'nda örtü 
sistemi büyük çoğunlukla kubbe, biraz da tonoz
dur. Kırma çatı alanı hayl i az yer tutar. Topka-
pı'nın diğer önemli özellikleri, buranın bir pavyon
lar topluluğu özelliği taşıması, çoğunlukla tek katlı 
yapılardan meydana gelmesi, Osmanlı klasik üslu
bunun temel kuralı olan dışta sadeliğin burada 
tam anlamıyla geçerliliğini korumasıdır. 

Klasik Osmanlı mimarisinde kubbenin temel 
örtüyü meydana getirmesi görüşü, ahşap, yarı ah
şap binalarda bile bir ölçüde geçerli olmuştur. N i 

tekim, bugün mevcut olmayan eski köşk ve saray 
yapılarının bazı bölümlerinde kubbe uygulaması
na yer verildiğini eski gravürlerden öğreniyoruz. 
Örneğin, Topkapı Sarayı'nın Sarayburnu bölü
münde sıralanan eski yapılardan Yalı Köşkü, İncili 
Köşk, Sepetçiler Köşkünün bazı yerlerinde, Ha
liç'teki Aynalıkavak Sarayı ile Kavak Sarayı diye 
anılan Üsküdar Sarayının bazı binalarında kubbe 
ile örtülmüş bölümler vardı. Daha çok Beşiktaş Sa
rayı şeklinde tanınan eski Dolmabahçe Sarayının 
en önemli yapılarından Çinili Köşk de kubbeler 
içeren bir yapı id i . 

18. yüzyılın sonlarından itibaren sivil yapılarda 
kubbe uygulamasına artık pek yer verilmez oldu. 
Bu dönemde gözlenen en önemli değişiklik, büyük 
boyutlu kamu binaları yapımının başlamasıdır. Bu 
olay, Osmanlı kamu binaları inşaatında, ihtilâl sa
yılacak derecede önemli bir değişim hareketidir. 
Sözkonusu kamu binaları kışla ve okullardan olu
şur. Bunlar, gerçekleştirilmeye çalışılan reform ha
reketlerine bağlı inşaatlardır. Sivil , daha açıkçası 
dinsel olmayan kamusal yapılarda başı Cezayirli 
Hasan Paşa'nın 1784'de yaptırdığı Kalyoncu Kışla
sı çeker. Bunu I I I . Selimin yaptırdığı Selimiye, Le-
vend Çiftliği, Beyoğlu Kışlaları ile Kumbarahane 
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Topkapı Sarayı hareminde I. Abdülhamid Odası'nda çeşme ve II. Osman Köşkü. 

ve Mühendishane Kışlaları takip eder. Daha sonra 
bunlara I I . Mahmud'un yaptırdığı kışla ve okullar 
eklenecektir. Kışlalar, Batı'dan edinilen bilgilere 
göre modern eğitimle yetiştirilen düzenli ordu bir
liklerinin modern eğitimlerine uygun biçimde ya
pılmışlardır. Yeni okullar da modern eğitim-öğreti-
min gereklerine uygun yapılardır. Bunlar, medre
selerdeki gibi küçük küçük odacıklarla tek bir ders
haneden meydana gelen yapılar olmadığı gibi bağ
daş kurarak oturulup rahlelerde ders görmeye göre 
değil, sıralara oturup kara tahta başında ders gör
me usullerine uygun biçimde yapılmış binalardı. 

I I I . Selim döneminde yeni yapılan ve önemli öl
çüde tamir gören saray yapılarında gelecekteki du
rumun habercisi sayılacak değişiklik olguları göz
lenir. Osmanlı mimarisinde Lale Devr inde başla
yan üslupsal değişim eğilimi, 18. yüzyıl ortaların
da rokoko ve barokun Türkiye'ye girmesiyle din
sel ve dinsel-kültürel binalarda daha belirgin hale 
gelir. I I I . Selim döneminde ise, bazı sivil yapılara 
Avrupalı sanatçıların elinin değmesinin sonuçları 
görülmeye başlar. Türkiye'de sivi l inşaat alanına 
giren i lk yabancı mimar olan Melling'in I I I . Selim 
zamanında, Hatice Sultanın Ortaköy Defterdar-
burnu'ndaki sarayına eklediği (Ağalar) ya da (Ba
şağa) dairesi ile Beşiktaş Sarayı'na yeniden yaptığı 
Valide Sultan Dairesi, daha ziyade süslemeler ile 
bazı mimari formlar konusunda Türk saray yapıla
rına Batı mimarisinden nefes getirmiştir. Kuşku
suz, Batıdan gelen bu nefesin değerli olup olmadı
ğı her zaman tartışılacaktır. Melling'in getirdiği ye
nilikler Başağa Dairesi binasında çok daha iy i se
çilmektedir. Barok üsluplu çeşme, meydan çeşme
si, sebil, türbe gibi küçük boyutlu yapılarda başla
mış olan dışta süsleme uygulaması bu binada da 
gözlenir. Bu binadaki sütun ve plastır başlıkları 
Batı özellikli olduğu g ib i , dış süslemelerde yer 

alan girland motifi de bilindiği gibi Batı mimarisi
ne özgüdür. Gösterişli parmaklık sırası şeklindeki 
çatı terası korkuluğu ve bunların üzerinde yükse
len oval toplardan oluşan süs formları ise neredey
se küçük boyda Dolmabahçe Sarayı Muayede Sa
lonu çatısındaki süslülük ve görkemi hatırlatır gi
bidir. Dolmabahçe'de rıhtım kenarında nasıl süslü 
bir parmaklık düzeni varsa, bu yapının önünde de 
bir parmaklık vardır. Ancak Dolmabahçe'deki ma
denden, Hatice Sultan Sarayına eklenen yapıdaki 
ise mermerdendir. 

I I I . Selim döneminde Melling'e yaptırılan bina
larla, Türk sarayına, Batı mimarisinin bazı formları 
girerek bu örneklerle, özellikle süsleme düzeninde 
bir takım değişiklikler gerçekleşmekteyken, Türk 
sarayı bu dönemden itibaren tepe penceresine ve
da etmekte ve böylece bir başka değişiklik daha 
gerçekleşmekteydi. Tepe penceresi şeklinde adlan
dırılan üstte daha kısa boylu ikinci bir pencere d i 
zisi geleneği, 19. yüzyılın ortalarından itibaren hal
kın yaptığı konut binalarında da uygulamadan 
kaldırılacaktır. 

Sarayda tepe penceresinin uygulamasına son 
olarak Aynalıkavak Sarayı'nda yer verildiği anlaşı
lıyor. Büyük ihtimalle burada yapılan şey, eski ya
pının ihyası şeklinde bir çalışma olduğundan tepe 
penceresi yapılmıştı. I I I . Selim zamanında Aynalı-
kavak'tan başka Beşiktaş Sarayı, Sadabad Kasrı, 
Göksu Kasrında yapım faaliyeti olmuştu. Melling, 
Beşiktaş Sarayı'nda yaptığı Valide Sultan Daire-
si'nde de tepe penceresi uygulamıştı. Aynı dönem
de inşa edilen ve saray sayılacak kadar büyük bir 
bina olan Sadabad Kasrı'nda da tepe penceresi 
yoktu . Ancak, asıl pencere diz is inin üstleri tepe 
penceresini hatırlatır biçimde dekorlanmıştır. 

Kısacası, saray yapılarında Batı formlarına yer 
verme, yerli bazı gelenekleri terketme hareketi I I I . 
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Melling'in gravüründe Beşiktaş Sahil Saray-ı Hümâyunu, önde kubbeli Çinili Köşk. (altta) II. Mahmul Tasvir-i Hümâyun nişanı. 

bileceklerini bile bir ihtimal halinde düşünüyoruz. 
Bu vesileyle belirtmek gerekir k i , bunların yaşa
dıkları dönem, çok az sayıda kimseye nasip olsa 
da Osmanlı insanı için artık, resmî görev ya da 
özel imkânlarla Avrupa'yı gidip görme konusunda 
kapıların aralanmış olduğu bir dönemdi. Kendisi 
için bir ihtimal şeklinde düşündüğümüz şeyi Ga-
rabed Balyan oğulları için gerçeğe dönüştür
müş ve oğullarını mimarlık öğrenimi 
için Fransa'ya göndermişti. 

Batı etkili sivil ve dinsel yapı
lar inşası hareket i daha önce 
başlamakla beraber, Batı sa
rayları benzeri b i r tasarım 
ürünü saray yapısının orta
ya konması 1830'lu yıllarda 
geçekleşir. Osmanlı padi
şahlarının Batı hükümdar-
larınınkine benzer saray
larda o t u r m a arzularını 
karşılamak üzere yapılmış 
i lk oturma sarayı eski Çıra-
ğan Sarayı'dır. Eski sistemin 
eli silahlı taraftarları duru
mundaki Yeniçerileri kaldır
dıktan sonra askerl ikte mo
dern ordu düzenini, yönetimde 
Divân-ı Hümâyun sistemi yerine 
Batı devletlerindeki gibi kabine sis
temini getiren, Harbiye ve Tıbbiye gibi 
yüksek dereceli modern oku l la r açtıran, 
yağlıboya resmini yaptırıp devlet dairesine astıran, 
Avrupa kıyafeti olan ceket pantolonu giydiren, ba
şa kavuk yerine fes geçirten yenilikçi bir padişaha 
yapılacak saray, elbette Batı tarzı bir saray olacak
tı. Abdülhalim Bey, Çırağan Sarayında işte bu do
ğal gereği yerine getiriyordu. Garabed Balyan ise, 
1839 Tanzimat Fermanı ile devlete batılı bir şekil 
verme bakımından I I . Mahmud'dan daha ileri bir 

adım atan Abdülmecid'in, Batı dünyasına bakış 
açısına uygun bir saray yapma noktasından hare
ketle, Çırağan'dan daha ilerde Batı özellikli bir sa
ray halinde Dolmabahçe Sarayını inşa ediyordu. 

Saray yapıları konusuna hükümdarlık anlayışı 
açısından da eğilmek gerekir. Zira, hükümdarlık 
anlayışında tarih boyunca değişmeler olduğu gibi 

birbirinden etkilenmeler de olmuştur. 
Türk dev le t le r in in hükümdarları, 
hükümdarlığın büyüklük, gösteriş 

ve görkemini askerî bakımdan 
güçlülükte ve fazla mik t a rda 

toprak parçasına hükmetmek
te bulmaktaydı. Fani olan in
san, yaşamı boyunca dünya 
zevk le r in i değil ah i re t in i 
mamur etmeyi amaçlama
lıydı. İslâm hükümdarının, 
ülkesini adaletle yönetme
si kadar, fazla ölçüde top
rağa sahip o la rak İs lâm 
ümmetinin miktarını arttır
ması , cami ve mesc i t le r 

yaptırması, onun u lv i göre
v i olduğu kadar şan ve şere

fini de yükseltecek şeylerdi. 
Basite indirgeyerek açıkla

maya çalıştığımız bu ana görüş 
nedeniyle, Osmanlı padişahları güç

lü dönemlerinde, görkemli saraylarda 
oturmayı dünya zevklerine bağlanma şek

linde görmüşlerdir. Onun için muhteşem saraylar 
yerine Topkapı Sarayı gibi basit bir sarayda otura
rak geniş topraklara hükmetmeyi, Süleymaniye, 
Selimiye, Sultanahmed gibi muazzam ve görkemli 
camiler yaptırmayı tercih etmişlerdir. 

Osmanlı klasik dönem mimar i şaheserlerinin 
yaratıldığı 16. yüzyılda, padişahların, hükümdar
lık kudret ve görkemini nerde gördüklerini iy i an-
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latacak somut örnek, sanırız, Kanuni'den yardım 
isteyen Fransız Kralı I . François'ya (1515-1547) Ka
nuni Süleyman'ın gönderdiği 1526 tarihli mektup
taki, kendisi ve Fransız Kralı'na ilişkin satırlardır. 
Bu mektupta Kanuni; 

"...Ben ki, Akdeniz'in, Karadeniz'in ve Rumeli'nin 
ve Anadolu'nun ve Karaman'ın ve Rum'un ve Vilâyet-
i Dulkadriye'nin ve Kürdistan'ın ve Azerbaycan'ın ve 
Acem'in ve Şam'ın ve Halep' in ve Mısır'ın ve Mek
ke'nin ve Medine'nin ve Kudüs'ün ve külliyen Diyar-ı 

Arab'ın ve Yemen'in ve dahi nice nice memleketlerin, 
muazzam ecdadının ezici kuvvetleriyle fethettiği, benim 
de zaferlerle süsleyerek fetheylediğim nice diyarların 
sultanı ve padişahı Sultan Bayezid Han oğlu Sultan Se
lim Han oğlu Sultan Süleyman Han 'ım. Sen ki Françe 
vilâyetinin Kralı Françesko'sun..." diyordu. 

Kanuni Süleyman bir vilâyetin valisi derecesin
de gördüğü François'ya basit mimari l i Topkapı Sa-
rayı'nın kubbeli odasından seslenmekteyken Fran-
çois, Topkapı'ya nazaran hayli görkemli bir sara-
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Selim döneminde yavaş yavaş uç verip I I . Mah-
mud döneminde daha belirgin çizgilerle ortaya çı
kar. Ne var k i , gerçekte saray mimarisinin farklı
laşmasında rol oynayacak asıl büyük etken, yaşam 
düzeninde meydana gelecek değişiklikti. Türk top
lum yaşamında hakim olan minder-sedir düzeni 

yerine Batılıların yaşam düzeni olan masa-sandal-
ye düzeni gibi doğulularınkinden farklı bir düze
nin gelmesi, mimari zevklerde büyük bir değişimi 
de beraberinde getirecekti. Batı'nın masa-sandalye 
düzenine geçilebilmesi için, bir hazırlık döneminin 
geçmesi gerekirdi. Türk sanatına rokoko süsleme-
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lerin, barok, ampir üsluplarının girmesi, perspek
tif l i Batı tarzı resmin tanınmaya başlaması ve bir 
öğretim aracı halinde modern okulların eğitim 
programına sokulması, bu hazırlığın sanata ilişkin 
yönünü oluşturmaktaydı. Askerlikte Batı bi lgi ve 
teknolojisinden yararlanarak düzenli ordu meyda

na getirme hareketi, bunun yanı sıra Batı okulları 
benzeri modern okullar açılarak eğitim sisteminde 
gerçek bir yeniliğe gidilmesi bu hazırlığın toplum
sal tarafını meydana getirmekteydi. 

I I I . Selim ve I I . Mahmud gibi reformcu padi
şahlara göre, Osmanlı Devlet inin kendini toparla
yarak güçlenebilmesi için, Batı b i lg i ve teknoloji
sinden yararlanarak çağdaşlaşma çabasını sürdür
mesinden başka çıkar yol yoktu . Bu görüş, 1839 
Tanzimat hareketinden itibaren daha da kuvvet 
kazanarak devam etti. 

Batıyı örnek almak suretiyle devlet ve toplum 
düzenini değiştirme ve böylece modernleştirmeyi 
gerçekleştirme çabaları sarayın öncülüğünde sür
dürülmekteyken, yaşanan dönemin estetik zevki
ne uygun yapılar yapılmasını mimarlardan isteye
cek olanlar, reformlara öncülük eden üst tabaka 
yöneticileri idiyse de, binaları biçimlendirecek 
olanlar, padişah ve üst tabaka yöneticileri değil 
mimarlardı. Ortaya konacak eserler, mimar ve m i 
marlarla birl ikte çalışan sanatçıların bi lg i , görgü, 
anlayış ve yeteneklerine göre şekillenecekti. 

Ordu ve donanmanın ıslahı için Avrupa 'dan 
subay ve mühendis getirilmeye başlanınca, dolaylı 
biçimde de olsa mimarların bunlardan birşeyler 
öğrenmelerinin ya da b i lg i le r in i takviye ihtiyacı 
duymalarının kapısı açılmış o luyordu . N i t ek im, 
Mühendishane-i Berri-i Hümâyun 1795'de eğitime 
başladıktan bir süre sonra 1801'den itibaren Hassa 
Mimar Kalfaları haftanın bel i r l i günlerinde Mü-
hendishane'deki derslere devam ettirilmiştir. Gerçi 
bu uygulama, uzun yıllar sürdürülmedi ama, mi 
marların bir takım teknolojik bilgiler edinmelerin
den başka dikkatlerini Batıdan gelen yeni anlayış 
ve estetik değerlere çevirmelerine de yardımcı ol 
du. I I . Mahmud döneminde, önce Hassa Başmima-
rı sonra da Ebniye-i Hassa Müdürü sıfatıyla y i rmi 
küsur yıl başmimarlık yapan Abdülhalim Bey 19. 
yüzyılın modern yapılarında rol, pay ve etkisi olan 
önemli bir kişidir. Batılı mimarların okul eğitimiy
le yetiştiklerini dikkate alan Abdülhalim Bey, bir 
mimarlık okulu açılması için I I . Mahmud'a 1834'de 
bir rapor sunan kişidir. Abdülhalim Bey, Batı anla
yışındaki i lk muhteşem saray yapısı olan eski Çıra-
ğan Sarayı'nın da mimarıydı. 19. yüzyılın tanınmış 
mimar ailesi Balyan'lar arasında i lk ün yapan kişi 
olan Kirkor Balyan, hatta onun oğlu Garabed Bal
yan, Abdülhalim Bey'in maiyetinde çalışıp, yetişen 
kimselerdi. Yetişme dönemini oluşturan gençlik 
yıllarına ilişkin şimdilik yeterli bilgiye sahip olma
dığımız Abdülhalim Bey, Çırağan Sarayı gibi Batı 
neo-klasiği ve ampir özellikli güzel bir saray yaptı
ğına, bu üslûplara uyan başka binaları da bulun
duğuna göre, onun Batı mimarisini kitaplar yoluy
la iy i bir şekilde tanıdığı görülüyor. Biz bu nokta
da biraz daha ileri giderek Abdülhalim Bey ve Ga
rabed Balyan'ın gençliklerinde herhangi bir şekilde 
italya ya da Fransa gibi bir Batı ülkesine seyahat 
etmiş, oradaki binaları alıcı gözlerle incelemiş ola-
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yın sahibi bulunuyordu. Fransa'da krallığın görke
m i onun zamanında bir hayl i artarken Francois 
İtalyan sanatçılara bir takım saray ve konaklar 
yaptırmaktan geri kalmıyordu. 

Aslında, Fransa'da başka ülkeleri de etkileye
cek görkemli saraylar I . François'dan sonra yapıla
caktır. Örneğin, ünlü Louvre Sarayı Kral XII I . Lou
is (1610-1643) zamanında önemli bir bölümü orta
ya konmuş bir yapı id i . XIV. Louis (1643-1715) ise 
ondan da gösterişli bir saray olan Versailles Sara-
yı'nı yaptırmıştır. Burada özelliklerinin uzun boy
lu belirtilmesi gerekmeyen dünyaca ünlü bu yapı
nın, özellikle ölçüler ve görkem fikri açısından A v 
rupa'da birtakım saray yapılarını etkilemiş olduğu 
genellikle kabul edilir. Bunlar, Napoli 'deki Caserta 
krallık sarayı, Madrit 'deki El Buen Ratiro ve Pala-
cio Reale, Viyana 'daki Schönbrunn, Münih'teki 
Nymphenburg, Stuttgart'daki Ludvvigsburg ve I . 
Petro'nun başkent yaptığı St. Petersburg'daki Petro 
Sarayı gibi... 

17. ve 18. yüzyıllar Avrupa'da pek çok sarayın 
yapıldığı dönemdir. Bu yüzyıllar saraylarının 
önemli bölümü zamanımıza da ulaşmıştır. A v r u 
pa'da büyük topraklara sahip olmayan krallar hat
ta krallara bağlı dukalıklar bile gösterişli saraylar 
yaptırmışlardır. Versailles'dan etkilenmeleri açı
sından adlarını belirttiğimiz saraylar dışında bu 
yüzyıllarda yapılmış saraylar arasında italya'da 
Torino'da Stupinigi krallık av köşkü, Almanya'da 
Bonn'da Brühl, Kassel'de Wilhelmsta l , Westfal-
ya'da Clemenswerth sarayları, Fransa'daki Blois 
Şatosu, Maisons Lafitte Şatosu, Luxembourg Sara
yı, Palais Royal diye anılan Kardinal Sarayı, Viya
na' daki Belveder Sarayı, merdivenleri ile dikkat 
çeken Viyana'daki Trautsen Sarayı, Almanya'daki 
VVürzburg Sarayı, Prag'da Czernin Sarayı ve niha
yet Londra'da XIX. yüzyılda yapılan Westminster 
Sarayı i lk planda hatırlanacak saray yapılarıdır. 

Osmanlı padişahları Avrupa hükümdarlarının 
yaşam biçimleri ve saray yapıları hakkında 18. 
yüzyıl başlarından itibaren haberdar olmaya başla
mışlardır. Bu konuda rapora dönüştürülmüş en es
k i yazılı bi lgi , I I I . Ahmed döneminde Paris'e elçi
likle giden Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi'nin 
Sefaretname 'sinde görülür. Bundan sonra örıemli 
başkentlere gönderilen elçilerin sefaretname hazır
lamaları âdet haline gelmiş, böylece padişahlar el
çilerin gittiği ülkelerin çeşitli yönlerine ilişkin bilgi 
edinirken, onların saray yapıları ve sosyal yaşam
ları hakkında da bilgiler edinmekten geri kalma
mışlardır. I I I . Selim döneminden itibaren padişah
ların Batı hakkında bi lgi lenme kaynakları hayl i 
zenginleşmiştir. Bu alandaki bilgiler arttıkça Os
manlı padişahlarının hükümdarlık konusu ve sa
ray yapılarına ilişkin görüşlerinde de değişiklikler 
meydana gelmiştir. Oluşan değişikliğin en dikkate 
değer tarafı, hükümdarlık görkeminin saraylara 
yansıması şeklindedir. Avrupa hükümdarları bü
yük, süslü kısacası görkemli mimarileri ile hayran

lık uyandıran saraylarda oturduklarına göre Os
manlı padişahlarının sarayları da onların gerisinde 
kalmamalı, şanlarına u y g u n yapılar olmalıydı. 
Kuşkusuz başmimar da bu değişimin farkındaydı. 
Onun içindir k i , I I . Mahmud'un yaptırdığı Çırağan 
Sarayı, Topkapı binaları gibi yüksek duvarlarla 
gözlerden saklanmadan Boğaz kıyılarında bütün 
görkemi ile gözlere sunulmuştu. Yeni saray üslup
ça da yapıldığı dönemin modasına uygundu. Batı 
neo-klasiğine belirgin bir ampir görünüm kazandı
rılmıştı. Bol sütun dizileri ile hem ihtişam yaratıl
mış hem de bunlar hareket ve zerafet etkisi uyan
dırmada pay sahibi kılınmıştı. Mel l ing ' in Hatice 
Sultan Sarayı'ndaki uygulaması ile Türk mimarisi
ne girmiş olan üçgen alınlık burada daha büyük 
ölçüde uygulanmış, alınlığın yer aldığı bölümde 
ik i kat boyu yükselen kompozit başlıklı sütunlar 
yerleştirilerek bu kısmın dikkat çekiciliği daha da 
güçlendirilmiştir. Kısacası, başmimar Abdülhalim 
Bey'in yaptığı Çırağan Sarayı, hükümdarların sa
raylarından aşağı kalmayan bir saraydı. 

Tanzimat Dönemini başlatan Abdülmecid za
manında, Batının hükümdarları, zengin kişileri, 
devlet adamlarının yaşam mekânları olan binalar 
hakkında eskiyle kıyaslanamayacak derecede ge
niş bilgiler edinilmekteydi. Üstelik, artık Batının 
üst düzey yöneticilerinden ziyaretler bile v u k u 
bulmaktaydı. Böyle bir dönem yaşanırken İslâm 
âleminin en büyük hükümdarı olan Osmanlı padi
şahının da şanına yakışır ihtişama sahip bir saray
da oturması gerekmez miydi? İşte böyle bir görü
şün ağır basması, Osmanlı padişahlarının, Avrupa 
hükümdarlarının saraylarından aşağı kalmayan 
saraylar yaptırma arzularını kamçılamaya yetmek
teydi. Bunun sonucunda büyük masraflar gerekti
ren işlere girişiliyordu. 

Tanzimat Fermanını ilân eden padişah, bu fer
manla yetkilerinin bir kısmından feragat etmiş olsa 
bile, mevcut yönetim tarzına göre, hükümdarların 
büyük harcamalarla saray yaptırma arzusunu ön
leyecek bir kurumun varlığı şurada dursun, kısıt
lama yetkisine sahip bir kurum da mevcut değildi. 
Bu nedenle padişahlar saray inşaatı için kesenin 
ağzını sonuna kadar açabiliyorlardı. Askerî tesis
lerle saray yapıları öteden beri zaten "miri tesisler" 
grubuna dahil olduğundan, klasik imar sistemine 
göre bireyci imarın, daha açıkçası vakıf halinde 
özel kurumlaşmanın dışında kalırdı. O nedenle, 
askerî tesis ve padişah saraylarının harcamaları za
ten öteden beri bütçeden karşılanırdı. 19. yüzyılda 
da padişahın şanına lâyık saraylar yapımı için, 
bütçe imkânları son haddine kadar zorlanabiliyor
du . Türkiye'de Batı hükümdarlarının sarayları 
benzeri saraylar yaptırma anlayışı gelişme göste
rirken Batı mimarlığında eklektisist görüşler gittik
çe yaygınlık kazanmaktaydı. Eklekt is izmin Ba
tıdaki çıkış nedeni Türkiye'de henüz oluşmamakla 
beraber, Batı ile ilişkilerine gittikçe yoğunluk ka
zandıran Türkiye'de de eklektisizm rüzgârlarının 
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esmesi fazla gecikmedi. Rokoko, ampir derken ek-
lektisist anlayış baş gösteriyordu. Eklektisizm rüz
gârları Batı dünyasından geldiğinden, Türkiye'de 
ortaya konacak eklektik eserlerde Batı estetiğinin 
ağır basması âdeta doğal bir sonuçtu. Padişah ve 
üst düzey yetki l i ler inin anlayış ve isteklerini gö
zetmek durumunda olan mimarlar öncelikle Batı 
neo-klasiğini hatırlama gereğini duymaktaydı. Bu 
yüzdendir k i 19. yüzyıl yapılarından özellikle sa
raylar klasik Türk mimari estetiğini yansıtan bina
lar olma yerine Batı mimar i anlayış ve özellikle 

süsleme zevkini az ya da çok oranda yansıtan bi
nalar halinde ortaya çıkıyordu. Bu durum, aslında, 
içinde bulunulan zamanın şartlarına ister istemez 
uyumun getirdiği doğal sonuçtan başka birşey de
ğildi. 

Böyle bir doğal sonucun ürünü halinde ortaya 
çıkan saraylar arasında büyüklük ve ölçüler açısın
dan da en önde gelen saray Dolmabahçe Sara-
yı'dır. Bu yapının diğer bir özelliği de süsleme ta
sarımında Batı estetiğinin ön planda tutulmuş ol
masıdır. 
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M İ L L İ S A R A Y L A R ' D A K İ C A M E S E R L E R İ N 
1 9 . Y Ü Z Y ı L D A T Ü R K C A M S A N A Y I I N I N 

G E L I Ş I M I N E E T K I L E R I V E A H M E T F E T H I P A Ş A 

Önder Küçükerman-İhsan Yücel* 

G İRİŞ Türk cam sanayiinin tarihî te
melleri araştırılırsa, bu gelişmeyi sağla
yan en etkili merkezin daima İstanbul ol
duğu görülür. Herşeyden önce belirtmek 
gerekir k i , cam yapımı i lk günlerden bu 

yana "çok pahalı olan bir üretim teknolojisi" gerek
tirmektedir. Bu nedenle 20. yüzyıla kadar camcılık 
bütün dünyada devletlerin, sarayların özel olarak 
desteklediği bir tür "prestij teknolojisi" olarak ge
lişmiş ve bu yönde k iml ik kazanmış ürünler elde 
edilmiştir. Bu gerçeğin doğal bir sonucu olarak 
dünyanın en önemli camcılık merkezleri arasında 
daima bir k iml ik rekabeti vardır. İşte bu nedenle
dir k i , 19. yüzyılda Batıdaki "Sanayi Devrimi" ile 
sarsılan geleneksel endüstiriler ve sanatlar arasın
da büyük ve hızlı bir gelişim gösteren camcılık, 
dönemin devletleri ve sarayları tarafından özellik
le korunmuş ve desteklenmiştir. 

Ni tekim bugün Avrupa'nın en önemli ve ünlü 
camcılık kuruluşlarının başlangıcı 18. ve 19. yüz
yılda krallıkların kurduğu veya desteklediği çok 
özel fabrikalardır. Ve hiç kuşkusuz, bu fabrikaların 
ürünleri hem kendi dönemlerinde, hem de bugün 
müze ve koleksiyonların en değerli parçalarıdır. 

1 BÖLÜM: 
TÜRK CAM SANAYİİNİN VE S AN ATI-

I NIN TARİHİ TEMELLERİ T a r i h i : 
İstanbul camcılığı da aynı gerekçelerle, daima dev
let tarafından korunarak geliştirilmişti. Bugün mü
zelerde, koleksiyonlarda yer alan değerli cam eser
lerimiz, bir bakıma geçen yüzyılların "uluslararası 
sanayi rekabeti ve yarışı" sonucunda ortaya çıkartı
lan "kimlik projelerinin" başarılı sanat ürünleridir. 

Ama hiç kuşkusuz bugünkü Türk cam sanayii
nin temelleri de bu eski ve etkili girişimlerin ve bi
r ikimlerin üzerinde gelişerek kurulmuştur. 

İstanbul'daki tarihî camcılıktan söz edilince, ge
nellikle "devlet", "saray", "cam teknolojisi" ve "cam 
sanatı'nın birbir i içine girmiş olduğu renkli bir or
tam gelir 1. 
İstanbul Camcı l ığ ı : İstanbul camcılığının baş
langıcı, karanlıklar içindedir. 1554 yılında Topkapı 
Sarayı ile Haliç arasında bir cam atölyesinin varlı
ğını gösteren bazı belgeler vardır. Bazı konularda 

ise daha kesin ve ayrıntılı belgeler bulunmaktadır. 
Meselâ, inşaatında birçok cam eserler kullanılmış 
olan Süleymaniye Camii hakkında 1557 yılında tu
tulan kayıtlar, dönemin cam ürünleri hakkında şa
şırtıcı ayrıntılarla do ludur . 

İstanbul'da 16001ü yıllarda cam ve seramik ya
pımı, Halic'in iç kesimlerinde, Eyüp çevresinde yo
ğunlaşmıştır. Belki de Halic'e dökülen derelerin 
getirmekte olduğu yüksek nitelikte malzemeden 
kaynaklanan Eyüp seramik endüstrisinin fırınları, 
cam endüstrisi için de uygun bir ortam oluşturu
yordu. 

Evliya Çelebi'nin verdiği bilgilerle, Sultan IV. 
Murad (1623-1640) dönemindeki camcılık ortamı 
bir ölçüde aydınlanmaktadır. Ni tek im, kendisin
den o yıllarda devlete bağlı olarak çalışan cam 
atölyeleri hakkında çok aydınlatıcı ve değerli bi lgi
ler edinebiliyoruz. Türk cam sanayiinin ve sanatı
nın 17. ve 18. yüzyıllarda büyük başarıya ulaşmış 
olduğunu ise özellikle müze ve koleksiyonlarda 
bulunan eserlerden anlıyoruz. Ancak bu dönem 
camcılık ortamı da devletin denetimi altında, dışa 
kapalı çalışmak ve her yönüyle de titizlikle korun
maktaydı. 
1757*de İstanbul'da Yeni Bir Camcıl ık Mer
kez i : Cam sanayiini desteklemek amacıyla, III. 
Mustafa (1757-1774) döneminde, İstanbul'da dev
let tarafından i lk önemli düzenleme yapılmış, şişe 
ve cam sanayii eski Tekfur Sarayı arsasında top
lanmıştır. Ayrıca başka yerde cam ve şişe üretimi 
yasaklanarak bu sanayinin gelişmesi kontrol altına 
alınmıştır. 

Bu düzenlemeyi bugünkü tanımlarıyla ifade et
mek gerekirse, Tekfur Sarayı projesinin, gerçekte 
tam anlamıyla devletin öncülüğünde başlatılan bir 
"sanayi bölgesi" kurma girişimi olduğu hemen an
laşılır. 
18. Yüzyı lda Boğaziçi Camcı l ığ ın ın "Organi
ze Sanayi Bölgesi" Düşünces i İçinde Başla
tı lması: Beykoz İşi ve Çeşmibülbüller: İstan
bul'da surların yakınlarında Tekfur Sarayında ku
rulmuş olan tarihî camcılık merkezi, 18. yüzyılda bu 
sefer de Boğaziçi'nin Beykoz bölgesindeki geniş 
düzlüklere doğru yönelmiştir. Beykoz, Paşabahçe, 
İncirköyü, Çubuklu çevresinde oluşmaya başlayan 
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birçok sanayi kuruluşunun yanında, yeni camcılık 
merkezi de son yerini bulmuştur1. 

I I I . Selim (1789- 1808) döneminde, ünlü camcı
lık merkezi olan Venedik'de eğitilerek, Beykoz'da
ki bu atölyede ünlü Beykoz İşi camları üretmiş olan 
Mehmet Dede hakkında herhangi bir belgelye he
nüz sahip değiliz, ama buna karşılık bu atölyenin 
üretimi olan cam ürünler, Türk cam sanatının en 
değerli koleksiyonlarını oluşturmaktadır1. 

III. Selim döneminde çalıştırılan bu fabrikadan 
sonra, Tanzimat'ın ünlü isimlerinden olan Ahmet 
Fethi Paşa'nın girişimleriyle kurulmuş olan Cam ve 
Billur Fabrikası hayata geçirilmiştir. Hakkında çok 
fazla bilgi ve belge olmayan bu fabrikada da ünlü 
çeşmibülbüller yaratılmıştır. Venedik camcılığının 
güçlü etkileriyle üretilmeye başlayan bu çeşmibül
büller, zaman içinde Boğaziçi camcılığının ve usta
lığının yeni kimliğini oluşturmuştur3. 
1899 Yılında Paşabahçe'de Bir Cam Fabrika
sı: Boğaziçi'nde yaratılan Beykoz camcılığı b i r ik i 
mi 1899 yılında, Saul Modiano isimli bir italyan ta
rafından Paşabahçe'de bir başka cam fabrikası ku
rulması ile sonuçlanmıştır. Bu fabrika, I. Dünya Sa-
vaşı'na kadar üretimini sürdürmüştür. 1902'lerde 
500 kadar işçi çalıştırmış olan bu oldukça büyük 
fabrika, hiç kuşkusuz, bölgede daha önce başlatıl
mış olan camcılık geleneğinin ve potansiyelinin 
desteği ile o bölgede kurulmuştu. 
1934. Paşabahçe Cam Fabrikast'mn K u r u l u 
şu: Boğaziçi'nin tarihî camcılık geleneği üzerinde 
kurulan ve Türkiye'de gerçek anlamda bir cam sa
nayiini oluşturan Paşabahçe Cam Fabikası ise 1934 
yılında "Vekiller Heyeti" kararıyla, İş Bankası tara
fından kurulmuş ve büyük gelişme göstererek so
nuçta bugün dünya camcılığında büyük ün kazan
mış olan Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları "Şişe
cimi " ortaya çıkmıştır. 

Yukarıda çok kalın çizgilerle özetlenen Türk 
cam sanayiinin 19. yüzyıl başlarından beri geliştiği 
Beykoz bölgesi, bir geleneksel üretim sisteminden, 
uluslararası düzeyde modern bir sanayi kuruluşu
na geçişi sağlayan önemli bir sanayileşme projesi
ne sahne olmuştur. 

2 BÖLÜM: 
19. YÜZYIL'DA "SANAYİ DEVRİMİ" 

• VE CAM TEKNOLOJİSİNİN GELİŞİMİ 
19. yüzyıl cam sanayiinin önemli ürünlerine sahip 
olan Dolmabahçe Sarayı'nda kullanılmış olan her 
türlü cam malzeme, öncelikle dönemin cam tekni
ğinin genel gelişimi ile birlikte incelenirse, burada
ki eserlerin önemi ve çevresi açısından etkinliği 
daha kolay anlaşılabilir. 

Böyle bir değerlendirmeyi yapabilmek için ön
celikle sarayda en çok kullanılmış bulunan camlar
dan başlayarak, dönemin cam teknolojisini ve da
ha sonra sanayi devrimi ile başlayan büyük değişi
mi izleyelim h. 
Düz Cam Üretimi: Düz cam üretimi, teknik yön

den daima çok özel ve ağır bir endüstrinin varlığı 
ile gerçekleştirilebilmektedir. 19. yüzyıl Sanayi 
Devrimi'ne kadarki dönemde düz cam üretimi, ge
nellikle küçük potalarda eriti len camlarla yapıl
maktaydı. Bu camların önce "üfleme" tekniği ile şi
şirilerek uzun bir silindir biçimine dönüştürülmesi 
gerekiyordu. Daha sonra ise bu cam sil indirin özel 
tekniklerle kesilip, ısıtılarak yumuşatılıp, bir kalıp 
üzerine "serilerek düzleştirilmesiyle" düz bir levha 
yapılabilmekteydi. 

Hiç kuşkusuz böyle bir üretim, bütünüyle el 
ustalığı gerektiriyordu. Ve iy i bir cam levhanın el
de edilebilmesi olağanüstü zor olan böyle bir tek
nikle, hem cam boyutları belli bir büyüklüğü aşa-
mıyordu, hem de çok düzgün yüzeyler elde edile
miyordu. Ayrıca bu yolla elde edilen camın kalın
lığı eşit olmadığı için, olağanüstü pahalı işlemlerle 
yüzeyler "taşlanarak" düzeltiliyor ve yeniden par
latılıyordu. 

Ancak 19. yüzyıldaki Sanayi Devrimi ile ulaşı
lan yeni teknolojiler, bu zor üretimi birdenbire ko
laylaştırdı ve hem büyük boyut lu ve i y i ni te l ikl i 
cam levhalar elde edilebildi , hem de fiyat ucuz
latıldı. İşte 19. yüzyılda mimaride camın kullanı
mının birden yaygınlaşmasının arkasındaki önem
li etken budur. Ve özellikle de "camla kaplı hafif 
yapılar", bu önemli teknik gelişmenin pratik bir 
sonucu olarak ortaya çıkmıştır7. 

Ayrıca düz cam üretimindeki önemli gelişim, 
cam yüzeylerinin üzerine, üretim sırasında çeşitli 
desenler ve dokular yapabilmek için gereken kalıp 
tekniğiyle de birlikte gelişmekteydi. O yüzden y i 
ne 19. yüzyılın i lk yılları, çok çeşitli yüzey dokula
rına sahip olan cam üretiminin de başladığı tarih
lerdi. Bu tarihlerde uygulanmaya başlayan kumla
ma, asitle indirgeme, kesme, özel boya baskıları, 
yapıştırma gibi birçok teknik yardımıyla düz cam 
levhalar üzerinde, "soğuk" işlemlerle "yeni cam sa
natı değerleri ve kavramları" geliştirilmeye başlan
dı. Bu gibi tekniklerin ilginç yanı, bütün bu işlerin 
düz cam üretiminden sonra yapılmasıydı. Ve ilke 
olarak "ağır bir teknoloji" ile değil "sanatsal uygu
lamalarla" geçekleştirilmesiydi. 
Üfleme Cam Ü r e t i m i ve Kesme İ ş l e m l e r i : 
Cam tekniğinin eski günlerinden beri kullanılan 
üfleme tekniği, Sanayi Devrimi 'nin üretime getir
diği yeni yorumlardan yararlanılarak birçok yeni 
ürünü, camla kolay yapılabilir ve kolay satılabilir 
duruma getirmişti. Ancak üfleme tekniği, ilke ola
rak 19. yüzyılda da bir el üretimiydi. Ve bu camlar, 
olağanüstü el işlemeleriyle zenginleştirildiği za
man bir sanat eseri değerine ulaşabiliyordu. 

19. yüzyılın ortalarında Avrupa'daki ünlü cam 
atölyejeri, çok yüksek nitel ikli camlar kullanarak, 
üfleme ve usta işi kesme teknikleriyle olağanüstü 
camlar üretebiliyorlardı*. 

"Kesme" tekniği, gerçekte camcılığın i lk günle
rinden beri değişik şekillerde kullanılmaktadır. İl
ke olarak, camdan daha sert olan özel hazırlanmış 
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1-3 Dolmabahçe Sarayı Muayede 

Salonu'ndaki süslü avizenin mekân 

aşındırıcı ve dönen taşlar yardımıy
la "cam yüzeyinin değişik derinlik
lerde kesilmesi, çizilmesi" ve sonra 
da yeniden parlatılmasıdır. 

A m a hemen ve önemle be l i r 
tmek gerekir k i , camdan daha sert 
bir aşındırıcıyı elde etmek, teknik 
yönden cam yapmak kadar zor ve 
pahalı işlemlerle mümkündür. Bu
nunla bir l ikte kesme işleminde ca
mın "saydamlığının" giderilmesi, onun daha "ışıklı 
ve e tk i l i " gösterilmesi, hem camı neredeyse bir 

içindeki tasarımı, 19. yüzyılın ay 

dınlatma tekniği açısından en etkili 

ve görkemli örneklerindendir 

2 Muayede Salonu. 7 Nisan 1877 

tarihli L'lllustration'dan. 

"pırlanta etkinliğine" ulaştırır, hem 
de "soğuk" olarak yapılabilen ve çok 
zor olmayan bir işlemdir. Gerçi tek
nolojisi zordur ama, cama birçok sa
nat değeri de ancak böyle bir yolla 
aktarılabilir. Çünkü bu yolla cam 
kesilebilir, parçalara ayrılabilir, baş
ka başka camlar değişik biçimlerde 
bir araya getiri l ip yepyeni biçimler 
yaratılabilirdi. 

Kısacası, bu yolla, camla yapılmış bazı temel bi
çimleri kullanarak, hemen hemen sonsuz denilebi-

23 
M I L L I S A R A Y L A R 





lecek kadar değişik biçim tasarlanmış ve hatta ya
ratılabilmiştir. 
Ateşe Dayanıklı Camlar: 19. yüzyılın cam tek
nolojisini çok etkileyen olgulardan birisi de enerji
leri kullanan aydınlatma sistemlerinin gelişmeleri 
olmuştur. Çünkü o güne kadar kullanılmakta olan 
camlar, gaz lambasındaki yüksek ısılara yeterl i 
olamıyordu. Ayrıca, kimya alanında yeni araştır
malar için, aleve dayanıklı cam kaplar gerekmeye 
başlamıştı. 

Sonuçta, kısa sürede bu özellikleri taşıyan özel 
camlar üretildi ve hemen yeni aydınlatma araçla
rındaki önemli gelişmeler bunu izledi. 

3 BÖLÜM: 
19. YÜZYIL, SANAYİ DEVRİMİ'NİN 

I YARATTIĞI CAM SANAYİİNİN EN 
ÖNEMLİ ÜRÜNLERİNİN MİLLİ SARAYLAR 
YOLUYLA TÜRKİYE'YE GELİŞİ 19. Yüz
y ı l ın "Büyük M e k â n " Y o r u m l a r ı ve Y e n i 
Cam Sanayi in in Çarpıcı Tasarımları: 19. yüz
yılın ileri teknikleri donatılarak inşa edilmiş olan 
ve bugün TBMM'ne bağlı olarak yaşatılan M i l l i Sa-
raylar'ın taşıdıkları birçok özellik vardır. 

Ancak dikkatle izlenince bugünkü Türk sanayi
inin gelişmesini etkilemiş ve hatta yönlendirmiş 
olan birçok girişimin başlatılmasında önemli roller 
oynamış oldukları görülür. 

Dolmabahçe Sarayının inşa edildiği yıllar, Ba-
tı'daki Sanayi Devr imin in en etkin olduğu dönem
lerdir. Ululararası sanayi fuarları önemli başkent
lerde peşpeşe açılmakta, bütün ülkeler bu fuarlara 
en ileri teknolojileriyle karşılıklı rekabet içinde ve 
çok geniş ölçülerde katılmaktaydı. Üstelik o yıllar
da Sanayi Devrimi, günlük hayatta her boyutuyla 
ve pratik olarak etki yapmaya başlamıştı. Kısacası 
19. yüzyılın ortasında, gerek mimariyle , gerekse 
günlük hayatla i lgi l i pekçok alanda yeni ürünlerin 
yer aldığı etkin bir ortam, sanayideki gelişmelerin 
etkisiyle biçim değiştirmekteydi. Osmanlı Devleti 
başta "1851 Londra Uluslararası Fuarı" olmak üze
re bütün önemli fuarlara çok geniş organizasyon
larla katılmaktaydı. Hiç kuşkusuz bu gibi sanayi 
fuarlarına kendi ürünleriyle katılan her ülke, aynı 
zamanda diğer ülkelerin yeni t ekno lo j i l e r i ve 
ürünleriyle de yakın ve canlı temaslar kurmuş olu
yordu. 

Öte yandan 19. yüzyılda, Tanzi
mat'la bir l ikte Osmanlı Devle t in in 
geleneksel üretim düzenini değişti
r ip , batılılaşma ve sanayileşme yö
nünde yeni ve çok yönlü girişimler 
başlatmış olduğu da bilinmektedir. 
Aynı tarihlerde ortaya çıkan ve her-
şeyi etkilemeye başlayan yeni sana
y i alanlarında uluslararası rekabet 
de oluşmaya başlamıştı. Özellikle 
de cam, porselen, çeşitli dokumalar, 
aydınlatma sistemleri gibi , günlük 

4 Dolmabahçe Sarayı'ndaki Kristal 

Merdiven. Cam teknolojisinin 19. 

yüzyıldaki uygulamaları arasında 

önemli bir örnek olan bu merdiven 

gerek genel mekânı, gerekse bu 

mekânın cam ve ayoınlatma açısın

dan çok etkili bir tasarımıdır 

hayatı pratik olarak etkileyen ürünleri oluşturan 
yeni sanayi alanları, dünyanın her yönünde büyük 
bir hızla etkinleşmekte ve yayılmaktaydı9. 

İşte, M i l l i Saraylar, inşa edildikleri yılların en 
modern tekniğiyle donatılmış oldukları için, bu 
özellikleriyle bugün bir sanayi tarihi müzesi kadar 
zengin özel bir mirasa sahiptir. 
B ü y ü k M e k â n l a r , B ü y ü k A y d ı n l a t m a Sis
t e m l e r i : M i l l i Saraylarımız arasında özellikle Dol
mabahçe Sarayı'nda dönemin en gelişmiş aydınlat
ma teknolojisinin kullanıldığı bilinmektedir. Örne
ğin, tonlarca ağırlıkta olan, ünlü avizesi gerçekte 
tek kelimeyle, Sanayi Devr imin in desteklediği ye
ni tasarım düşüncesinin çok iddialı konstrüksiyon-
ların yardımıyla en çarpıcı etkinliğe ulaştırılabil-
miştir. Ayrıca, bu dev boyutlu mekânları aydınlat
mak amacıyla tasarlanan bu dev boyutlu ürünle
rin, o mekânların "aydınlatılması" düşüncesinden 
çok ötelere ulaşan anlamlar taşıdığı ve e tki l i so
nuçlar oluşturduğu bugün daha iy i anlaşılabiliyor. 
Hiç kuşkusuz, her dönemin yeni teknolojisinin ön
cü ürünleri, bel ir l i pratik işlevlerin ötesinde, her 
zaman daha derindeki bir "statü anlamı" da oluş
tururlar. İşte Dolmabahçe Sarayı'nda kullanılmış 
olan ve Sanayi Dev r imi ' n in çok özenli ürünleri 
olan camlardan yapılmış olan dev boyutlu avizele
r in , şamdanların, ap l ik le r in , hep o dönemin bu 
yöndeki "teknoloji bir ikimlerinin ülkeye aktarılma
sı yönünde bir tür sanayi fuarı kadar etkili olduk
ları" bugün daha iy i anlaşılmaktadır. Nitekim, bu
rada bulunan 52 kristal ve 30 bronz avize ile 142 çe
şit tavan askısı, 60 kristal şamdan, 334 çeşit şam
dan, hemen hemen o dönemin bir sanayi sergisini 
tek başına oluşturacak kadar önemli bir sayıdır. 

Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonundaki bu 
dev boyutlu avize, gerek yapımında, gerekse yeri
ne takıldıktan sonra, herkesin i lg is ini çekmiştir. 
Acaba bu ilgi avizenin hangi özelliğinden kaynak
lanmaktadır? Hiç kuşkusuz büyüklüğünden... Bu 
avize hakkında dönemin gazetelerinde ve İstan
bul'u gezen yabancıların notlarında da bazı bilgiler 
buluyoruz. 

Bu avizenin nerede ve ne zaman yapılmış oldu
ğu, üzerinde bulunan bir etiketten açıkça bellidir. 
Bu etikete göre 1853 yılı, Haziran ayında, Lond
ra'da Cockspur Street No . Tde bulunan "HAN

COCK, RIXON A N D DUNT" firma
sından "Frederick Rixon" tarafından 
tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu fir
manın 1851 yılında, Londra 'dak i 
büyük uluslararası serginin katolo-
ğunda yer alan cam firmaları ara
sında 46 numara olarak görülmesi, 
onun gerçekten önemli bir üretici 
olduğunu gösteriyor1". 

Büyük avize hakkında, 1853 yı
lında bir gazetede şu haber vardır: 
1853 yılı (20 Şevval 1269) Ceride-i 
Hnvndis'te "...Scıray-ı Hümâyun'u ce-
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5-6 Oolmabahçe Sarayı Kristal 

Merdiven'den çeşitli ayrıntılar. 

7 Kristal Merdiven'in cam tasarı-

nab-ı padişah- eyvan-ı âlisine talik olun
mak üzere Londra'ya sipariş buyurul-
muş olan avizeyi Hankok namına bir 
billur saz-ı âlâdan alâ yapmada olup 
şimdi hitam bularak mahsud-u şeryai 
çerh-t birin (birun) olağla asaletlû Prens 
Alber cenaplarıyla Prusya Kralı'nın 
Londra'da misafireten ikamet eden veli-
ahtı birlikte seyr ve temaşasına gitmiş
lerdir... "" 

B u n u n yanı sıra, 17 T e m m u z 
1856 yılında, Journal de Constantinop-
le'ım 720. sayısında "...Büyük avize, 
kubbeden altın kaplama bir zincir ile 
sarkıyor ve üçe ayrılıyordu..." haberi 
iz lenmektedi r . 1933 de Londra 'da 
yay ımlanan Twenty Six Years on 
Bosphorus i s i m l i kitabında Dorina 
Neave'in Dolmabahçe'yi gezdikten 
sonra yaptığı şu açıklamaları izleyelim. "...Binada 
seramoni ve resepsiyonların yapıldığı sonsuz büyüklük
teki salona girdik... Duvarların yanı sıra yerleşmiş olan 
yaldızlı sütunların arkasında başka eşya yoktu. Duvara 
asılı aynalar ve kristal avize, Kırım Savaşı'ndan sonra 
Sultan Abdülaziz için, Londra'da en büyüğünü bul
makla görevlendirilmiş olan Mr. Charles Hanson kana
lıyla satın alındı. Kendisinden bekleneni en iyi şekilde 
yapmış olduğu bu avizenin büyük salonun tek süsü ol
masından anlaşılıyor... "u 

Sir Henry Woods Türkiye'de Anıları-Osmanlı 
Bahriyesinde 40 yıl 1869-1909 i s i m l i ki tabında 
"...Dolmabahçe'nin çok geniş tören salonu, dünyadaki 

minin teknik çizimi: 1. Ahşap ta

ban, 2. Kesme cam alt başlık, 3. 

Kesme cam alt ayak, 4. Derin 

kesme cam orta parça, 5. Kesme 

cam üst ayak, 6. Kesme üst baş

lık, 7. Üst ahşap başlık, 8. Ahşap 

trabzan, 9. Alt ve üst kesme cam 

başlığın plan görünüşü, 10. Orta 

parçanın plan-kesiti, 11. Cam 

parçaları birleştiren ve genel sis

temi taşıyan ana mil, 12. Ana mil 

üzerinde cam parçaları tek tek ta

şıyan ayar parçaları. 

en büyük salonlardan biridir. Bu muh
teşem salonun tam ortasında harikulade 
bir kristal avize bulunmaktadır. Bu avi
ze, Kraliçe Victoria tarafından Abdül-
mecid'e armağan edilmişti... " demekte
dir. 

Ne yolla sağlandığı günümüze 
kadar tam olarak belli olmayan bu 
avize hakkında 1987 yılında da yeni 
bilgiler edini ld i . Dolmabahçe Sara-
yı'nı gezen ve ingiltere, Sheffield'de 
Glass Technology dergisinin editörü 
olan B. E. Moody ile M i l l i Saraylar 
Daire Başkanlığı tarafından yapılan 
b i lg i alışverişinde konu bir ölçüde 
aydınlanmış oldu. Kendisinden alı
nan bilgilerden, İngiliz cam tarihin
de, "10.000 pound tutan çok büyük bir 
avizenin, İngiltere'de Stourbridge'deki 

bir cam fabrikasında yapıldığına" dair kaynaklar bu
lunduğu anlaşıldı. Ayrıca B. E. Moody'nin annesi
nin amcası ise 1881 yılında kapanıncaya kadar bu 
"Heath Glass House"m müdürlüğünü yapmıştı. Üs
telik, Stourbridge, o tarihte de, bugün de kristal 
yapımında ingiltere'nin en önemli merkezidir 1 1. 

Görülüyor k i bu önemli avize, yapıldığı ve ye
rine takıldığı yıllardan bu yana sürekli olarak her
kesin d ikka t i n i çekmiştir. Ve bütün bu i l g i , hiç 
kuşkusuz onun dönemi için taşıdığı teknolojik üs
tünlüğünden kaynaklanarak oluşturulan etkisin
den ve tasarım kimliğinden kaynaklanmaktadır. 

Muayede Salonu'nda bu lunan büyük avize, 
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yüzyılın cam teknolojisinin 

tipik yorumları 
M i l l i Saraylar envanterinde şöyle kayıt 
edilmiştir: 

"No: 1111607. Alt kısmı ufak habbelerden oluşan 
yarım küre şeklindedir. Altında boğumlu kristalden bir 
askısı ve onun da altında kristal bir top vardır. Birinci 
çemberin etrafında üç sıra uzun habbeler sarkmaktadır. 
Üst çemberden sarkan büyük ve küçük habbeli bir taba
ka teşkil etmektedir. Aralarında beyzi büyük ve üzeri 
kesme kristal bölmeli askılar sarkmaktadır. 

"Çemberin üstündeki kristal bölmeli kısımlardan, 
onaltı geniş kristal kol çıkmaktadır. Her kolun iki ya
nından düz ve altından tepelikti askılar sarkmaktadır. 
Kolların altından tepesi süngü şeklinde ve etrafı habbeli 
askılar bulunmaktadır. Bunlar nal şeklinde kristal bir 
parça ve etrafı kola bağlıdır. Kolların çanağı iki tabakalı 
olup, her kolda 13 mumluk bulunmaktadır. Aynı şekilde 
iki tabakalı 16'şar kol, 9'ar ve 7'şer mumlukla olarak 
devam etmektedir. Ve toplam 664 mumlukludıır. 

"Avizenin yukarı askı kısmının alt tarafı kıvrık yap
raklar şeklinde olup, üstü sütunlu üç tabaka bulunmak
tadır..." 

İlk kurulduğu yıllarda aydınlatma için kullanı
lan avize "kandil", daha sonra "hava gazı" ile yanar 

ndan biridir. 
duruma gelmiş ve en sonra da "elekt
r i k l e çalışır duruma dönüştürülmüş

tür. Bu durumda 4.5 ton ağırlığındadır ve 750 adet 
ampul bulunmaktadır. 

Aynı şekilde, Dolmabahçe Sarayı'nda bulunan 
diğer avizeler de "Baccarat", "Bohemya" ve "Vene
dik" teknolojilerinin ürünleri olup, döneminin cam 
tekniğinin ve sanatının en çarpıcı örnekleridir. 
Dev Boyutlu Aynalar: 19. yüzyılda düz cam üreti
minin ve cam işleme teknolojisinin gelişimi önce
likle pencere boyutlarının değişmesine neden o l 
muştur. Bunun doğal bir uzantısı olarak çok düz
gün yüzeyli cam üretiminin ucuzlaştırılabilmesi 
sonucunda yapılabilen olağanüstü büyüklükteki 
aynalar, bugünkü M i l l i Sarayların mekânlarının 
"anlamlandırılmasında" önemli etkinlikler sağlaya
bilmekteydi. 

Gerçekten, Dolmabahçe Sarayı mekânlarında 
kullanılmış bulunan, dönemin en büyük aynaları, 
sadece insanların kendilerini görebilecekleri birer 
yansıtıcı yüzey değildir. Bu düzgün yüzeyli, kali
teli ayna teknolojisinin yardımıyla sonuçta "mekân 
düşüncelerinin yeni ve etkili ürünlerinin geliştiril-
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9 Oolmabahçe Sarayında 

Kristal Merdiven mekânı

nın camlı 
diği ve zengin leş t i r i ld iğ i" gerçeği 
açıkça ortadadır. 

Mekân yorumlarındaki bu değerlendirmeye i l 
ginç bir örnek olarak Dolmabahçe Sarayı Medhal 
Salonu'nda şöminelerin üstünde bulunan kesme 
camlar ve aynalarla yapılmış panolar gösterilebilir. 
Salonun dört köşesinde düzenlenmiş olan özel 
camlarla yapılan bu panolar, tasarım bakımından 
birbir ler i üzerindeki karşılıklı yansımalarıyla, bu 
önemli yapının i lk girişinde oldukça önemli ve et
k i l i bir mekân yaratılmasına çok büyük katkıda 
bulunmaktadır. 
Kesme cam T e k n i ğ i n i n Çarpıcı Ürünler i : Sa
nayi Devr imi 'n in etkisiyle Batı'da birden büyük 
gelişmeler gösteren cam sanayiinin ve sanatının 
Dolmabahçe Sarayı'ndaki ilginç uygulamalarından 
birisi de değişik kesme camları biraraya getirerek 
yapılmış bulunan merdiven korkuluklarıdır. Ger
çekte kesme cam tekniğiyle hazırlanan ve çeşitli 
parçaların biraraya getirilmesiyle biçimlendirilmiş 
olan bu korkuluklar, geçen yüzyılın cam teknoloji
sini ve sanatını temsil etmesi açısından oldukça 
çarpıcıdır. Çünkü teknik yönden bakılırsa parça 

çatı örtüsü. 
parça yapılması çok zor olmayan bu 
uygulamada, asıl önemli olan, o gün 

için böyle bir ileri teknoloji ürününün, mimari me
kânlara yeni yorumlar getirebilecek şekilde tasar
lanıp etkili bir şekilde hayata geçirilmiş olmasıdır. 
Cam Y ü z e y l e r Üze r inde Sanatsal İ ş l e m l e r : 
19. yüzyılda çeşitli baskı tekniklerinin geçirdiği ge
lişimler, sadece büyük boyutlu camların mimaride 
kullanılmasıyla sınırlı olmayıp değişik ürünlerin 
de ortaya çıkmasını sağlamıştır. Örneğin; düz cam 
levhaların üzerine yapılan çeşitli "aşındırma, renk
lendirme" işlemleriyle camın "saydamlığının kont
rol edilmesi" ilkesinden yararlanarak yepyeni dü
şünceler ve cam ürünler geliştirilmiştir. Düz cam 
üzerine yapılan bu gibi çok çeşitli uygulamalarla 
öncelikle camın renginin, dokusunun geliştirilmesi 
ile birlikte yorumlanarak zengin cam ürünler elde 
edilmiştir. 

Genel olarak söylemek gerekirse, Dolmabahçe 
Sarayı'nın çeşitli mekânlarındaki bölümlerinde, 
pencerelerinde, kapı ve aynalarında, geçen yüzyı
lın düz cam uygulamalarını bir cam sanayii tarihi 
müzesindeki gibi ilginç bir şekilde iç içe girmiş 
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olarak izleyebiliyoruz. Meselâ, Hareket Köşkü'n-
deki bazı kapı ve bölmelerde kullanılmış olan üze
r i baskılı ve kaplamalı düz camlar da, dönemin 
cam üzerinde yapılan baskı sanayiinin yeni ürün
leridir. 
Caml ı Köşk ve Cam Sana t ı Eser le r i : Dolma
bahçe Sarayı'ndaki diğer bir cam uygulaması da 
dönemin z a r i f yorumlar ından o lan "Camlı 
Köşk"tür. Aslında bu yapı, dönemin cam teknoloji
sinin bütün yorumlarının bir arada izlenebildiği 
bir cam tekniği ve sanatı sergisi gibidir. 

Köşkün camlı serasında bulunan şömine, bu 
mekânın kışlık olarak tasarlandığını gösterir ve 
teknik yönden düz camın cesaretle kullanılması 
düşüncesi üzerine oturmaktadır. Bu konstrüksiyon 
içinde kullanılmış olan camlı sanat eserleri ve çe
şitli yüzey işleme teknikleri, dönemin sanat özel-

natının canlı gösterisi yaşatılmaktadır. 
Öte yandan Camlı Köşk, Dolmabahçe Sarayının 

dışa açık tek mekânıdır ve gerek bu hafif yapılı 
Camlı Köşk gerekse de köşkün ağır ve kapalı yapı
sı, sanki, ik i ayrı mimari tekniğin en çarpıcı biçim
de, yan yana yorumlanması ve anlamlandırılması 
için tasarımlanmıştır. 
K r i s t a l C a m l a Y a p ı l a n P i y a n o : Dolmabahçe 
Sarayı'nda Camlı Köşk'te bulunan ve etiketinde 
"GAVEAV-PARİS" yazan camlı piyano, geçen yüz
yılın düz cam kullanımının bir başka ilginç örneği
dir. Bu ilginç ürüne tasarımcı gözüyle bakarsak bu 
piyanonun mekanizmasının, gerçekte düz camla 
kaplanmış bir taşıyıcı konstrüksiyon içine yerleşti
rilmiş olduğunu görürüz. Böyle kristal camla kap
lanmış bir piyano yapılmasının nedenini açıklayan 
gerekçe tam olarak bil inmemekle bir l ikte , geçen 

10 

10 Dolmabahçe Sarayı , Camlı 

Köşk'teki kristal piyano ve iskemle-

l ikleri ile yorumlanarak demirle cam 
arasındaki zıtlıklar yumuşatılmıştır. 

Aynı köşkün mekânlarında, kris
tal şamdanlar, aplikler, akvaryumlar 
ve olağanüstü madenî ayaklar üze
r indeki renkli camlarla değerlendi
rilmiş olan sanat eserleri bulunmak
tadır. Bu eserler üzerinde de büyük 
bir cam ustalığıyla yapılmış olan, ge
rek cam rengi, tekniği ve yüzeyleri 
gerekse de bunların camlı köşkün ortamı içindeki 
renkli ışıltılarıyla, bütünüyle 19. yüzyılın cam şa

si, geçen yüzyılın cam teknolojisi 

nin cesur, ileri ve çok özel uygula 

ması olarak kabul edilmelidir. 

11 (a,b,c,d) Kristal piyano iskemle

sinin madeni sistemi ve cam 

elemanların bu sistemle ilişkileri 

yüzyılda, camın özellikle yeni m i 
mariye getirdiği "saydamlık" dü
şüncesinin çarpıcı yorumlarının bir 
uygulaması olduğu açıktır. 

19. yüzyılın başlarında başlayan 
demir konstrüksiyonlu, camla kaplı 
dev boyutlu mimari yapıların orta
ya çıkması, bu yöndeki yaratıcılığın 
gelişmesi bakımından çok önemli 
rolü olmuştur. Ni tekim 1851 Ulus

lararası Londra Fuarı'nın kimliği olarak kabul edi
len ünlü "Crystal Palace" böyle bir sanayi girişimi-
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nin i lk ve öncü tasarımı ve ürünü olarak büyük ün 
yapmıştı. Bu i lk örneğin yaptığı büyük etki üzeri
ne aynı teknik, küçüklü büyüklü birçok yapıda 
kullanılmış ve sonuçta demir ve cam en-düstrisi-
nin bu yeni imkânı, "hafif yapı" teknolojisinin çok 
yönlü şekilde gelişmesini sağlamıştır. Kısacası, ca
mın, yeni hafif yapı konstrüksiyonu ile b i r l ik te 
kullanıldığı i lk yıllarda, herşey camın bu yeni özel
liğiyle desteklenmekteydi 1 4. 

Yukarıdaki değerlendirmelerin ışığında, Dol 
mabahçe Sarayı'ndaki kristal piyanoya tasarımcı 
açısından ve yakından bakılınca, bu eşsiz ürünün, 
çağın en yeni düşüncelerinin değişik bir yorumu 
ile hayata geçirilmiş olduğu açıkça görülebilir. Bu
na karşılık, piyanonun yine camdan yapılmış olan 
iskemlesi ise, bambaşka bir teknikle yapılmıştır. 

Semerkant çevresinden gelmiş olan, Fethi Pa-
şa'nın ailesine Kanuni döneminde Rodos Sancak 
Beyliği'nin verilmesi nedeniyle "Rodsizede"de de
nilen, Enderun'dan yetişen ve Tanzimat dönemi 
devlet adamlarından olan Fethi Paşa, 1801-1854 
yılları arasında yaşamıştır. Yeni kurulan askerî teş
kilatta yetişmiş, Avusturya, Londra ve Paris'te elçi
lik yapmış, İngiltere Kraliçesi Viktorya'nın taç giy
me töreninde Osmanlı Devleti 'ni temsil etmiştir. 
Meclis-i Vâlâ üyesi, Ticaret Nâzın olmuş, 1840 yı
lında I I . Mahmud 'un kızı At iye Sultan ile evlen
miş, 1852'de Mühimmat-ı Harbiye Nâzın ve Top
hane Müşiri olmuş, ik inc i defa Tophane Müşiri 
iken ölmüştü1 5. Belgelerden anlaşıldığına göre, A h 
met Fethi Paşa çok renkli bir kişiliğe sahipti. Önce
likle Batıyı iy i tanıyordu. 

12 Dolmabahçe Sarayı Kırmızı 
12 

Salon'daki şömine ve kırmız 

4 BÖLÜM: 
TANZİMAT DÖNEMİ DEV-

• LET ADAMLARINDAN 
AHMET FETHİ PAŞA'NIN TÜRK 
CAM SANAYİİNE ÖNEMLİ KAT
KILARI Osmanlı Devlet inin Batı 
sanayii ile yakın ilişkilere girdiği ta
rihlerde, çok önemli görevlerde bu
lunmuş olan Ahmet Fethi Paşa'nın, birçok yararlı 
girişimi yanında Türk cam sanayiinin kurulma ve 
geliştirilmesinde de önemli rolü olduğu bugün da
ha iy i anlaşılıyor. 

kristal camların özel yorumu 

13 Dolmabahçe Sarayı'nda dev 

boyutlu bir kristal şamdan 

Fethi Paşa hakkında bazı yazılı 
kaynaklar bulunmakla birlikte, en i l 
ginç kaynak, torunu Rey'an Şehsuvar 
Hanımefendi'dir. Kendisinden alınan 
bilgilerle, Fethi Paşa'nın bilinmeyen 
yanları da aydınlanıyor. 

Fethi Paşa'nın i l k eşi Şemsinur 
Hanımdan üç çocuğu var; bunlardan 
bir isi , daha sonra Cemile Sultan'nın 

kocası olan Mahmud Celalettin Paşa... İkinci çocu
ğu Yegâne Hanım, üçüncü çocuğu Güzide Ha
nım... Rey'an Hanım, işte bu Güzide Hanımın to
runu. Rey'an Hanım'ın anlatımıyla, önce Fethi Pa-
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şa'nın ilginç evliliğini izleyelim. 
"...Sultan Mahmut, dedemi çok se

vermiş. 'Ben seni kendime akraba et
mek isterim' demiş... Paşa'nın 'Ben 
zaten evliyim' demesine rağmen ira-
de-i seniyye ile 'Küçük kızım Atiye 
Sultan'ı sana veriyorum' demiş... Bu 
yeni evlilikten sonra Fethi Paşa bir 
daha kendi evine gelmeyerek Atiye 
Sultan'ın Bebek'teki çifte sarayında 
yaşamaya başlıyor... Ancak Atiye Sul
tan'ın erken ölümü üzerine Kuzgun
cuk'taki kendi evine geri dönüyor. 

"...Büyükbabamın, açık fikirli, memleketin sanayii-

14 19. yüzyıl sonlarında yeni aydınlat

ma tekniklerinin ortaya çıkardığı cam 

ürünler: a Mikroskop lambası, okuma 

lambası, b. Patentli gaz lambası ve 

ısıya dayanıklı ilk camlar, c. Kristal 

camdan, kandil ve kumlanmış globla-

rıyla en yeni gaz lambası, d. Cam çi

çeklikler, e. Nargileler, f. Lambalar. 

15 Dolmabahçe Sarayı'ndaki camların 

getirilmesinde ve Beykoz'daki cam fab

rikasının kuruluşunda rol almış, öncü

lük yapmış olan Fethi Ahmet Paşa. 

nin gelişmesi için uğraşmış olduğu, 
cam fabrikası kurması yanında, Top
hane Müşiri olarak top döküm sanayi
ini de geliştirmiş olduğu da bilinir. 
Meselâ, kendisi büyük babamı ilk kez 
Edinburg Ünivesitesi'nde 'Astronomi 
ve Rizaziye' okutmuş. Birincilikle bi
tiren büyük babam 11 yıl kaldığı tngi-
lere'de, iki yıl da Greenwich Rasa t ha 
nesi'nde genel müdürlük yaptıklaıı 
sonra Türkiye'ye dönmüş." 

Yukarıda izlendiği gibi , Sultan 
Mahmud 'un kızı At iye Sultan'la evlenen Ahmet 
Fethi Paşanın ünlü düğününü anlatan 1855 yılın-
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da yazılmış b i r k i tap tan alınan 
aşağıdaki bölümler gerçekten şa
şırtıcıdır: 

"...Bu düğün için Doltnabdhçe 
sırtları seçilmişti. Geniş bir anfi-
teatr gibi Boğaz 'ı kucaklayan te
pesinde veziriazamın, şeyhülislâ
mın ve nazırların çadırları kurul
muştu. Sadece ticaret nazırının 
yoktu. Zira o damat sıfatıyla şenli
ğin davetlisi değil ev sahibiydi. 
Bunların gerisinde generallerin, ka
zaskerlerin, müsteşarların, muhtelif 
bakanlıkların, beş cemaatin patriklerinin 
çadırları bulunmaktaydı... Şenlikler bir 
hafta süreceği için hükümet merkezi kısa bir 
süre için İstanbul'dan Dolmabahçe sırtlarına yayıl
mış bir kamp halini almıştı... İşin en şaşılacak tarafı, bu 
büyük kargaşalık ve gürültü içinde, bakanlar konsey ha
linde toplanıyor, akitler imzalanıyor, huzura adam ka
bul ediliyor, mektuplar yolluyor, muhtelif idarelerin şef
leri daireleriyle ilgili işleri görmeye devam ediyorlar
dı..."16 

Bir hafta süren bu düğün boyunca düzenlenen 
olağanüstü törenlerde, develer, katırlar, arabalarla 

15 

taşınan hediye törenleri, sepet 
dolusu mücevherler herkes ta-

A ' rafından büyük bir ilgiyle kar-
I A şılanmıştır. 

Yukarıdaki olayların odak 
noktası olan Ahmet Fethi Pa-
şa'nın girişimleri ile i lg i l i bir 
başka yorumu izleyelim. 

"... Karantina servisinin ku
rulması ve düzenlenmesi de ço

ğunluk Ahmet Fethi Paşa'nın ese
ridir. Bu servisin kurulması sıra

sında diğer görevlileri ne güçlüklerle 
yola soktuğunun hikayesini bizzat 

onun ağzından duydum... "v 

Belgelere göre Türkiye'de i l k müze 
uygulamasını da Fethi Paşa hayata geçirmiştir. 

Yavuz Sultan Selim döneminden beri saray hazi
nelerinde değerli eser bir ikt i r i lmekteydi . Üçüncü 
Murada kadar Yedikule'de bir kalede korunan bu 
eserler, daha sonra Topkapı Sarayına taşınmıştı. 

Fethi Ahmet Paşa ise, 1846 yılında, Topkapı Sa
rayı meydanındaki Saint irene Kilisesi'nde i lk ge
nel müzeyi kurmuştur. Bu i lk müzeye daha sonra 
1869'da Müze-i Hümâyun adı verilmiş ve i lk mü-



boyutlu bir kristal şamdan. 

17 Camit Köşk 
dür olarak Galatasaray Sultanisi ho
calarından bir ingi l iz görevlendiril
mişt i r . Ayrıca o t a r i h t e k i m a a r i f 
nazırının ülkedeki eski eserlerin korunması için 
bütün vilayetlere gönderdiği emir sonucunda bir
çok eser İstanbul'a getirilmişti. Bu müze daha son
ra Çinili Köşke taşınmış ve daha sonra ise Osman 
Hamdi Beyin müdürlüğü ile müzecilik büyük ge
lişme göstermiştir'*. Ni tekim " M i l l i Eğitim Bakanlı
ğı Eski Eserler ve Müzeler Müdürlüğü" tarafından, 
i lk müze kurucusu olarak Fethi Paşa'nın adına ha
zırlatılmış olan madalya, şu anda torunu Rey'an 
Şehsuvaroğlu'nda bulunuyor. 

Aynı kaynaktan, Fethi Paşa'nın resim sanatının 
gelişmesini desteklediği ve hatta ünlü ressam Hüs
nü Yusuf Bey'in, Paris, Belçika, Viyana, Berlin ve 
İtalya'ya gönderilerek resim eğitimi görmesini sağ
ladığı anlaşılıyor. 
Ahmet Fe th i Paşa 'n ın D o l m a b a h ç e Saray ı 
İçin Cam İthalatına Katkıları: Eski Paris sefiri 
olan Fethi Paşanın girişimci kişiliğiyle, Dolmabah
çe Sarayı'nın tamamlanıp döşeme süreci içinde ak
tif bir rol oynamış bulunduğu da biliniyor. O tarih

te kristal şamdan. 
te Tophane Müşiri olduğu halde, 
adamı Mösyö Karapen aracılığıyla 
Dolmabahçe Sarayı'nın cam eşyaları, 

mobilyaları ve bazı özel parçaların Paris ve Doğu 
Avrupa'daki mağazalara ve fabrikalara ısmarlamış 
olması, döneminde yadırganmış ve karşıtları adını 
"Bezirgan Paşa" koymuşlardı'". 

1855 yılında herşeyiyle tamamlanan Dolmabah
çe Sarayı, aynı zamanda hem dönemin en ileri tek
nolojisi hem de en ileri sanayi ürünlerinin birbiriy
le rekabet eden çarpıcı ürünlerinin bir araya geti
rildiği bir sanayi sergisi anlamı taşıyordu. 

Çünkü "Sevres" vazolar, "Baccarat" kristalleri, 
"Venedik" camları, Alman-Çekoslovak "Bohem" 
avizeleri, o tarihlerin sanayi devriminin, Uluslara
rası Sanayi sergilerinin en güçlü camcılık ürünle
riydi. 

İşte Fethi Paşa'nın oluşturduğu bu ortam, daha 
sonra kurulacak yeni bir cam fabrikasının da te
mellerini oluşturmuştur. 
Ahmet Fethi Paşa'nın Beykoz'da Kurduğu "Çini 
ve B i l l u r Fabrikası": Fethi Paşanın, tophane nâzın 
iken Türk cam sanayiinin ve sanatının geliştirilme-
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18 Dolmabahçe Sarayı 

Camlı Köşk'teki renkli cam-

sı açısından yaptığı en önemli işlerden 
b i r i s i , o tarihlerde büyük bir sanayi 
bölgesi olarak geliştirilen Beykoz'da 
Abdülmecid'in buyruğuyla bir "Çini 
ve Billur Fabrikası" nı kurmuş olması
dır. Bu fabrika, o tarihe kadar yapılmış olan, cam 
sanayii kurma girişimlerinin arasında en uzun sü
reli etkili olanıdır. Çünkü bu girişimin desteğiyle o 
bölgede geliştirilen camcılık, 
hemen hemen hiç kesilme
den sürdürülmüş ve günü
müzün Türk cam sanayiinin 
de içinde yeşerdiği bir ortam 
oluşturmuştur. Aslında I I I . 
Selim döneminde açılan bir 
cam fabrikasının en ünlü is
mi olan cam ustası Mehmet 
Dede'nin "Venedik'te camcı
lık eğitiminden geçmiş olma
sı" Fethi Paşa'nınkinden daha 
önceki fabrika projesinin en 
düşündürücü yanıdır. Vene
diklilerle başlatılan bu fabri
kadan sonra inşa edilen Dol
mabahçe Sarayı'nda, A v r u 
pa'nın Venedik dışında kalan 
en önemli cam fabrikalarının 
eserleri büyük bir çoğunlukla 
ve etkinlikle yer almaktaydı. 
Çünkü Venedik camcılığı da 

lı, ayaklı aydınlatmalar. 

19 Camlı Köşk'ten, iki renk 

li, kumlu bir lamba. 

aynı tarihlerde Sanayi Devr imi 'nden 
etkilenmiş ve çeşitli sıkıntılar içine 
düşmüştü. Yani o tarihte eski ve ünlü 
Venedik camları artık "yeni teknoloji" 
anlamına gelmiyordu 2 0 . 

Bu konuda ve Beykoz'da kurulan fabrika hak
kında elimizde henüz kesin belgeler ve hatta bu 
cam fabrikasının tam olarak nerede kurulmuş ol

duğunu gös teren b i l g i l e r 
yoktur. Ama Türk cam sana
tının bugün elde bulunan ve 
koleksiyonları süsleyen cam 
eserleri "Beykoz İşi" olarak 
isimlendirilmiştir 2 '. Anlaşılı
yor k i , Dolmabahçe Sarayı'n
da V e n e d i k camcı l ığ ın ın 
ürünlerine pek yer vermeyen 
Ahmet Fethi Paşa, buna kar
şılık kendis i cam fabrikası 
kurdururken Venedik camcı
lığından yararlanmıştı. Bu
nun en düşündürücü yönü 
ise bu fabrikanın ünlü ürün
leri olan çeşmibülbüllerin de 
1000 yıllık Venedik kimliği 
taşıyan bir üretim tekniğinin, 
Boğaziçi'nde yeni bir kimlik
le tasarlanarak yaratılmış ol
masıdır. Kısacası, Ahmet Fet-

19 h i Paşa, gir işimci yönüyle 
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Türk cam sanatına ve İstanbul camcılığına çeşmi-
bülbülleri de armağan eden kişi oluyor... Ama ne 
kadar ilginçtir k i , kendisinin eseri olan bu fabrika
dan tek bir parça cam bile bugün M i l l i Saraylarda 
bulunmamaktadır. 

Fethi Paşa'nın Paşabahçesi'nde kurduğu cam ve 
bi l lur fabrikasında yapılan camlarla i l g i l i olarak 
anlatılan b i r - i k i olay, kendisi ile öncüsü olduğu 
cam sanatının özdeşleştirilmesini göstermesi açı
sından çok ilgi çekicidir2 2. Söylendi
ğine göre Paşa, Kuzguncuk'taki ya
lısında öldüğü zaman, büyük üzün
tüye kapılan Çerkeş kalfaların "Ah 
efendimiz bunları ne kadar severdi. O 
gitti, bundan sonra bunları görecek göz 
kimde kaldı?" diyerek yalıdaki bütün 
çeşmibülbülleri çamaşır sepetlerine 
doldurup denize atmışlardır. 

Ancak Ahmet Fethi Paşa'nın to-
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duğunu bi lemiyoruz. Ama gerçek 
olan şey, Fethi Ahmet Paşa'nın önce 
Sanayi Devr imi 'n in ünlü camlarını 
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tür sanayi sergisi oluşturduğu, daha 
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20 (a, b, c) Camlı Köşk'te, madeni 

ayaklar üzerine renkli camlarla yapıl

mış üzüm biçimli aydınlatmalardan ge

nel görünüş ve ayrıntılar 

21 (a, b, c) Camlı Köşk'te, madeni 

ayaklar üzerine renkli camlarla yapıl

mış tavus kuşu biçimli aydınlatmalar

dan genel görünüş ve ayrıntılar. 
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M Í M A R R A I M U N D O D ' A R O N C O V E 
M I L L I S A R A Y L A R ' D A K I Ç A L ı Ş M A L A R ı 

Afife Batur * 

T anınmış mimar Raimondo D'Aronco, dö
nemin padişahı Sultan I I . Abdülhamid'in 
çağrısı üzerine Türkiye'ye geldi, 1893-1909 
yılları arasında İstanbul'da çalıştı ve pek 
çok önemli projenin müellifi ve uygulayı

cısı oldu. Bunlar arasında doğal olarak saraylara 
ilişkin çok sayıda proje ve uygulama da bulun
maktaydı. Bu yazıda, günümüzde M i l l i Saraylar 
bünyesinde yer alan ve tasarımının R. D'Aronco'ya 
ait olduğu bilinen yapılar ile Dolmabahçe Sarayı 
Arşivi'nde bulunan bazı belgeler üzerinde yaptığı
mız çalışmalar sunulacaktır. 

Yaşadığı yıllarda uluslararası düzeyde tanın
mış bir mimar olan R. D'Aronco, seksenli yıllarda 
yeniden gündeme geldi. Bu kez mimar kimliği ve 
yapıtları bilimsel bir i lgi ile incelenip yayınlanma
ya girişildi. R. D'Aronco'nun âdeta yeniden keşfe
dilmesi, 1981 yılında Udine Belediyesi'nin ve Udi 
ne Kent Müzesi'nin (Civici Musei e Gallerie d i Sto-
ria ed Arte) girişimi olan "R. D'Aronco ve Dönemi 
Uluslararası Kongresi" (At t i del Congresso Inter-
nazionale d i Studi su R. D'Aronco e i l Suo Tempo) 
ile başladı. D'Aronco yapıtını çeşitli yönleriyle in
celemeye ve irdelemeye adanmış bu zengin katı
lımlı kongrenin ardından yayınlanan bi ldi r i kitabı 
ve 1982 yılında düzenlenen büyük bir sergi m i 
marlık ve mimarlık tarihi çevrelerinde D'Aronco 
için yoğun bir ilgi uyandırdı. Profesyonel yaşamı
nın en verimli dönemi olan İstanbul yılları bu ilgi 
ve dikkatten, haklı olarak, en büyük payı alır oldu. 

R a imondo Tommaso D 'Aronco , kuzeydoğu 
İtalya'da Friuli bölgesinde Udine kenti yakı
nındaki Gemona'da 31 Ağustos 1857'de doğ

du. Birkaç kuşak boyunca inşaatçılıkla uğraşan ai
lesinin geleneğine uyarak küçük yaşta babası Giro-
lamo'nun yanında çalışmaya başladı. Bir süre Udi -
ne'deki Zenaat Oku luna gi t t i . 1871'de henüz on-
dört yaşında iken babası onu Graz'da (Avusturya) 
tanıdığı bir duvarcı ustasının şantiyesinde çalışma
ya yolladı. Burada Johanneum'da Baukunst'a (bir 
tür yapı meslek okulu) da devam etti. Bu okul ve 
uzun yıllar süren şantiye deneyimi D'Aronco'nun 
yapı mantığı ve pratiğine olan yatkınlığının teme

l ini oluşturdu. Baukunst yıllarında onu etkileyen 
iki hocası olmuştu. Biri Neo-Rönesans, diğeri Neo-
Gotik beğeni yanlısı olan hocalarından yalnız sti
listik kuralları öğrenmedi; asıl önemlisi mimar ol
ma öğüdü aldı. Sanat tarihi ve kuramsal bilgi edin
mesi gerektiğini öğrendi. İtalya'ya mimar olma ka
rarı ile döndü. 

Ne var k i kararını ertelemek ve kendi işini dev
ralmasını isteyen babasının muhalefeti yüzünden 
askere gitmek zorunda kaldı. Torino'daki askerlik 
görevi sırasında, Kuzey İtalya'nın bu en gelişmiş 
kentinde daha sonra onun Avrupa'nın yüksek kül
tür çevrelerine açılmasını sağlayacak dostluklar 
edindi. 

Mimarlık eğitimini Venedik Akademis i 'nde 
yaptı, yıl sonu mimari kompozisyon derslerinden 
hep birincilik derecesi alarak mimari hocalığı yap
ma hakkını da veren bir diploma ile mezun oldu 
(1881). Yaşamının bundan sonraki ve İstanbul ön
cesindeki bölümü, başarılı bir meslek yaşamının 
ön evresi oldu. Katıldığı ve dereceler aldığı proje 
yarışmaları, giderek daha önemli okullara doğru 
yükselen akademik kariyeri İtalya'da tanınmasını 
sağladı. 

İlk önemli derecesi, Roma'da Vittorio Emmanu
ele II Anıtı Proje Yarışması'ndaki ikinciliği (gümüş 
madalya) oldu (1884). Venedik Güzel Sanatlar Ser
gisi (1886); Torino Birinci Mimarlık Sergisi binası
nın cephesi için proje (1890); Torino Modern Sanat
lar Sergisi mimari proje dalı (1892); Palermo Ulu
sal Sergisi (1892), bir inci l ik ve altın madalya ka
zandığı yarışmalar oldu. Torino'da Mimarlık Tr i 
enal Sergisine katıldığı sırada Türkiye'ye Osmanlı 
Tarım Ürünleri ve Sanayi Mamulleri Sergisi Proje
si için çağrıldı. Sultana atfedilen ve büyük ülkele
rin düzenlediği dünya sergilerine benzer bir sergi
nin İstanbul'da da açılması düşüncesi nitelikli bir 
mimar talebini gündeme getirmişti. 

1851 Londra Evrensel Sergisinden başlayarak 
hemen tüm uluslararası sergilere katılan ve tarım, 
maden ve zanaat/sanat ürünleriyle i lgi toplayan, 
pek çok madalya kazanan ve o sırada döneminin 
en önemli sergilerinden bir i olan Chicago Ulusla
rarası Sergisi'ne katılmaya hazırlanan Osmanlı İm-
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paratorluğu bu kez kendisi İstanbul'da bir sergi 
düzenlemek istemektedir. 1863 yılında İstanbul'da 
Sultanahmet/Hipodrom alanında inşa edilmiş bi 
nd larda gerçekleştirilen i lk ulusal sergi, mütevazı 
boyutlarına karşın büyük ilgi uyandırmıştı. Chica
go Sergisi için ülke çapında bir hazırlığın haberleri 
günlük basında yayınlanırken İstanbul'da da bir 
sergi açılmasının düşünüldüğü anlaşılmaktadır. 

R. D'Aronco, Türkiye'ye İtalya'nın İstanbul El
çisi Kont Col lobiano ile Tor ino 'dan Kont E. d i 
Sambuy'nin aracılık et t ikler i bir ilişki kanalı ile 
çağrıldı. İlişkinin İstanbul ayağında Düyun-u 
Umumiye eski direktörü Selim Efendi Melhame 
vardı. İstanbul'daki Avrupalılarla özellikle de İtal
yan kolonisi ile yakın ilişkileri olan S. Melhame'nin 
Kont Collobiano'dan yüksek n i te l ik l i bir mimar 
adı istediği ve S. Melhame'nin Şubat 1893 tarihin
de Ziraat, Orman ve Maadin Nâzın olmasından 
sonra sergi konusunun ivme kazandığı ve Kont 
Collobiano'nun devreye girdiği bilinmektedir 1 . 

Sergi projesinin hazırlanması ve gerçekleştiril
mesinde görev almak üzere R. D'Aronco, Osmanlı 
hükümeti tarafından resmen çağrıldı ve 4 Ağustos 
1894 günü İstanbul'a geldi 2 . Sergi için 
ayrıca Octave Courtois-Suffit adında bir 
Fransız mimarın ve dönemin İstanbul 
mimarlarının önde gelen adı ve Sanayi-i 
Nefise mimarlık profesörü Alexandre 
Val laury 'nin de projeler hazırladıkları 
bilinmektedir. 

D'Aronco'nun olağanüstü bir çalış
mayla hazırladığı proje, kabul edildi ve 
kendis iyle (yılda) 20 000 frank ücret 
üzerinden bir kontrat imzalandı. 

Ne yazık k i hazırlanan proje uygula
namadı. Temel atma için bütün hazır
lıkların tamamlandığı bir sırada meyda
na gelen 10 Temmuz 1894 dep remi , 
"Sultan'm büyük rüyasının sonu oldu." 
Büyük özenle hazırlanmış olan ve Tori
no 1896 Mimarlık Trienali'nde sergilen
diği b i l inen proje, maalesef kayıptır; 
hiçbir arşivde bulunamamıştır. Yalnızca 
bir köşe pavyonunu gösteren bir çizim, 
dönemin mimarlık dergilerinde yayın
lanmıştır 1. Buna karşılık Dolmabahçe 
Sarayı Arşivinde muhtemelen Sultan'a 
sunulan bir suluboya perspektiv çalış
ması bulunmaktadır: 125 cm. x 76 cm., 
"29 Agostos 1893" ta r ih l i ve imzalı bu 
resim, sergi hakkında ayrıntılı bilgi edi
nilmesini sağlamaktadır. Tarafımızdan 
1982 yılındaki Udine'deki "R. D'Aronco ve Döne
mi" konulu uluslararası kongrede tanıtılan tablo, 
şimdilik, büyük projenin bi l inen tek belgesidir 4. 
Projenin ve alçıdan yapılmış 6 m. boyundaki bü
yük maketinin 22 Şubat 1894 günü, Sultanın yaş 
günü, Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu'nda 
sergilendiği de bilinmektedir . 

10 Temmuz depreminin ardından, D'Aronco, 
büyük bi r yıkıma uğrayan tarihî yarımadadaki 
anıtların onarımı çalışmalarına katılmak üzere Ev
kaf Nezareti'nce görevlendirildi ve çok sayıda anı
tın onarımına katıldı. 

D 'Aronco 'nun sarayda çalışmaya başlaması, 
Dolmabahçe Sarayı Arşivinde bulduğumuz belge
lere göre 1894 yılı sonlarındadır. Aynı defterde ay
nı tarihle (Haziran 1895) kaydedilmiş bu yazılar
dan birincisi görevlendirilmesine, ikincisi ise yedi 
sekiz aydan beri çalıştığını belirterek yapılan öde
meye ilişkindir*. Buna bakarak 1894 sonbaharın
dan veya en geç 1895 başından itibaren D 'Aron
co'nun sarayda özel bir mimar olarak çalışmaya 
başladığı sövlenebilir. 

D OLMABAHÇE SARAYI/CAMLI KÖŞK 
R. D'Aronco'nun Dolmabahçe Sarayındaki 
çalışmalan arasında belgelerine ulaşabil
diklerimiz şimdilik sınırlıdır. Bunların için

de Camlı Köşk'ün onarımı çalışmalarına ilişkin 
belgeler, oldukça geniş ve ayrıntılı bir dosya oluş
turmaktadır. 

Dolmabahçe Sarayı Camlı Köşk'ün plan ve kesitleri. MSA, Evrak No. 2/1379 

Camlı Köşk adıyla tanınmış olan yapı, doğu-
batı doğrultusunda uzun bir koridorla Dolmabah
çe Sarayı Resmi Daire Bölümüne bağlanan bir se
yir köşkü ve yan hacimleriyle ona bitişik bir kış 
bahçesinden oluşmaktadır. Sarayın bu özel pavyo
nunun Camlı Köşk olarak anılmasına yol açan kış 
bahçesi için D'Aronco'nun hazırladığı onarım ra-
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Dolmabahçe Sarayı Camlı Köşk'ün içerden görünüş (altta) ve D'Aronco'nun tasarladığı düşünülen demir çatkı detayı (üstte). 

poru ve ekleri , hem yapının malzeme ve yapım 
özellikleri ve d u r u m u hem de mimarın konuya 
yaklaşımı hakkında bilgi vermektedir. 

Dosyanın en erken tarihl i belgesi, R. D 'Aron
co'nun dönemin Hazine-i Hassa Nâzın Michai l 

Portocal Paşaya hitaben yazdığı kendi el yazısını 
ve imzasını taşıyan mektubudur. Bu mektuptan 
Camlı Köşk'ün nerdeyse harap durumda olduğu 
öğrenilmektedir: 

"Bunun birincil nedeni de seranın ortasına çeşme-
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nin ve havuzun inşa edilmiş olmasıdır. Havuzun kazıl
ması sırasında giriş katındaki eski tonozun muhtemelen 
zayıflaması ve havuz suyu ile çeşmenin ağırlığı, bu to
nozun çökmesine ve üzerine oturduğu duvarların defor-
masyonuna yol açmıştır. Bu deformasyon hareketi sıra
sında seranın demir strüktürünün ayakları (düşeyden) 
ayrılmıştır. Bu ayrılma kritik noktadadır; açılma yakla
şık 20 cm.'i geçmektedir. Giriş katında, şu sıra yapımı
na başlanan, ek bir tonozun ve havuzla bağlantılı hacme 
bir duvar inşası deformasyonu önleyemez. Demir struk
tur, belirttiğim gibi, destek duvarlarının temele bağlı 
hareketi sırasında deforme olmuştur. Çerçevenin üç ke
narı üzerindeki bu açılma, bulon ve bağlantılarda gevşe
meğe yol açmış ve çatıda suların akması için gerekli eği
me sahip olmayan ve sızıntıya olanak veren bir çökme 
meydana gelmiştir. Bu çatının bilgisiz kişilerce yapılan 
sözümona tamiri tahribatın etkisini artırmaktan ve çatı
ya gereksiz ve büyük bir yük bindirmekten başka bir işe 
yaramamıştır. Bu absürd çalışma, yapıdaki son yıkımın 
da nedenidir. 

"Rasyonel temellerden yoksun oldukları için, Ekse-

Camlı Köşk'ün havuzunu desteklemek üzere altındaki eski yapının 
ortasına D'aronco'nun 26 Ekim 1897 tarihli mektubunda inşa edil
mekte olduğunu belirttiği duvar. 

lamınıza son olarak sunulmuş projelerden hiçbirini ka-
ale almayarak yapının sağlamlaştırılması için aşağıdaki 
çalışmaların yapılmasını öneriyorum: 

"1. Çeşmenin, fenerlerin, porselen karelajın, camla
rın ve şöminenin kaldırılması; 

"2. Seranın demir çatkısının sökülmesi; 
"3. Tonozun ortaya çıkarılması ve sağlam bir bağ

lantı yapan demir putrellerle ve tonozun üstüne sürüle
cek portland çimentolu bir harçla konsolidasyonu; 

"4. Kolonların kendi aralarında özenle bağlanması
na dikkat ederek yapılacak bir onarımdan sonra eski de
mir çatkının montajı; 

"5. Çatı ve pencere camlarının yerine takılması ve 
demir konstrüksiyonun boyanması; 

"6. Havuzun yeniden inşa edilmesi, çeşmenin ve 
porselen karelajın yeniden yerleştirilmesi; 

"7. Su oluklarının yenilenmesi ve kalorifer konması; 
"8. Sera duvarlarının yüzeyinin onarımı, şöminenin 

yerine konması, dış duvarların sıvalarının tamiri ve ba
danası. " 

26 Ekim 1897 ta r ih l i bu mektuptan öncelikle 
Camlı Köşk'ün harap du rumda oluşunun 1894 
d e p r e m i y l e i l g i s i o lmadığ ı öğren i lmekted i r . 
D'Aronco'nun köşkün durumunun nedenleri hak
kındaki gözlem ve tanısı bilimsel ni tel ikl i ve ma
kul bir açıklamadır. 

Havuz kazısının dikkatsiz ve bilgisizce yapıldı
ğı, altyapıda mevcut tonozun strüktürel ve kons-
trüktif yapısının pek kaale alınmadığı, tonozun k i 
lit kesimine kaldırabileceğinden daha fazla, yakla
şık 3.5 t. su yükünün ve çeşmenin ağırlığının bin-
dirildiği anlaşılmaktadır. Sonucun D'Aronco'nun 
işaret ettiği ölçüde bir deformasyona yo l açması 
şaşırtıcı değildir. Şaşırtıcı olan, havuzu alttan des
tekleme amacıyla mevcut eski yapı içine inşa edil
miş olan duvarlardır. Havuz alanına kare planlı 
bir duvar desteği oluşturan bu uygulama garip, i l 
kel veya D'Aronco'nun belirttiği gibi absürd bir çö
zümdür. Tonozlu strüktürün mesnet noktalarını 
değiştiren ve dolayısıyla bu strüktürü bozan duvar 
yapımı, alt kattaki tonozlu hacmin bütünlüğünü 
de parçalamakta ve geniş mekânın ortasında bü
yük bir kitle oluşturmaktadır. 

R. D'Aronco'nun, 26 Ekim 1897 tarihli mektu
bundan sonra aynı dosya içinde 3 Kasım 1897 ta
r ih l i "Camlı Köşk'ün onarımına ilişkin tahmini ve açık
lamalı keşif özeti" de bulunmaktadır. D'Aronco'nun 
elyazısı ve imzasını taşıyan bu keşifte yapılması 
gereken işler ve kullanılacak malzeme tür ve mik-
darı açık olarak belirtilmiş ve fiyatlandırılmıştır. 
Aynı dosyada bir de muhtemelen bu keşif özeti ile 
birlikte verilmiş olan bir onarım önerisi çizimi var
dır. Bu çizimde mevcut durumun rölövesi üzerine 
güçlendirilmiş mesnet bağlantıları olan bir demir 
gergi sistemi önerilmektedir. Öneri, Camlı Köşk'te-
ki deformasyon ve yıkıma karşı radikal ve mühen
dislik açısından doğru bir tedbiri işaret etmektedir. 

D'Aronco 'nun önerilerinin, belki de Hazine-i 
Hassa Nâzın Michail Portocal Paşanın ölümü* ne
deniyle bütünlüğü içinde uygulanmadığı düşünü
lebilir . Dosyada, D'Aronco 'nun Portocal Paşa'ya 
mektubunun 24 Mayıs 1897 tarihli bir çevirisi bu
lunmaktadır. Yani, önerileri bilinmektedir. Gergi
ler gerçekleşt ir i lmişse de mesnet bağlantı ları , 
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Yıldız Sarayı Şale Kasr-ı Hümâyunu'nun cephesi ve planı 

D'Aronco'nun önerdiği (demir strüktür kurallarına 
uygun) biçimde yapılmamıştır. Ayrıca gergiler 
D'Aronco'nun öngördüğü gibi NPI kesitli 0.25 m.' 
lik putreller değildir ve D'Aronco'nun raporundan 
önce yapıldığı anlaşılan alt kattaki destek duvarla
rı durmaktadır. 

Ertesi yıl, 6 Temmuz 1898 tar ih l i ve Demirci 
Ohannes, Emlak-ı Hümâyun Mühendisi Mehmet 
Saffet, Emlak-ı Hümâyun kalfası Dikran ve Ebni-
ye-i Seniyye kalfası Nikolaki imzalarını taşıyan ve 
aynı dosyada bulunan bir keşif raporu, altyapıya 
40 cm. genişliğinde bir ayak ile battal tuğladan bir 
yay kemer inşa edildiğini ve "fenne mugayir ve teh
like irae eden mahal" bulunmadığını belirtmektedir. 
Oldukça karışık ve bulanık bir anlatımla yazılmış 
olan rapor, demir çatkının deformasyonunu çatkı
nın oturduğu meşe tabanın çürümüş olmasına 
bağlamaktadır. Ama 40 cm.'lik "T" demirinden ke
mer yay çevirip 16 mm.' l ik sacdan 10 cm. genişlik
te bir gergi imal i ile bunun duvarlara bulaka ile 
bağlanmasını ve böylece kagir altyapının takviye
sini de önermektedir. Raporun fiyatlandırması 
global ve iş dökümü ayrıntısızdır. 

D'Aronco'nun sistematik ve analitik bir düşün
cenin ürünü olan raporu ve keşif özeti ile bu ko-
misyonunki le r in ayrışmamış ve flu bir düşünce 
yapısını yansıtan raporu arasındaki fark açıkça 
gözlenmektedir. 

Aynı belgeler dosyasında yapım sürecinde da
ha geç bir tarihi düşündüren bazı tarihsiz belgeler 
de bulunmaktadır. 3 Mayıs tarihli (yılı belirtilme
miş) ve Fransızca yazılmış bir belgede çatı makas
larının yapımı için önerilen çalışmanın dökümü 

Şale Kasr-ı Hümâyununda mevcut eski yapı ile D'Aronco'nun 
yaptığı ek bölümün birleşme noktası 

verilmektedir. 10 m. uzunluğunda 7 adet çatı ma
kasının yapımını Saray Çilingiri (Serrurier de S. M . 
le Sultan) unvanlı D. Senace imzalı biri üstlenmeği 
taahhüt etmektedir. Demir edevatı kalfası Ohan
nes Portokalyan imzalı ve tarihsiz bir keşif pusula
sı ise cam ve çiçeklik yenilemesi işlerine ilişkindir. 

Bu onarım dosyasında ve ulaşılabilen diğer bel
gelerde havuzun yapım tarihine ilişkin bilgi bulu
namamıştır. Ama M i l l i Saraylar Arşivinde bulu
nan 1304 H . (1886-87) tarihli bir belgeden' "Dolma-
bahçe Sarayı Camlı Köşk'ün arızalandığı, çatı demirinin 
Tersane-i Amire tarafından yenilenmesi gerektiği" öğ
renilmektedir. Yine M i l l i Saraylar Arşivinde bulu
nan 30 Nisan 1311 (1895) tarihli bir belgede, Camlı 
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Köşk için tamir mukavelenamesi başlıklı yazıdan 
demir çatkının yaklaşık 10 cm. kadar düşeyden 
çıktığı ve bu nedenle çatının çöktüğü hem çatının 
ilksel durumuna getirilmesi hem de eğilmiş kıs
mın düzeltilmesi için vidalı yeni gergiler konacağı 
belirtilerek işlemler ve fiyatlar sıralanıyor ve işin 
"Avrupa'ıhın mücedded gelmiş gibi hüsn-ü icra ve it
mam edileceği taahhüt" edilmektedir. Demirci Ohan-
nes adına düzenlenmiş olan mukavele, bir önceki 
belge gibi düşeyden sapmanın nedenlerine değin
memektedir. Kanımızca sözü edilen bu deformas-
yonların da nedeninin D'Aronco'nun işaret ettiği 
gibi havuz kazısına bağlı olduğu düşünülebilir. 
Yeni belgeler bulunana kadar şimdilik kabul edile
bilecek olan bu varsayıma göre havuzun yapımı 
1886 yılındadır ve muhtemelen sorunun nedenleri
ne doğru bir tanı getirilemediği için on yıllardır 
Camlı Köşk gerektiği gibi onarılamamaktadır. 

Aslında Camlı Köşk ve bağlantılı mekânların, 

yadaki çizim bir onarım önerisi olduğu için doğal 
olarak altyapıdaki mevcut durumun rölövesi üze
rine işlenmiştir. Sera kısmının çizimlerinin de bu 
rölövenin bir parçası o lup olmadığı tartışmaya 
açıktır. Çöktüğü bilinen demir strüktürün özenli 
bir onarımdan ve konsolidasyondan sonra kulla
nılmasını öneren D'Aronco'nun yeni bir tasarım 
sunmuş olması uzak bir olasılıktır. 

Çizim, Camlı Köşk un bugünkü görünümüne 
tamamen uymaktadır. Yalnızca, tam ortada simetri 
ekseni dışındaki çatı makasları yoktur . Bunlar, 
sonradan eklenmiş olmalıdır. Bir de D'Aronco'nun 
sözünü ettiği zeminin porselen (çini) döşemesi 
mevcut değildir. 

y 

Şale Kasr-ı Hümâyunu kuzey girişi, R. D Aronco 

çeşitli ekleme ve onarımlarla bugünkü planını ve 
görünümünü aldığı diğer belgelerden de anlaşıl
maktadır1". 

Ne var ki bugünkü görünümün bir D'Aronco 
tasarımının ürünü olduğu hayli kuşkuludur. Dos-

ILDIZ SARAYI/ŞALE R. D ' A r o n 
co'nun saray yapımları için görevlendirilme
sinden sonraki çalışmaları büyük ölçüde Yıl
dız Sarayı kompleksi içinde bulunmaktadır. 

Bunlar arasında halen 
M i l l i Saraylar yönet i 
minde olanlar Şale Köş
kü ile manej ve Istabl-ı 
Amire 'dir . 

Şale Köşkü adıyla ta
nınmış olan saray, Yıldız 
kompleksinin günümü
ze ulaşan yapıları içinde 
en i y i korunmuş olanı
dır. 1950'li yıllara kadar 
büyük ölçüde bütünlü
ğünü korumuş olan Yıl
dız Saray kompleksi, ön
ce Barbaros Bulvarı'nın 
açılması sonra da Boğaz 
Köprüsü bağlantı yolları 
için gerçekleştirilen bü
yük kentsel operasyon
larda en büyük kayba 
uğrayan ye r leşme o l 
muştur. Halen çeşitli sa
hipliklere ve yönetimle
re dağıtılmış olan saray, 
artık bir imperial sit olma 
niteliğini ve bütünlüğü
nü yitirmiştir. 

Padişah bahçe le r i 
(Hadaik-i Hassa) arasın
da yer alan Yıldız Koru
luğu ve bahçelerindeki 
i lk bayındırına çalışma
ları 19. yüzyılın başların-
dadır". I I I . Selim tarafın
dan yaptırılmış olan iç 

bahçedeki çeşme (1804-05) bu dönemden kalan tek 
parçadır. Köşk yapımları, yenilemeler ve çevre dü
zenlemeleri sonraki yıllarda da devam etmiş ama 
Yıldız'm asıl gelişmesi 19. yüzyılın son çeyreği ile 
20. yüzyılın başlarında ve özellikle I I . Abdülha-
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Sale Kasrı Hümâyunu büyük merdiven holü, R. D Aronco 

mid' in saltanat yıllarında olmuştur. Sahildeki Dol
mabahçe ve Çırağan saraylarının varlığı ve yeni 
oluşları, burada büyük boyutlu saray yapımını ön
lemiş, buna karşılık köşk ve pavyon biçiminde kü
çük boyut lu yapılaşmayı teşvik etmiş olmalıdır. 
Engebeli olan topografya ve bitki örtüsü ile de be
lirgin bir uyum içinde olan bu arazi kullanım biçi
mi , imparatorluğun son yıllarının ekonomik ve si
yasî koşullarında hem fazla göze batmayan hem 
de daha kolay finanse edilebilen bir yapım poli t i 
kasına uygun düşmüştür. Sonunda yerleşme ve 
yapım konsepti olarak Topkapı Sarayı'ndakini 
anımsatan ama yaşama ve örgütlenme olarak fark
lı bir saray modeli ortaya çıkmıştır. Bu modelin 
yüzyıl sonunun romantik ve historisist eğilimlerine 
uygunluğu, güncel beğeniyi okşayan pitoreski d i 
ğer etkenlere eklenen bir denkdüşümdür. 

Arazinin kuzey kesiminde toplanmış olan yapı
lar, eğim çizgilerini izleyen ve kuzey-güney doğrul
tusunu eksen alan, art arda ve birbirine yakın dizi

ler halinde lineer bir yerleşme düzeni gösterirler. 
Yapıların biribirleriyle ilişkilerinde geometri ve ak-
siyalite gözetilmemiş, konumlandırmada ve özellik
le ekleme ve bağlantılarda spontan davranılmıştır. 

Bir master plana göre yapılmamış, zaman için
de oluşmuş saray kompleksinde, formasyonu ve 
kökeni farklı çok sayıda mimarın da çalışması ne
deniyle mimar/yapı idantifikasyonu zordur. Şale 
Kasr-ı Hümâyunu, bu yapım modelinin ve idantifi-
kasyon güçlüğünün tipik örneklerinden biridir. 

Belgelere dayanmaksızın Sarkis Balyana atfedi
len yapım, son yıllara gelene kadar bir yayından 
diğerine bu atıfla aktarıldı veya mimar/yapı ilişki
si muğlak bırakıldı. Oysa, Şale'nin i lg i çekici mi 
mari özellikleri veya d ikka t l i bir çözümlemeye 
muhtaç problematik yapısı düşündürücü id i . 

1981 yılında R. D'Aronco ve dönemi üzerine bi
limsel bir çalışma başlatan Udine Belediyesi'nin i l 
g i l i komitesinin toplantısına çağrıldığımda Kent 
Müzesi Arşivinde R. D'Aronco'nun el yazısı notla-
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Şale Kasr-ı Hümâyunu büyük merdiven holü, bezemelerden 
bir ayrıntı, R. D'Aronco. 

tından çıkarılmış yapı listesinde yer alan "Palazzo 
Ricevimente e Feste" ibaresini gördüğümde hemen 
Şale Kasrı'nı düşündüm. Ancak, arşivde Palazzo 
Ricevimente'ye ait herhangi bir desen yoktu. M i l l i 
Saraylar Arşivi'nin o yıllarda araştırmacılara kapa
lı oluşu bu ilişkiyi belgeleme olanağı vermedi. Bu
na karşın "Studi su R. D'Aronco e i l suo tempo'' 
Uluslararası Kongresinde (Haziran 1981) Şale Kas
rı kuzey bölümünün bir D'Aronco tasarımı oldu
ğunu savundum 1 2 . Kuzey bölümünün kcişe kulele
rinin "Victorien" biçimi, uyarıcıydı. Kule, D'Aron

co'nun İtalya yapılarında ve projelerinde sık ku l 
landığı ve üslup denemeleri yaptığı motiflerden 
b i r i y d i . 15-17 Kasım 1984 tar ihindeki "T .B.M.M. 
M i l l i Saraylar Sempozyumu"nda da aynı kanı ile 
"Şale Köşkü kuzey bölümünün Palazzo Ricevimente e 
Feste" olması gerektiğini belirt t im 1 1 . 

Bu idantifikasyona ilişkin belge, yaklaşık on yıl 
sonra, 23-27 Eylül 1991'deki Dokuzuncu Türk Sa
natları Milletlerarası Kongresinde F. İrez-V. Gez-
gör tarafından sunuldu. Milli Saraylar 1992'de de 1 4 

yayınlanan bu belgelerle, Şale'nin kuzey bölümü
nün D'Aronco tarafından tasarlanmış olduğu ke
sinlikle anlaşılmış oluyordu. 

İrez-Gezgör un yayınladıkları belgelere göre, 
Şale Kasrının bugünkü görünümü dört aşamada 
gerçekleşmişti: 1879'da ilk, 1887-89'da ikinci bölüm 
yapılmış, yine 1889'da bir salon eklenmiş ve niha
yet 1898'de de kuzey bölümü inşa edilmiştir. 

Aslında, Şale Kasrı'nın yapım aşamalarını ve 
eklerini kesinlikle saptamada hâlâ bazı güçlükler 
ve kuşkulu noktalar vardır. Tarayabildiğimiz ka
darıyla BOA ve MSA'nde konuya ilişkin değişik 
tarihli belgeler bulunmaktadır. Örneğin BOA'nde 
bulunan 29 Teşrin-i evvel 1312 (1896) tarihli belge
de "Merasim Dairesindeki salon ile teferruatının inşaa
tına sarfolunan meblağa ilişkin cedvel" ver i lerek 
344.590 kr. olan tutarın çok bulunduğu be l i r t i l 
mektedir". MSA'nde bulunan 15 Mart 1896 tarihli 
belgede de "Yıldız Şale Merasim Dairesi ilave inşaat 
masrafları" başlığı altında çeşitli ücretler ve malze
me alımları sıralanmaktadır1". Bu belgeden muhte
melen inşaat işini yürüten Istabl-ı Amire Müdürü 
Faik Paşa'ya bazı ödemeler yapıldığı, dekorasyon 
işinde Jak (sürekli çalışıyor) İshak Baham, Pasalini, 
Roncati (iç bezeme, kartonpiyer), Angelo (en yük
sek ücreti alıyor ve suluboya, donuk yağlıboya ve 
yaldızlama yapıyor), Leon, İbrahim adlarında res
samların çalıştığı öğrenilmektedir. Demek, Şale'de 
1896 yılında mahiyeti henüz bilinmeyen bir yapım 
çalışması vardır. Bu belgeler, doğal olarak kuzey 
ekinin 1896 yılında başlatılmış olabileceğini de dü
şündürmektedir. Ancak 15 Mart 1896 tar ihl i söz 
konusu döküm, kaba inşaata değil dekorasyona 
ilişkin olarak daha çok bitmiş bir yapımı işaret et
mektedir. Yeni belgeler bulunana kadar 1896 çalış
ması yanıtsız bir sorudur. 

Kuzey eki hakkında R. D'Aronco'nun en erken 
tarihli yazısı 25 Mart 1898 tarihlidir. Kendi elyazısı 
ile imzasını taşıyan bu önemli belge, Şale Köşkü 
Ek Pavyonu inşaatı için Imperial Komisyon Başka
nı Selim Paşa Melhame'ye yazılmış bir mektup ve 
ekleridir 1 7 . Çevirisi verilen bu belgeden, D 'Aron
co 'nun tasarladığı ekin pencere ve kapılarının 
mevcut Şale'ninkilerle tamamen aynı olarak boyut-
landırıldığı ve biçimlendirildiği anlaşılmaktadır. 
Kuşkusuz bu, önemli bir tasarım kararıdır. Bu ka
rarda Sultan'ın ve komisyonun istekleri de etkin 
olmuş olabilir. Ni tekim, D'Aronco boyutlandırma-
nın Sultan tarafından kabulünü gerekli görmekte 
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ve beklemektedir. Önceki bölümlere uyum ve in-
tegrasyon kararı, ik inci bölümü yaparken Sarkis 
Balyan'ın 1879-80 tarihli i lk bölüme uyma kararını 
da bir anlamda onaylayıp yinelemektedir. Böylece, 

Şale K a s r ı Hümâyunu Büyük Tören Salonu. 
Eski bir fotoğrafı, bugünkü hali ve bezeme ayrıntıları, R. D'Aronco. 

farklı yıllarda farklı kişilerin katkılarıyla gerçekleş
tirilmiş olan Şale Kasrı, bütüncül bir görünüm 
edinmiştir. 

Ne var k i açıkça görülen oran ve biçim bağları 
yanında Şale, aynı za
manda hemen farkedil-
meyen, incelikle ku ru l 
muş üslup ayrımlarını 
da içeren b i r yapıt o l 
muştur. Üslup ayrımla
rı, planlarda ve iç tasarı
mında b e l i r g i n d i r ve 
hatta bütüncül görünü
müne karşın cephede de 
izlenebilir. 

Lineer bir şema için
de yanyana ek lenmiş 
olan bölümlerden 1879' 
dan önceki i l k bölüm, 
ölçü o la rak en küçük 
olanıdır. Giriş holünde 
küçük, ahşap ve ilginç 
bir barok obje olan elip
t ik bir merdiven ve kö
şelerde odalar vardır. 
Sarkis Balyan'ın düzen
lediği i k i n c i bö lümde 
aynı plan şemasının kul 
lanıldığı ama çok müte
vazı düzenlenmiş bir in
ci bölüme oranla imperi-
al misafirlere yönelik bir 
dikkatle boyutların da
ha büyük tutulduğu gö
rülmektedir. Özell ikle 
giriş aksında yer alan 
k las ik üsluplu m e r d i 
ven, merdiven holünün 
karşısındaki büyük ye
mek salonu, bu bölüme 
bir bitiş mot i f i de oluş
turan yarım altıgen çık
malı sa lon ve arkada 
bahçeye uzanan kesim
deki ek salon, gerçekten 
bir merasim pavyonuna 
u y a n b o y u t ve özenle 
tasarlanmıştır. 

D'Aronco 'nun tasar
ladığı kuzey bölümü ise, 
giderek büyüyen d i z i 
n i n en büyük b o y u t l u 
olanıdır. D'Aronco'nun, 
bu bölümde giriş holü, 
merdiven ve yan hacim
ler olarak önceki şemayı 
yaklaşık l 'e 1.6 oranında 
büyüterek kullandığı ve 
buna ayrıca büyük ve 



görkemli merasim salonunu eklediği görülmekte
dir . Böylece D'Aronco'nun ek binası, öncekilerin 
toplamına eşit bir cephe uzunluğuna sahip olmuş
tur. Planda ise yaklaşık 1.5 kat daha büyük bir ze
min alanı vardır. Bu büyüklükler, kuzey ekinin ya
pıyı bir köşk ölçeğinden saraya dönüştürdüğünü, 
gerçekten bir Palazzo 'nun ortaya çıktığını işaret et
mektedir. Kuzey ekinin de, diğer bölümler gibi , 
net ve okunabilir bir plan şeması vardır. Bu, orta
da bir koridor ve ik i yanında oda ve salonlar bulu
nan lineer bir şemadır. 

Üç bölümde de hol ve merdivenlerle genişleti
len ve cephede de vurgulanan giriş eksenleri, lineer 
şemanın zaman içinde r i tmik bir kitle düzeni edin
mesini sağlamıştır. 

Kuzey ekini, Sarkis'in tasarımı olan ikinci bölü
mün bir yorumu gibi okumak da olasıdır. Şemanın 
boyutlarının büyütülerek kullanılması bir yana, 
köşe kulelerinin sekizgen planı, Sarkis'in yarım al
tıgen çıkmalı p lan mot i f ine b i r r ep l i k g i b i d i r . 
D'Aronco'nun kendinden önceki tasarımcılara dik

katli yaklaşımına Şale Kasrı t ipik bir örnektir. 
Benzer bir yaklaşım, cephelerin düzenlenişinde 

de gözlenmektedir. Her üç bölümde giriş holleri 
ve merdivenlerin bulunduğu hacimler üçgen biçi
minde cephe veren bir beşik çatı düzenlemesiyle 
belirtilmişlerdir. Bu düzenlemede sürekliliği ve 
bütünlüğü sağlayan bazı motifler vardır; üçgen 
cephelerin üst kesiminin birer küçük alınlıkla ve 
çapraz dokulu bir kafesle sonlanması, y i v l i plastr 
biçiminde ahşap öğelerin yatay ve düşey kullanı
mıyla oluşturulan bir çerçeveleme veya bölümle
rin büyüklüklerinin farklı olmasına karşın '2+3+2' 
düzeninde 7 pencereli cephe bölümlemesinin sür
dürülmesi gibi. Elbet farklar da var; birinci bölüm
de pencere kenarlarında görülen dekoratif ahşap 
sütunçelerin ve dar ara pencerelerin diğerlerinde 
olmaması ve cephenin dekoratif ahşap kaplama 
motiflerinin biribirinden farklı oluşu gibi. 

Kuzey ekindeki büyük tören salonuna kadar bu 
süreklilik ve farklılaşma esprisinin herhangi bir so
run olmadan biçimlendiğini ama tam bu noktada 
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Şale Kasr-ı Hümâyunu Yemek Salonu, Şefik" imzalı yağlıboya resim. 

kuzey ekinin kendi içindeki boyut değişiminden 
kaynaklanan bir kırılmanın ortaya çıktığı görül
mektedir. Halen Şale'de '2' no. ile belirtilen Sırmalı 
Salon ile Büyük Tören Salonu nun birleştiği yerde 
saçak kesiminin pencereye saplanırcasına birleştiği 
görülmektedir (R. 4). Mimar i açıdan çözümlenme
miş bir nokta oluşturan bu uygulamadan sonra 
Tören Sâlonu'nda, 2.5/3.5 gibi b i r oranda daha 
yüksek bir pencere düzenine geçilmektedir. Bu 
oran ve boyut değişikliği dışında çerçeveleme, pen
cere biçimleri ve benzeri süreklilik öğeleri devam 
etmektedir. Saçak altındaki bezeme motif ler i bu 
kez (tek renkle) yeşille renklendirilmiş ve kare çer
çeve içinde madalyon olarak biçimlendirilmiştir. 

Şale Kasrı, yükseltilmiş bir bodrum üzerinde 
ik i ana kat ile bir çatı katından oluşmaktadır. Bod
rum, doğal olarak servis hacimlerine ayrılmıştır. 
Giriş katındaki mekânların işlevi ve kullanımı hak
kında şimdiye kadar ulaşılan bilgiler, o dönemde
ki işlevleri açısından eksik görünmektedir. Yine de 
belgelerden personele ait mekânların yanı sıra, ör

neğin, sefir odası, piyanolu salon, misafir odası, 
teşrifat odası vb. adlar taşıyan resmî işlevli mekân
ların da bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Şale Kasrı, kuşkusuz bazı ünlü mekanlarıyla ta
nınmıştır. Bunların başında, yaklaşık olarak 15 m. 
x 30 m. boyutundaki Büyük Merasim Salonu gel
mektedir. Salon ik i cephesindeki yüksek pencere
lerle aydınlanan çeşitli tekniklerin kullanıldığı çok 
renkli bir bezemesi olan görkemli bir mekândır. 
Köşelerdeki sekizgen çıkmaların derinleştirdiği 
büyük mekân etkisi, pencerelerin karşısındaki du
varda bulunan yüksek ve geniş aynalarla ayrıca 
güçlendirilmektedir. 

Bu salonun dekorasyonu, diğer mekânlarınkin-
den büyük ölçüde farklı bir anlayışla ele alınmıştır. 
Genelde klasisist bir çizginin egemen olduğu, du
varlarda ayna ve resimlerden oluşan geometrik bir 
panolar düzeninin bulunduğu, girlandlı kornişler
den sonra tavanın da sekizgen ve küçük kareler
den oluşan bir kasetleme ile kaplı olduğu görül
mektedir. Ama salonun dekoruna asıl vurgusunu 
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veren büyük duvar panolarındaki serbest düzen
lenmiş naturalist çiçek demetleri ve salkımlarıdır. 
Bu büyük boy çiçek salkımlarının renkleri , altın 
varakla bezeli tavanın resmî ve görkemli dekoru
nu değiştiren canlı ve aydınlık bir atmosfer yarat
maktadır. 

Bu salonun da içinde yer aldığı birinci katın de
korasyonu için R. D 'Aronco 'nun hazırladığı bir 
şartname MSA'de bulunmaktadır 1 8. Çevirisi veri
len bu belgeden dekorasyonun 1 /50 ölçekli desen
ler halinde hazırlandığı ve Sultan tarafından onan
mış olduğu öğrenilmektedir. Sarkis'in tasarladığı 
bölümde bulunan Yemek Salonunun dekorasyo
nunun da yenilendiği, şartnamenin 7. ve 9. madde
lerinde a, b, c, d, e, f, g salonları olarak belirtilen ha
cimlerin dekorasyonunun zengin bezemeli olarak 
düşünüldüğü anlaşılmaktadır. Birinci katın zengin 
bezemeli bu yedi salonundan beşi D'Aronco'nun 
projelendirdiği bölümde bulunan ve günümüzde 

2,3 ,4 ,7,8, no. ile belirlenen salonlardır. Kalan ik i 
salon için kesin bir karar vermek zordur. Merdi 
ven holünün ayrıca belirtilmemesi bu harflerden 
ikisinin burayı işaret ettiğini düşündürmektedir. 

Yemek Salonu'nun dekorasyonunun yenilen
mesi özellikle ilginç bir saptamadır. Çünkü bu sa
lon, t ipik bir oryantalist beğeninin ürünü olan ve 
sarayın şark köşesi olarak nitelenebilecek bir deko
rasyona sahiptir. "Sedef kakmalı kapı ve dolap kapak
ları Çırağan Sarayı'ndan getirilmiş''tir. Salonun de
korasyonunun tasarımında Çırağan ve Beylerbeyi 
saraylarından esinlenilmiş, bir Doğu sarayı imgesi 
vermek üzere kırmızı, yeşil ve altın yaldızın ve 
mavinin, soyut geometrik bezemeleri alabildiğine 
renklendirdiği bir konsept seçilmiştir. Şaşırtıcı olan 
bu konseptiıı Sarkis değil D'Aronco tarafından uy
gulanmış olmasıdır. Yine de bazı motiflerin Sarkis 
döneminden kalmış olduğu düşünülmelidir. Örne
ğin, tavanın bir frizle çerçevelenmesi, kolonlarla 
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çevrili duvarlar, kolonların ve başlıkların biçimleri 
bir Sarkis düzenlemesini ısrarla anımsatmaktadır. 

Salonların her bir inin farklı üsluplarda bezen
miş olması oldukça ilginçtir. Örneğin, Sırmalı Salon' 
un (2. no.lu oda) klasik ve geometrik desenli deko
rasyonuna karşılık Yazı Odası (3 no.lu oda) rokoko 
bir bezeme anlayışı ile biçimlendirilmiştir. Yine de 
bu değişik üsluplu odaları birleştiren bir bezeme 
motifi vardır: Büyük Salon'da görülen çok renkli 
naturalist çiçek desenlerinin benzerleri ve dalgala
nan kurdele motifi . 

Şale'nin bir yapı olarak teknik özellikleri ve uy
gulama ayrıntıları da dememi için son derece ay
dınlatıcıdır. 

Şartnameden, uygulanan dekorasyon tekniği 
açıklıkla öğrenilmektedir. Özellikle rölyef dekoras
yon uygulamasının koşulları ilginçtir. Kartonpi
yerle yapılan rölyef üzerine yapılacak yaldızlama, 
tavan yüzeyinin 1/10'u kadar ve ince Zeque altı
nından olacaktır. 

Şale'nin bu son bölümünün dekorasyon/beze
me işlerinin İtalyan uyruklu Giuseppe Roncati ta
rafından yapıldığı MSA'ndeki dosyanın içindeki 
belgelerden anlaşılmaktadır. R. D'Aronco'nun ha
zırladığı 20 Nisan tarihli ve imzalı şartname koşul
larının hemen hemen aynını içeren ve 24 Nisan ta
r i h l i ve imzalı kontrat tavanların dekorasyonu 
içindir ve hayli ayrıntılı bir iş dökümü yapılmış
tır1'. İç duvarların ve bölmelerin dekorasyonu için 
D'Aronco'nun hazırladığı şartname 17 Haziran ve 
G. Roncati'nin S. E. Selim Paşaya hitaben verdiği 
taahhüt mektubu da 20 Haziran tar ih l id i r ' . Bu son 
belgeden vestibül panolarının resim yerine mermer 
taklidi stük ile yapılmasına karar verildiği anlaşıl
maktadır. R. D'Aronco büyük merdiven ve galeri
lerinin, büyük giriş holünün, antişambr ve salonla
rın çok zengin dekore edileceğini belirtmektedir. 
Bezeme yoğunluğu 110 kr.'tan 10 kr.'a değişen m . 2 

fiyat farklarından izlenebilmektedir'. 
26 Mart 1898 tarihli ve imzalı malzeme listesi 

yalnız malzeme cinsleri hakkında değil fakat ya
pım tekniği hakkında da bilgi vermektedir 2 . Özet
lemek gerekirse moloz taş temeller üzerine dolu 
tuğla duvarlı, 0.30'luk NPI demir putrelli döşeme
leri olan (merdiven galerisindeki putre l 0.20'lik 
NPI) kagir bir yapı tarif edilmektedir. Putreller, m. 
0.120 mm./10 mm. demir lamalarla birleştirilmek
tedir. Putrellerin ankrajı ve duvarların bağlanma
sında yine demir lamaların; çatı örtüsü için 0.45 m. 
x 0.14 x 15.00 m. ve benzeri boyutlarda ahşap kiriş
lerin kullanıldığı anlaşılmaktadır. Büyük merdiven 
ve giriş holleri başta olmak üzere birçok mekânda 
kolon, taban ve başlık gibi mimari öğelerde İtalya 
mermeri kullanılmıştır. 

Yine D'Aronco'nun hazırladığı bir diğer tahmi
ni keşif listesine göre inşaat alanını hazırlamak için 
600 ağaç şantiyede hazırlanan ahşap kutulara alı
nıp taşınmıştır21. Yeniden yapılacak bahçe içindeki 
duvara kadar ahır ve kapıyla bahçe duvarı, eyer-

hane ve köşkler yıkılmıştır. Bunların hangi yapılar 
olduğu şimdilik bilinmemektedir. 

Şale'nin aydınlatma donanımı, Siemens Halske 
firmasının İstanbul acenteliği tarafından üstlenil
miştir. Acentenin M . Reiser imzalı teklif ve taahhüt 
mektubu 3 Ağustos 1898 tar ih l id i r . Aydınlatma 
objelerinin çok zengin, çok özenli ve sağlam yal
dızlanmış olarak hazırlanıp temin edileceği ve 
Ağustos sonuna kadar çalışmanın bitirileceği b i ld i 
rilmektedir. Mekânlara konacak armatür ve lam
baların listesi çok sayıda "toreheres Beicos bronze" 
(Beykoz bronz ışıklık) veya "lııstre grand Beicos" 
(büyük Beykoz avize) ya da "susvension Fanal de 
Beylerbey" (Beylerbeyi Avizesi) gibi obje ad veya 
tanımları vardır. Bunlar büyük olasılıkla Beykoz 
Fabrika-ı Hümâyunu'ndan temin edilecek malze
me olmalıdır. Zira listede karşılarında fiyat veri l
memiştir. Mektup 2 4 , teklifin kabul edildiğini b i ld i 
ren 'i.e President Selim Melhame' imzasıyla bitmek
tedir. 

Şale'nin ısıtma donanımı ve sobaları Rörstrands 
Aktiebolag firmasınca temin edilmiş, telefon tesi
satı ise K.U.K. Telegrafen Detachement firması ta
rafından kurulmuştur2 5. 

J STABL-I ÂMİRE-İ FERHAN Istabl-ı 
Âmire-i Ferhan veya Ferhan Tavlası ola
rak bilinen yapı, Yıldız Sarayı kompleksi
n in kuzeydoğu kesiminde.ve bugünkü 

konumuyla Orhaniye Kışlası ile Yıldız Parkı ara
sında kalan alandadır. Kuzeybatı/güneydoğu yö
nünde yerleştirilmiş 15 m. x 110 m. boyutunda in
ce ve uzun bir dikdörtgen biçiminde kagir bir ya
pıdır. Ortada ve ik i ucunda hayvanların bakımına 
ve eğitimine memur kişilerin kullanımına ayrılmış 
mekânları ve aralarında ahır bölümleri olan yapı
nın simetrik bir planı ve kitlesi vardır. Ahır bölüm
leri tek diğerleri ik i katlıdır. Orta bölüm ik i , uçlar
daki bölümler çatı dahil 3 katlıdır. 

Köşeleri sekizgen kulelerle bağlanmış ik i uçtaki 
bölümler, ahırların uzayıp giden kitlesini dengele
diği gibi cephesinin neo-gotik üslubu da yapıyı sı-
radanlıktan çıkaran bir özen göstergesi olmakta
dır. Üst kat pencerelerinin ogival biçimi ve d i l iml i 
kayıtları, bugün mevcut olmayan ahşap strüktür-
lü, parapetleri kafesli balkonu, kuleli mekânın için
deki örtünün siyah üzerine sarı renkli bezemesi 
aynı stilistik özenin parçalarıdır. 

Yapının simetri ekseni üzerinde ve ik i yanında
ki ahırların ortasında yer alan ik i katlı orta bölüm, 
R. D'Aronco tarafından tasarlandığını düşündüğü
müz bir binadır ve aslında bir restorasyon ve yeni
den yapım projesinin ürünüdür. Yerinde aynı bo
yutta bir başka yapının bulunduğu ve ilksel yapı
nın bugünkünden hayli değişik bir konsepte sahip 
olduğu bil inmektedir 1 1 . Yine i k i katlı olan bu i l k 
yapı, arşiv fotoğraflarından anlaşıldığı kadarıyla 
yapı dışında kurulmuş özgün ahşap merdiveni ile 
sahanlıkları, kafesli parapeti, üstte tümünü örtmek 
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Istabl-ı Âmire-i Ferhan. genel görünüş, (tarihsiz) eski bir fotoğraf, İÜ Kütüphanesi Yıldız Albümleri. 

üzere dışarı uzatılmış çatısı ile karakterize olan bir 
neo-gotik strüktürdür. 

Şimdilik bilmediğimiz bir nedenle, muhteme
len bir yangın sonrasında R. D'Aronco bugünkü 
orta bölümü tasarlamış olmalıdır. Bu yapının R. 
D'Aronco tasarımı olduğuna ilişkin bir belge, şim
d i l ik , bulunamamıştır. Udine Kent Müzesi Arşi-
vi 'ndeki yapı listesinde "ahırlar ve manej" adı al
tında belirtilen kayda bağlı yalnızca bir manej es
k iz i 2 7 bulunmaktadır. Ahırlara ait bir çizim yoktur. 
Ama R. D'Aronco'nun Yıldız Sarayı'nda ahır/ahır
lar yaptığı kesindir ve buradaki yapı R. D 'Aron
co'nun kendine özgü mimar i di l ine öylesine uy
maktadır k i kanımızca bir R. D'Aronco tasarımı 
olarak kabul edilebilir. Yine de Türkiye'deki arşiv
lerde i lg i l i belgeler bulunana kadar bu atıf, stilistik 
bir varsayım olarak düşünülmelidir. 

11.50 m. x 12 m. boyutunda kareye yakın bir 
planı olan yapının taş döşeli zemin katı, i k i cephe
den de verilen girişi ve ahır bağlantısı ile atların gi
r ip çıkmasına olanak veren bir hacim olarak dü
zenlenmiştir. Güneybatı cephesinde nal biçiminde 
bir kemerle ifade edilen ana giriş, zemin katın 
önünde bir sundurma oluşturmaktadır. Sundurma 
ve üst katta onun üstünde oturan oda, ortada öne 
çıkarak D'Aronchien bir düzenlemeye olanak ver
mektedir. Öne çıkan bölümün köşeleri aşağıdan 

yukarıya hafif bir meyille incelerek yükselen birer 
plastrla tutulmuş ve bu plastrlar ağırlık kulelerine 
benzer bir yükselti olarak saçak kesiminin üstüne 
çıkarılmıştır. Örtü hizasını aşan bu kulemsi yük
seltiler, R. D'Aronco'nun başta Beşiktaş'taki Şeyh 
Zafir Külliyesi'nde olmak üzere pek çok yapısında, 
Torino Dekoratif Sanatlar Uluslararası Sergisi'nin 
birçok pavyonunda kullandığı bir motiftir. Viyana 
ekolünden esinlenmiş bu mimari motif, yine aynı 
ekolün esinini ve etkisini taşıyan daire ve stilize çi
çek desenlerinden bezeme motiflerine sahiptir. Bir 
başka D'Aronco motifi , saçağın tam ortasına mah
ya noktasına konan ahşap payandadır. Konstrüktif 
olarak gerekli olmayan ama D'Aronco'nun pek çok 
yapısında dekoratif bir fantazi olarak kullanageldi-
ği bu motif bir tür D'Aronco markası sayılabilir. 
Payandanın üzerindeki eşkenar dörtgen kabartma 
veya salonun üçlü pencere düzeni diğer markalar 
olarak sıralanabilir. 

Yapının içinde, üst kat salonunun kapısının ve 
pencere le r in in Jugendst i l bezemeler i dışında 
D'Aronco veya Ar t Nouveau'yu çağrıştıran önemli 
veriler yoktur. Bu durum, restorasyonun muhte
melen güneybatı kesimiyle sınırlı olduğunu dü
şündürmektedir. İlksel yapıda dışarda kurgulan
mış olan merdivenin D'Aronco'nun düzenlemesin
de yanda ve oldukça önemsiz bir girişle yapılması 
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Mt_j « r 
lstabl-ı Âmire-i Ferhan orta binanın onarım öncesi güneyden görünüşü, R. D'Aronco ve (altta) orta bina zemin ve birinci kat planları, 
pencere ve kapı detayları (çizen: Sevim Silay, mimar İTÜ). 
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Istabl-1 Âmire-i Ferhan orta bina güney cephesi, R. D'Aronco (çizen: Sevim Silay, mimar İTÜ) ve (karşı sayfada) aynı cephe, onarım öncesi. 

restorasyonun sınırlı olma olasılığını güçlendir
mektedir. 

M ANEJ Sarayın kuzey bölgesinde, Or-
haniye Kışlası'nın karşısında ama saray 
duvarlarının içinde kalan ve Istabl-ı Âmi-
re 'ye ai t o lması gereken manej , R. 

D'Aronco'nun Yıldız çalışmalarından bir diğeridir. 
Adı, R. D'Aronco'nun yapı listesinde ahırlarla bir
likte geçen ve Udine Kent Müzesinde bir etüd ola
rak planı ve kesitleri verilen manej, yaklaşık 15 m. 
x 30 m. boyutunda bir dikdörtgen plan üzerine 
oturmaktdır. 

Boyutlar açısından mevcut manej ile D 'Aron
co'nun projesi, birbir ini tutmaktadır. Proje ile ger-
çekleştirim arasındaki ikinci benzerlik (veya aynı
lık), çatı makaslarının biçimi ve düzenlenişindedir. 
Manej, son derece ilginç bir asma çatı makası siste
mine sahiptir ve D'Aronco'nun etüdünde bu sis
tem, ayrıntıları farkedilmese bile, açıkça okunmak

tadır. 15 m.l ik açıklık, önden ve arkadan destek
lenmiş çift payandalı kesiminde 45 derecelik açı 
yapan kirişlerle güçlendirilmiştir. 

D'Aronco'nun etüdü ile mevcut manej arasın
daki en önemli fark çatı makası veya aks sayısın-
dadır. Halen ik i uçtaki 45 derecelik düzenlemeler 
dışında altı makas vardır. Bu makas sayısının 
etüddekinden fazla olduğu, ayrıca mevcut çatı fe
neri düzenlemesinin projede görülmediği belirt i l
melidir, ikinci fark D'Aronco etüdünün günümüz-
dekinden hayli değişik bir vaziyet planı içinde yer 
almış olmasıdır. Yıldız Sarayı'nın değişkenliği 
yüksek bir yerleşim olduğu düşünülürse bu fark 
önemsenmeyebilir. Tersine D'Aronco'nun etüdü, 
çevrenin yüzyıl başındaki düzeni hakkında bir bel
ge olarak alınabilir. 

Kanımızca asıl önemli fark, D'Aronco'nun etü
dünde mevcut taş duvarın görünmemesi veya yal
nız bakıcılar bölümünde bulunması ve D 'Aron
co'nun daha hafif (?) bir konstrüksiyon tasarlamış 
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Istabl-ı Âmıre-ı Ferhan'da manej binası, R. D Aronco. çatı 
makaslarından bir görünüm. 

IstabI-1 Âmire-i Ferhan'da manej binası, R. D Aronco. plan ve 
kesitler, Udine Kent Müzesi Arşivinden. 

olmasıdır. Pencereler de yüksek, düz ve daha mo
dern biçimde düzenlenmiş görünmektedir. Oysa 
mevcut manejin tuğla hatıllı bir taş duvarı vardır 
ve pencereleri üstten kavislidir. 

Proje ile gerçekleştirim arasındaki ilişkilerin bu 
irdelemesinin ardından, özetle, D'Aronco'nun etü
dünün mevcut manej için hazırlandığı, yapım sıra
sında k imi değişikliklerin yapıldığı, muhtemelen 
mevcut bir duvarın kullanılmasının yeğlendiği ve 
D'Aronco'nun asıl katkısının çatı makaslarının dü
zenlenmesinde görüldüğü söylenebilir. Çatı ma
kaslarının kend ine özgü konstrükt i f estet iği , 

D'Aronco'yu çağrıştırmaktan uzak değildir. 
Günümüzde M i l l i Saraylar yönetiminde bazı 

yapılardaki D'Aronco katkısını incelemeye çalışan 
bu yazı, bu katkı konusunda son sözü söylemek
ten elbet uzaktır. D'Aronco'nun katkısının aktarı
lanlarla sınırlı olmadığı kesindir. Ama yeterince 
sağlam kanıt bulunamamış yapı ve tasarımlarına 
değinilmemiştir. Amaçlanan, ulaşılabilen bilgi ve 
belgeleri dikkatle ve dürüstçe değerlendirerek bu 
katkıya ışık tutmak ve hem M i l l i Saraylara ait ya
pılar hem de D'Aronco'nun İstanbul'daki ve sa
raydaki çalışmaları üzerine bilgileri çoğaltmaktır. 

NOTLAR 
1 Sergi girişimi ve hazırlıkları konusunda yerli ve ya
bancı kaynaklarda, burada sıralaması olanaksız ve ge
reksiz sayıda, ayrıntılı ve zengin bi lgi bulunmaktadır. 
Bu konudaki bir yazımız İstanbul Dergisi için yayına ha
zırlanmaktadır. 
2 Moniteur Oriental, 5 Ağustos 1893. 
3 Der Archilcct, 1897, s. 30, tab. 58 ve Academy Architec-
ture, 1898/1, fig. 144; Architettura Pratica, fasc. X, s. 35. 
4 AFİFE BATUR. "Les Oeuvres de Raimondo D'Aronco a 
İstanbul", Atti del Congresso Intcrnazionale di Studi su Rai-
monda D'Aronco e il suo tempo, 1-3 Haziran 1981, Udine, 
s. 121. 
5 La Patria del Friıdi, 5. 3. 1894, s. l 'deki yazı, zikreden V. 
FRENI-C . V A R N I E R . Raimondo D'Aronco, Padova, 1983, s. 
109. 
6 MSA, Defter No: 4670 "Mimar D'Aronco'ııtııı sair işle
riyle halel gelmemek üzere Hazine-i Hassa-i Şahane'ce lın^ıı 
siyat-ı İnşaiyede istihdamı ve kendisine şehri 20 lira maaş 
tahsisi.." MSA, Defter No: 4670 "Yedi sekiz aydan beri Sa-
ray-ı Hümâyun'da mülukzade bazı ebniye resimleri tanzi
minde ve hıısusiyat-ı saireyi inşaide lüisn-ü hizmeti sebkctıniş 
olan D'Aronco'ya araba vs. mesarifi olarak 15 lira tahsil.." 2 
Muharrem 1313 H (Haziran 1311). 
7 MSA, Evrak No: 2/1379 ile kayıtlı dosya. 
8 Hazine-i Hassa Nazırı Michail Portocal Paşa'nın yaşa
mı hk. da bi lg i için bkz: Y. ÇARK. Türk Devleti Hizmetinde 
Ermeniler, İstanbul 1953, s. 159-161. 
9 MSA, Evrak No: 1611 ile kayıtlı evrak. 
10 Örneğin MSA Evrak No: 1051 ile kayıtlı evrakta 

Camlı Köşkün Mabeyn-i Hümâyun kapısı, sağ ve solda 
bir oda ve ortada bir sofanın inşası hk. bilgi vardır. 
I 1 AFİFE BATUR. "Yıldız Sarayına ilişkin bazı belgeler 
ve Türkiye 'de belgeleme çal ışmalarının sorunları", 
TBMM Milli Saraylar Sempozyumu/ BİLDİRİLER, 15-17 
Kasım 1984, s. 89-96. 
12 AFİFE BATUR. op. cit., 1-3 Haziran 1981, Udine, s. 
125. 
1 3 AFİFE BATUR. op. cit., İstanbul 1984, s. 94. 
14 F. İREZ-V. GEZGÖR. "Yıldız Sarayı Kasr-ı Hümâyun
larından ŞALE", Milli Saraylar 1992, İstanbul 1992, s. 94-
125. 
1 5 BOA Y-Mtv, V I I I , 148/11, 4.6.1314 (29 Teşrin-i evvel 
1312) 
16 MSA, 2526/cilt:4 ve 2712 
1 7 MSA, Evrak 1/165, belge 1. 
1 8 i b i d . b e l g e 2 . 
1 9 ibid. belge 3. 
2 0 ibid. belge 4. 
21 ibid. belge 5. 
2 2 ibid. belge 6. 
2 3 ibid. belge 7. 
2 4 ibid. belge 8. 
25 ibid. belge 9. 
2 6 İÜA Yıldız Albümleri, Env. No: 90614. Ahırlar ve 
restorasyonu hk. bir yüksek lisans tezi: SEMA İHTİYA-
ROĞLU. Istabl-ı Amire-i Ferhan Restorasyon Projesi, İTÜ 
1984. 
2 7 Comune d i Udine, Archivio d i Civici Musei e Gaile
ne d i Storia e Arte. 
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A R T N O U V E A U V E D O L M A B A H Ç E S A R A Y I ' N D A 
B U L U N A N B A Z Ì Ö R N E K L E R 

F. Yaşar Yılmaz* 

f \ r \ yüzyılın başlarında bir sanat akımı 
İ l i olarak ortaya çıkan Art Nouveau, kı-

/ ı ı sa bir dönem etkili olmakla birlikte 
/ / v a y g ı n bir kullanım alanı bulmuş ve 

mm V / I daha sonra yerini günümüz sanatı
na bırakmıştır. Ar t Nouveau'nun tanımı ve örnek
lerine geçmeden önce 19. yüzyılın son çeyreğine 
genel bir bakış yararlı olacaktır. 

Endüstri Devrimi'yle ivme kazanan teknolojik 
gelişmeler 19. yüzyılın sonlarına doğru bir çok 
alanda olduğu gibi kullanım eşyasında da seri üre
t im olanaklarını sağlamıştı. Seri üretim sonucu çok 
gösterişli, aynı derecede de zevksiz çok sayıda eş
ya herkesin alabileceği fiyatlarla piyasaya sunul
muştu. Aristokrat sınıfın kullanmış olduğu değişik 
üsluplarda incelikli el işi pek çok eşyanın kalitesiz 
benzerleri fabrikasyon olarak üretilmekte ve özel
likle de bu sınıfın yaşantısına özen duyan orta sınıf 
tarafından tüketilmekteydi. Bunun sonucu olarak 
yüzyılın sonlarına doğru pek çok konut, karmaka
rışık üsluplarda eşya ile boş yer kalmamacasına 
doldurulmuştu. 

Avrupa'nın çeşitli yerlerinde sanat çevreleri 
fabrikasyon olarak üretilen, eski üslupları abartılı 
bir şekilde tekrarlayan bu zevksiz ürünlerden ve 
bunları tüketen anlayıştan büyük rahatsızlık duy
makta ve k i m i çevreler, üretilen bu çirkinliklerin 
suçlusu olarak makineleri görmekteydiler. Bu ne
denle makineleri dışlayıp el emeği ile üretim yolu
na gittiler. İngiltere'de Wil l iam Morris öncülüğün
deki bir grup tamamen geleneksel yöntemlerle 
gerçekten kaliteli ve güzel eşyalar yaratma çabası
na giriştiler. Morris ' in bu çalışmaları daha sonrala
rı Arts & Crafts akımı olarak adlandırıldı. El emeği
ni üstün tutan öncülere göre sanat, işini seven bir 
ustanın çalışmaktan duyduğu zevki ürününde gö
rünür kılabilmesiydi. 

Üsluplar karmaşasının yaşandığı, tüm alanlar
da yeniliklerin araştırıldığı bu dönemde, doğadan 
alınan bi tk i formları çoğu zaman stilize edilerek ve 
Japon sanatıyla harmanlanarak daha önceki üslup
lara hiç benzemeyen, fantastik bir anlayış oluştu
ru ldu. Art Nouveau, ortaya çıkışıyla birl ikte hızla 
yayılarak özellikle 1890-1900 yılları arasında en 
parlak devrini yaşadı. 1914'de I . Dünya Savaşının 
başlamasıyla Ar t Nouveau'nun etkin olduğu mut

lu dönem son buldu. Savaş yılları boyunca yenilik
çi etkinlikler pek görülmediğinden üslup zayıfla
yarak da olsa bir süre daha devam ettikten sonra 
yerini düz hatlar ve sade bir geometriden oluşan 
günümüz sanatına bıraktı. 

Güzel sanatlardan çok dekorat i f sanatlarda 
kendini gösteren Ar t Nouveau'nun diğer üsluplar 
gibi kalıplaşmış ve çok kesin hatları yoktur. Tüm 
Avrupa'da eş zamanlı olarak başlayan bu dönem 
içinde yaratılan ve daha önce yapılanların taklidi 
olmayan her türlü uygulama, günümüzde Ar t No
uveau kapsamı içinde incelenebilmektedir. Yine 
de sık tekrarlanan bir takım öğeler değerlendirme
de belirleyici olmaktadır. 

Dalgalanan kıvrımlı çizgiler, su kuşları ve bi tki 
leri, böcekler, egzotik ve fantastik yaratıklar, zam
baklar, başka bir dünyadan gelmiş gibi görünen 
kadın figürleri, tavuslar, botanik çizimlerinden 
esinlenen, stilize edilerek motifleştirilmiş bitkisel 
formlar, pastel, uçuşkan renkler Ar t Nouveau'nun 
ana hatları arasında sayılabilir. Mimar ide çoğu 
yerde yalnızca dekoratif unsur olarak görülen Ar t 
Nouveau'nun, kullanım eşyasında süslemenin ya
nı sıra genel formun oluşumunda da etkili olduğu 
görülmektedir. 

Ar t Nouveau'nun sanatçıları, bu yeni anlayışı el 
oyması ahşaptan dökme demire, afişten kumaşa 
kadar her yere uyguladılar. Amaçları saf ve temiz 
gördükleri bu anlayışla oluşturdukları mekânları 
üslupsal açıdan temiz tutmaktı. Bu nedenle bir 
mekânda gerek duyulabilecek herşey üzerine ça
lıştılar. Duvar kağıtları, aydınlatma elemanları, 
mobilyalar, yemek takımları, vazolar, ısıtma araç
ları için özgün tasarımlar yaptılar. Hatta bu şekil
de hazırlanan mekânlarda yaşayacak olan insanla
rın giysileri ve takıları da ihmal edilmedi. Bu dö
nemde kişinin günlük yaşantıda karşılaşabileceği 
herşey bu yeni anlayış ve yaşam tarzını yansıt
maktaydı. Günümüzde tamamı Ar t Nouveau anla
yışta düzenlenmiş mekânlar, b i tk i kaynaklı beze
me anlayışı ve fantas
t ik öğelerin etkinliği Dolmabahçe Sarayı Somaki 
yüzünden , insanın Odadaki tablası yeşil mermer-
kaybolabileceği sihir- den, ahşap bölümleri altın va
l i bir bahçeye benze- rak kaplı, ayakları kuğu ayağı 

tilmektedir. biçiminde Art Nouveau masa. 
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O SMANLI VE ART NOUVEAU Fran
sa'da Art Nouveau, Almanya'da Jugendstil, 
İngiltere'de Liberty Style, Avusturya'da Se-
cession, İspanya'da Modernista, Amerika'da 

Tiffany Style adlarıyla yayılmakta olan üslubun, 
Osmanlı ülkesine varması da fazla uzun sürmedi. 
Yüzyılın başından itibaren yoğunlaşan batılılaşma 
çabaları içinde bu ülkelerle ilişkilerini geliştirmeye 
çalışan Osmanlı, Batı'dan gelecek her 
türlü yeniliği karşılamaya hazırdı. 
Dünyaya yayılan ve adından söz 
ettiren Ar t Nouveau, kıvrımlı hat
ları, doğadan kaynaklanan motif-
leşmiş bitkisel süsleme tarzıyla yüz
yıllardır aynı anlayışta sanat üretmiş 
Osmanlı t o p l u m u n d a u z u n süredir 
karşılaşılmayan eski bir dost gibi kar
şılandı. Stilize formlardan oluşan be
zemeler uzun süredir batılı süsleme 
tarzına alışmaya çalışan gözler tara
fından kolayca benimsendi. 

A r t Nouveau tarzda üretilmiş eş
yalar iç mekânlarda yerlerini alırken 
mimaride de Ar t Nouveau tercih edi
len bir anlayış o ldu. Pera'daki apart
manlardan Anadolu yakasındaki yaz
lık evlere kadar İstanbul'un her yanında 
yapılmış olan Ar t Nouveau binaların be
tonlaşmaya direnen örneklerine rastla
mak günümüzde bile olası. 

Osmanlı'nın böylesine i lg i gösterdiği 
A r t Nouveau, batılılaşma hareketinde 
öncülük eden saray çevreleri tarafından 
da beğeni gördü. Sultan I I . Abdülhamid 
döneminde İtalya'dan davet edilerek İstanbul'a ge
len dönemin ünlü mimar la r ından Raimondo 
D'Aronco, A r t Nouveau'nun İtalya'daki uygulayı-
cılarındandı. Sanatçının İstanbul'da Sultanın isteği 
üzerine Şale Kasr-ı Hümâyunu'nun ek bölümünün 
projesini yaptığı ve ayrıca bazı restorasyonlar için 
de rapor ve projeler hazırladığı bilinmektedir. Akı
mın e t k i l i o lduğu dönemin b i r mimar ı o lan 
D'Aronco'nun yapılarında, özellikle bezemede Ar t 
Nouveau hatların etkin olduğu görülebilmektedir. 
Yıldız Sarayı Kompleksi içinde yer alan Istabl-ı 
Amire-i Ferhan binasının belirgin Ar t Nouveau be
zemeler taşıyan bölümünün D'Aronco tarafından 
tasarlandığı varsayılmaktadır. 

D OLMABAHÇE SARAYI 'NDA BULU

NAN ÖRNEKLER İmparatorluğun 
zayıfladığı ve hanedanın bile harcamaları
nın kısıtlandığı bir dönemde ortaya çıkan 

bir akım olmakla birlikte, bugün Dolmabahçe Sa-
rayı'nda kayda değer sayıda Ar t Nouveau eşya gö
rülebilmektedir. 

Somaki Oda olarak anılan ve sultanın veliahtıyla 
görüşmelerini gerçekleştirmek için kullandığı var
sayılan odanın eşyası arasında bugün üç Ar t Nou

veau parça görülmektedir. Bunların ikisi, mermer 
tablalı, üçer madenî ayaklı yuvarlak sehpalardır. 
Birinin ayakları girift sarmaşık yaprakları şeklinde 
düzenlenmiş, diğeri düz ayaklar üstünde çiçek bu
ketlerinden oluşan bir tabla kenarıyla bezenmiştir. 

Odada A r t No-
Halife Abdıılmecıd Efendinin çalış
ma odasındaki deri döşemeli koltuk. 
19. yüzyıl sonunun eklektisizminin 
mobilyaya yansıyan bir örneği. 

uveau y u en i y i 
sergileyen, saray
d a k i en t i p i k ör
neklerden b i r id ik-
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dörtgen tablası yeşil mermerden, diğer kısımları 
altın varaklı ahşap bir masadır. Dar kenarlarda ik i 
yan âdeta birleştirilmiş, i k i ayak arasına bir man
zara oyulmuştur. Sazlar ve nilüferler arasında yü
zen bir kuğu, yan ayaklar arasındaki boşluğun bü
yük bir kısmını kaplamaktadır. Ayakların uçları 
kuğu ayağı biçimindedir. Masanın dört ayağı orta
da bir çiçek motif i bulunan çapraz bir geçme ile 
birbirine bağlanmıştır. Tabla kenarında da nilüfer
ler ve soyut A r t Nouveau kıvrımlardan bezeme 
yapılmıştır. 

Somaki Oda gibi Zülvecheyn Salonu'na açılan 
Halife Abdülmecid Efendi Kütüphanesi'nde de i l 
ginç örneklere rastlanabilmektedir. Osmanlıca'nın 
yanı sıra çok sayıda Fransızca, Almanca ve İngiliz
ce kitabın bulunduğu kütüphanede bulunan kitap
lardan pek çoğunun ciltleri Ar t Nouveau bezeme
lidir . Burada bulunan diğer bir grup eşyadan üslu
bun ne kadar yayıldığının bir göstergesi olarak söz 
edi lebi l i r . Bunlar, arasında Halife Abdülmecid 
Efendi'ni kızı Dürrüşehvar'ın fotoğrafları bulunan 
karton kapaklardır. Gri , kahverengi gibi renklerde 
ve dokulu olan kapakların sol üst köşesi Ar t Nou
veau düzende üçgen bir çerçeve içinde bir kadın 
profi l i ile bezenmiştir. Kapak içindeki fotoğraflar 
Sebah & Joaillier adını taşıdığından, firmanın, en 
azından seçkin müşterilerine fotoğraflarını böyle 
kapaklar içinde t akd im ettiği düşünülebilir. Bu 
birbi r ine geçişli üç mekândan oluşan Kütüpha-
ne'nin diğer mekânlarında da şu veya bu şekilde 
Ar t Nouveau objelere rastlanmaktadır. 

Namaz Odası olarak bilinen odanın duvarında 
yer alan varaklı çerçeve de t ipik özellikler taşıyan 
köşeleri yumuşatılmış, kıvrımlı hatlar arasında 
motifleşmiş çiçeklerle bezeli bir örnektir. Halife 
Abdülmecid Efendi'nin çalışma masasındaki kol
tuk ve masanın başında bulunan bir sandalye XIV. 

Louis dönemi o turma mobilyasını tekrar layan 
formdadır. Buna karşılık, altta, ayakların bağlantı 
noktalarındaki ahşap detaylarda ve döşemede kul
lanılan derinin bezemesinde Ar t Nouveau tarz se-
zilebilmektedir. Olasılıkla 19. yüzyıl sonuna tarih-
lenebilecek bu koltukta eski form üzerinde yeni 
üslupta bezeme görülmektedir. Bu açıdan koltuk 
19. yüzyıl eklektisizminin mobilyada kendini gös
terdiği bir örnek olarak öne çıkmaktadır. 

Cariyeler bölümünde bulunan 159 numaralı 
odanın çoğu döşeme unsuru da Ar t Nouveau hat
larıyla i lg i çekmektedir. Odada bulunan eşyalar 
arasında ilginç bir örnek 19. yüzyıl sonunda A v r u 
pa'da pek popüler olduğu halde sarayda pek fazla 
örneği olmayan bir dikiş masasıdır. Dört ayaklı ve 
kare tablalı olan masanın tablası ik i kanatlı kapak 
olarak açılmakta ve altında kapaklı küçük bölme
ler ortaya çıkmaktadır. Tablanın kenarı açık renkte 
ahşapla kakma süslemelidir. 

Odada bulunan lavmananın ahşap oymaların
da olduğu gibi mermer tablanın üst kısmına rastla
yan bölümdeki çinilerinde de Ar t Nouveau hatlar 
rahatça algılanabilmektedir. Bu lavmananın ben
zerler i Hal i fe Abdülmecid Efendi Kütüphane
si'nde bulunan mobilya kataloglarında görülmek
tedir. Aynı odanın eşyası arasındaki bir çift sehpa 
da oyma işçiliği ile i lg i 
çekmektedir. Oldukça 
yüksek ve çift tablalı 
olan sehpaların tabla 
kenarları zeytin dalları 
ve soyut Ar t Nouveau 
kıvrımlarla ajurlu oy
malıdır. Odada bu lu -

Dolmabahçe Sarayı Cariyeler 
Dairesi 159 numaralı oda ve bu 
odadaki Art Nouveau üslubun
da süslemeler i olan dikiş 
masası. Yan sayfada Çeşitli 
çini sobalardan ayrıntılar. 
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nan karyola da Ar t Nouveau dönemdeki marketö-
r i işçiliğinin bir örneğidir. 

Cariyeler bölümünde 76 numaralı odada bulu
nan bir kanepe ve koltuk Dolmabahçe Sarayı'nda 
Ar t Nouveau hatlar taşıyan az sayıdaki oturma 
mobilyalarındandır. Ahşap kısımlarının tamamı 
altın varaklı olan koltuğun arkalığının üst kısmı 
ajurlu yapraklarla oymalıdır. Diğer parçaları ayrı 
bir mekânda bulunan oturma takımının tüm par
çaları katlanarak kapanabilmektedir. Döşemeli kı
sımlarında bulunan mercan rengi zeminde renkli 
çiçek buketleri ve girlandlarla desenli ipek kumaş 
büyük olasılıkla orijinal kumaşıdır. İlk bakışta ro
koko gibi görünen kumaşın deseninde dikkat edil
diğinde Ar t Nouveau eğilimler sezilebilmektedir. 

Dolmabahçe Sarayı'nda Ar t Nouveau hatlarıyla 
kendini gösteren bir grup da ısıtma ve aydınlatma 
araçlarıdır. Sarayın özellikle harem bölümünde 
yoğunlaşan çini sobaların pek çoğunda Ar t Nou
veau bezemeler görülebilmektedir. Sobaların genel 
yapısı alışılmış geometrik formların dışına çıkma
makta, buna karşılık çiniler üstündeki desenler Ar t 
Nouveau'nun fantastik floral bezeme tarzına güzel 
örnekler oluşturmaktadırlar. Isıtma araçları arasın
da A r t Nouveau özellikler gösteren bir grup da 
ısıtma aksesuarları olarak adlandırabileceğimiz 
odunluk, maşa kürek vb. madenî eşyadır. Bunlar 

arasında ik i değişik model soba önlü
ğü, her b i r i bir adetten fazla alın

mış üç değişik model odun luk 
ve ik i değişik model maşalık 

sayılabilir. 
Saray için üretimde 

bulunan ik i büyük fab
rikanın ürünleri arasın
da da Ar t Nouveau gö
rülmektedir. Bu fabri

kaların b i r i Do lma
bahçe Saray ı 'n ın 
halı ve ipekli döşe

melik gereksinimi
n i karşı lamak üzere 

1843' de kurulan Hereke Fabrika-
i Hümâyunu 'dur. Hereke Fabrikası'nın halen bazı
larının üretimini sürdürdüğü saray kumaşları ara
sında birkaç Ar t Nouveau desen görülebilmekte
dir. Bu örneklerden fabrikada Sultan I I . Abdülha-
mit döneminde ve daha sonraları da yeni desenler 
üretildiği anlaşılmaktadır. Özellikle Sultan V . 
Mehmed Reşad'ın cülusundan sonra Dolmabahçe 
Sarayı'nda yıpranmış olan döşemelikleri değiştire
rek mevcut mobilyayı iyileştirme yoluna gittiği b i 
linmektedir. Bu dönemde moda olan Ar t Nouve
au'nun döşemelik desenlerinde de tercih edildiği 
saraydaki kullanımından anlaşılmaktadır. 

Sultan I I . Abdülhamid döneminde, 1892'de ku
rulan Yıldız Çini Fabrika-i Hümâyunu 'nun ürünleri 
arasında da dönemin etki l i üslubu A r t Nouveau 
kendini göstermektedir. Bugün Dolmabahçe Sara-

yı'nda bulunan Yıldız porselenleri arasında, Med-
hal Salon'dan başlayarak, Ar t Nouveau hatlar gö
rülmektedir. 

Dolmabahçe Sarayı'nın aydınlatma araçları ara
sında da Ar t Nouveau göze çarpmaktadır. Sarayda 
elektrikle aydınlanmanın Sultan V. Mehmed Re-
şad döneminde başladığı bilinmektedir. Selamlık 
kısmında bu lunan görkemli avizeler elektriğe 
uyarlanmış, buna karşılık daha iç kısımlarda, ha
rem bölümünde bu dönemde yeni alman aydınlat
ma araçları tercih edilmiştir. Bugün Haremde, 
özellikle Cariyeler adıyla bilinen bölümde pek çok 
aydınlatma aracında Ar t Nouveau özellikler görül
mektedir. 

Ar t Nouveau'nun yaygınlığının bir başka gös
tergesi olarak da günümüzde yemek takımları ile 
birlikte bulundurulan sofra faraşından söz edilebi
lir. Envanter kaydında beyaz maden olarak tanım
lanan faraşta kabartma lale motifleri görülmekte
dir. Lalelerin sapları kıvrımlanarak dönmekte ve 
faraşın sapını oluşturmaktadır. Lalelerin yan tara
fında da özgün bir su sineği motifi görülmektedir. 

Dolmabahçe Sarayı'ndaki eşya arasında ilginç 
bi r örnek de Gallé imzalı b i r mobilyadır. Dört 
ayaklı, çift tablalı bu marketöri masanın ik i tabla
sında da değişik renkte ağaçlarla bitkisel bir süsle
me görülmektedir. Masanın ayakları koyu renkte 
ahşaptan ve eklemli bir görüntü verecek şekilde 
düzenlenmiştir. Bu ayaklar yayınlarda resimleri 
görülebilen Gaile mobilyaların t ip ik ayaklarıyla 
aynı tarzdadırlar. Masanın üst tablasında süsleme 
ile aynı teknikte Gallé imzası bulunmaktadır. Cam 
ustası olarak tüm dünyada tanınan sanatçı camı 
her zaman ön planda tutmuş olmakla birlikte pek 
çok Ar t Nouveau sanatçısı gibi çok yönlü çalışmış
tı. Gailenin bugün pek fazla bilinmeyen ahşap ça
lışmaları, marketöri tekniğinde bitkisel motiflerle iş
l i ve imzalı örnekler vermişti. Sarayda bulunan Ar t 
Nouveau eşya arasında görülebilen az sayıdaki im
zalı örnekten biri olan 
bu masanın taşıdığı Art Nouveau üslubunda 
imza da masaya değer süslemen bir faraş ve Galleé 
kazandırmaktadır. imzalı ahşap marketöri masa 
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B ugün Dolmabahçe Sarayı'nda bulunan bu 
eşyaların Sultan I I . Abdülhamit dönemin
den başlayarak Halife Abdülmecid Efen-
di 'nin ayrıldığı tarihe kadar uzanan yıllarda 

saraya girdikleri Ar t Nouveau hatlarından kolayca 
anlaşılabilmektedir. 

Saraya giren eşyanın alımı ile i lg i l i belgelerde 
yeterli açıklama bulunmaması, bugün M i l l i Saray
lar koleksiyonunda bulunan eşyaların tarihlendi-

rilmesi konusunda büyük zorluklar yaratmakta
dır. Saraylarımızın yapılıp döşendiği 19. yüzyılın 
ikinci yarısında tüm üsluplar, tekrarlanma döne
minde bulunduklarından üslupsal özellikler de bu 
konuda pek yardımcı değildir. Bu açıdan bakıldı
ğında daha önce denenmemiş bir akım olan A r t 
Nouveau tarzdaki eşyaların 1890-1924 periyoduna 
girdiği söylenebileceğinden bu tarz eşya önem ta
şımaktadır. 
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A B D Ü L A Z I Z , B E Y O g L U VE N A U M T İ Y A T R O S U 

Suha Umur* 

A bdülmecid, Batı musikîsine ve bilhassa 
operaya çok düşkündü. Dolmabahçe Sa-
rayı'nın yakınma yaptırmış olduğu muh
teşem Saray Tiyatrosunun 1 zevkini süre
medi , t iya t ronun açılışından i k i buçuk 

sene sonra öldü. 25 Haziran 1861'de tahta Abdüla-
ziz çıktı. 

Saray Tiyatrosu'nun açıldığı 12 Ocak 1859 tari
hinde Muzika-i Hümâyun Mektebi i k i müstakil kıs
ma ayrılmıştı: Pisani'nin İdaresindeki Saray Tiyat
rosu ve Guatelli 'nin idaresindeki Askerî Muzıka-
lar. Hepsinin başında da Necip Paşa bulunuyordu. 
1860 senesi sonunda Necip Paşa, Harp Mecl is i 
Azâlığı'na tayin edilince Saray Tiyatrosu ile Askerî 
Muzıkalar ik i miralayın idaresine bırakılmıştı. Ab-
dülaziz, tahta çıktığının haftasında, Guatelli 'yi tek
rar Askerî Bandoların başına getirdi, hem de mi r l i 
va (paşa) rütbesi ile. 

Calisto Guatelli, 1848 senesinden beri Naum Ti 
yatrosu'nda oynanan operaları sahneye koymakta 
ve orkestra şefliği yapmakta iken 1856da, i lk defa 
D o n i z e t t i ' n i n ölümü üzerine Muzıka-i Hümâ
y u n u n başına getirilmişti ve aynı zamanda Naum 
Tiyatrosu'nda orkestra şefliği yapıyordu. 

Abdülmecid ve Abdülmecid'in çocukları gibi 
Abdülaziz de, musikîye meraklı id i . İtinalı bir tah
sil görmüştü, edebî kültürü k u v v e t l i i d i . Hem 
Türk musikîsini hem Batı musikîsini öğrenmiş, her 
i k i çeşit musikî ile besteler yapmıştır. Aşağıdaki 
Muhayyer Devr-i Hindî şarkısı gibi güftesi de beste
si de kendisinin olan eserleri vardır: 

Bî-huzûrum nâle-î mürg-î dil-î dîvâneden 
Fark olunmaz cism-i bîmarım bozulmuş ianeden 
Bunca derd û mihnete katlandığım âyâ neden 
Terk-i cân etsem de kurtulsam şu mihnet-hâneden 

Abdülaziz'in Batı musikîsi tarzında piyano için 
yapılmış besteleri de bulunmaktadır. Bunlar ince
lendiğinde, padişahın kuvvetl i bir armoni ve form 
bilgisine sahip olduğu görülmektedir: Piyano için 
bestelemiş olduğu Invitation â la valse, La Gondole 

< Barcarolle, La Harpe Caprice, Polka gibi eserleri, M i 
lano'da Lucca yayınevi tarafından yayınlanmıştır. 

Abdülaziz tahta çıkt ıkt ığı zaman d e v l e t i n 
önemli meselelerinden bir is i , israftan kur tulmak 

^ id i . Bunun için saraydan başlayarak büyük tasar

ruflara girişildi. Tahta çıktıktan sonra bir aya kal
madan saraydaki personeli azaltmak için çok sayı
da hizmetçi ve kayıkçı, kara ve deniz ordusuna as
ker olarak nakledildi. Ağustos ayına kadar bunlar 
1500 kişiyi bulacaktı. Saraydaki bir çok altın ve gü
müş eşya, eritilmek üzere Darphaneye gönderildi. 
Bu arada Muzıka-i Hümâyun da bu tasarruf hare
ketinden nasibini aldı ve personeli 105 kişi eksiltil
d i , ama Saray Tiyatrosu'nda, Muzıka-i Hümâyun 
Mektebi talebeleri tarafından verilen temsillere de
vam ediliyordu. Abdülaziz, hemen hemen ayda bir 
defa, saray ve hükümet erkânının da davet edildi-

MM Ml/CCA 
M.™ OUrs*. Aumrff Jm*v*. SyAur, | W r f f fm-u, fi fil*»* • 
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ği bu temsillere şehzadelerle birlikte gidiyordu. 
Saray Tiyatrosunda her türlü eğlenceler tertip 

edilmekte id i . 3 Nisan 1862 tarihli bir gazete habe
rine göre, "Pazartesi gecesi, padişahın emri ile Dolma
bahçe Saray Tiyatrosu 'nda, bütün nazırların, devletin 
yüksek dereceli memurlarının ve paşaların katıldığı par
lak bir gösteri yapıldı. Tiyatro, sirk için hazırlanmıştı. 
M. Soullier, artistleri ve bütün ekibi ile ilgi çekici oldu
ğu kadar değişik gösteriler yaptılar. Padişah Abdülaziz, 
bütün gösteri boyunca locasından ayrılmadı. Üç loca 
askerlere ayrılmıştı. Bu localarda muhtelif birliklerden 

gelmiş erler, onbaşılar 
ve çavuşlar bulunuyor-

Abdülariz'in piyano için bes- du. Diğer localar, nazır
lar, yüksek dereceli me
murlar ve paşalar tara
fından işgal edilmişti. 
Bütün bunlar bize şunu 

Invıtation â la Valse"(Valse anlatıyor: Orduda ve 
halkta gittikçe artan bir 
şekilde padişahın halkçı 
olduğu hakkındaki kana
at ve sevgi büyümekte-

rafınrJan basılmıştır dir..." Salı günü bay-

telemış olduğu bir vals: 

Davet). Milano'da LUCCA ta 

ramdır. Aynı temsil, Salı ve Çarşamba günleri Sa
ray Tiyatrosunda tekrarlanır. Pek çok kişi bu gös
teriye davet edilir. 

Ne var k i , Saray Tiyatrosunun ve Muzıka-i Hü
mâyun Mektebinin başında dirayetli kimseler ol 
madığından, buralarda bir ilerleme kaydedileme-
di . Muzıka-i Hümâyun, Saray Tiyatrosundan ayrı, 
Saray Bandosu olarak devam etti. 2 Eylül 1861 ta
r i h l i bir gazete haberine göre, "Evelki gün Sadrı-
azam Mehmet Emin Ali Paşa, İstanbul'da görevli ola
rak bulunan ecnebi generallere büyük bir akşam yemeği 
verdi. Davetliler arasında nazırlar ve yüksek dereceli 
memurlar da bulunmakta idiler. Muzıka-i Hümâyun 
(la Musique du Palais) bu yemek esnasında seçilmiş 
parçalar çaldı." 

Saray Tiyatrosunda ise, müzikli oyunların ya
nında Türkçe tiyatro eserleri de yazıldı ve oynan
dı. Şüphesiz bunların Türk sahne sanatına faydala
rı dokunmuştur. 1863 senesinde çıkan bir yangın
da binanın içi kısmen yandı, bir daha tamir edil
medi. Büyük masraflarla yapılmış olan Dolmabah
çe Saray Tiyatrosunun ömrü, dört seneden biraz 
fazla sürdü2. 

Saray Tiyatrosu yandıktan sonra Abdülaziz, 
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Beyoğlu'ndaki Naum Tiyatrosunda Fransızca ve
rilen temsilleri veya operaları seyretmeğe gidiyor
du. Tiyatroya Veliahd Mehmed Murad Efendi ve 
şehzadeleri ile giden Abdülaziz, tıpkı kardeşi Ab-
dülmecid gibi, her defasında Naum'a ve artistlere 
50-60 bin kuruş civarında ihsanda bulunmaktadır. 

Başka memleketlerden gelen devlet reislerinin 
programlarında Naum Tiyatrosundaki temsillere 
de yer veri l iyordu. 1869 yılı Nisan ayında İngiltere 
veliahdı Prince de Galles ile eşi, Osmanlı padişa
hını ziyarete geleceklerdi. Veliahdı ağırlama prog
ramına bi r i k i opera temsi l i de kondu . Tiyat ro 
mevsimi bitmiş olduğu halde, sanatkârların bir 
müddet daha İstanbul'da kalmaları sağlandı. 2 N i 
san ve 5 Nisan akşamı Prens ve Prenses gayr-ı res
mî olarak Naum Tiyatrosuna gelerek kalabalık bir 
hakla birlikte temsili seyrettiler. 7 Nisan akşamı ise 
Vel iaht la bir l ikte Abdülaziz, sadrazam, nazırlar, 
i leri gelen devlet memurları Naum Tiyatrosuna 
geldiler. Dışarda da büyük şenlikler yapıldı1. M u -
zıka-i Hümâyun, Vel iahdın Türkiye'de olduğu 
müddet içinde, İngiliz sarayının bahçesinde bir 
çok opera parçası ile beraber, "God Save the Qu-
een"i ve "Aziziye" marşlarını çaldı. Aynı yıl, Kasım 
ayının son günlerinde A v u s t u r y a İmparatoru 
François Joseph de, Abdülaziz'in ziyafetinden son
ra Naum Tiyatrosuna gidip bir temsil seyretmişti. 
İmparator ülkesine döndükten sonra direktör Na
um'a bir kıta nişan ile bir mücevher göndermiştir4. 

Abdülaziz, 1867'de Avrupa seyahatine çıktığı 
zaman, resmî ziyaret ve davetler arasında operala
rı da ihmal etmemiştir. Paris Operasında ve Lond
ra'da Covent Garden'de birer temsil seyretmiştir 
ve İstanbul'a döndükten sonra, Covent Garden'in 
orkestra şefi Mösyö Konstan'a (?), kendisi için yaz
mış olduğu bir "beste" için V. dereceden bir Mecidî 
nişanı göndermiştir. 

Abdülaziz'e, diğer padişahlara olduğu gibi Av
rupalı bestekârlar zaman zaman marşlar vesaire 
yazıp göndermişlerdir. Jules Cohen" bir "Marche 
triomphale" yazmış, Samuel David" "bir kıta musi
kî besteleri notası" göndermiş, Abdülaziz'in Lond
ra'da Sutherland Düşesi'nin verdiği baloda dinle
diği meşhur soprano Pa t t i ' n i n hocası M o r i t z 
Strakosh7 bir marş takdim etmiş, Esprit Auber f bir 
kıta nota göndermiştir. 

Arap harfleri ile yazılmış olan belgelerden isim
ler ini çıkaramadığımız Mi lano lu Kont Libta (?), 
Parisli piyanist Mösyö Reter (?), gene piyanist 
Mösyö Rutrek (?), Macar kemancı Demeni (?), Co
vent Garden orkestra şefi Mösyö Konstan (?), "ga
yet güzel bir polka besteleyen" Alman, Mösyö Bils (?), 
V i y a n a ' d a t i y a t r o di rektörü Mösyö F rede r ik 
Strampfer, "Memleketeyn asâkir-i muzıkası Kolajğala-
rından"" Ovan Hebs ve daha pek çokları, aynı şe
kilde çeşitli bestelerinin notalarını göndermişler ve 
muhtel if derecelerde Mecidî nişanı ile taltif edil
mişlerdir1". 

Abdülaziz, İstanbul'a gelen, sirk olsun diğer 

gösteriler olsun hepsi ile ilgilenmiştir. İşte bunlar
dan bir tanesi: "Dün, öğle üzeri, 'Top Adam' denen 
M. Rambaud, padişahın önünde marifetlerini göstermek 
üzere Dolmabahçe Sarayı'na çağırılmak şerefine nail ol
du. Öğle üzeri Padişah, yanında Sadrazam Fuat Paşa 
olduğu halde limonluğun avlusuna indi. Tophane Mü
şiri Halil Paşa kendisini orada beklemekte idi. İriuarı sa
natçı gülleleri, topları ve Napolyon'un kendisine Ceza
yir'de vermiş olduğu silahları ile orada hazır beklemekte 
idi. Bomba ve top taliminden sonra Sultan'ın beklenti
lerine gösterişle karşılık verebilmek için, top adam, topu 
ağzına kadar doldurduktan sonra karşısına geçti ve top 
ateşlendi. Hayatında ilk defa çarpışmanın şiddeti ile iki 
adım geriledi. Ansızın karnından kan boşaldı. Bu ani 
sarsıntıya rağmen Herkül yine de bir kaya gibi sağlam 
duruyordu. Bu esnada limonluğun camlarının dörtte 
üçü parçalanmış ve bahçeyi yoğun bir duman kaplamış
tı. Gösterinin, Sultan'ın hoşuna gittiği anlaşılıyordu. 
M. Rambaud'ya memleketini sordu, Fransız olduğu ce
vabını aldı, Kırım harbinde almış olduğu madalya, eski 
bir asker olduğunu gösteriyordu. Artist gereği gibi mü
kafatlandırıldı. " 

İstanbul'da i lk t iyatroyu açan Bosco'nun oğlu, 
Avrupa'nın bir çok şehrinde temsiller vermiş pek 
tanınmış bir hokkabazdı. 1884'te İstanbul'a gelerek 

76 
M I L L I S A R A Y L A R 



sarayda ve Naum Tiyatrosu'nda temsiller vererek" 
babası gibi İstanbul halkını teshir etmiştir. 

Filhakika, İstanbul'da i lk tiyatro, Bosco adında 
bir İtalyan tarafından 1840 senesinde Beyoğlu'nda, 
bugünkü Galatasaray Lisesi'nin karşı sırasında bu
lunan Mihai l Naum'a ait bostan arazisi üzerinde 
açılmıştı. Bu tiyatroda cambazlık, hokkabazlık, si
hirbazlık gibi gösterilerle temsillere başlayan Bos-
co'dan sonra muhtelif kimseler Beyoğlu'nda tiyatro 
ve opera oynatmışlardır. Başvekâlet Arşivindeki 
belgelere göre, 1840 senesi Ağustosunda, Fransız 
tiyatrocular, müdürleri Mösyö Filöl (?) vasıtası ile 

Odeon adındaki bir t i 
yatroda Fransızca "ko-

Donizetti tarafından yazı- medi ve opera tâbir olu
nur bazı sanayi icra 

lıp Abdiilmecid'e ithaf olunmak üzere" ruhsat 
almışlardır. Ertesi se-

edi lmiş olan "Grande ne, Bazilyo Sansoni (?) 
adında bir Avusturya-

Marche Militaire" (Askerî lı, gene "opera tabir 
olunur bir nev'i tiyatro 

Marş). Armoni mızıkası oyunu oynatmak için" 
ruhsat ister. Sansoni 

için yazılmıştır. Bosco Tiyatrosu denen 

yeri kiralamıştır. Ruhsat talebi Sansoni namına 
Avusturya Sefareti tarafından yapılmıştır. Arz tez
keresinde, "Tiyatro ve operanın, bir takım hikâyeler ve 
nağmelerden ibaret olduğu, bir uygunsuzluğu olmadı
ğı, seyrine de edepsiz takımından kimselerin gitmediği, 
elçiler ve namuslu tüccarlar gittiği, geçen sene de bazı
larına ruhsat verilmiş olduğu" belirtilmektedir. 

1844'te Naum, t iyat royu kendisi ele almış ve 
burada İtalyan sanatkârlara opera temsileri verdir
meğe başlamıştı. Ahşap olan bina 1846'da yanınca 
Naum, yerine yenisini yaptırmak için hükümetten 
yardım istedi. Naum'un dilekçesi üzerine Abdül
mecid'e verilen arz tezkeresinde, "böyle opera ve ti
yatroların Avrupa memleketlerinin ekserisinde bulun
duğundan İstanbul'da da bulunmasının hayırlı bir iş 
olacağı, bazı sefaretler tarafından da Naum'a yardım 
edileceği anlaşıldığından padişahın da bu hayırlı işe 
yardım etmesinin uygun olduğu, Naum'un faizsiz ola
rak 250.000 kuruş borç istediği, borç vermek yerine 
60.000 kuruş yardım edilmesinin daha münasip görül
düğü" b e l i r t i l m e k t e d i r . Abdülmecid , Naum'a 
50.000 kuruş, yangın sebebiyle açıkta kalmış olan 
tiyatro takımına da 10.000 kuruş olmak üzere top
lam 60.000 kuruş yardım yapmıştır. 

Bu arada, Naum'un tiyatro binası tamamlanın-
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caya kadar olmak kaydı ile, Belli (?) adında bir 
Fransız'a da, münasip bir yer kiralayıp italya'dan 
getirmiş olduğu bir takıma dram ve komedi oynat
ma müsaadesi verilmiştir. 

Gene Başvekâlet Arşivinde bulunan bir belge
ye göre, 1849 senesinde Yunan uyruklu Kabliko (?) 
bir opera tertip etmiş, her ne kadar eserdeki muzır 
kısımlar çıkartılmışsa da oyun, eski Yunan olayla
rını hatırlattığından tamamen men edilmesi uygun 
görülmüş, ancak, operayı tertip eden Kabliko, çok 
emek sarfetmiş ve bütün parasını harcamış olduğu 
göz önüne alınarak zararlarının karşılanması için 
kendisine padişah sadakası olarak 1000 kuruş 
ödenmiştir. 

Naum Tiyatrosu yeni binada, 1848 senesi Ka
sım ayında açıldı. Haftada dört gece ve bir de Cu
ma günleri temsil vermeğe başladı. Abdülmecid 
birçok defa bu tiyatroya gitmiş ve özel locasından 
bir çok opera seyretmiştir. 

Daha 1847'de İstanbul'da opera ve tiyatro oy
natmak imtiyazı 15 sene müddetle Naum'a veri l
mişti. Fakat 1860'lı yıllarda Naum Tiyatrosunda 
işler i y i gitmemekte i d i . Her mevsim, İtalya'dan 
100 kişi civarında sanatkârı İstanbul'a getirtmek, 
bütün bir mevsim boyunca operalar bazan da t i 
yatro eserleri sahneye koymak, büyük masraflar 
isteyen bir işti ve çok kârlı o lmuyordu . Tiyatro
nun, vergi muafiyetine ve saraydan yardım gör
mesine rağmen zaman zaman malî krizlere girdiği 
olmuştur. Naum, bu krizleri atlatmak için piyan
golar tertip etmiş, balolar vermiş, türlü yollara baş
vurmuştu. Bu sefer, imtiyaz da 1862 yılında sona 
erecekti. Bu krizi atlatmak için Naum başka serma
yedarlar aramak zorunda kaldı. Bir şirket kurmağa 
teşebbüs etti, beheri 500 frank olmak üzere 200 his
se senedi satışa çıkardı ve bir kısmını da sattı. His
sedarlar 1 Temmuz 1861 günü, akşam saat 9.30'da 
tiyatroda bir toplantı yaptılar. Görünen maksat, t i 
yatronun ne zaman perdelerini açacağı ve 1861-
1862 yılının sonbahar, kış ve ilkbaharında hangi 
eserleri kimlerle oynayacaklarını tespit etmekti . 
Esas gaye ise iy i gitmeyen işleri yola koyabilmek. 

Şirketi yürütmek mümkün olmayınca Ağustos 
1861'de Misel Naum, t iyatrosunu i k i seneliğine 
Jacques Billi 'ye kiraladı. Daha az masraflı olacağı 
için bu sene de ope
ra oynanmayacak , 
yalnız tiyatro eserle
r i oynanacaktı. Jac- Callisto Guatelli tarafından 
ques B i l l i , zaten İs
tanbul lu la r ın sev
dikleri bir tiyatro ar
t is t i i d i . Kasım ayı
nın başında yeni bir ithal edilmiş olan İki Sesli 
dram trupu ile dön
mek üzere d e r h a l 
İtalya'ya hareket et
t i . K e n d i s i burada 
yokken işlere Nicolò nor ve Bas İçin" 

yazılıp Sultan Abdülmecid'e 

Dua, Orkestra Eşliğinde Te-

Pezzer ile Louis Parmeggiani bakacaktı. İstanbul
lular, daha doğrusu Beyoğlu sakinleri yahut Be
yoğlu sosyetesi, yüklendiği iş için Billi 'ye en iy i te
menni le r in i b i l d i r i y o r d u . Bir zamandır t iyat ro , 
uzun kış gecelerinde "Pera" sosyetesinin en önemli 
eğlencesi olmuştu. 

21 Eylül 1861'de, daha Billi İstanbul'a gelmeden 
haberi duyuldu: İtalyan Dramatik Kumpanyası'nı 
teşkil edecek olan bütün artistler angaje edilmiştir, 
ve 3 Ekim'e doğru yeni kumpanya ile yeni empre
zaryonun gelmesi beklenmektedir. Naum Tiyatro-
su'nun açılışı ise aynı ayın 6 veya 8'inde olacaktır. 
İstanbullular, geçen kış büyük rağbet görmüş olan 
komik artist Ercole Cavara ile eşinin bu mevsim 
için de angaje edilmiş olduğunu memnuniyetle öğ
rendiler. 

Naum Tiyatrosu, 8 Ekim 1861 günü akşamı Ja-
cobo Bill i 'nin Yeni İtalyan Dram Kumpanyası ile per
delerini açtı. Temsiller İtalyanca verilmekte id i . İlk 
temsil, Leon Fortis'in Cuore ed Art (Kalp ve Sanat) 
adlı beş perdelik dramıdır. Ertesi akşam, Paolo 
Ferrari'nin Prosa (Nesir) adlı beş perdelik bir kome
disi oynayacaktır. Bu kumpanya bütün sonbahar, 
kış ve ilkbahar 1861 - 62 tiyatro sezonunda temsil
ler verecektir. 
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Jacob Bill i 'nin Yeni İtalyan Dramatik Kumpanyası, 
büyük birinci rolleri oynayanlar, amuröz'ler, sub-
ret '1er, asil anne ve karakter rolleri oynayanlar, jön 
prömiye'ler, marke roller, asil baba, tiran ve karak
ter rolleri , komikler vs. olarak sınıflandırılmış 25 
kişilik bir tiyatro sanatçısı kadrosuna sahiptir. Baş
rolleri İstanbulluların çok sevdiği Jacob Bill i bizzat 
kendisi oynuyordu. 

Bu kumpanya yalnız Beyoğlu halkına hitab et
mektedir. Bir opera aynı mevsimde bir kaç defa 
oynandığı halde, tiyatro eserleri bir defadan fazla 
oynanamıyordu. Çok nadir olarak beğenilen bir 
eser ikinci , bazen de üçüncü defa sahneye konu
yordu . Bu yüzden, haftada üç-dört eser hazırla
mak ve sahneye koymak lâzım gel iyordu. Kum
panya bazen bir temsili, başroldeki sanatçılardan 
bir inin menfaatine yapmakta id i . O takdirde mas
raflar çıktıktan sonraki hasılatı o artist alıyordu. Bu 
husus artistlerin mukavelelerinde vardı. Bu temsil
lerde, beğenilen eserler tekrarlanıyor, yahut bir 
çok piyesten beğenilen sahneler seçiliyor, araya 
danslar vs. konuyordu. 

Tiyatronun ilânlarına göre, 1861 yılında, perde
lerin açıldığı Ekim ayının i lk haftasında, i r i l i ufaklı 
sekiz eser sahneye konacaktı: 

8 Ekim, Salı 
Leone Fortis'in dramı: Cuore ed Arte (Kalp ve 
Sanat). 
9 Ekim, Çarşamba 
Paolo Ferrari'nin komedisi: Prosa (Nesir). 
10 Ekim, Perşembe 
Ducange'ın komedisi: Ferrara Dükü 3. Ercole; 
ayrıca bir fars: Non date confidenza aile serve 
(Uşaklara Güvenmeyin). 
12 Ekim, Cumartesi 
Eugene Scribe'in komedisi: Una Catena (Bir 
Zincir); ayrıca Elisabetta is imli bir dram. 
15 Ekim, Salı 
Bayard ve Dumanoir'ın bir komedisi: Letrieres 
Vikontu; ayrıca, gülmek için bir fars: La figlia del 
primo letto (İlk Evlilikten Doğan Kız Çocuğu). 
Naum Tiyatrosu her fırsatı değerlendiriyordu: 

o sıralarda büyük şöhret yapmış olan İtalyan pr i 
madonna Therese Dalmonte-Casoni, İstanbul'a uğ
rayınca, İtalyan Dram Kumpanyası'nın bir temsili
ne katıldı (14 Ekim 1861). Programda, Celestin ya
hut En se mariant on se range (Evlenmekle çeki-düzene 
girilir) adlı komedi vardı. Perde arasında, orkestra 
eşliğinde Mme. Dalmonte-Casoni aşağıdaki parça
ları söyledi: Donizetti 'nin Belsaire Operası'ndan Ka-
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valin, Don Procopio'nun aryası, gene Donizetti'den 
Bethy'nin Cavatine'i. 

Naum Tiyatrosunda Jules Cesarâ Constantinople 
(fiil Sezar İstanbulda) gibi yerli vodvil ler de -tabîi 
italyanca, bazan da Fransızca- oynanmaktadır. 

Gazetede çıkan bir tenkit, tiyatro hakkında çok 
i y i f ikir vermektedir 1 2: "İtalyan Dram Kumpanyası 
son zamanlarda çok ilgi çekici temsiller verdi. Bunlar 
arasında Giacometti'nin Giuditta isimli trajedisini sa
yabiliriz. Mme. Cardin, güzel üslûbu ile bu trajedinin, 
bu gün İtalyan sahnelerinde oynayan Alfieri, Monti, 
Nicolini, Marenco, Ricciardi, Imbrianti ve diğerlerinin 
eserleri gibi en iyilerin arasına girmeğe lâyık olduğunu 
gösterdi. Buridan ve Kean rollerinde olduğu gibi, Ho-
lopherne rolünde de, M. Billi, lüzum olduğunda kendini 
tutmağı bildiğini gösterdi. Patetik ve tabîi hareketleri 
bir çok defa seyircileri tesiri altına aldı. Çok tecrübeli bir 
artist olan M. Billi mevsim başından beri bu güzel dra
matik kabiliyetinden bizi mahrum ediyordu. Bir çok de
fa hayran kaldığımız ve kuvvetle alkışladığımız Mme. 
Cardin, Giuditta maskesi altında artistik kalitesini gös
terdi. Dikkati çeken iki eser daha, Bianca Capello (Beyaz 
şapka) ve Grime en Egypte et Punition en Italie (Mı
sır'da suç, İtalya'da ceza) bu günlerde oynayan oyunlar 
arasındadır. Birincisi Medici'lerin son zamanlarının il
gi çeken bir hikâyesidir. İkincisi pek inandırıcı bir hikâ
ye olmamakla beraber artistlerin dramatik kabiliyetleri
ni ortaya koymaktadır. Marguerite de Bourgogne ve Li-
na rollerinde olduğu gibi Bianca rolünde de Mme. Tas-
sani kendini gösterdi. Bazen ihtiraslı, bazen müşfik, ba
zen gururlu olan bu artist, hiç bir zaman tabiilikten 
uzaklaşmadan nadir görülen bir zekâ ile rollerini oyna
masını biliyor. Bir kelime ile, bütün artistler daima ar
tan bir şevkle oynuyorlar. Eserlerin seçimi, sahneye ko
nuşları ve M. Billi'nin idaresi her zaman artan bir se
yirci kitlesi temin etmektedir." 

O senenin sonunda Naum Tiyatrosu bilet para
larını arttırmak istediyse de çok kısa sürede seyir
cilerden gelen hoşnutsuzluk üzerine fiyatları mev
sim başındaki miktara indirmek zorunda kaldı. 

Naum, sarayla yakınlığını arttırmak için hiç bir 
fırsatı kaçırmıyordu. 15 Şaban 1245'te (15 Şubat 
1862) Abdülaziz'in doğum yıldönümü münasebe
tiyle Naum Tiyatrosu'nda Padişah'ın locası aydın
latılmış, kırmızı Şam kumaşı üzerine "Viva il Sulta-
no" (Yaşasın Sultan) yazılmıştı. İmtiyazı bitince, 
Naum hemen bir dilekçe ile saraya başvurarak i m 
tiyazının yeniden on yıl süreyle uzatılmasını iste
d i . Bu sefer kendisine beş yıllık bir imtiyaz verildi . 

Naum Tiyatrosu, imtiyazlara, vergi muafiyeti
ne, padişahın ihsanlarına ve diğer yardımlara rağ
men belini kolay kolay doğrultamamaktadır. T i 
yatronun ışıklandırması havagazı ile yapılmakta
dır. Naum, havagazı borcunu ödeyemediği için sa
raya müracaat etmiş hicrî 1282 senesinde (1864-
1865 tiyatro mevsiminde) "gaz bahası ber-irade-i se-
niyye olmak üzere ihsan buyurulmuş", yani Padişah 
tarafından bu senenin borcu ihsan olarak kaldırıl
mış, bunun üzerine 24.280 kuruş olan borcu silin

miştir. Bu "irade-i seniyye"ye nazaran, bundan 
sonra da artık oyun mevsiminde kullandığı hava-
gazının parasını ödemeyecektir. İdare d iyor k i , 
ilerde eskisinden fazla gaz yakacağı muhtemeldir. 
Buna bir had tayin edelim, 1283 senesinden itiba
ren, 1282 senesindeki sarfiyatı olan 24.280 kuruş
tan fazla gaz yakarsa, hiç olmazsa fazlasının bede
l ini ödesin1 1. 

1864-1865 mevsiminde Naum Tiyatrosu'nda ye
niden opera oynanmağa başladı. Bu sefer İtal
ya'dan 17 opera artisti, 20 kişilik koro, 17 kişilik 
bale ve 35 kişilik orkestra get i r t i ld i . İlk oynanan 
eser, Verdi 'nin Vespri Siciliani adlı eseridir. Arka
sından Donizetti 'nin La Favorite adlı operası gelir. 
Rossini'nin Moîse'i ve Verdi'nin Un Ballo in Masche-
ra'sı da bu sene oynanacak operalar arasındadır. 

Naum Tiyatrosu artık hem opera hem de tiyat
ro eserleri oynamaktadır. Tiyatro eserleri bazen 
İtalyanca, bazen Fransızca'dır. O tarihlerde Beyoğ-
lu'nda İtalyanca, Fransızca'dan daha çok konuşul
maktadır. Naum Tiyatrosu'nda oynanan eserlerin 
bazıları da İtalyanca veya Fransızca yazılmış yerli 
eserlerdir: 18 Ocak 1864'te sahneye konan Havyar 
Han, şehrin finans dünyasındaki âdetlerini alaya 
alan bir komedidi r ve çok beğenilir. 26 Ocak'ta 
Maestro Rossi'nin / Falsi Monatori (Kalpazanlar) adlı 
opera komik' i sahneye konur. 16 Şubat 1864'te G. 
F. Foschini'nin Giorgio il Bandito isimli üç perdelik 
bir operasının i lk temsili yapılır. Foschini, bir kaç 
seneden beri İstanbul'da bulunan bir İtalyan'dır. 
Naum Tiyatrosu Operası'nın orkestra şefidir. Bu 
operayı Naum Tiyatrosu için bestelemiştir. Bu ve
sile ile, Journal de Constantinople şöyle yazmaktadır: 
"Büyük bir İmparatorluğun merkezi olan Constanti
nople, yakın bir zamanda dünyadaki yüksek mevkiine 
sahip olacaktır, çünkü, güzel sanatlar, halkların entelek
tüel ve moral kültürüne yaptığı tesirleri anlayan büyük 
bir prensin (Abdülaziz) himayesi altında, süratle geliş
mektedir. Bu gelişme içinde, Osmanlı Sergisi 'ndeki gü
zel tabloları, askerî orkestraların mükemmel bir hale 
gelmesini ve bizim İtalyan operasındaki yeni eserleri sa
yabiliriz. Daha geçen sene doğduğu şehrin (İstanbul) 
halkına, müzik dünyasının pek yakında tanıyıp şeref
lendireceği ilk eserlerini veren bir hemşehrimizi alkışla
mıştık. Bu gün, bu görevimizi, her ne kadar İtalya'nın 
güzel semaları altında doğmuşsa da, çok senelerden beri 
kabiliyetini takdir ettiğimiz ve bu itibarla bizim baş-
kentlimiz olmak hakkını kazanmış bulunan başka bir 
genç sanatkâr için, G. F. Foschini için yapıyoruz." Ya
zar bundan sonra i lk temsili verilmekte olan Gior
gio il Bandito'yu över 1 4. 

Bir kaç gün sonra İtalyan Operası orkestra şefi 
Foschini, Naum Tiyatrosu'nda büyük bir orkestra 
konseri verdi. Kendi eserlerini de çaldı ve çok al
kışlandı. 

Naum Tiyatrosunun ve aynı zamanda Theatre 
Oriental'in dekorlarını Hippolite Stefanini adlı bir 
İtalyan yapmaktadır. Resimlerinin saflığı, detayla
rın inceliği, renklerin zenginliği herkesin dikkatini 
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çekmekte ve halk, her zaman Stefanini'nin dekorla
rını ve parlak buluşlarını şiddetle alkışlamaktadır. 

10 Mart 1862'de Journal de Constantinople gaze
tesinde şöyle bir haber var: "Naum Tiyatrosu'uda 
Gherardo delin Testa'mu Le Régne d'Adelaide isimli 
cok eğlenceli bir komedisi neşe ve canlılıkla oynandı. Bu 
eserin Mme. Adelaide Kistori için yazılmış olduğunu 
söylüyorlar. Bu ünlü tiyatro artistinin adından bahse
derken, Rusya dönüşü İstanbul'dan geçerken yaptığı 
gürültü her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Bu 
sene onu Naum Tiyatrosu'uda tekrar seyretmek ve al
kışlamak fırsatını elde edebileceğimizi umuyorum." 

Filhakika, o sıralarda italya'da büyük şöhret 
yapmış olan Adelaide Ristori, Naum Tiyatrosu'na 
bu tarihten ik i buçuk sene sonra, 1864 senesi Aralık 
ayında geldi. Ruzname-i Cerîde-i Havadis, bu müna
sebetle yazdığı fıkrada şunları söylüyor": "Traged
ya, yani hüzün verici oyunlar oynayan ve Avrupa'da 
birinci derecede tanınmış bulunan Madam Ristori, bu 
defa İstanbul'a gelip, Beyoğlu 'uda Naum'un tiyatro
sunda oyununu ve ustalığını göstermekte bulunmuş
tur. Kendisinden bahsettiğimiz kadın, hiddet, kızgınlık, 
hased, sevinç, sevgi gibi insanlık huylarını ve ahlâk hal
lerini oyun yerinde sırası geldikçe taklid ederek seyirci
lerini o derece hüzün ve elemlere boğulmuş hale getirir 
ki, bunu anlamak için mutlaka görmek lâzımdır." 

Ristori bu sefer İstanbul'da bir ay kaldı. Naum 
Tiyatrosu'nda verdiği temsillerde halkı coşturdu. 
Son temsili çok kalabalık olmuş, halk sanatçıyı çi
çek yağmuruna tutmuş ve temsilden sonra, tiyat
ronun orkestrası ile beraber sanatçıyı evine kadar 
şarkılar söyleyerek götürmüştür. 

1869-1870 tiyatro mevsimi Naum Tiyatrosu için 
pek parlak bir mevsim olur. Ama kimse Naum T i -
yatrosu'nu bekleyen faciayı ve bunun son mevsim 
olduğunu tahmin edemez. Bu mevsim, ikisi yeni 
olmak üzere, on opera sahneye konmuştur: 

Donizetti'den La Favorite, Meyerbeer'den Dino-
rah, Rossini'den Othello, Meyerbeer'den Le Prophéte 
ve Robert le Diable, 1 lalévy'den La fııive, Auber'den 
La Muette, Luigi Ricci'den Chiara di Rosemberg, Ver-
di'den Un Bailo in Masclıera ve Bellini'den La Som-
naubııle. 

Roberi le Diable ile La Somnanbule, İstanbul'da i lk 
defa sahneye konmaktadır. La Turquie gazetesi t i 
yatroyu göklere çıkarır: "Büyük bir kostüm ve dekor 
lüksü... Oynayan artistlerin isimleri, eserin ne kadar iyi 
olacağının bir delilidir... Orta değerde operalar oynat
makla suçlanan M. Naum, bu sözleri söyleyenlere artık 
zaferle cevap verebilir. Bir mevsimde Meyerbeer'iu üç 
şaheseri, en müşkülpesentleri bile dize getirir. Buna 
kendi sahasında bir hârika olan La Juive ile La Muette 
de ilâve edilirse, M. Naum'un ne kadar iyi işler yaptığı 
anlaşılır. Şüphesiz Robert le Diable ile Le Prophéte bi
zim halkımız için yeni eserler değil ama, bu eserler ezbe
re bilinmezler ve her yeni temsilini seyrettikçe yeni şey
ler görülür, bulunur.""' 

Kaçınılmaz son, yaklaşmaktadır. 1 Nisan'da M . 
le Comte Barbolani'nin himayesinde İtalyan yar

dımsever kuruluşlarının menfaatine Naum Tiyat
rosu'nda bir temsil düzenlenir. 7 Nisan'da Belli-
ni 'nin La Somnanbııle'ü İstanbul'da i lk defa sahne
ye konur. İstanbul seyircisi bunu çok beğenir ve 
defalarca alkışlar. Bu eser, Naum Tiyatrosu'nda 
sahneye konan son operadır... 

5 Haziran 1870 Pazar günü, saat ikiye doğru 
Valide Çeşmesinde bir evde yangın çıktı. (Bu Vali
de Çeşmesi, Taksim'in bir mahallesidir. Tarlabaşı 
ile Dolapderesi arasındadır.) Yangın çıktığı zaman, 
sabahtan başlayan fırtına şeklindeki rüzgâr devam 
etmekte id i . Evlerin ahşap olması yangının kısa za
manda geniş bir sahaya yayılmasına sebep oldu. 
Tulumbacılar yetişinceye kadar yangının bir ucu 
Yenişehir'e inmiş, bir ucu Pera'ya ulaşmış, bir ucu 
da Kalyoncu Kulluğuna varmıştı. Lav gibi yayılan 
alevler üç istikamette, önünde korkuyla kaçışan 
halkı sürükleyerek süratle ilerledi. Güneş battığı 
zaman, Yenişehir ve Kalyoncu Kulluğu tamamen 
harabolmuştu. Yangın bi r taraftan Aynalı Çeş
me'ye doğru ilerlerken diğer taraftan Tarlabaşı'nı 
bir enkaz haline getirerek Pera'ya dayanmıştı. Café 
de Luxembourg, Bon Marché, hiç birisi kurtulama
dı, hepsi yandı. Bu arada Naum Tiyatrosu da bir 
daha yapılmamak üzere yok oldu. 

İlk Naum Tiyatrosu ahşap bir bina id i . 1846'da 
yanmış ve ik i sene içerisinde yeniden kârgir olarak 
yapılmıştı. Bu sefer, Naum'un t iyatroyu yeniden 
yaptırma teşebbüsleri semere vermedi. 1873 yılı 
Ağustos ayında tiyatronun yeri çarşı, pasaj vs. ya
pılmak üzere Hıristaki Efendi'ye satıldı. İstanbul 
sanat hayatına büyük hizmeti dokunmuş olan Na
um Tiyatrosu bu şekilde sona erdi. İstanbul bir da
ha devamlı bir operaya ancak Cumhuriyet devrin
de kavuşabildi. 

Beyoğlu'nda, Naum Tiyatrosu'ndan başka t i 
yatrolar da vardı. Fakat yalnız Naum Tiyatrosu, t i 
yatro binası olarak yapılmıştı. Diğerleri, tiyatro ha
line sokulmuş büyük salonlar yahut hem tiyatro, 
hem de "café" olarak kullanılmakta olan mahaller-
d i . Bu tiyatroların küçük orkestraları vardı ve bu
ralarda müzikli eserler de oynanmakta id i . 

Bunlardan b i r i olan "Theatre Scribe", "Palais 
des Fleurs"1 7 ismindeki salonda temsiller veriyor
du. Burada dram, komedi, vodvi l gibi sahne eser
leri oynanmakta i d i . Oyuncular, Naum Tiyatro-
su'nun oyuncuları gibi , yurtdışında tertiplenerek 
İstanbul'a getirilmiş art is t lerden müteşekkildi. 
Bunlar Fransız'dılar ve tabîi eserler de Fransızca, 
bazen de İtalyanca oynanmakta i d i . Tiyat ronun 
başında Manasse bulunuyordu. Manasse, bu tiyat
roda kendi yazdığı eserleri de sahneye koyuyordu. 
Her hafta 2-3 hatta bazen 5 eser sahneye konmakta 
id i . Bazı seneler, yaz aylarında da temsiller veril i
yo rdu . Bu salonda konserler de ver i lmekte i d i . 
Fransız Tiyatrosu daha sonra Palais de Cristal'e 
nakletti. 

Naum, İstanbul'da Fransızca ve İtalyanca her 
türlü sahne eserini oynatma imtiyazını irade-i se-
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kat Kasım başında gelen haberler çok üzücü oldu: 
Fransız a r t i s t le r in in gelmesi, bel l i o lmayan bir 
müddet için ertelenmişti. Alman-Fransız harbi se
bebiyle, eli silah tutan hiç kimsenin Fransız top
raklarını terketmesine iz in ve r i lmiyordu . Naum 
Tiyatrosu da yanmış olduğundan İstanbul şehri 
uzun zamandan beri tiyatro temsillerinden mah
r u m kalmış bu lunuyo rdu . İstanbul halkının bu 
ümitsizliği çok sürmedi. La Turquie gazetesi aşağı
daki haberi verdi'": "Fransız Tiyatrosu, pek yakında 
ümitsizliğe düşen sabırsız halkımıza sahnelerini açacak. 
Beklenen ve isimleri ilân edilen trup, parlak bir sezon 
ümidi ile Salı günü şehrimize geldi. Dramlar, komedi
ler, operetler, vodviller vs. den oluşan değişik program
ları var. Dramların arasında Victor Hugo'nun en 
önemli eseri Ruy Blas da sahneye konacak. Komediler
den ise, Meilhac ve Halévy'nin Froufrou adlı eseri, yani 
Parisliler'in son süksesi... Eğer bu trup, ümid ettiğimiz 
gibi, repertuarı kadar mükemmelse, şehrimiz bu kadar 
beklemiş olmakla bir şey kaybetmemiştir. Orkestraya ge
lince, Fransız Tiyatrosu, Naum Tiyatrosu'nun orkest
rasını angaje etmiştir ve bu sezon, Offenbach'ın ve Her-
vé'nin çok orijinal eserleri programdadır: La Belle Hélè
ne ve l'Oeil Crevé. Seyircilere her türlü konforu temin 
etmek için salonda büyük tamirler yapılmıştır. Geçen 
senelerde şikâyet konusu olan ışıklandırma düzeni, de
korlar ve kostümlerin tamamı yeniden yapılmıştır. Ti
yatro İdaresi, halkın arzusunu yerine getirmek için hiç 
bir fedâkârlıktan kaçınmamıştır... " 

İlk temsillerden sonra, La Turquie gazetesi, t i 
yatro oyunlarından memnuniyetini belirterek, Top
lumumuz tiyatrosuz kalmak istemiyorsa, bu teşebbüsü 
desteklemelidir, diyor ve ilâve ediyor: "Tiyatro için 
sübvansiyon olmayan bir memlekette tiyatro ancak 
abonmanlarla ayakta kalabilir. Biz, İstanbul'un, sanat
kârları cesaretlendirmemesini anlamıyoruz. Medenî 
milletler bunlarla tefrik olunurlar. Bizim şehrimiz ti
yatrosu olmayan taşra şehirleri seviyesine mi düşsün? " 

İki İtalyan tarafından Beyoğlu'nda "Rumeli T i 
yatrosu" adı ile bir tiyatro daha açılmış fakat kısa 
zaman sonra, 1862 yılı başında iflas etmiştir. Tiyat
ro kapandıktan sonra, t iyatronun sahipleri olan 
Vaudagne ve Sovrano ailelerinin memleketlerine 
dönebilecek kadar paraları kalmamıştı. Naum T i -
yarosu'nun emprezaryosu, Jacopo Bill i , Rumeli T i 
yatrosu'nun, sahipleri menfaatlerine bir temsil ver
d i . Bu temsilde M . Scibe'in Bir Bardak Su adlı ko
medisi oynandı. Naum Tiyatrosu emprezaryosu 
gazetede 20 Ocak 1862 tarihli şu mektubu yayınla
mıştı: "Vandagna ve Sovrano ailelerinin başlarına ge
len ve Rumeli Tiyatrosu'nun kapanması ile neticelenen 
felâket bana çok dokundu. Önümüzdeki 3 Şubat Pazar
tesi günkü temsilimin bütün gelirini kendilerine verece
ğim. Lütfen bundan gazetenizde bahsedin, İstanbul'un 
cömert ahalisinin yardım için tiyatroya koşacağından 
eminim. Bu iki artist böylece memleketlerine dönebile
cek parayı temin edebileceklerdir. " 

1862 yılının başında Pera Caddesi'nde eski Or
yan ta l in bulunduğu mahalde birkaç gündür bir 

Ermeni tiyatrosu temsiller vermektedir. Oynadık
ları eserlerin bir kısmı tercüme ve bir kısmı da ori
jinal eserler olup şehrimizdeki Ermeni cemaati bu 
tiyatroya gitmektedir. İstanbul'daki tiyatro merak
lısı Ermeniler, evlerde, okullarda bazan da Naum 
Tiyatrosu'nda Ermenice temsiller vermekte idiler. 
1858'de Hasköy'deki Ermeniler bir tiyatro binası 
yaptırmak üzere teşebbüse geçmişler fakat tiyatro 
imtiyazını elinde bulunduran Naum, bu harekete 
mâni olmuştu. 1861 yılında Naum'la anlaşarak Ca
fé Oriental'i tiyatro haline getirerek Aralık ayından 
itibaren burada temsiller vermeğe başladılar. "Şark 
Tiyatrosu" adı altındaki bu tiyatro bir sene kadar 
çalıştıktan sonra kapandı. Bu binada Serafim Ma-
nasse idaresindeki Fransız Tiyatrosu temsiller ver
meğe başladı. 

1870 yılının başında bazı kimseler, İstanbul'da, 
"Teatro-i Sultanî" adı altında bir tiyatro açılabilme
si için bir şirket kurmağa teşebbüs ettiler. Kurula
cak olan bu tiyatroda Türkçe, Ermenice, Rumca ve 
Bulgarca eserler sahneye konacaktır. Türk artistler 
müslümanlardan teşekkül edecek ve kadın rolleri 
Rumlar ve Ermeniler tarafından oynanacaktır. Bu 
yeni kuruluşun gayelerinden birisi de Türk dram 
edebiyatının gelişmesidir. Kurucular, Sadrazamın 
bu teşekkülü, yüksek himayelerine almasını arzu 
etmektedirler. Başkanın ve komite üyelerinin isim
leri şöyledir: Başkan: Hali l Bey; İkinci Başkan: Gi-
ritlizade Salih Bey; üyeler: Münif Efendi, A l i Paşa
zade A l i Bey, Sakızlı Aleksandr Efendi, Bedros 
Efendi Kuyumcuyan, Yovanço Efendi, M . Topçile-
sof, M . Noradoundkyan, Maksud Simon Efendi, 
M . Yenidünya, Sadullah Bey, Macid Bey, Giritliza-
de A l i Bey, Fuad Paşazade İzzet Bey; Genel Sekre
ter ve rejisör: M . Hekimyan; Birinci Sekreter: Sami 
Efendi ; İkinci Sekreter: K o n s t a n t i n i d i Efendi ; 
Üçüncü Sekreter: Kirkor Efendi Margosyan. Şirke
tin sermayesi hisse senedi çıkarılmak suretiyle te
min edilecektir. Hükümetten, 6. Daire'de bir arsa 
tahsisi istenecek ve o arsanın üzerine bir tiyatro bi 
nası inşa edilecektir. Kurucular , bu kuruluşun, 
başkentimizde dramatik sanat zevkini yaymak ve 
millî edebiyatı gel iş t i rmek yo lunda yardımcı 
olacağını da söylemektedirler2". Bu teşebbüs hiç bir 
vakit neticelenemedi. 

Beyoğlu'nun (Péra) bir de müzik dünyası var
dır. Naum Tiyatrosu'nda oynanan operalardan 
başka, diğer tiyatro ve "café"lerde müzikli oyunlar 
oynanmakta i d i . Bunların küçük orkestraları 
bulunmakta i d i . Ayrıca, Naum Tiyatrosu'nda o l 
duğu gibi buralarda konserler de verilmekte i d i . 
Bu konserleri verenlerin bir kısmı Avrupa'da tur
neye çıkıp İstanbul'a uğrayan top lu luk la r veya 
sanatkârlardır; bir kısmı ise İstanbullu sanatkârlar
dır. Naum Tiyatrosu, konserler bakımından da en 
öndedir. La Turquie gazetesinin 18 E k i m 1861 
(Cumartesi) tarihli sayısında şöyle bir haber var: 
"Dün gece Casin de Péra'da Alman sanatçılardan mü
teşekkil ve M. Hahne'in idare ettiği Philarmonia Ger-
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mania topluluğunun ilk konseri verildi. Konser iyi du-
yurulamamış olduğundan ve zaten çok kimse henüz 
yazlıkta bulunduğundan 'Casiu' salonunda her zaman 
görülen kalabalık yoktu. Bunun bir sebebi de yerlerin fi
yatı idi, çünkü başka bir ilânda, aynı orkestranın Naum 
Tiyatrosu'nda da dinlenebileceği yazılı idi. Bu sanatçı
ları övüyoruz. Beraberlik, seçilen parçalar, ifade tarzla
rı, her şey, bu sanatçıların pek çok alkışlanmayı lınket-
tiklerini gösteriyordu." 

Program: Mendelssohn, Marclıe de Noce de 
l'opcra Der Sommernachtstraum; Strauss, Valse Juris-
tenballtoenze (tanze) Lumbye, Reverie; Rossini, Barbier 
de Siville, Solo de Cornet a piston, sur la Cavatine. 

Philarmonia Germania, Avrupa turnesine çık
mış bir topluluktur. Turne programına dahil olan 
İstanbul'da bir ay kalıp muhtel if konserler vere
cektir. Ertesi gün Naum Tiyatrosu'nda verilen kon
ser çok kalabalık olur. Orkestra çok alkışlanır. 26 
Ekim 1861, saat 2'de Padişah'ın Pera Caddesi'nden 
geçeceğini haber alan Philarmonia Germania top
luluğu, hazırlık yapar ve tam Padişah geçerken 
Hotel des Colonies'nin salonundan Padişah'ın şe
refine büyük bir marş çalar. 

Beyoğlu'nda sık sık başka konserler de ver i l 
mektedir. 

Beyoğlu'nda, musikî âletleri ve nota satan ma

ğazalar da açılmıştır. Palais des Fleurs'ün tam kar
şısında A. Commendinger'in mağazası bunlardan 
bir idir . Bir Macar olan A. Commendinger, İstan
bul'da i lk musikî mağazalarından birinin sahibidir. 
Liszt İstanbul'a geldiği zaman onu evinde misafir 
etmiştir. Mağazasında harmonyum, her kalitede 
piyano, satış, kiralama, değiştirme, akort, tamir ya
pılır ve Batı musikîsi notaları satılırdı. İstanbul'da 
bestelenmiş ve Milano'da basılmış bazı notalar da 
bu mağazada satılmaktadır: 

Aurore d'Orient - A lbum dédié à Mylady 
Bulwer, et vendu pour les incendies du Phanar. 
Ricordi del Bosphore - Albums dedicati a distinti. 
Fiori e Sospiri - Personaggi d i Pera. 
Notti d'estate a Büyükdere - Quest'Album non è 
ancora pubblicato 2 1. 
Bir devrin eğlencesi, balolar, konserler, opera

lar, tiyatrolar, cafés-chantantslar hatta sirkler çeşitli 
gösteriler yapılan başlıca yerler, Naum Tiyatrosu, 
Le Palais de Cristal , Palais des Fleurs, Café de 
L u x e m b o u r g , Café St. Petesburg, La Salle de 
Roumélie ve burada temsiller veren oyunlar oyna
yan, Bosco, Theatre Odeon , Théate I ta l ienne, 
Theatre Scribe, Theatre França ise , Theatre 
Arménienne ve başkaları... Beyoğlu'nda bunlardan 
bu güne hâlâ bir iz kalmış mıdır acaba? 
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kat Kasım başında gelen haberler çok üzücü oldu: 
Fransız a r t i s t le r in in gelmesi, be l l i o lmayan bir 
müddet için ertelenmişti. Alman-Fransız harbi se
bebiyle, eli silah tutan hiç kimsenin Fransız top
raklarını terketmesine iz in ve r i lmiyordu . Naum 
Tiyatrosu da yanmış olduğundan İstanbul şehri 
uzun zamandan beri tiyatro temsillerinden mah
r u m kalmış bu lunuyo rdu . İstanbul halkının bu 
ümitsizliği çok sürmedi. La Turquie gazetesi aşağı
daki haberi verdi 1 4 : "Fransız Tiyatrosu, pek yakında 
ümitsizliğe düşen sabırsız halkımıza sahnelerini açacak. 
Beklenen ve isimleri ilân edilen trup, parlak bir sezon 
ümidi ile Salı günü şehrimize geldi. Dramlar, komedi
ler, operetler, vodviller vs. den oluşan değişik program
ları var. Dramların arasında Victor Hugo'nun en 
önemli eseri Ruy Blas da sahneye konacak. Komediler
den ise, Meilhac ve Halévy'nin Froufrou adlı eseri, yani 
Parisliler'in son süksesi... Eğer bu trup, ümid ettiğimiz 
gibi, repertuarı kadar mükemmelse, şehrimiz bu kadar 
beklemiş olmakla bir şey kaybetmemiştir. Orkestraya ge
lince, Fransız Tiyatrosu, Naum Tiyatrosu'nun orkest
rasını angaje etmiştir ve bu sezon, Offenbach'ın ve Her-
vé'nin çok orijinal eserleri programdadır: La Belle Hélè
ne ve l'Oeil Crevé. Seyircilere her türlü konforu temin 
etmek için salonda büyük tamirler yapılmıştır. Geçen 
senelerde şikâyet konusu olan ışıklandırma düzeni, de
korlar ve kostümlerin tamamı yeniden yapılmıştır. Ti
yatro idaresi, halkın arzusunu yerine getirmek için hiç 
bir fedâkârlıktan kaçınmamıştır... " 

İlk temsillerden sonra, La Turquie gazetesi, t i 
yatro oyunlarından memnuniyetini belirterek, Top
lumumuz tiyatrosuz kalmak istemiyorsa, bu teşebbüsü 
desteklemelidir, diyor ve ilâve ediyor: "Tiyatro için 
sübvansiyon olmayan bir memlekette tiyatro ancak 
abonmanlarla ayakta kalabilir. Biz, İstanbul'un, sanat
kârları cesaretlendirmemesini anlamıyoruz. Medenî 
milletler bunlarla tefrik olunurlar. Bizim şehrimiz ti
yatrosu olmayan taşra şehirleri seviyesine mi düşsün? " 

İki İtalyan tarafından Beyoğlu'nda "Rumeli T i 
yatrosu" adı ile bir tiyatro daha açılmış fakat kısa 
zaman sonra, 1862 yılı başında iflas etmiştir. Tiyat
ro kapandıktan sonra, t iyatronun sahipleri olan 
Vaudagne ve Sovrano ailelerinin memleketlerine 
dönebilecek kadar paraları kalmamıştı. Naum T i -
yarosu'nun emprezaryosu, Jacopo Bill i , Rumeli T i 
yatrosu'nun, sahipleri menfaatlerine bir temsil ver
d i . Bu temsilde M . Scibe'in Bir Bardak Su adlı ko
medisi oynandı. Naum Tiyatrosu emprezaryosu 
gazetede 20 Ocak 1862 tarihli şu mektubu yayınla
mıştı: "Vandagna ve Sovrano ailelerinin başlarına ge
len ve Rumeli Tiyatrosu 'nun kapanması ile neticelenen 
felâket bana çok dokundu. Önümüzdeki 3 Şubat Pazar
tesi günkü temsilimin bütün gelirini kendilerine verece
ğim. Lütfen bundan gazetenizde bahsedin, İstanbul'un 
cömert ahalisinin yardım için tiyatroya koşacağından 
eminim. Bu iki artist böylece memleketlerine dönebile
cek parayı temin edebileceklerdir. " 

1862 yılının başında Pera Caddesi'nde eski Or
yan ta l in bulunduğu mahalde birkaç gündür bir 

Ermeni tiyatrosu temsiller vermektedir. Oynadık
ları eserlerin bir kısmı tercüme ve bir kısmı da ori
jinal eserler olup şehrimizdeki Ermeni cemaati bu 
tiyatroya gitmektedir. İstanbul'daki tiyatro merak
lısı Ermeniler, evlerde, okullarda bazan da Naum 
Tiyatrosu'nda Ermenice temsiller vermekte idiler. 
1858'de Hasköy'deki Ermeniler bir tiyatro binası 
yaptırmak üzere teşebbüse geçmişler fakat tiyatro 
imtiyazını elinde bulunduran Naum, bu harekete 
mâni olmuştu. 1861 yılında Naum'la anlaşarak Ca
fé Oriental'i tiyatro haline getirerek Aralık ayından 
itibaren burada temsiller vermeğe başladılar. "Şark 
Tiyatrosu" adı altındaki bu tiyatro bir sene kadar 
çalıştıktan sonra kapandı. Bu binada Serafim Ma
nasse idaresindeki Fransız Tiyatrosu temsiller ver
meğe başladı. 

1870 yılının başında bazı kimseler, İstanbul'da, 
"Teatro-i Sultanî" adı altında bir tiyatro açılabilme
si için bir şirket kurmağa teşebbüs ettiler. Kurula
cak olan bu tiyatroda Türkçe, Ermenice, Rumca ve 
Bulgarca eserler sahneye konacaktır. Türk artistler 
müslümanlardan teşekkül edecek ve kadın rolleri 
Rumlar ve Ermeniler tarafından oynanacaktır. Bu 
yeni kuruluşun gayelerinden birisi de Türk dram 
edebiyatının gelişmesidir. Kurucular, Sadrazamın 
bu teşekkülü, yüksek himayelerine almasını arzu 
etmektedirler. Başkanın ve komite üyelerinin isim
leri şöyledir: Başkan: Halil Bey; İkinci Başkan: Gi-
ritlizade Salih Bey; üyeler: Münif Efendi, A l i Paşa
zade A l i Bey, Sakızlı Aleksandr Efendi, Bedros 
Efendi Kuyumcuyan, Yovanço Efendi, M . Topçile-
sof, M . Noradoundkyan, Maksud Simon Efendi, 
M . Yenidünya, Sadullah Bey, Macid Bey, Giritliza-
de A l i Bey, Fuad Paşazade İzzet Bey; Genel Sekre
ter ve rejisör: M . Hekimyan; Birinci Sekreter: Sami 
Efendi ; İkinci Sekreter: K o n s t a n t i n i d i Efendi ; 
Üçüncü Sekreter: Kirkor Efendi Margosyan. Şirke
tin sermayesi hisse senedi çıkarılmak suretiyle te
min edilecektir. Hükümetten, 6. Daire'de bir arsa 
tahsisi istenecek ve o arsanın üzerine bir tiyatro bi 
nası inşa edilecektir. Kurucular , bu kuruluşun, 
başkentimizde dramatik sanat zevkini yaymak ve 
millî edebiyatı gel iş t i rmek yo lunda yardımcı 
olacağını da söylemektedirler". Bu teşebbüs hiç bir 
vakit neticelenemedi. 

Beyoğlu'nun (Péra) bir de müzik dünyası var
dır. N a u m Tiyatrosu'nda oynanan operalardan 
başka, diğer tiyatro ve "café"lerde müzikli oyunlar 
oynanmakta i d i . Bunların küçük orkestraları 
bulunmakta i d i . Ayrıca, Naum Tiyatrosu'nda o l 
duğu gibi buralarda konserler de verilmekte id i . 
Bu konserleri verenlerin bir kısmı Avrupa'da tur
neye çıkıp İstanbul'a uğrayan top lu luk la r veya 
sanatkârlardır; bir kısmı ise İstanbullu sanatkârlar
dır. Naum Tiyatrosu, konserler bakımından da en 
emdedir. La Turquie gazetesinin 18 E k i m 1861 
(Cumartesi) tarihli sayısında şöyle bir haber var: 
"Dün gece Casin de Péra'da Alman sanatçılardan mü
teşekkil ve M . Hâhne'in idare ettiği Philarmonia Ger-
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ınaıütı topluluğunun ilk konseri verildi. Konser iyi du-
yurulamamış olduğundan ve zaten çok kimse henüz 
yazlıkta bulunduğundan 'Casiu' salonunda her zaman 
görülen kalabalık yoktu. Bunun bir sebebi de yerlerin fi
yatı idi, çünkü başka bir ilânda, aynı orkestranın Naum 
Tiyatrosu'nda da dinlenebileceği yazılı idi. Bu sanatçı
ları övüyoruz. Beraberlik, seçilen parçalar, ifade tarzla
rı, her şey, bu sanatçıların pek çok alkışlanmayı haket-
tiklerini gösteriyordu." 

Program: Mendelssohn , Marelıe de Noee de 
l'opera Der Sommernachtstraum; Strauss, Valse Juris-
tenballtoenze (tanze) Lumbye, Reverie; Rossini, Barbier 
de Siville, Solo de Cornet a piston, sur la Cavatine. 

Philarmonia Germania, Avrupa turnesine çık
mış bir topluluktur. Turne programına dahil olan 
İstanbul'da bir ay kalıp muhtel if konserler vere
cektir. Ertesi gün Naum Tiyatrosu'nda verilen kon
ser çok kalabalık olur. Orkestra çok alkışlanır. 26 
Ekim 1861, saat 2'de Padişah'ın Pera Caddesi'nden 
geçeceğini haber alan Philarmonia Germania top
luluğu, hazırlık yapar ve tam Padişah geçerken 
Hotel des Colonies'nin salonundan Padişah'ın şe
refine büyük bir marş çalar. 

Beyoğlu'nda sık sık başka konserler de ver i l 
mektedir. 

Beyoğlu'nda, musikî âletleri ve nota satan ma

ğazalar da açılmıştır. Palais des Fleurs un tam kar
şısında A. Commendinger'in mağazası bunlardan 
bir idir . Bir Macar olan A. Commendinger, İstan
bul'da i lk musikî mağazalarından birinin sahibidir. 
Liszt İstanbul'a geldiği zaman onu evinde misafir 
etmiştir. Mağazasında harmonyum, her kalitede 
piyano, satış, kiralama, değiştirme, akort, tamir ya
pılır ve Batı musikîsi notaları satılırdı. İstanbul'da 
bestelenmiş ve Milano'da basılmış bazı notalar da 
bu mağazada satılmaktadır: 

Aurore d'Orient - A lbum dédié à Mylady 
Bulwer, et vendu pour les incendies du Phanar. 
Ricordi del Bosphore - Albums dedicati a distinti. 
Fiori e Sospiri - Personaggi d i Pera. 
Notti d'estate a Büyükdere - Quest'Album non è 
ancora pubblicato'. 
Bir devrin eğlencesi, balolar, konserler, opera

lar, tiyatrolar, cafis-ehantants 1ar hatta sirkler çeşitli 
gösteriler yapılan başlıca yerler, Naum Tiyatrosu, 
Le Palais de Cristal , Palais des Fleurs, Café de 
L u x e m b o u r g , Café St. Petesburg, La Salle de 
Roumélie ve burada temsiller veren oyunlar oyna
yan, Bosco, Theatre Odeon , Théate I ta l ienne, 
Theatre Scribe, Theatre França i se , Theatre 
Arménienne ve başkaları... Beyoğlu'nda bunlardan 
bu güne hâlâ bir iz kalmış mıdır acaba? 
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T O P K A P ı S A R A Y ı Ş I M Ş I R L I K VE K A F E S K A S ı R L A R ı 

Necdet Sakaoğlu* 

G eleneksel kurumların korunduğu za
manlar boyunca, Osmanlı hanedan sa
raylarının iç düzeninde de önemli de
ğişimler yaşanmadı. Ölen padişahların 
yaslı a i l e le r ine tahsis ed i l en Baye-
z i d ' d e k i Eski Saray'a Gözyaşı Sarayı 

denmesine karşılık, bir bakıma dünyanın en uzun 
ömürlü kapalı kutusu olagelen Topkapı Sarayı'na 
açılan görkemli portallere de gerçi "mutluluk eşi
ği", "mutluluk kapısı" anlamlarında Dâr'üs-saade, 
Bâb'üs-saade deniyordu fakat, bu kapılardan içeri
de, yüzyıllar boyunca nelerin yaşandığı tarih ay
dınlığından titizlikle kaçırılmıştır. 

Sarayda, padişah dışında, bizzat onun anası 
Valide Sultan ve tüm saraylılar haklardan yoksun

dular. Haremi dolduran kızlar, kadınlar, ak ve ka
ra hadım ağalar, İçoğlanlar, Baltacılar, Avrupalı, Af
rikalı köleler ya da devşirmelerdi. Saray, dışarıya 
taşan alay, şenlik, sûr-ı hümâyun, biniş, gidiş vb. 
merasimlere karşılık, içerideki mücadeleleri, dra
matik ve trajik vakaları labirentlerinde saklıyordu. 

O SMANLI ŞEHZADELERİNİN KONU
MU "Taht namzedi" şehzadelerin do
ğumlarına, sünnet şenliklerine, sancağa çı
kışlarına ait bilgiler çoktur. Ancak 17. yüz

yıl başında şehzadeler için uygun görülen ve eskiye 
göre bir çelişki olan yaşam tarzı aydınlık değildir. Bu 
ikinci dönemde hanedan prensleri, sarayın trajik bo
yutunun asıl kahramanları olmuş gözükmektedirler. 
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I I . Selim'in hükümdarlığına (1566-1574) kadar 
şehzadeler sancağa çıkıyor, saltanat için mücadele
ye girebiliyorlardı. Tahtı bu yoldan elde eden I I . 
Selim, yalnız büyük oğlu Murad'ı (III.) veliahd ola
rak sancak valiliğine gönderip öteki oğullarını sa
rayda tutmak suretiyle, mücadele geleneğini ka
pattı. I I I . Murad (1574-1595), I I I . Mehmed (1595-
1603) bu usulde padişah oldular ve sarayda göze
t im altındaki kardeşlerini idam ettirdiler. I I I . Meh
med ise sancağa göndermediği büyük oğlu Mah-
mud'u sarayda boğdurdu. Bir süre sonra kendisi 
de ölünce i lk kez, sancak deneyiminden yoksun, 
çocuk denebilecek yaşta, evlenmemiş ve çocuksuz 
bir şehzade (I . Ahmed) tahta oturdu. Dimi t r i Kan-
temir, bunu şöyle yorumlar: "Devlet yönetiminin bu 
kadar genç birisinin eline geçmesi görülmüş şey değildi. 
Bir ozan 'Osmanoğulları arasında sancağa sahip olma
dan tahta sahip olan' dedi, kendisi için." I . Ahmed 
(1603-1617), kardeşlerini ve öz oğlunu öldürerek 
nefret uyandıran babası I I I . Mehmed'in durumuna 
düşmemek, ayrıca henüz kendi çocuğu olmadığın
dan hanedanı varissiz bırakmamak için, esasen 
ruhsal rahatsızlığı olan kardeşi Mustafa'yı (I.) boğ
durmayarak sarayın bir dairesinde hapsettirdi. Bu
nunla Osmanlı sarayına yeni bir kurum eklenmiş 
oldu: Dâire-i uzlet veya Kafes. 

Şimşirlik ve Fil bahçelerini ayıran duvarın üzerindeki eski Şimşirlik 
Kasrı na ait kapı ve pencere kalıntıları. 

Mustafa, 14 yıl boyunca saray hapsi yaşayan i lk 
şehzadedir. 1617'de, I . Ahmed ' in ansızın ölümü 
üzerine de bir saray entrikasıyla tahta çıktı ve kar
deş ardılı i lk padişah oldu. Ardılı olan yeğeni I I . 
Osman (1618-1622), amcasının bu dört aylık salta
natını "Kanun-ı kadime mugayir bir bid'at" olarak 
yorumlamış ise de korkunç akıbeti ardından I . 
Mustafa ikinci kez (1622-1623) tahta oturtuldu. Bir 
yıl sonra indir i l ip yine Kafes denen dairesine kapa
tıldı. 

Şimşirlik Kasrının Harem Dairesi yönündeki zemin katı. 

Artık, sarayda, ölüm veya taht sırası bekleyen 
şehzadelere, tahttan indirilmiş padişahlara mes-
kenlik eden özel bir bölüm gelişmekteydi. Buna 
koşut olarak saltanat hukukunda da amııd-ı neseb 
(babadan oğula) yerine ekberiyet usulü yerleşti. Ba
banın ölümü ardından yerine oğlunun geçmesi bir 
kez, I . İbrahim'in (1640-1648) hal'inden sonra ger
çekleşti ve bundan 189 yıl sonra, 1839'da Abdül-
mecid'in (1839-1861) tahta çıkışına kadar bir daha 
vuku bulmadı. 1687 ve 1703'te bu yöndeki ik i gir i 
şim de sonuçsuz kaldı. Bu süreçte, Osmanlı tahtı
na, ömrünün bir kısmını saray hapsinde geçirmiş, 
eğitimi, deneyimi olmayan prensler çıktılar. 

y r AFES KASRININ YER ALDIĞI HAREM 
m/ DAİRESİ Osmanlı sarayında ik i ay-
f \ rı "harem" vardı: B i r i , Has Oda 'yı , İç 

JL V Köşkleri, Sofa-yı Hümâyunu kapsayan 
Harem-i Hümâyun; diğeri, Valide Sultanın, hase
kilerin, cariyelerin, şehzade ve sultanların ikamet 
ettiği Harem Dairesi. Buraya Sultan Sarayı, Harem-
Saray da denmiştir . Yüksek duvar l a r l a çevrili 
Harem Dairesi yapıları, kuzey-güney ekseninde 
birbirine bağlı dört bloktur. Darüssaade Dairesi-
Cariyeler Dairesi-Valide Sultan-Kadınefendiler da
ireleri, Şehzadeler ve Mabeyn daireleri, kuzeydo
ğudaki Enderun Daireleri'ne sağır duvarlarla ka
palı olan ve güneye bakan bir taraçaya oturmuş 
bulunan haremin önünde Şimşirlik ve Aslanhane 
bahçeleri vardır. 

87 
M I L L I S A R A Y L A R 



I İd rem, yaşayanların kendi ler ini cennette ta
hayyül edecekleri bir ortamdı. Ulu ağaçların göl
gelediği, çiçek tarhları, lâlezarlar, iç mekanlardaki 
çeşmeler, havuzlar, çiçeklikler, asma bahçeleri an
dıran taşlıklar, sofalar, çini doygunluğu, tavanları, 
kubbeleri bezeyen yaldız çerçeveli betimlemeler, 
değişik saatlerin vuruşları, kadın sesleri, ud, san
tur nağmeleri... Bununla birlikte harem, hiçbir dö
nemde, uyumlu ve planlı bir görünüme kavuşa
mamıştır. Her padişahla yenilenen kadrolar, farklı 
yaşam anlayışları, fiziksel değişiklik istemleri, yan
gın ve deprem gibi nedenler, sürekli olarak tadille
r i , onarımları, eklenti ler i gerektirmiştir. Isınma 
alışkanlıkları ve sağlık sorunları ise ahşap yapılaş
mayı zaruri kılmaktaydı. Bu bakımdan Osmanlı 
mimarisinin taş ve tuğla malzeme ağırlıklı üslup-
laşmış formları ve çözümleri harem için fazla ge
çerli olamamıştır. Buna bağlı olarak harem bölüm
leri işlevlerine göre zaman zaman değişik adlar al
mıştır. Konumuzu oluşturan Kafes Kasrı ise Ha
rem Dairesi ile Harem-i Hümâyun arasında 17. 
yüzyıl başında meydana çıkmıştır. 

Sarayın bu tür mekânsal sorunları, buradaki 
yaklaşık 300 yıllık saltanat yaşamına ilişkin gizem
lerin çözülmesi bakımından önemlidir. Fakat bu 
konu için kaynak ve belgeler, umulanları vermeye
cek kadar azdır. Örneğin, haremi betimleyen min
yatürler yapılmamış, haremde yaşayanlar anılarını 
doğrudan veya dolaylı aktarmamışlar, hareme gi
rebilenler -birkaçı dışında- görebildiklerini anlat
mamışlardır. Yüzlerce odalı haremin, duvar ve ka
pılarında bir i k i cümlecik keşfedilebilmiştir. "İki 
yekguruşluk âyine kayboldu. Bunda oturanı hırsız tut
tu. Bu asrın âdemleri", "Bağrı yanık Dilfirib / Allah ga
rip Allah garip / Aman, aman!.." 

Kuşkusuz hareme girmek, haremi anlatmak, 
hatta haremi merak etmek her zaman bağışlanmaz 
suçtu. Örneğin 17. yüzyılda, Venedik elçiliğinin bir 
tercümanı, Beyoğlu'ndaki evinden dürbünle sarayı 
incelemek istemiş. Bu, bir hükümet sorunu haline 
getirilmiştir. Yine de haremin iç dünyası hakkında 
dışarıya birtakım bilgiler sızdırılabilmiştir. Örne
ğin, Jean Baptiste Tavernier, sarayın Sofa köşkle
rinden birinde padişahın yatışını saptayabilmiştir: 

"Odada asdı â 'vizenin göbeğine rengarenk mücev
herlerle süslü neceften bir yuvarlak konmuş. Yerde 
çok değerli halılar, minderler, yastıklar, örtüler var. 
Bunların saçaklarının çoğu inci işlemeli. Yazlık oda, 
üç tarafındaki pencerelerden bol ışık almakta. Padi
şahın yatağı geleneklere göre hazırlanır. Asla karyo
la kullanılmaz. Akşam, içoğlanları, odanın bir köşe
sine, altımla ince hasır bulunan halının üstüne iki 
şilte ve kuştüyü bir yatak sererler. Yataklar çok de
ğerli kumaşlarla kaplıdır. Yatağın üstüne inci saçak
lı muhteşem bir cibinlik kurulur. Odadaki dolapta, 
üzerinde 'Nasr'ün-min-Allah' yazılı sancak saklı
dır. Yatak gündüzleyin serili bırakılmaz. Kışın so
ğuğa karşı, çarşaf yerine kürk serilir... Herşey hazır
lanana içoğlanları padişahı yatağa davet ederler. O 
yattığı sürece üçer saat süreyle nöbet tutarlar." 
Fransız papaz Aubry de la Montraye, 1714'de 

padişah Edirne Sarayında iken (Harem boş iken) 
bir saatin onarımı maksadıyla ve bir saatçiyle bir
likte -onun yardımcısı gibi- saraya ve hareme gir i 
şini anlatmıştır: 

"Duvarlar çinilerle kaplı. Yer yer de altınyaldızh 
mavi lambiriler görülüyor. Fıskiyenin suları yeşil 
taştan bir havuza dökülüyor. Türk evlerindeki ha
vuzlar ve çeşmeler salt göz okşamak için değil, ab-
desi almak içindir. Harem ağası bizi, kapıları kapalı 
birçok küçük odanın önünden geçirdi. Bunlar, keşiş
lerin ve rahibelerin hücrelerine benzetilebilir. Biri
nin içini görebildim. Kutusu bağa, sedef, altın ve 
gümüşle işlenmiş bir saat, gümüş aynalı alafranga 
bir masanın üstündeydi. Duvarda, süslü ve cam 
çerçeveli bir ayna vardı. Yedi yastığın sıralandığı 
muhteşem sedirin köşelerine gümüş sehpalar kon
muştu. Minderler, renkli ve desenli kumaşlarla kap
lanmıştı. Odanın yaldızları, boya ve nakışları eşsiz-
tii. Pencereler uzun boylu insanların bile ulaşamıya-
cağı yükseklikte, camlar Hıristiyan kiliseleriııdeki 
gibi renkliydi." 
Menavino Giovanni Antonio, Nicolas de Nico-

lay, Domenico Hierosolimitano, Bobovi (Al i Ufkî) 
D'Ohsson, Mel l ing , Penzer, Alderson... Osmanlı 
sarayını anlatmakla birlikte Harem ve Kafes Kasrı 
için bunların eserlerinde de doyurucu açıklamalar 
mevcut değildir. Sarayın herbiri hamamlı ve çeş
meli dairelerinin olduğu, padişahın gizli bir kori
doru kullanarak bu dairelere gittiği, kadınlara ait 
dairelerle şehzade daireleri arasında bağlantılar 
bulunduğu, kız çocukların anneleriyle kaldıkları, 
şehzadelerin, altı yaşına gelince annelerinden ay
rıldığı ve kendilerine tahsis edilen dairelerde o/el 
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hocalar tarafından eğitildikleri vb. bilgiler vermiş
lerdir. Org yerleştirmek, saat tamir etmek, hasta 
tedavisi için saraya girenler gerçi olmuştur. Ancak 
bunların eserlerindeki bilgiler de genelde duyu
lanların aktarılmasıdır. 

Şehzadeler Dairesi'ne ilişkin bilgiler daha da 
azdır. Kafes Kasrı'nı ve H a r e m i ele alan Ahmed 
Refik, İ. H . Uzunçarşılı, R. E. Koçu, Çağatay Ulu-
çay, vd . pek mahdud malzemeyle çalışmışlardır. 
Leylâ Saz'ın ve son kuşak prenseslerinin anıları ise 
yakın dcinem Osmanlı saray yaşamına ilişkindir. 
Hareme terkedilişinden yıllar sonra özel izinle g i 
ren ve her tarafını gezen ilk tarihçimiz ise Abdur-
rahman Şeref olmuştur. 

Harem'i hayal ettiği tarzda veya duyduklarına 
göre betimleyen sayısız ressam, yazar ve romancı 
vardır. Bunların eserleri, belki ancak sanat ve ede
biyat açısından değer ifade edebilir. Konuyu, yü
zeysel, yalan yanlış bilgilerle işleyen eserlerde ise 
son bir tSrnek Alev Lytle Croutier'in Harem-Peçeli 
Dünya adlı eseridir. Bu kitapta Kafes Kasrı "Altın 
Kafes"(!) olarak geçiyor: 

"Şehzade Ahmed ve Mustafa, altın kafeste birlikte 
yaşadılar. Ahmed tahta çıkınca erkek kardeşini öl-
dürtecek yürekliliği gösteremedi. Onu birkaç kadınla 
altın kafeste tuttu. Giriş yerini duvarla ördürtüp sa
dece kendisine yiyecek ve içkiyle afyon verilmesi için 
birkaç küçük pencere açtırdı. Bundan 14 yıl sonra 
aynı duvar yıkıldı ve Deli Mustafa padişah ilan edil
di... 
"Şehzade tahta çıkartılmak üzere altın kafesten alın
dığında, Kösem'in oğulları Murad, Bayeziâ ve İbra
him aynı yere kapatıldılar. Ama bundan birkaç ay 
sonra Deli Mustafa, kendisini tutmayan haremağa
ları tarafından tahttan indirilip yeniden altın kafese 
kapatıldı. Onun yerine Mustafa'nın oğlu Osman 
tahta çıktı... Deli Mustafa bir kez daha altın kafesten 
çıkartılıp (1622) tahta oturtuldu. İlk işi Kösem'in 
oğullarının katlini buyurmak oldu..." 

vs. Görüldüğü gibi, yanlışlarla dolu bir dizi açıkla
ma yapılmıştır. 

İMŞİRLİK ve KAFES KASIRLARI Ha
rem yaşamının iğreti, korku lu bir uzantısı 
17. yüzyıl başında ortaya çıkan ve önceleri 
Şimşirlik Kasrı ya da saray argosunda Aslan
lının' diye anılırken, yüzyılın sonlarına doğru 
Kafes Kasrı adını alan bu bölüme, k i m i za

man Kasr-ı Uzlet, Daire-i Uzlet de denmiştir. Gözal
tındaki şehzadelere ayrılan bu bölümün i lk in , han
gi tarihte ve nasıl bir mekânda ne gibi disiplinlerle 
oluşturulduğu saptanamıyor. Bununla birlikte, tu
tuklu şehzadelerin 17. yüzyılın i lk yarısında, Şim
şirlik Bahçesi'yle Fil Bahçesi'ni ayıran yüksek ara 
duvara bağlı, bir cephesi Harem'e, diğer cephesi 
Büyük Binişe bakan, özel kasırda ikamet ettirildik
leri sanılıyor. Bu kasrın, günümüzde Taş Odalar 
denen zemin katı ile Fil Bahçesi tarafındaki temel
leri görülmektedir. Elde edilen bilgilere göre Şim

şirlik Kasrı, 12 daireliydi. Küçük bir de bahçesi bu
lunuyordu. Şimşirlik dairelerinin her birine "kafes" 
deniyordu. Bu dairelerde inziva hayatı yaşayan 
her şehzadenin 10-12 cariyesi, hazine, kiler, seferli 
koğuşlarından ağaları vardı, fakat bu ağalarla doğ
rudan görüşemezlerdi. Burasının Kafes Kasrı oldu
ğuna, Taş Odalarla önündeki Şimşirlik bölümüne 
"Aslanhane" denmesi kanıt gösterilir. Bilindiği gibi, 
"aslan", eski Türk-Selçuk geleneğinde hükümdarlı
ğın bir simgesiydi. Eski Türk hanedan prenslerine 
de ad olarak veril iyordu. Osmanlılarda ise valide 
sultanlar, şehzade veya padişah oğullarına "asla
nım" demekteydiler. İkinci güvenilir bir deli l de 
tutuklu şehzadelerin özel dairelerine aslan kafesin
den esin "kafes" denmesidir. Şu halde i lk in , şu kav
ramları doğru tanımlamak gerekiyor: 

• Şimşirlik Kasrı, şehzadelere ve tahttan indi r i 
len padişahlara ayrılan özel yapının adıydı, 

• Bu kasırda her şehzadenin barındığı ayrı bö
lümlere kafes deniyordu. 

• Şimşirlik Kasrının yerine, yukarıdaki Harem 
Dairesi kompleksinde, şehzadeler için yeni bir bö
lüm ayrıldığında buraya Kafes Kasrı denildiği gibi, 
buradaki şehzade odalarına, yine kafes denmiştir. 

Şimşirlik Kasrı'nın, 16. yüzyıl sonlarına kadar, 
daha sancağa çıkmamış şehzadelere mahsus bir 
daire olduğu, sarayın küçük bir maketi gibi , se
lamlık ve harem bölümlerini kapsadığı anlaşılıyor 
ve bu i lk dönemde, şehzadelere daha özgür bir ha
yat tarzı öngörüldüğü akla geliyor. 

1665'deki büyük yangın sonrasında, Sultan IV. 
Mehmed'in, kardeşleri Şehzade Süleyman ile A h 
med i , Harem Dairesi içinde bir daireye aldırması
na değin bu i lk kasrın işlevini sürdürdüğü tahmin 
edilebilir. Bugün bu kasrın, Şimşirlik tarafındaki 
zemin katı mevcuttur. Buradaki üç oda son derece 
kasvetli, loş, rutubetli mekânlardır. Herhalde şeh
zadelerin barınmasına mahsus olmayıp hizmet ve 
nöbet işleri için kullanılıyordu. Ancak, aynı plana 
bağlı üst katların da, şehzadelere geniş mekânlar 
sağlamadığı, buna karşılık, kasrın konumunun yu
karıdan gözetim ve denetime uygun olduğu anla
şılabiliyor. 

İkinci evredeki Kafes Dairesi, Harem'in içinde 
konumlandırılmaktadır. Şimşirlik Kasrı bağımsız 
bir yapı iken bu ikincisi, Harem'e bitişik veya Ha
rem'e ait bazı oda ve bölümlerin, gereksinimlere 
göre tadil edilmesiyle ortaya çıkmış, barındırılan 
şehzadelerin kimlikler i açısından onur kırıcı bir sa
ray hapisanesidir. Harem'in Valide Taşlığı ile Göz
deler Taşlığı arasında yer alan, alt katında hazine 
odaları ile Kadınefendiler Dairesi bulunan bu yeni 
mekân, zamanla Çifte Kasırlar diye bilinen ik i köş
kü de kapsamına almıştır. Yabancı kaynaklardan 
burası için elde edilen bilgiler şunlardır: 

"Harem'in loş bir koridorundan geçilerek padişahın 
tahtta hak iddia edebilecek oğullarının tutsak bulun
duğu zindana ulaşılır... Bu zindanın etrafı yüksek 
duvarlarla örülmüştü... Çift demir parmaklıklı kapı-
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larında haremağaları nöbet tutmaktaydılar. Binanın 
iç karartıcı bir görüntüsü vardı. Şehzadelerin hiz
metlerine verilen çok sayıdaki hadımlar, zemin katta 
yaşamakta ve şehzadelere kötü talihlerini unuttur
mak, zindanı hiç değilse yaşanır bir yer halinde tu
tabilmek için her çareye başvurmaktaydılar. Şehza
delere cariye veriliyordu. Ancak bunlar çocuğu ol
mayanlardan seçilmekte veya çocuklarının olmaması 
önlemleri alınmaktaydı. Şehzadeler, yeteneklerine 
uygun el işleri yaparlar, özgürlük müstesna, istedik
leri herşey yerine getirilirdi. Padişah, gittiği saray
lara onları da götürür fakat orada da yine aynı şekil
de kapatılırlardı". 
Kafes ya da Şehzadegân Dairesi ile Harem, 

uzun bir terkedilmişlik dönemi ardından, I I . Meş
rutiyet döneminde (1908-1918) i lk kez, merhum 
Abdurrahman Şeref tarafından gezilmiş; 1926da 
ise bir tahrir komisyonunun Harem'deki tesbitleri 
sırasında bu bölümün odaları, "Veliaht Dairesi-
Şehzadeler Dairesi" olarak adlandırılarak incelen
miştir. Bu tesbitlere göre: 

"Ocaklı Sofadaki kapıdan girilen Kafes dairesinin 
zemin katında küçük bir hamam ve tuvalet vardır. 
Karanlık aralıktaki taş merdivenlerden dairenin üst 
katına çıkılır. Merdiven ara sahanlığında basık bir
kaç oda görülür. Birinci katta, birinden ötekine geçi-

Harem Dairesi Kafes Kasrında Kubbeli Oda (Sultan İbrahim'in 
boğulduğu yer). 

lebden üç sofa ve herbirine açılan odalar bulunmak
tadır. Ayrıca sofalardaki merdivenlerden, ikinci kat
taki muhdes odalara, buradan da dayama merdiven
lerle çatı arasına ulaşılır. İkinci sofadan girilen ve 
kadınefendiler dairesi ile Altınyol* üstünde yer alan 
büyük kubbeli oda, Revan Köşkü'nü andırır. I. 
Mustafa'nın 16 yıl kapatıldığı burada, tahttan indi
rilen İbrahim'in önce hapis sonra idam edildiği bili
nir. Bu oda, ışığı kubbe camlarından almaktadır. 
Şehzadegân dairesi üst katındaki 10 kadar odadan, 
bu ve bir diğeri zengin iç dekorasyona sahiptir. Çi
nilerle kaplı duvarlar, nakışlı ve renkli tavanlar, üst 
kesimlerde yapı resimlerini içeren duvarlar görül
mektedir. Yaşmağı çinilerle kaplı büyük bir ocak da 
mevcuttur. Bu odanın üç tarafındaki alçak şirvanla-
ra bir merdivenle çıkılır. Fakat iç görünümü 'sıklet-
âver-i derûn' (çok sıkıcı) dır." 
Ancak, bu tespitler sırasında ne esaslı bir fotoğ-

raflama, ne plân-kroki çizimi düşünülmediği gibi, 
onanm ve restorasyonlarla da Kafes Kasrının Çif
te Kasırlar ciheti tamamen bozulmuş ve Topkapı 
Sarayı, tarihinin en önemli öğelerinden bir bölü
münü yitirmiştir. Bugün için artık yalnızca I . Mus
tafa ve I . İbrahim'in hapsedildikleri kubbeli oda ve 
çevresi korunmuş durumdadır. Ayrıca, Kafes Kas-
rı'na bağlı olan ve 18. yüzyıl sonlarına doğru yeni
lenen, bol ışıklı ve ferah Cevâri Dairesi de iy i ko
runmuş bulunmaktadır. 

Fakat, önceki yüzyıllara ait, muhdes, iğreti, 
plansız bölmelerin, bir müze yapma heyecanıyla 
sökülüp kaldırılması, sökülenlerin bir başka yerde 
monte edilerek değerlendirilmemesi, telafisi ola
naksız kayıplara neden olmuştur. Çifte Kasırların 
içinde ik i kat halinde yer alan ahşap "kafes odala
rı" tamamen kaldırılmıştır. 1961-1971 arasındaki 
bu restorasyondan çok önce, örneğin daha 1915'de, 
"Muhafaza-i Asâr-ı Atika Encümen-i Daimîsi"nin 
15 Ekim 1915 tarihli raporunda işaret edildiği üze
re "Bir düzenleme maksadı ile ve kötü niyete dayalı ol
maksızın eskiye ait birçok şey tahrip ve yok edildiği" g i 
bi , daha önce, 1848'de garip bir adam olduğu anla
şılan hatta Emanat-ı Mukaddese'nin bazılarını at
maya kalkışan Hazine Kethüdası Seferli Dâye-zâ-
de Mehmed Bey, sarayın Enderun binalarında ve 
muhtemelen Haremin bu kesiminde birçok yerleri 
yıkt ırmışt ır . Bu arada k i m i araş t ı rmacı lar da 
Harem mekânlarının örttüğü daha eski katmanları 
ortaya çıkartmak gibi meraklarla şurayı burayı oy
natıp kaldırmakta beis görmemişlerdir. 

X AFES YAŞAMINDAN İZLER, ANILAR 
Şimşirlik ve Kafes Kasırları'ndaki yaşama 
koşullan, Osmanlı Devlet inin iç ve dış si
yasetlerini doğrudan etkilemiş olmalıdır. 

Bu açıdan bakınca bu mekânlar, sarayın diğer bö
lümlerine oranla özel bir önem taşımaktadır. 

Bu dairedeki koşulları, başta Nâimâ, Osmanlı 
tarihçileri ve k imi yabancı kaynaklar açıklamakta
dırlar. Bu bilgilere göre şehzadeler, kafesteki inzi-
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va yaşamında, cariyeler tarafından eğitilmekteydi
ler. Her bi r i , avunmak ve vakit geçirmek için, mü
cevhercilik, tornacılık, bağa, fildişi, abanoz, sahti
yan, nakış, yazı işleri, ok ve yay yapımı, K u r a n 
okuma ile uğraşırlardı. Buluğa erdiklerinde hiz
metlerindeki cariyelerle ilişkiye girerler, fakat gebe 
kalan cariyeler veya doğan çocuklar derhal yok 
edil irdi . Sıkı bir kontrol altındaki şehzadeler, k im
seyle görüşemezler, haberleşemezlerdi. Böyle bir-
şey duyulursa aracılar derhal idam ed i l i r l e rd i . 
Hastalanan şehzadenin yanına, ancak padişahın 
izniyle hekim girebilirdi. Yine padişahın izniyle ve 
pek seyrek olarak şehzadelerin anneleri Eski Sa
ray'dan gelerek oğullarını ziyaret edebilirlerdi. Pa
dişah ise Ramazan ve Kurban bayramında genel 
tebriklerden sonra, huzurunda kimse yokken bun
ları ayrı ayrı kabul eder, elini öptürürdü. Bu sırada 
dışarıdan kimselerin şehzadeleri görmesi yasaktı. 
Padişahın ana-baba bir kardeşi şehzadeler, diğerle
rine oranla daha az gözetilirdi. Şehzadelerin bir
birleriyle görüşmelerine de sınırlı iz in verilmek
teydi. Bazan, ayaklanmalarda kapıkulu halkı, şeh
zadelerin hayatta olup olmadıklarını öğrenmek is
tediğinde, ya şehzadeler askerin karşısına çıkartılır 
ya da ocak ağaları Kafes Kasrı'na götürülüp şehza
deler kendilerine gösterilirdi. Havasız, güneşsiz, 
loş, rutubetli kafes odalarında ömür geçiren ve her 
an boğulma korkusuyla yaşayan şehzadeler, gün
begün, yaşayan birer ölüye dönerlerdi. Arada, sıkı 
önlemler altında Aslanhane bahçesine veya Kafes 
Kasrının önündeki Cariyeler Taşlığına teker teker 
çıkartılıp bir avuç gökyüzü altında temiz hava al
malarına izin veri l i rdi . Fakat ne İstanbul'u, ne ya
kın çevrelerini görmelerine gezmelerine imkân ta
nınmadığından dünya, devlet ve toplum konula
rındaki düşünceleri, bilgileri son derece kıttı. Za
manları ölüm korkusuyla geçtiğinden ruhsal çö
küntü içinde, cesaretsiz, kuşkulu, güven duygu
sundan yoksundular. 

Bir şehzade, eceliyle, boğularak veya nedeni bi 
linmeyen bir biçimde öldüğünde cenaze törenine 
sadrazam, şeyhülislâm, ulema, vezirler, Yeniçeri 
Ağası, bölük ağaları katılıyorlar, bir suikaste kur
ban gidip gitmediğini saptamak için de cesedi kul 
kethüdasınca sözde muayene ediliyordu. 

Şimşirlik ve Kafes kasırları, buralarda barınan 
şehzadelerin, tahttan indirilmiş padişahların acıklı 
sonlarına da tanıklık etmiştir. 

Örneğin, tahta çıktıklarında I I I . Murad , 5, I I I . 
Mehmed, 19 şehzadeyi Şimşirlik Kasn'nda boğ-
durmuşlardır. Selanikî Mustafa Efendi kişisel göz
lemleriyle işlediği özgün tarihinde I I I . Muradın 
sancaktan İstanbul'a geldiği gece Şimşirlik'teki beş 
masum kardeşini boğdurmasını, ertesi sabah bun
ların cenaze namazlarının kılınışını ve Ayasof-
ya'daki türbe yerine defnedilişlerini bu tören sıra
sında devlet i leri gelenlerinin ve halkın elemlere 
boğulduğunu anlatır. I I I . Mehmed'in boğdurduğu 
şehzadelerin en büyüğü olan Mustafa'nın Şimşir

lik ' teki son dakikalarında şu beyti söylediği riva
yet edilir: 

Nâsiyemde kâtib-i kudret ne yazdı bilmedim 
Âh-kim bu gülşen-i âlemde bir kez gülmedim. 

I . Ahmed ' in padişahlığı (1603-1617) boyunca 
Şimşirlik'te cellad bekleyen I . Mustafa'nın giderek 
aklî dengesini yitirdiği, "Meczub'üş-şekl evliyaullalı-
dan bir zât-ı melekiyü's-sıfat" tuhaf bir görünüme 
büründüğü tarihlerde yazılıdır. Mustafa, kısa sü
ren ik i padişahlığı arasında ve sonrasında da kafe
sine kapatıldı ve 47 yıllık yaşamının yaklaşık 34 yı
lını kafeste geçirdi. I I . Osman'ın tahttan indirilmesi 
(1622) ardından onu ikinci kez tahta çıkarmak için 
saraya yürüyen askerleri bir d in b i lg in i , Harem 
Dairesi 'ni işaret ederek yol gösterdi. Kafes Kas-
n'nın kubbesi del inip içeri ip sarkıtılarak yanına 
bir asker indirildiğinde, Mustafa eski bir minderde 
oturmaktaydı. "-Padişahım, dışarıda kullarınız sizi 
bekliyorlar!" sözüne karşılık "Su isterim!" diyebil
d i . Uç günden beri aç ve susuzdu. Korku içinde 
Arz Odası'na götürüldü. Yürüyecek takati yoktu. 

Sultan I I . Osman (1618-1622), Lehistan seferine 
çıkarken kardeşi Şehzade Mehmed'in boğulmasını 
emretmişti. Şimşirlik Kasn'nda cellatlar boynuna 
kemend atarken Mehmed "-Osman! Allalıtan dile
rim ki ömrün ve devletin berbat olsun. Beni ömrümden 
nice mahrum eyledin ise sen dahi behremend olma!" d i 
ye bağırdı. 

Naimâ, askerlerin zoruyla ayak divânına çıkan 
IV . Murad'ın, (1623-1640) yine askerlerin isteği 
üzerine Şimşirlik'teki şehzadeleri divana getirtişini 
şöyle anlatır: 

"Erazil beyninde, Hünkâr şehzadeleri boğmuş deyu 
icra] ziyâde olmağın o divanda elbette şehzadeleri çı
kar görelim deyü ibram etmeleriyle emr idüb dört 
şehzadeyi taşra çıkardılar... Dördü dahi huzzara arz-
ı didar eldiler ve Sultan Bayezid atebe-i babdan ile-
rüce çıkub ol cühhâl-i vekahat-ı istimale tevcilı-i hi-
tâb idüb 'Bizden ne istersiniz? Biz kûşe-i hûmûlde 
kendi hâlimize meşgul iken hâlimize komayub nâmı-

Kafes Kasrına bitişik Cevari Dairesinden bir oda. 
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mızı anmak ve bizi lisâna getürmek ni-
çündür? Yoksa bizi müttehim idüb se-
beb-i iza'at mi olmak istersiz ? Allalıtau 
korkmayub Padişah hazretlerinden şerm 
ve haya itmeyüb böyle tuğyan ider-
siz....' dedi Padişah işaret eyledi. Şehza
deleri ı/ine mekânlarına götürdüler." 
A r a d a n çok geçmeden, Şimşir l ik 

Kasrı i lk in , Şehzade Bayezid ile Süley
man'ın ardından da Şehzade Kasımın, 
ağabeyleri IV. Murad'ın buyruğuyla bo
ğulmalarına tanık oldu. Bunlar öylesine 
acıklı olaylardı k i o dönemde A v r u 
pa'da bile yankılar uyandırdı. Racine, 
Bajazet adlı manzum piyesini bu katli
amdan etkilenerek yazmıştır. Şehzade 
ibrahim ise Şimşirlik Kasrı'nda veya an
nesi Kösem Mahpeyker Sultan tarafın
dan saklandığı, Harem Dairesi'nin al
tındaki Havuzlu Köşk'te korkulu yıllar 
geçirdikten sonra kendisini tahta davet 
edenlere direnmiş, inanmak istememiş, 
IV. Muradın ölüsünü gördükten sonra 
birden tavrını değiştirerek "Ey Rabbim 
benim gibi zayıf bir kuluna saltanat nasip 
ettin... Eğer zulüm ve gadr ile tebaam üze
rinde bir kâbus olursam kudret-i ilâhiyeni 
göster, beni kahret" demişti. 

Kafes Kasrı'ndaki en ürpertici traje
d i , tahttan indir i len Sultan İbrahim'in 
hapsi ve boğulmasıdır (1648). 

"Silahdar ve Çuhadar, İbrahim'in kolla
rına girerek götürmek istediler. Karşı 
koydu. Faydası olmadığını anlayınca el
lerini oğuştıırarak 'demek alnımın yazı
sı bu imiş. Emir Allahın! deyip yürüdü. 
Sadece küçük bir pencereden aydınlık 
alan iki odaya kapatıldı... Devlet erkânı, 
ibrahim'in boğdurulması için saraya 
gittiklerinde saray hademesinden hiçbiri 
bu eyleme katılmak istemedi. Cellad Ka
ra Ali bile bu korkunç cinayeti işleme
mek için gizlenmeye çalıştı. Düşmanla
rı, İbrahim'i hapsetmekle kalmayarak 
odanın pencerelerini ördürmüş, kapısı
nın kilidine kurşun akıtmışlardı. Yalnız yemek vere
cek küçük bir delik bırakılmıştı. Sinirleri büsbütün 
bozulan Sultan İbrahim bu mezar odasında gece 
gündüz feryad ediyordu. Oda kapısı kırılırken ferya
dı gökleri tuttu. Veziriazam Sofu Mehmed Paşa, cel-
ladları tekmeleyerek içeri sokup işe koydu. İbrahim, 
gül renginde atlastan bir entari giymiş, kırmızı çak
şırının sırmalı uçları dışarıda kalmıştı. Elinde 
Kur'an vardı. Celladları görünce 'Zalimler katiller, 
işte kelâmullah, beni hangi hükümle öldürüyorsu
nuz? ' diye bağırdı." 
Babası İbrahim'i önce Kafese, sonra ölüme gön
deren IV. Mehmed'de 1687'de tahttan indi r i ld i 
ve Şimşirlik Kasrı'nda tutuklandı. Bobovi'nin, 

Bu sayfadaki, 16 yüzyıla ait iki minyatür, henüz sancağa çıkmamış bir şehzade
nin saraydaki konforunu ve özgürlüğünü açıkça yansıtır. Birinci minyatür, onun 

İbrahim ve oğlu Mehmed'le, bunların dönemin
deki saray-harem ortamlarıyla i l g i l i tesbit ve 
değerlendirmeleri arasında şehzadelerin kafes 
yaşamına da değinilmektedir. IV. Mehmed'in 
gözdelerinden Afife kadın, bir dörtlükte onun 
ve sevgili eşi Hatice Gülnuş'un Şimşirlik dramı
nı özetlemiştir: 

Söyleyin Gülnuş'a kareler bağlasın 
Ah ettikçe ciğerini dağlasın 
Sultan Mehmed ile Şimşirlik'de ağlasın 
Bana hayf değil mi der Sultan Mehmed 
Kardeşi Ahmed'le bir l ikte Kafes Kasrında 39 

yıl kalan I I . Süleyman (1687-1691), Bostancıbaşı, 
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siyasal askerî bir konuyu görüşmek üzere bir veziri kabul edişini, ikinci minyatür ise, 
eğlenmesi ve dinlenmesi için alınan önlemleri ve hazırlıkları düşündürüyor. 

tahta davet için odasına girdiğinde şaşkına döner: 
"Allnlı askına neden rahatımı bozarsınız? Geri ka
lan günlerimi bırakın sükunetle geçireyim. Kardeşi
min (IV. Melımed) devleti yönetmesine ilişmemenizi 
rica ederim. Zira o hükümdarlık için, ben ise salt te
fekkür ve ebedi hayata hazırlanmak için yaratılmı
şız. " 

der. Israr karşısında ise 
"Halkın isteğine uyarım, fakat kardeşimden korka
rını. " 

cevabını verir . Bostancıbaşı sonunda onu zorla 
tahta götürür. Süleyman, taht salonuna girince ön
ce titreyerek çevresine bakınır. Bostancıbaşı'na ve 
kapıcılara, kardeşinin salonda olup olmadığını so

rar. Zira, bir yerden kendisini görme
sinden korkmaktadır. Nihayet karde
şinin Kafes Dairesi'ne götürüldüğüne 
ilişkin güvence aldıktan sonra tahta 
oturur. Biat töreni sırasında pis bir 
yeri terkedercesine tahtan fırlar. Tah
tın kir inden temizlenmek (!) için te
miz su ister. Abdest alır. Bir daha 
oturmak istemez. Zorlamalar sonucu, 
biatin tamamlanması için tekrar tahta 
oturur. Sadrazam Siyavuş Paşaya da 
şunları söyler: 

"Kırk yıldır karanlık bir yerde mah
pus ve hayattan meyus iken yeniden 
dünyaya gelip gözüm açtım. Alemi 
hercümerç buldum. İki eteklerimizi 
belimize çalıp din ve dünyamıza ha
yırlı olan işlerde bulunalım." 
I I . Ahmed (1691-1695) 43 yıl kaldı

ğı Kafes'te, daha çok gök olayları, fal 
ve yıldız konularıyla ilgilenmiş. Mül-
lıeme-i Şeyh Vefa adlı eseri istinsah et
miştir. I I . Mustafa (1695-1703) şehza
deliğinde ve hal ' ed i l d ik t en sonra 
kardeşi I I I . Ahmed (1703-1730) yine 
şehzadeliğinde ve tahttan indi r i ld ik
ten sonra Kafes Kasn'nda oturmuş
lardır. I I . Mustafa, tahtı, kardeşi A h -
med'e öğütler vererek bırakırken 
kendisi, ondan boşalan Kafes Daire
si'ne çekilmiş ve melankoliye yakala
narak altı ay sonra ölmüştür. 

Sultan I I I . Ahmed ' in , öldürülme 
kuşkusuyla kafesine birtakım silahlar 
tedarik ettiği, zehirlenmemek için de 
yemeklerini burada gözünün önünde 
pişirttiği tarihlerde yazılıdır. Kafes 
Kasn'nda tu tuk lu luk rekoru I I I . Os
man'a (1754-1757) ait ir . O, henüz 4 
yaşında iken girdiği burada 51 yıl 
kalmış, 55 yaşında padişah olmuştur. 

1. Mahmud (1730-1754), I I I . Mus
tafa (1757-1774), I . Abdü lhamid 
(1774-1789) 18. yüzyılda daha insanî 
şartlara bağlanan Kafes Kasn 'nda 

ömürlerinin büyük bölümünü geçiren padişahlar
dır. I . Abdülhamid'in, I I I . Selim'in (1789-1807) Ka
fes Kasn'nın kabuslu ortamından kurtularak Ha-
rem'in daha ferah dairelerinde namzedlik (vel i -
ahdlık) dönemlerini geçirdikleri bilinmektedir. Bu
nunla birlikte I I I . Selim de o ortamdan yakınmıştır; 

Hayli zamandır ki dönüb külbe-i ahzâna Kafes 
Bais Olup bize bu mertebe ahzâne Kafes 
NoTa ralım-itse felekler feryadımdan 
Oldu bülbül gibi murg-ı dilime hine Kafes 

Tahttan i n d i r i l d i k t e n sonra Harem'deki özel 
dairesine çekilen I I I . Selim, burada bir yıl kadar 
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oturmuş, 1808 olayları sırasında IV. Mustafa'nın 
gönderdiği cellatlarca katledilmiştir. 

Kafes'in son bedbahtı IV. Mustafa'dır (1807-
1808). Öldürtmek istediği kardeşi I I . M a h m u d 
(1808-1839) cariyelerin yardımı ile kafesten kaçırı
lıp Alemdar Mustafa Paşa'nın desteğiyle padişah 
olunca, Mustafa, kapatıldığı Kafes Kasrı'nda boğ-
durulmuştur. Osmanlı sarayı Kafes Kasrı'nın i lk ve 
son sakinlerinin birer "Mustafa" oluşu garip bir 
rastlantıdır. 

I I . Mahmud, hanedanın hayattaki biricik varisi 
olarak kaldığından 1603'den beri şehzadelere me-
kânlık eden Kafes Kasrı boş kalmıştır. Abdülmecid 
(1839-1861), kardeşi Abdülaziz 'e ; Abdülaziz , 
(1861-1876) yeğenleri şehzadelere geniş özgürlük
ler tanıdıklarından terk edilen Topkapı Sarayı ile 
birlikte Kafes geleneği de unutulmuştur. 

19. yüzyıl ortalarından başlayarak yetişkin şeh
zadelerin, sahil saraylar, bağımsız kasırlar, köşkler 
edindikleri, aile hayatı kurdukları görülüyor. Yeni 
saray projelerine şehzade ve veliaht daireleri ek
lenmesi de bu dönemdedir. Şehzadelere ve sultan 
efendilere tahsis edi len bu saray uzantılarına 
Fer'iye sarayları denildiği b i l i n i y o r . Hanedan 
prenslerinin eğitimleri, askerlik ve devlet yöneti
minde deneyim kazanmaları amacıyla önlemler de 
artık gündemdedir. I I . Abdülhamid (1876-1909) 
şehzadeleri için çağdaş Avrupa mimarisini örnek 
alan köşk/konak projeleri hazırlatmıştır. 

Leyla Saz, anılarında, bu dönemin şehzadeleri
ne tanınan hakları, ayrıcalıkları, gezip dolaşma öz
gürlüklerini, özel dairelerini, birbirlerini ziyaret et
melerini, ödeneklerini, ayrıntılarıyla anlatmaktadır. 

D EĞERLENDİRME Osmanlı sara

yının insan yaşamı için uygun bir ortam 
olup olmadığı öncelikli inceleme gerekti
rir bir konudur. Hatta i lk in idam edilen

ler dışında kafesteki vakitsiz "ecel" ölümlerinin, 
yakalanılan benzer hastalıkların, onca doğurganlı
ğa karşın hanedanın soyağacını bir türlü geliştire-
memesinin ele alınması uygun olacaktır. Ortamın 
olumsuzluğunu acımasızca destekleyen ikinci bir 
etmen olarak saraya özgü ve yöntemleri gizli bir 
soykırım söz konusudur. 

Bu ik i husus için 1603-1808 periyodu için şim
di l ik sayısal kanıtlara sahibiz: 

A) Sırası ile Sultan I . Ahmed (9), I I . Osman (2), 
IV. Murad (12), İbrahim (12), IV. Mehmed (5), I I . 
Ahmed (2), I I . Mustafa (13), I I I . Ahmed (19), I I I . 
Mustafa (2), I . Abdülhamid (10), IV. Mustafa (1), 
toplam (87) erkek çocuk sahibi oldular. Bu 11 padi
şaha karşılık aynı periyodda çocuğu olmayan 5 pa
dişah var: I . Mustafa, I I . Süleyman, I . Mahmud, I I I . 
Osman, I I I . Selim. 

87 Osmanlı şehzadesinden (58)'i "bebek"ken 
(birkaçı 5-6 yaşında) ölmüştür. Demek oluyor k i , 
süt annelerinin, dâyelerin, cariyelerin ihtimamına, 
altın beşiklere, inci işlemeli yorganlara, görkemli 

velâdet şenliklerine karşın, saray haremi, çocuk 
sağlığı için hiç de elverişli değildi. 

1730-1759 arasında ise Osmanlı sarayında ne 
kız ne erkek, çocuk doğmadı . Bundandı r k i , 
1759'daki bir prensesin doğumu sevinci, saray dı
şına da taşıp tüm İstanbul'u coşturmaya yetmiş, 
benzeri görülmedik velâdet şenlikleri düzenlen
miştir. 

Bir diğer soru, Osmanlı sarayındaki dış dünya
dan tamamen tecrid edilmiş Kafes yaşamının ne
den olduğu fiziksel-biyolojik bozukluklar, ruhsal 
çöküntüdür. Bunun, hapisanelerde bile rastlanma
yan vahim bir tablo olduğu düşünülebilir. Sözgeli
mi Sultan İbrahim, hâl' edilince 5-6 yaşlarındaki üç 
oğlundan büyüğü (IV. Mehmed) tahta oturtulur
ken diğer ikisi (Süleyman ve Ahmed) sarayın Şim-
şirlik Kasrı'nda kırk yıl sürecek korkulu, sıkıntılar
la dolu, tek düze bir ömre mahkûm edilmişlerdir. 
Oyun çocuğu iken girdikleri harem hapisanesinde, 
erken çökmüş, dünyadan habersiz, hastalıklı birer 
iht iyar olmuşlardır. Bu kâbusun ardından tahta 
geçtiklerinde ise onulmaz hastalıklarla pençeleşe-
rek ancak üçer dörder yıl yaşayabilmişlerdir. I I . 
Süleyman'ın, I I . Ahmed'in, I I I . Mustafa'nın Hydro-
pisie (istiska)den, I I I . Osman'ın uyluğundaki Lou-
pe (kurt uru) 'ndan, I . Mahmud 'un fistül ve kalp 
kr iz inden , I . Abdülhamid'in felçden, I I . Musta
fa'nın melankoliden ölmeleri, herhalde, kafes yılla
rının faturalarıdır. Sayılanlarda ve diğerlerinde, 
Asthme (Hunâk), Polype (kalp ahtapotu), paraly-
sie (nüzul), gut gibi hastalıklar da teşhis edilmiştir. 
Kafeste gizlice zehirlenerek öldürülenler, bu tür 
suikastlere karşı kendilerince panzehirler üretip 
önlem alanlar da vardı. Şehzadeler, Kafes'deki can 
yoldaşları olan ve sayıları 7-20 arasında değişen 
cariyelerle ilişkide bulunmalarına karşılık, çocuk 
sahibi olmak hakkından yoksundular. Bu ise her
halde, saraya özgü kısırlaştırma yöntemleri ile sağ
lanmaya çalışılıyordu. 

B) 1300-1617 arasında, babadan oğula düzenin
de, 14 padişah ind i . 1617-1920 arasında ise, ikisi 
babadan oğula olmak üzere 8 kuşakta, 23 padişah 
tahta geçti. Birinci devrede bir padişah tahttan in
dirildiği ve öldürülen padişah olmadığı halde, 
ikinci devrede 10 padişah tahttan indirilmiş bun
lardan 4 u de öldürülmüştür. Birincilerin yaş orta
laması 55, saltanat süresi ortalaması 25 yıl iken, 
ikinci evredekilerin yaş ortalaması 48, Saltanat sü
resi ortalaması da 14 yıl olabilmiştir. Bu grafik de 
yaşanan ortamın etkilerini düşündürmektedir. 

Şehzade ve mahlû padişahlardan saray kafesin
de en az kalan I I . Osman (1617-1618 arasında 4 ay 
kadar) , en uzun süre kalan ise I I I . Osman'dır . 
(1703-1754 arasında 51 yıl) 15 Şehzade, Kafes'te 
ömürlerinin bir bölümünü geçirdikten sonra padi
şah olmuşlardır. Bunların kafes yaşamları sırası ile 
I . Mustafa (34 yıl), I I . Osman (4 ay), IV. Murad (6 
yıl), I . İbrahim (23 yıl), I I . Süleyman (39 yıl), I I . A h 
met (43 yıl), I I . Mustafa (8 yıl), I I I . Ahmed (22 yıl), 
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I . Mahmud (27 yıl), I I I . Mustafa (27 yıl), I . Abdül-
hamid (44 yıl), I I I . Selim (15 yıl), IV. Mustafa (19 
yıl) olmak üzere toplam 377 yıldır. Oysa aynı kişi
lerin hükümdarlık yılları toplamı 183 yıl tutmakta
dır. Kafes yaşamları, hükümdarlıklarının ik i katın
dan fazla, 698 yıl olan toplam ömürlerinin ise % 
55'i kadardır. 

S ONUÇ Osmanlı devletinin çok kr i t ik 
iç ve dış sorunlarla karşı karşıya kaldığı, 
17. ve 18. yüzyıllar boyunca baştaki hü
kümdarlar, yaşamlarının çoğunu Kafes 

Kasrı'nın yukarıda tanımlanan ortamında geçir
mişlerdi. Hiçbiri, ne ciddi bir öğrenim ne yönetim 

eğitimi alabilmişti. En yakın çevrelerini dahi tanı
mamaktaydılar. Osmanlı tarihinin bu evre boyun
ca katlandığı her şanssızlık ve başarısızlıkta, kafes
ten çıkıp tahta oturan hükümdar t ipinin rolü var
dır. Şu halde, klasik Osmanlı sarayının haremi ve 
onun bir bölümü olan Kafes, Osmanlı tarihi açısın
dan birinci sırada belirleyici bir önem taşımakta
dır. Bu nedenle de Osmanlı sarayı Kafes Daire-
si'nin, mekânsal boyut ve nitelikleri, yaşam koşul
ları, burası için öngörülen saray nizamı ve gele
nekleri, öncelikle incelenmelidir. Aynı bakışla, 19. 
yüzyıl i k inc i yarısında, bu eski mekânın yer in i 
alan şehzade sahilsaraylarının, Fer'iye dairelerinin 
de incelenip irdelenmesi yararlı olacaktır. 

* Bu Altınyol deyimi, bütün kaynaklarda malûm kıymetli maden anlamına bağlanmıştır. Oysa Osmanlıca'da söz konusu maden "altun" 
imlâsıyladır. Altınyol'daki "altın" ise "üstün" zıt anlamlısı olan bir kelimedir ve "altın yol", alt kat koridoru demek olmalıdır. Nitekim bu 
koridor boyunca Harem Dairesi iki, hatta üç katlı olup Saray dilinde zemindeki bu genel geçişe "Altınyol" denmiştir. 
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O S M A N L I S A R A Y I N D A K U Ş S E V G I S I VE K U Ş L U K L A R 

Deniz Esemenli* 

T arihin başlangıcından bu yana, insanoğlu
nun doğa ile savaşımı ve ondan yararlan
ma biçimleri, kültürel etkinliğin ana kay
nakları olmuştur. Önceleri vahşi hayvanla
rı avlayarak yaşamını sürdüren insanoğlu, 
hayvanları evcilleştirdikten sonra düzenli 

bir tarımsal sürece girmiştir. Doğanın kolaylık sağ
ladığı su boylarında, bu aşamalarda kurulan uy
garlıkların tümünde gerek doğa ile gerekse diğer 
uygarlıklarla yapılan savaşlar, sürekli bir avlanma 
deneyimini gerektiriyordu. Özellikle Asya ve Ak
deniz yörelerinin merkezî bir otoritenin egemenli
ğinde yaşanan ülkelerinde avlanma yöneticinin 
maddî gücüne bağlı olarak düzenlenen bir kudret 
sembolüne ve savaş hazırlığına dönüşmüştü. 

Bu geleneğin uzantısı Osmanlı İmparatorlu-
ğu'nda da görülür. XV. yüzyıldan başlayarak sis
temli bir imparatorluk yönetimi kurmaya yönelen 
Osmanlılar, bu yönetimin merkezi olan saraya 
bağlı ihtiyaçları düzenlerken, avlanma örgütüne 
de yer vermişlerdi. Sarayın Birûn denilen dış hiz
met grubu içinde, Bostancı Ocağı'na 
bağlı Şikâr Ağaları, padişahların av 
parti lerini düzenledikleri gibi bu 
partilerde kullanılan şahin, atma
ca, doğan gibi av kuşlarını da 
bes le r le rd i ' . Topkapı Sara-
yı 'nın O t l u k Kapısı yakı
nında bulunan Kuşhane, 
Abdurrahman Şeref Bey' 
in yayınladığı haritada 
ve XIX. yüzyıl kaynakla
rında, sarayın Marmara 
tarafındaki Hasbah-
çe'sinde, günümüze ula
şamamış o lan Sul tan M u r a d ve 
M a h m u d kcişklerinin ve Aslanha-
ne'nin yakınında olarak gösterilir. 
Bu alanın yanındaki Güvercinlik Ku
leleri ile Topkapı Sarayı'nın sözko-
nusu bahçe bölümü, saraya bağlı bir 
hayvanat bahçesi niteliği de kazanır. 
Topkapı Sarayı avlu ve bahçelerini 
tasvir eden birçok minyatürde ve ya
bancı seyyahların anılarında da bu 
bahçelerde ceylan ve aslan gibi hay
vanların, kudretli yöneticilerin doğa 

1 Osmanlı sultanına Habeşistan'dan 
getirilen iki gergedandan biri (Edwin 
Hans on Freshfield'in Trinity College 
kitaplığında korunan 16. yüzyıla ait 
Albümden, Cambridge Yzm.O. 
17.2,1574) 
2 Mısır dan getirilen bir suaygırı ba
şının Sultanahmet Meydanı'ndaki 
Aslanhane'de bir sehpa üzerinde 
halka teşhiri. (Şehname- Selim Han 
adlı yazma eserden.) 

sevgisini kanıtlayan motifler olarak yer aldığı gö
rülür. 

XVI . yüzyıldan bu yana Topkapı Sarayı'nı ziya
ret eden birçok gezgin ve yazar, Kuşhane ve As-
lanhane adlarıyla kullanılan yerlerin, Topkapı Sa
rayı'nın bahçelerinde ve çevresinde Bizans döne
minden kalan bazı kiliseler olduğunu belirtirler. 
XVII I . yüzyıl sonu yazarlarından Inciciyan, İstan
bul'la i lgi l i yazılarında sarayın Kuşluk ve Aslanha-
ne'si için şunları söyler': 

"Kuşhane: Saraya ait kuşların barındırıldığı bu bi
na, Vaftizci İoannes'in adını taşıyan eski bir kilise 
ve aynı zamanda Aziz Minas, Ermonike ve Kra-
pus'un merkadleri idi. 
"Aslauhane: Ayasofya ve Atmeydanı civarında bu
lunan bu bina, büyük değildir. Yanlarında iki yarım 
kubbe olmak üzere bir kubbesi vardır ve içinde padi
şahın aslan, pars, kurt gibi vahşi hayvanları muha
faza edilirdi. Binanın üst İtirafında nakkaşlara mah
sus ikamet yerleri vardı. Fakat bunlar 1802 senesin
de tamamen yandı. İçinde bulunduğumuz 1804 se
nesinde de, kışlayı büyütmek için bu kargir bina yık
tırıldı." 
XVI. yüzyıl kaynakları da sarayın Ahırkapı yö

nündeki merkezî kubbeli bir kilise olan St. Gravus 
Kilisesi'ni kuşhane olarak n i 

telerler. X V I I . yüzyılda 
Eremya Çelebi, Aya Ya
ni olarak adlandırdığı 
bu kiliseyi (yerine as
kerî d i k i m e v i yapıl
madan önce) kuşhane 

olarak görmüştür1. 
Tüm bu anlatımlardan 

saraya bağlı Aslanhane'nin 
çeşitli vahşi hayvanları ba
rındıracak şekilde düzen

lenmiş ve Ayasofya 'nın yanında 
XIX. yüzyılda Fossati tarafından ya
pılan Darülfünun binasının yerinde 
bir Bizans kilisesi olduğu anlaşıl
maktadır'. Kanuni dönemi ve önce
s inden ber i üs tünde ve yanında 
Nakkaşhane'nin de bulunduğu bi l i 
nen bu yapılar hakkında minyatür
ler ve yazılı kaynaklar halinde çeşitli 
bilgiler bulunmaktadır. Topkapı Sa-
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rayı Müzesi Kütüphanesi, A. 3595 No.Tu Şehname-i 
Selim Han yazmasından bir minyatürde, Mısır'dan 
getirilen bir su aygırı başının Atmeydanı'nda, As-
lanhane'de bir sehpa üzerinde teşhir edilmesi tas
vir edilmiştir. Evliya Çelebi de "Kârhane-i Nakkaş-
başt birdir, Aslanhane'nin üst tabakaları, kat ender kat 
bina höcreleridir ki cemi nakkaşân-ı ustadan bu kârhâ-
nede sakinlerdir" demektedir 6. XVII . yüzyılda yaşa
mış olan Eremya Çelebi, 

"Burada kubbe pencereleri kapanmış 
olduğu halde bir aslanhane vardır. 
Vaktiyle kilise olan bu bina şimdi fil, 
tilki, kurt, çakal, ayı, aslan, timsah, 
pars ve kaplan gibi hayvanlarla dolu
dur. Biraz daha yukarıda Nakkaşha-
ne vardı." 

diyerek yapı ve işlevleri hakkında 
bilgi verir 7. 

Topkapı Sarayı Arşivi'nde bulu
nan 3 Rebiülevvel 995/1587 tar ih l i 
Sultan I I I . Murad'ın İstanbul Hassa 
Hare Emini Mehmed'e ve Hassa M i -
marbaşı'na hükmünden Hassa Nak-

4 

kaşhanesi'nin sarayın dışında olduğu ve çevresin
de Bizans kemerlerinin bulunduğu anlaşılır8. Şair 
Vehbî'nin XVII I . yüzyılda yazdığı ve bir nüshasını 
Levni 'nin minyatürlediği Surname-i Vehbi'de, padi
şahın alay nahıllarını seyretmek için, "Aslanhane 
kurbünde Nakkaşhane'de ibda ve inşa olan kasırdan ala
yı seyrettiği" yazılarak ve minyatürü de yapılarak 
belirtilmektedir 4. Matrakçı Nasuh'un Mecmu-i Me-
nazil (İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi T. 5694, y. 

8b) adlı eserindeki İstanbul tasvi
rinde Ayasofya'nın karşısında görü
len kubbeli yapı Aslanhane ve ya
nındaki ek yapı, Saray Nakkaşhane-
si olarak teşhis edilmiştir1". 

Sarayda Aslanhane ile odaklanan 
hayvan sevgisinden kuş sevgisine 
dönülürse, av kuşlarının yanı sıra 
oklara takılmak amacıyla tüyleri için 
yetiştirilen kohu kuşu, Kuşhane Oca
ğı tarafından bakılır ve gerekirse 
halka satılırdı". Bu hayvanlara ba
kan ağalar, Bostancı Ocağı'na bağlı 
idiler' 2. 

3-4 Surname-i Vehbi'de Levni'nin 
iki minyatüründe Sultan I. Ahmed 
"Aslanhane kurbünde Nakkaşha
ne'de ibda ve inşa olunan kasırdan 
alayı seyrettiğimin resmidir. 
5 Matrakçı Nasuh'un Mecmu-i 
Menâzil adlı eserindeki İstanbul 
tasvirinde At Meydanı civarında, 
Ayasofya'nın karşısında görülen 
kubbeli beyaz yapı Aslanhane ve 
yanındaki düz yapı ise Saray 
Nakkaşhanesi olarak belirlenmiştir. 
6 İki Doğancı. Avusturya Ulusal 
Kitaplığı'nda Codex Vindobonensis 
8626 numarada kayıtlı albümden. 
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Topkapı Sarayı'nın Enderun avlusunda ve En
derun teşkilatı içindeki Büyük ve Küçük Oda ko
ğuşlarında Doğancıbaşı'lar da vardı1 1. Bu avluda, I I . 
Selim tarafından günümüzdeki I I I . Ahmed Kitaplı
ğı yerinde yaptırılan Havuzlu Köşk, XVI I . yüzyıl 
ortalarında Enderun'da ağa olarak çalışan Bobo-
v i ' n i n " anılarına göre yeni ihdas edilen doğancıba-
şılık görevinin mekânı olmuştu. Sütunlar üzerinde 
ve havuzlu açık bir köşk olan bu küçük yapının 
kuşluk işlevine uygun olduğu görülür. Enderun 
avlusunda bundan başka, Arz Odası ile şimdiki 
Seferli Koğuşu'nun yerindeki eski Hünkar Hama
mı arasında da küçük bir kuşluk vardı. Burası 
XVII . yüzyıl ortalarında Seferli Koğuşu'nun yapıl
masıyla Bobovi 'nin belirttiği Havuzlu Köşk'e ta
şınmış olmalıdır. X V I I . yüzyıl kaynakları, ayrıca 
Has Oda önünde bağımsız duran bir kuşluktan 
(Oda-i Doğancıyan) bahsederler'". Doğanları av 
kurallarına göre eğiten Doğancıbaşılar ise Has 
Oda'nın arz ağalarından idiler. Bostancı Ocağı so
rumluluğundaki Bîrûn hizmet grubunun kuşlarla 
i lg i l i faaliyetleri dışında Enderun teşkilatında ol
malarıyla daha önemli bir yere sahip olan Doğan-

cıbaşılar'ın kadrosundaki doğancılar için ayrı bir 
koğuş olmadığından ve mevkilerine göre diğer ko
ğuşlarda kaldıklarından bunlara odasızlar denirdi. 
Fatih döneminde 9 kişi olan doğancılar X V I . ve 
XVII . yüzyılda 30-40 kişi kadardı. IV. Mehmed za
manında Enderun'dan bu teşkilat kaldırılmıştır"1. 
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Topkapı Sarayı 'nda bu konuyla i l g i l i olarak 
Harem' i Enderun avlusuna bağlayan ve I. Mah-
mud döneminde Kuşhane Mutfağı adı altında sul
tanların özel mutfaklan olarak kullanılan yapılar 
topluluğunun kuşhane türü sahanla ilgisi nedeniy
le sözkonusu mutfağı içerdiği bilinmekle birlikte, 
XX. yüzyıl başı restorasyonlarında Enderun avlu
suna bakan duvarı yıkılan bu küçük bahçeciğin 
içindeki yapıların evvelce kuşlar için bir kuşhane 
olarak kullanıldığı da bilinmektedir. Saray'da çok 
miktarda güvercin eti yenmesi ve kuş etinin piş
miş ve didilmiş olarak kuşhane türünde sahanlar
da sunulması da bu alanın kuş beslenmesi amacıy
la ve padişahın özel mutfağı olarak beraberce kul
lanıldığını da göstermektedir. 

"Bobovi bu avluda bir kuş evi bulunduğunu ve sa
ray için küçük, iyi cins kuşların yetiştirildiğini be
lirtir. Koçi Bey'in teşkilat mecmuasında kiler koğu
şunda bülbülcü ve tutîci adlı görevlilerin olduğu be
lirtilmiştir. Bobovi de Has Odadaki oğlanlardan bi
rinin görevinin, dudukuşubaşı olduğunu ve Kahi-
re'den gelen papağanlara bakıp, eğittiğini yazarak 
böyle bir görevin varlığından bahseder."17 

Kuşhane kapısının üzerindeki I. Mahmud dö
neminde ve 1147/1734-35 tarihinde konulan bir ta
mir kitabesi, burada bir kuşhane mutfağının varlı
ğını kanıtladığı gibi, kapının sol yanındaki küçük 
oda, tezgâh ve ocakl ıdır . Atâ, Kuşhane M u t -
fağı'nın Zülüflü Baltacılar'dan seçilmiş, yemek pi
şirmekte usta ik i görevlisi olduğunu, bunların i l k i 
ne Kuşçubaşı denildiğini belirtir. Kuş Evi şeklinde 
cephesi olan buradaki kuşhanenin alt katının kuş
lar için, üst katının ise ahçıların ikâmet yeri olduğu 
ileri sürülür. Ancak, yapı XVI. ve XVII. yüzyıllarda 
bir Kuş Evi olarak kullanılmış, 1916 yılında da, 
içinde bulunduğu avlu duvarı kaldırılmıştır18. 

Sultan II. Mahmud 'un , 1826'dan sonra yöne
tim sisteminde yaptığı değişikliklerle birlikte Top
kapı Sarayı'nı giderek terk etmesi, bu saraydaki 
Kuşhane ve Aslanhane'nin bakımsız kalmasına ne
den olmuştur . 1828'de Hassa Şahincibaşı l ığ ı , 
1830'da Çakırcıbaşılık kaldırılmış, Bostancıbaşı 
Ocağı Asâkir-i Hassa adıyla düzenlenirken, hay
vanlara bakan görevliler de Bekçi şeklinde anılmış
lardır'". Nihayet, Sultan Abdülaziz'in Beşir adında
ki ünlü aslanının burada beslenmesi dışında kulla
nılmayan ve giderek harap olan köşkler, 1860'lar-
da yıktırılmışlardır. 

Sultan II. Mahmud tarafından başlatılan ve Ab-
dülmecid döneminde sürdürülen yö
netim sistemini çağdaş örneklere gö
re düzenleme ve değiştirme girişim
lerinin bir örneği de sultanların yaşa
dıkları saraylarda görülmüştür. Sul
tan ve hanedan, Topkapı Sarayı'nın 
"doğulu" mekân ve yaşantısını bıra
kıp Boğaziçi kıyılarında "Batı" anla
yışına yönelik saraylara geçtiklerin
de, artık askeri motiflerle yüklü bir 

yönetimin değil, Tanzimat'ın yazılı kurallarına 
bağlı, çağdaş bir düzenlemenin sembolü oldular. 
Bu değişim, padişahların saraylarındaki günlük 
yaşamını ve dolayısıyla vahşi hayvanlara bağlı av 
ve hayvan zevkini değiştirdi. Bu dönemin zarif ve 
doğaya açık saraylarında yaşayan padişahların av
lanma tutkuları, duyulara yönelen bir doğa ro
mantizmine ve kuş sevgisine dönüştü. 

Yazlık bir sahilsaray olarak yapılan Beylerbeyi 
Sarayı'nın arkasında setler halinde uzanan bahçe
lerin bir bölümü, Geyiklik adıyla anılır. Kaynaklar, 
Abdülaziz döneminde kuşluk, güvercinlik ve as-

lanhane olarak ayrılan bu mekânlar
da, geyikten aslana kadar birçok 
hayvanın barındırıldığını belirtmek
tedir 2". Ayrıca Dolmabahçe Sarayı 
Arşivi'nde bu hayvanların ve kafes
lerinin bakımıyla i lg i l i birçok belge 
vardır21. 

Güvenlik kaygısıyla önceki Yıl
dız Sarayı 'nı genişleten Sultan II. 
Abdülhamid ise bu sarayın iç bah-

7 Topkapı Sarayı Enderun avlusunda
ki, Bobovi'nin de sözünü ettiği Kuş Evi. 
8-9 Yıldız Sarayı bahçesindeki havu
zun ortasındaki küçük adacıkta köşkler 
bulunuyordu Yüzyıllardır süren gele
nek Yıldız Sarayı'nda da terkedilme-
miş, saray bahçelerinde çeşitli hay
vanların bulundurulması geleneği sür
dürülmüştür. 
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çesine kendi adı ile anılan geniş ve egzotik görü
nüşlü bir havuz yaptırmıştı. Bu havuzda yer alan 
adada yaptırılan köşk, t ipik bir hayvan kafesi gö
rünümünde id i . Uzun saltanatı süresince sarayın
dan hemen hiç çıkmayan I I . Abdülhamid, Topkapı 
Sarayı gibi geniş bahçeler arasında dağıtılan köşk
lerden oluşan bu sarayda görmek istediği doğayı 
tüm ayrıntıları ile kurdurmuştu. Üzerine 1894'de 
Geyiklik, 1904'de de Kuşluk yapılan bu adada ta
vus, sülün, papağan, güvercin, turna gibi kuşlarla 
İsviçre'den getirilen renk renk ördekler, pelikan
lar, kuğular, havuzda da Japon İmparatoru'nun 
hediyesi olan süs balıkları vardı2 2. 

Sultan I I . Abdülhamid'in kızı Ayşe Sultan (Os-
manoğlu), anılarında bu bahçeyi anlatırken şöyle 
demektedir: 

"Sarayın bahçelerinde birçok cins 
hayvanlar vardı. Acem Köşkü nün ol
duğu yer âdeta hayvanat bahçesi gi
biydi. Küçük ayılar, devekuşları, 
maymunlar, zürafalar ve bir çift zebir 
hep orada idi. Bu zehirleri Habeşistan 
İmparatoru Menelik, babama hediye 
etmişti. Harem tarafındaki Selamlık 
bahçesinde ise her cins kuşlar vardı. 

10-11 Gerçekleştirilen restorasyon
larla, bugün bu yapı ve bahçesi ara
larında tavuslarında bulunduğu çe
şitli kuşları barındırmaktadır. Kuşluk 
Bahçesi'ndeki Kuş Köşkü ve arka 
planda görülen Kuş Hastanesi ve du
vara dayalı Kuşluk binalarıyla Dol
ma ba hçe Sarayı Kuşluk'u bugüne 
kalabilen tek saray kuşhanesidir. 

Tavuslar, sülünler, türlü türlü papağanlar, güver
cinler bulunurdu. Büyük havuzda Japon İmparato
ru'nun babama hediye olarak gönderdiği Japon ör
dekleri çok güzeldi. İsviçre'den kuğular da getiril
mişti. Büyük havuzun ortasındaki adada yine İmpa-
rator'un gönderdiği nadide kuşlar vardı. Bunları 
pek sever, daima görmeye giderdim."" 
Sultan Reşad döneminde Mabeyn Başkâtibi ola

rak bir süre çalışan Halid Ziya Uşaklıgil ise anıla
rında padişahın hayvan merakını -biraz garipseye
rek- şöyle anlatır: 

"Abdülhamid'in başlıca meraklarından birini hay
vanlar teşkil ederdi. Atlardan sonra gelen köpekler 
idi. Bunlardan ne kadar ve kaç çeşit var idi? Bunu 
tahmin etmek mümkün değil; herhalde en iyi ve na

dir cinslerden seçilmiş olacak. Nite
kim papağanlar, kanaryalar, dudu
lar, kumrular.. Hele güvercinler de 
öyle idi. Saray Hazine-i Hassa'ya 
geçmeden evvel bunlar hükümet ta
rafından galiba sattırılmış ve dağıl
mış idi. Biz bunlara mahsus daire
leri gezerken hususile renk renk pa
pağanlara hayran olmuştuk. Tavuk 
kümesleri de öyle idi. Kendisine in-
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leri olup Avrupa'dan yeni cins güvercinler getirte
rek ve burada da kruvazman yaptırarak güzel güver
cinler yetiştirirdi. Dolmabahçe Sarayı'nın arkasın
daki bahçede müteaddit kuşluklar ve bir odalı bir 
köşk yaptırarak sokağa çıkmadığı günler akşam üze
ri oraya gidip güvercinleri seyrederdi."26 

Dolmabahçe Sarayı'nda Sultan Reşad'ın yeni
lettiği bu kuşluk kompleksinin, sultanın mimarı 

Vedat Bey ve ekibi eliyle gerçekleştirildiği arşiv 
kayıtlarından anlaşılmıştır 7 (1325-6 Mali) . 

Günümüze Osmanlı döneminden kalan bu na
dir kuşlukta tavus, sülün, kanarya, papağan, mu
habbet kuşları özenle beslenmektedir. Dolmabahçe 
Sarayı Kuşluk Köşkleri, Türklerin hayvan ve doğa 
sevgisinin, yaşayan tarihsel b i r sembolü olarak 
tanıklık etmektedir. 
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105 
M I L L I S A R A Y L A R 



M İ L L İ S A R A Y L A R T A B L O K O L E K S I Y O N U I Ş I Ğ I N D A 

İ V A N K O N S T A N T İ N O V İ Ç A Y V A Z O V S K İ ( 1 8 1 7 - 1 9 0 0 ) 

V E O S M A N L I S A R A Y I 

Sema Öner* 

Ayvazovski'nin sokak ölçeğinde bir betimlemesi: Mısır'da Bir Sokak ve Cami, ahşap üzerine yağlıboya, 21x27 cm. Env. No. 11/1278. 

T ürk resminin gelişim ve değerlendirilme
sinde "saray" boyutunda önemli ölçütler 
veren M i l l i Saraylar tablo koleksiyonu, 19. 
yüzyılın ünlü b i r resim ustasının, Ivan 
Konstantinoviç Ayvazovski 'nin ürünleriy

le ayrı bir önem kazanmaktadır. 
Yapıtlarıyla çeşitli dünya müzelerine ve özel 

koleksiyonlara giren Ayvazovski'nin sanat yaşamı 
süresince geçirdiği evrelerin yansıdığı üslup özel
l ik ler i , Türkiye'deki yapıtlarında, Osmanlı sarayı 
için oluşturduğu yapıtlarda da görülebilmektedir. 
Bu evreler hakkında genel bazı izlenimler edine

bilmek için sanatçının kısa özgeçmişi yol gösterici 
bir nitelik taşıyacaktır. 

Y AŞAM ÖYKÜSÜ Deniz sevgis in i 

profesyonelce tuvallerine aktaran ve bu ko
nu ile ünlenen Ayvazovski, Rus resim oku
lu temsilcisidir. Osmanlı uyruklu bir Erme

ni ailesinin oğlu1 olan sanatçı Kırım'ın Feodosia ka
sabasında 1817'de doğmuş, başlangıçta İtalyan, 
Rum, Türk, Ermeni ve Tatarların bir arada bulun
duğu kozmopolit bir etkileşim alanı içinde yaşamı
nı sürdürmüştür. 

106 
M I L L I S A R A Y L A R 



Kent görünümleri ve Ayvazovski. Venedik, 1874, tuval üzerine yağlıboya, 170x130 cm. Env. No. 11/986. 

Müziğe olan yeteneği ve genç yaşta oluşturdu
ğu çizimlerle d ikka t i çeken Ivan Konstantinoviç 
Ayvazovski, 1833'de St. Petersburg Güzel Sanatlar 
Akademisine girmiştir. İki yıl sonra, henüz 18 ya
şındayken Açık Denizde Hava adlı yapıtıyla aldığı 
madalya, sanat yaşamının i lk ödülü olmuştur2. 

Puşkin, Gogol, Glinka ve Briullov'un Rus kül
türel yaşamında önemle yer aldığı bir dönemde 
Ayvazovski, ressam Briullov'un romantik gelenek 
çerçevesinde oluşturduğu yapıtlardan etkilenmiş 
realizme karşı bu romantik unsurları olgunluk dö
nemi eserlerinde de terk etmemiştir1. 

1836da Baltık Deniz F i losunun çalışmalarını 
tema olarak aldıktan sonra açtığı sergiler, sanatçı
nın i lgi çekici ve yeni bir odak noktası haline gel
mesine neden olmuştur. Daha sonra, ik i yıl süreyle 
gönderildiği Kırım'ın doğası kendisi için önemli 
bir malzeme b i r ik imi oluşturmuştur. 

Ayvazovski, 1840da i lk kez yurtdışına gönderi
lerek çağdaşı sanatçılarla yakınlaşma olanağı bul
muştur. 

Dört yıl devam eden ve İtalya, Portekiz, İspan

ya, Fransa, İngiltere, Hollanda ile Malta'yı4 da içe
ren bu uzun gezi sırasında Roma, Venedik, Paris, 
Amsterdam gibi önemli merkezlerde açtığı sergiler 
büyük i lg i toplamıştır. Sanatçı İtalya'da sesini o l 
dukça etkin bir biçimde duyurmuş, hatta Papa 
XVI . Gregory, Vatikan koleksiyonu için onun Kaos 
adlı yapıtını satın almıştır'. O sıralarda İtalya'da 
bulunan çağın ünlü manzara ressamı T u r n e r i n 
olumlu eleştirileriyle karşı karşıya kalmıştır6. Ülke
sine dönüşünde St. Petersburg Güzel Sanatlar 
Akademisi, Ayvazovski 'yi bu kez bir öğrencisi ola
rak değil, akademi üyesi olarak karşılamıştır. Aynı 
yıl deniz kuvvetleri üniforması giyme hakkına da 
sahip olan sanatçı Bahriye Nezaretine birinci res
sam olarak atanmıştır. 

1845de Rus Veliahtı Büyük Dük Konstantin'le 
birlikte, Anadolu ve Yunan sahillerini de içeren bir 
geziye çıkan Ayvazovski, İstanbul'u da görüntüle
yen pek çok çalışma ile geri dönmüştür. 

1846'da sanat yaşamının 10. yılını kutlamasının 
ardından, bir yıl sonra St. Petersburg Güzel Sanat
lar Akademisi Profesörü unvanını almıştır. 

107 
M I L L I S A R A Y L A R 



1846-1848 yılları arasında Rus filosu ile olan 
güçlü bağlarının yansıması olarak bir dizi donan
ma resmi gerçekleştirmiştir. 1848'deki Moskova 
Sergisi'nin ardından da 1850de romantizmin son 
derece bel irgin bir biçimde yansıtıldığı ünlü 10. 
Dalga adlı yapıtını oluşturmuştur. 

1853-1856 yılları arasındaki Kırım Savaşı pek-
çok batılı sanatçıyı olduğu gibi Ayvazovski 'yi de 
etkilemiştir. Kırım Savaşı konulu tuvalleri bu dö
nemde Kırım'da bulunduğunu düşündürmektedir. 

1857 yılı Ayvazovski için yine bir ödül yılıdır. 
Bu kez kendisine Salon de Peinture de açtığı kişisel 
sergi nedeniyle altın madalya ve Fransızların ünlü 
nişanı Legion D'honneur verilmiştir. 

Ayvazovski, 1860'larda Kafkasya'da bulunmuş 
çeşitli sergilerden sonra, 1869'da Süveyş Kanalının 
açılışı nedeniyle Mısır'a gitmiştir. Mısır'da yaptığı 
Süveyş Kanalı resmi ile kanalı görüntüleyen i lk re
sim sanatçısı unvanını kazanmıştır. 1872'de Nice 
ve Floransa'ya gitmiş, 1874 Türkiye gezisinden ik i 
yıl sonra Floransa Sanat Akademisi üyeliğine geti

rilmiştir. Bundan sonra sanatçının yurtdışına yap
tığı geziler sürekliliğini yitirmemiş, İstanbul'a 
1880'li yıllarda kısa süreli ziyaretler yapmıştır. 

1892'de New York ve VVashington'a kadar uza
nan gezisi ile yeni dünyayı da tanıma olanağı bul
muştur. 

Yaşamı boyunca, doğduğu kasaba olan Feodo-
sia'nın gelişmesi için çaba gösteren, burada bir re
sim galerisi de kuran Ayvazovski, yine bu kasaba
da 1900 yılında tuvali başında öldüğünde ardında 
pek çok yapıt bırakmıştır. 

T ÜRKİYE VE OSMANLI SARAYI İLE 

İLİŞKİLER Osmanlı İmparatorlu
ğunun 15. yüzyıldan beri yabancı olmadı
ğı Batılı ressamlar bilindiği gibi, 19. yüzyıl 

İstanbul'unda daha sık görülmeye başlanmışlardır. 
Bu ressamlar arasında, 19. yüzyıl ortalarında bir 
başka imparatorluğun ressamı olan ve Rus Çarı I. 
Nikola'nın yakın çevresinde çalışan Ayvazovs
ki 'nin adı belirginleşmektedir. Sanatçı, Sultan Ab-
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dülmecid döneminde (1839-1861) geldiği ve kısa 
süreler kaldığı İstanbul'da Sultan Abdülaziz (1861-
1876) ve Sultan I I . Abdülhamid (1876-1908) dö
nemlerinde de konuk edilmiştir. 

Türkiye'de bulunduğu sürelerde saray ve sara
ya yakın çevrelerce de tanınan Ayvazovski, yüzyı
lın sonlarına doğru saraya yakın bir Türk aydını 
tarafından şu şekilde tanımlanmaktadır. "Gayet se
vimli bir simaya maliktir. Bıyıkları çenesi traşlıdır. As
lını bilmeyen, bir İngiliz yahud Amerikalı zanneder. 
Kafkasya Türkçesi söyler. "7 

Osmanlı İmparatorluğu'nda Tanzimat Döne-
mi 'n i (1839-1876) başlatan Sultan Abdülmecid'in 
hükümdarlığı sırasında, 1845 yılında, içlerinde 
Rus Veliahtı Konstantin Nikolayeviç'in de bulun
duğu bir heyetle birlikte, gemiyle ülkesinden hare
ket eden Ayvazovski 'nin Anadolu ve Ege'yi içine 
alan yolculuğu8, sanatçının İstanbul görünümlerini 
tuvallerine i lk kez aktarması için son derece önem
li bir ortam ve bi r ik im oluşturmuştur. 19. yüzyılda 
etkinl ik gösteren orientalistlerin kent dokusu ve 

çeşitli doğa görünümleriyle yaşantı biçimi açısın
dan büyük ölçüde d ikkat in i çeken Doğu'nun g i 
zemli kenti İstanbul, bu kez de Ayvazovski 'n in 
1845'den sonraki tuvallerinde yer almıştır. 

Onun 28 yaşındayken Türkiye'ye i lk gelişinde, 
1837 yılında Sanat Akademisinden mezun olduğu, 
İ talyan A k a d e m i s i ' n d e de dört yıl o k u y a r a k 
1844'de de akademik olarak "manzara ressamı" 
unvanı aldığı bilinmektedir. Aynı zamanda "Rus
ya'nın deniz üsleri ressamı" unvanını da taşımak
tadır. 

Bugün bir bölümü eski adıyla Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri Birliğinin çeşitli müze ve galerile
rinde sergilenen bu ürünlerin içinde, 1846 tarihli 
Tophane'deki Nusretiye Camii ve çevresinin be
timlendiği tablosuyla, doğunun günlük yaşantısı 
içinde kadınlar, Nusretiye Cami'inden Saraybur-
nu'na Bakış, 1847 tarihli İstanbul'da Mehtap ve 1848 
tarihli Kızkulesi betimlemeleri sanatçının 1845 gezi
sinden sonra edindiği izlenimlerin birkaç somut 
örneği olmalıdır". 
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Ayvazovsk i ' n in Türkiye'ye ik inc i kez gelişi, 
Rus impara tor luk donanmasına karşı Osmanlı, 
Fransız ve İngiliz donanmalarının birlikte sürdür
dükleri Kırım Savaşı (1856) sonrasına rastlayan 
1857 yılıdır. Mayıs ve Haziran aylarını içeren bu 
gezinin sadece 13 gün sürdüğü sanılmaktadır'". 

Sanatçı, ülkesine döndükten sonra da Sultanın 
yakın çevresi olarak değerlendirebileceğimiz Os
manlı devlet adamlarıyla kurduğu iy i ilişkilerini 
sürdürmüştür. Dönemin Hariciye Nazırı Keçeciza-
de Fuat Paşaya İstanbul'da edindiği güzel anılar 
için bir eserini armağan olarak göndereceğini, eşi 
ile birlikte teşekkürlerini de 24 Kasım 1857 tarihli 
bir mektupla bildirmiştir". 

19 ve 31 Aralık 1857 tarihinde Osmanlı sarayına 
sadrazam tarafından sunulan ve "Rusya devleti 
teb'asından ve meşâhîr-i musavverinden Ayvazovski 
kendi asarından olarak bir resim tertîb ile atabe-i seniy-
ye-i Cenab-ı Mülûkaneye takdimini emel etmiş ve sefa
ret vasıtasıyle göndermiş olduğundan meşmul-nigah-ı 
âlî buyrulmak içün arz ve takdîm olundu." ifadesiyle 
başlayan bir arz tezkeresiyle, dönemin sultanı Ab-

dülmecid'e elçilik kanalıyla sanatçının yaptığı bir 
tablonun sunulduğu, kabul gören bu yapıt nede
niyle de kendisine IV. rütbeden bir Osmanlı Nişanı 
verildiği anlaşılmaktadır1 2. 

Bazı çağdaş kaynaklarda Ayvazovski 'nin bun
dan bir yıl sonra Paris'te açtığı sergi dönüşünde y i 
ne Türkiye'ye geldiği belirtilmektedir ' 1 . Yine bazı 
araştırmalarda1 4, Ayvazovski'nin Türkiye'ye yaptı
ğı ikinci ziyaret tarihi olarak 1867 yılı verilmekte
dir. Bu ziyaret, Büyük Düşes Mariya Alexandrov-
na'nın heyetiyle birlikte yapılmıştır. 

Ayvazovsk i ' n in İstanbul'da uzunca bir süre 
kaldığı 1874 yılı ise, 1869'da yapılan Paris Antlaş
ması sonuçlarının tartışıldığı ve Osmanlı-Rus siya
sal ilişkilerinin yoğunlaştığı yıllardır 1 5. Bu sırada 
Osmanlı İmparatorluğu'nda bir yönetici değişikliği 
olmuş, Sultan Abdülmecid ölmüş ve tahtı kardeşi 
Sultan Abdülaziz devralmıştır. 

Sultan Abdülaziz (1861-1876) resme olan yakın 
ilgisi ile tanınan ve döneminde i lk kez özel akade
mi açma girişimlerinin yapıldığı ve sarayında da 
1875-76 yıllarında resim koleksiyonu oluşturma 
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Çırağan Sarayı Ününde Osmanlı Donanması, 1875, tuval üzerine yağlıboya, 130x92 cm. env. no. 11/1109. 

hareketlerinin belgelerle saptandığı bir sultandır'". 
Böyle bir ortamda, daha önce de saray çevrele

rince tanınmış olan Ayvazovski 'nin bu ziyareti dö
nemin Osmanlıca yayın organlarıyla, İstanbul'da 
yayım yapan yabancı basın organlarında kamuo
yuna günbegün önemli bir biçimde yansıtılmıştır. 

7 Ramazan 1291 (17 Ekim 1874) tarihli Şark Ga-
zetesi'nin verdiği i lk haberde Rusya İmparatoru 
Aleksandr'ın ressamlarından olan ve kendisine im
parator tarafından general unvanı verilen Ayva
zovski'nin İstanbul'a geldiği belirtilmiş ve yine ay
nı haber çerçevesinde, Levand Herald Gazetesi'rim 
verdiği bilgiye dayanılarak sanatçının Rus Sefiri 
Ignatiyef tarafından Sultan Abdülaziz'e t akd im 
edildiği ifade edilmiştir. 

21 Ekim 1874 tarihli gazeteler17, Ayvazovski'nin 
20 Ekim 1874'de Rus Sefarethanesi'nin baş tercü
manı Mösyö Onou tarafından Sultan Abdülaziz'e 
takdim edildiğini i lk sayfalarında vermiştir. 

Aynı ayın 22. gününde yayınlanmış olan La 
Turquie gazetesinden ise, Ayvazovski 'nin bu kez 
de Sultan tarafından I I . rütbeden Osmanlı Nişanı 

ile onurlandırıldığı anlaşılmaktadır. Tören sırasın
da, Sermimar Serkis Bey de bulunmuştur 1 8. İstan
bul'da bulunduğu bu süre içinde Ayvazovski 'nin 
Sultan Abdülaziz'in resmini yapmakta olduğu da 
yine bir gazete haberinden anlaşılmaktadır1 4. 

Bilindiği gibi Serkis Bey (Balyan), Sultan Abdü-
laziz döneminde başmimar olarak görev yapmaya 
başlamış, bu görev Sultan I I . Abdülhamid dönemi
nin de bir bölümünü içine alacak şekilde devam 
etmiştir. Bu bilgilerden Serkis Bey'in, Ayvazovs
ki 'nin Türkiye'deki ilişkilerinde özellikle Osmanlı 
sarayı ile iletişiminde etkin bir rol oynadığı anlaşıl
maktadır. 

Sanatçının ürünlerinin İstanbul'daki tanıtımı 
şüphesiz sadece sanatçı ve Sultan arasında kalma
mıştır. Resimleri, 1874 un Ekim ayı içinde2" Yıldız 
Kasr-ı Hümâyunu'nda 2 1 Rusya ve Almanya sefirle
r i tarafından ilgi ve beğeni ile izlenmiştir. 

6 Kasım 1874 tarihli La Turquie gazetesinde, re
sim konusunda bir hayli bilgisi olduğu anlaşılan 
bir yazar tarafından yapılan yorumda, "Çok kısa ol
masına karşın Ayvazovski'nin aramızda kalması Türki-
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Kar Manzarası, 1874, tuval üzerine yağlıboya, 74x48.5 cm. env. no. 13/12. 

ye'de sanatın gelişimi açısından çok faydalı olacaktır." 
ifadesi kulanılmıştır. Ayrıca aynı yazı içeriğinden 
Sultan Abdülaziz'in de bu özelliği ile sanatçıyı de
ğerlendirdiği anlaşılmaktadır. 

Ayvazovski 'nin Sultan Abdülaziz döneminde 
sarayla ilişkilerinde, sanatçı ile Sultanın bazı resim 
kompozisyonlarının bir l ikte oluşturmalarına dek 
uzanan doğrudan bir sanat ve fikir alışverişi için
de oldukları da bi l inmektedir . Öyle k i Abdüla-
ziz'den sonra tahta geçen Sultan I I . Abdülhamid'in 
Ebuzziya Tevfik ile bir görüşmesi sırasında, saray
da tabloları astırırken ona: "Bunlar Ayvazovski 'nin-
di. Ammim (Abdülaziz) yaptırmışlar idi. Şunu bizzat 
çizdiği bir resim üzerine yaptırmışlar. Serkis Bey (Bal
yan) bunun emsali yoktur diyor. Hakikaten şu 'Sis' 
âdeta elle tutulacak gibi hissolunuyor. Ne mahir ressam 
tanır mısınız?"22 Bu tümceler, saray ressamlarını 
yönlendirecek ölçüde uygulamalarının olduğunu 
bildiğimiz 2 1 Sultan Abdülaziz'in Ayvazovski ile de 
bu doğrultuda çalışmalar içinde bulunduğudur. 

Bugün saray koleksiyonunda bulunan sisli bir 
denizde yelkenlilerin betimlendiği ik i tablo ise, ta

nımlanan tablo ile yakın benzerliği açısından 
önemli bir olasılığı çağrıştırmaktadır2 4. 

Kasım ayının ortalarında, sanatçının İstan
bul'dan ayrılıp kendi ülkesine döndüğü, yine ba
sından öğrenilmektedir. Ayvazovski 'nin Rusya'ya 
dönmeden önce kendisini Kuruçeşme'deki kona
ğında konuk eden Sermimar Serkis Bey ile birlikte 
Sultan'ın huzuruna çıkarak onun iltifatlarıyla karşı 
karşıya kaldığı, daha sonra bahar aylarında aile
siyle birlikte İstanbul'a tekrar gelip bir ik i ay kala
cağı belirtilmektedir 2 5. 

Sanatçının 1874'deki İstanbul gezisinin ardın
dan Osmanlı sarayı ile ilişkileri devam etmiştir. 
Ayvazovski'nin saray koleksiyonundaki 1875, 1876 
tarihli eserlerinin 2 6 aracılığıyla bu ilişkilerin sürek
liliği açık olarak izlenebilmektedir. 

Ayvazovski konusunda araştırmalarıyla tanı
nan Galina Çurak, Ayvazovski' nin 1875 yılında da 
İstanbul'a geldiğini ve Sultan Abdülaziz'e Rus
ya'da yaptığı resimlerden ikisini armağan ettiğini, 
bunların St. Petersburg'un Kutsal Üçlü Köprüsü'nden 
Görünümü ile Moskova'da Kış adlı yapıtlar olduğu-
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Yelkenliler, 1874, tuval üzerine yağlıboya, 145x96 cm. env. no. 11/679. 

nu belirtmektedir 7 . Moskova'da Kış, bugün Dolma
bahçe Sarayı'nda bulunmaktadır. Sultan Abdüla-
ziz'in sanatçıya resim ısmarlarken eskizler verdiği, 
onun da bu eskizler doğrultusunda bazı tablolarını 
oluşturduğu, aynı uzmanın verdiği bilgiler arasın
dadır. 

1876 yılında Sultan I I . Abdülhamid ile Osmanlı 
tahtında yine bir yönetici değişimi görülmektedir. 
Bu dönemde (1876-1908) saraya gereksinim üzeri
ne çağrılan gelip geçici batılı ressamlar yerine, da
ha çok sarayla uzun süreli ve kesintisiz bağlantıla
ra giren, hatta maaşlı olarak görev yapan ressam
lardan söz edilebilmektedir*. Ülkede resim anlayı
şında oldukça önemli değişiklikler d ikka t i çek
mekte, sanatseverler resim sergileriyle Sultan Ab-
dülaziz'in saltanat sürdüğü yıllara göre daha sık 
olarak karşılaşmaktadırlar. 

Ayvazovski'nin ürünleri ise bu kez saray sınır
ları içinde değil, daha geniş izleyici gruplarına su
nulmaktadır. Ayvazovski 'nin 1880'de Rus Sefare-
ti'nde açılan sergisi, onun Sultan tarafından nişan
la onurlandırılmasına neden olmuştur'. Sanatçının 

yapıtları 1881'de J. L. Gèrôme, Acquarone, L. Qua-
rena'nın yapıtlarının da sergilendiği Pera'daki kar
ma bir sergide yer almıştır1 0. 

Bu tarihi izleyen yıllarda, 1886 ve 1888'de dü
zenlenen1 1 sergiler de oldukça dikkati çekmektedir. 
Ayvazovski 'nin yeğeni aracılığıyla gerçekleşen ve 
24 yapıtının yer aldığı 1888 sergisi için Hariciye 
Nazırı Ar t in Paşaya yazdığı mektupta, sergi gelir
lerinin yarısının hayır işlerine bırakıldığı ve bu ser
ginin Paris'te yineleneceği belirtilmektedir 1 2 . 

Basın tarafından yine i lgi ile izlenen İstanbul'a 
1888'deki bu gelişi ile i l g i l i bir haber, 10 Aralık 
1888 tarihli Mürüvvet gazetesinde şu şekilde veril
mektedir: "Rusya kübera-i ricalinden Müsteşar-ı Rus 
unvanını haiz ressam-ı meşhur Ayvazovski'ye tebdilen 
l. rütbeden Mecidi nişanı ita ve ihsan buyrulmuştur." 

Yine aynı tarihi taşıyan La Turquie gazetesi bu 
haberi aynı içerikle vermiştir r. 

Ayvazovski'nin İstanbul'da bu sergisini düzen
lediği tarihte ülkenin resim sanatına bakış açısı de
ğerlendirildiğinde ise sanat eğitiminin artık akade
mik düzeyde ele alındığı, 1883'de de "Sanayi-i Nefi-
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se Mektebi 'n in kurularak i lk mezunlarının sanat 
ortamına katılmaya başladıkları izlenebilmektedir. 

Sultan I I . Abdülhamid'in saltanat yıllarının 
sonlarına doğru Ayvazovski 'n in yine istanbul'a 
geldiği belirlenmektedir. 

1890 yılında çıkan gazeteler, sanatçının İstan
bul'a eşiyle birl ikte geldiği haberini vermişlerdir. 
Kentte ik i hafta kalan Ayvazovski, Ermeni Patrik-
hanesi'ni de ziyaret ederek bir tablosunu Patrikha-
ne'ye armağan etmiştir. Bir başka gün, Cuma Se-
lamlığı'nı Yıldız Sarayı Set Köşkü'nde izledikten 
üç gün sonra eşi ile birlikte Yıldız Sarayı'nda hu
zura kabul edilmiştir. Sultan I I . Abdülhamid'e ik i 
tablosunu sunan Ayvazovski, Sultan tarafından I . 
rütbeden Mecidî Nişanı ile onurlandırılarak eşi ve 
kendisine çeşitli armağanlar verilmiştir. 

Ayvazovski , Mayıs ayının son günlerinde İs
tanbul'dan ayrılarak Kırım'a hareket etmiştir. Sa
natçının bu tarihten sonra Türkiye'ye tekrar gelip 
gelmediği bilinmemekte, ancak Küçüksu Kasrında 
bulunan 1891 tarihl i bir yapıtı, sarayla ilişkilerin 
sürdüğüne dair yeterli bir ipucu oluşturmaktadır. 

Sanatçının Askeri Müze koleksiyonundaki 1893 

Karadeniz'de Bir Gemi, özel bir koleksiyonda bulu
nan 1889 tarihli Buharlı Gemi ve Sandal'4, Cumhur
başkanlığı Köşkündeki 1899 tarihli Fırtınalı Deniz
de Batan Gemi adlı yapıtları onun ölüm tarihi olan 
1900 yılına kadar Türkiye ile olan sanat alışverişi
nin sürekliliğinin birkaç somut örneği olarak gö
rülmektedir. 

M İ L L İ SARAYLAR TABLO KOLEK-

S İ Y O N U ' N D A K İ Y A P I T L A R I N A 

GENEL BAKIŞ Seksen üç yıllık 
yaşamı süresince oldukça hızlı çalışma

sıyla tanınan ve k imi bilgilere göre 4000, k imi b i l 
gilere göre de 3 5 6000 yapıt üretmiş olan Ayvazovs
ki 'nin sanat yaşamı da uzun süreli olmuştur. Sa
natçı, ürünleriyle i lk kez 18 yaşındayken dikkat i 
çekmiş, 1835'den ölüm tarihi olan 1900 yılına ka
dar 65 yıl fırçayı bırakmamıştır. 

Nicolai Novouspensky tarafından hazırlanan 
Ayvazovski/ adlı geniş kapsamlı bir çalışma, sanatçı
nın Türkiye dışındaki yapıtlarının büyük bir bölü
mü hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlamaktadır. 

Altmışbeş yıllık bu sürecin aralıklı olarak yak-
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laşık 40 yıllık bir kesidi de bugün Türkiye'de bulu
nan ve ona ait olduğu bilinen yapıtlarından izlene
bilmektedir. Daha önce belirtildiği gibi bu süreç, o-
nun oldukça sık ziyaret ettiği Osmanlı imparator
luğumda, Sultan Abdülmecid ve Sultan Abdülaziz 
ile Sultan I I . Abdülhamid dönemlerini kapsamak
tadır. 

M i l l i Saraylar tablo koleksiyonu, Ayvazovs-

ki 'nin ürünleri açısından önemli ölçütler vermek
te 1 6 ve bu yapıtlar Dolmabahçe Sarayında odaklaş
maktadır. 

Bugüne dek yaptığımız belirlemelere göre bu 
koleks iyondaki Ayvazovsk i imzalı 32 yapıttan 
ikisi Yıldız Sarayı -Şale'de, b i r i Küçüksu Kasrı'nda, 
y i r m i dokuzu ise Dolmabahçe Sarayı'nda bulun
maktadır. 
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Sanatçının koleksiyonda bulunan en erken ta
r ih l i yapıtı Ayrılış, 1843 tarihlidir . Tablo, Dolma-
bahçe Sarayı'ndadır. Yoğunluk ise, Sultan Abdüla
ziz dönemine rastlayan 1874-75 yıllarında oluştur
duğu tablolarındadır. Koleksiyondaki en geç tarih
l i yapıtı Küçüksu Kasrı'nda bulunan 1891 tarihli 
Manzara 'dır. 

Tuvallerinde, Ki r i l alfabesi harflerinin kullanıl
dığı imzalarının yanı sıra Latin harfleri ile atılan 
imzalarının da bulunduğu belirlenmektedir. Hatta 
aynı tablo üzerinde her ik i türde atılmış imzaları 
da vardır. İmzalarında kırmızı ve siyah kullanıl
mıştır. 

A yvazovski 'nin Osmanlı sarayı için oluş
turduğu tuvallerinin yanı sıra, bazı yayın
larda onun Beylerbeyi Sarayı tavanların-
daki gemi betimlemelerini gerçekleştirdi

ğine dair bilgilere yer verildiğine rastlanmakta ya 

da sözel olarak bu tür anlatımlarla karşılaşılmakta
dır. Böyle bir yargıya varmadan önce yazılı belge
ler veya özgün çizimlere ulaşarak veya ayrıntılı bir 
üslup analizi yapıldıktan sonra sanatçının uygula
malarının tuval ölçeğinden tavan ölçeğine uzanan 
bir çizgide olduğu söylenebilecektir. 

Bu nedenle Ayvazovski 'yi, öncelikle tuval res
samı olarak ve Osmanlı sarayı ile ilişkilerini bu 
bağlamda değerlendirmek gerekmektedir. 

Y r ONU SEÇİMİ Daha çok denizi gö-
m/ rüntüleyen tuvalleriyle tanınan ve ünle-
f\ nen Ayvazovski , konu açısından sadece 

J L V bu çerçeve içinde sınırlı kalmamıştır. Az 
da olsa geleneksel halk öykülerini, kutsal kitap ve 
mitoloj iden alınan öyküleri kent ve doğa görü
nümlerinden çeşitli kesitleri yansıtmayı ihmal et
memiştir1 7. Bir başka deyişle tuvallerindeki betim
lemeler günün değişen saatlerinde, değişen doğa 
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olayları içinde deniz ve gökyüzünü, çeşitli kentle
r in , yerleşim bir imler inin otantik görünümleriyle 
birleşen denizle gökyüzünü, k imi zaman doğanın 
gücü karşısında ezilmiş insanları, donanmaları çe
şitli boyutlarıyla yansıtmaktadır. 

Günümüzde Doğu ülkelerini betimlediği tuval
leri nedeniyle bir orientalist olarak da değerlendi
rilen Ayvazovski 1* orientalizmin Doğu'yu fantazi 
katarak, abartı ve k imi zaman da dehşet öğelerine 
yer vererek tanımlayan genel çizgisinin dışında 
kalmıştır. Onun Doğu betimlemeleri hayal dünya
sına yer vermeyen, daha çok gördüğü, yaşadığı, 
tanıdığı, olağan güncel yaşamını yansıttığı bir Do-
ğu'dur. Bu betimlemeler onun kendi ülkesini yan
sıtma biçiminden de farklı değildir. Odak noktası 
ise Mısır ve Türkiye, özellikle de İstanbul'dur. Sa
ray koleksiyonundaki yapıtları da bu kendine öz
gü genel çizgi dışında değildir. 

Koleksiyondaki bir grup yapıtında sanatçının 
yaşamı boyunca önem kazanmış deniz, k i m i za
man d ing in bir şiirsellik içinde, k i m i zaman da 
içinde korkunç olay ve sonuçları gizleyen, gücü ile 
insanoğluna dehşet duygusu veren, kabaran coş
kun dalgalarla yansıtılmıştır. 

Sanatçı kent görünümlerinde ise genellikle de
nize kıyısı olan yerleşimleri tercih etmiştir. Bu gö
rünümler genellikle doğru mimari notlarla verile
rek bugün bozulan ve yok olan tarihî çevrenin o 
günkü görünümüne ilişkin belgesel tanımlamalar 
olarak değerlendirilebilmektedir. 

Onun görüntülediği başlıca yerleşim bir imler i 
Venedik, Napoli gibi kentler, Malta'da Valetta, Os
manlı İmparatorluk sınırları içinde, Sivastopol, Kı
rım gibi Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Rusya'da 
Odessa, sanatçının doğduğu kent Feodosia ve 
Moskova'dır. 

Saray koleksiyonunda ağırlıklı olarak betimle
nen kentler ise İstanbul ve Mısır ile İtalyan kentle
ridir . 

Ayvazovski zaman zaman kentlerden sokak öl
çeğinde kesitler de vermiştir. Bu yapıtlarında, kent 
içinde insan ile doğa ve doğa ile bütünleşen mima
r i çevre bağlantısı kurulmuştur. Bu tanımlama, 
Dolmabahçe Sarayı'ndaki bir Mısır Sokağı görünü
müyle örneklendirilebilmektedir. 

Doğa içinde insan figürünü de betimleyen A y 
vazovski'nin, portre çalışmalarının bulunduğu bi
linmektedir. Ancak Türkiye'de de oluşturduğu bi
linen bu türdeki çalışmalarına bugün M i l l i Saray
lar tablo koleksiyonundan örnek verilememekte
dir. Ancak Topkapı Sarayı tablo koleksiyonundaki 
V. Murad portresi, saray koleksiyonunun diğer ke
sitinden bir örnektir1". 

Ayvazovski 'n in betimlediği konular arasında 
sıklıkla görülebilen bir diğeri de deniz savaşları 
veya donanmadır. Gerek barıştaki donanma, ge
rekse savaş halindeki donanma sanatçının denizi 
ve gemiler i betimlemesi için bahaneler oluştur
muştur da denilebilir. 

Ayvazovski 'nin ayrıntılı olarak verilmiş gemi 
tipleri ve perspektif yaratan art arda dizilişleri, d i 
ğer deniz ressamlarının yapıtları arasından kolay
lıkla ayırdedilebilir. Bu konu da saray koleksiyonu 
içinde yerini yeterince almıştır. 

Yukarıda belirttiğimiz konular dışında Dolma
bahçe Sarayında bulunan Balmumcu Çiftliği, Ayva
zovski'nin bir tek yapıyı kompozisyon içinde belir-
ginleştirerek vurguladığı ve Sultana ait bir mülkü 
betimlediği ilginç ve Osmanlı sarayı için özel ola
rak gerçekleştirdiği anlaşılan yapıtlardandır. 

O L E K S İ Y O N D A K İ Y A P I T L A R I N 

GENEL KOMPOZİSYON ÖZELLİK

LERİ Sanatçının yapıtları kompozis
yon özellikleri açısından değerlendirildi

ğinde, Ayvazovski 'nin denizi ana tema olarak alan 
tablolarında, genellikle benzer şemaların tekrar e-
dildiği, gökyüzünün tuvalin dörtte üçünü kapladı
ğı, ufuk çizgisinin de bu oran dikkate alınarak de
ğerlendirildiği görülür. 

Bu tür anlatımlara kara parçası eklendiğindey-
se, tuvalin bir köşesinin kullanıldığı açık bir şekil
de gözlemlenebilir. Figürler de bu küçük üçgen 
yüzeyde doğanın küçük birer parçası olarak k imi 
zaman bir denizciyi uğurlayan bir kadın, k imi za
man da denizden gelenleri karşılayan bir grup ola
rak yer alırlar. Onun, tuvali bu biçimde kullanımı
na ilişkin örnekler Dolmabahçe Sarayı'nda da bu
lunmaktadır. 

Bazen de deniz ve gökyüzünün etkileyici görü
nümü, kompozisyona sağ ve soldan bir hançer gi
bi saplanan kara parçalarıyla, dağlarla bölünür. 
Dağların sarp ve güçlü bir biçimde yansıtılmaları, 
sanatçının yaşamını sürdürdüğü Kafkas dağlarının 
muhteşem görüntülerinin etkileri olmalıdır. Deniz 
ve dağların birlikte kullanımı, onun için romantik 
ve dramatik bir bütünlüğün parçalarıdır. 

Onun derinlik kavramını vermekte yararlandığı 
renk lekeleri ve ışığı kullanımının yanı sıra, gemi
lerin art arda dizilişleri, k imi zaman tuvalin ön pla
nına yerleştirilen tekneler ve buna benzer unsurlar 
kompozisyona boyut kazandıran değerlerdir. 

Mavinin ve gün ışığının oluşturduğu renklerin 
çeşitli tonlarda kullanıldığı tablolarında dikkati çe
ken bir nokta da genellikle küçük, kırmızı bir leke
nin yer almasıdır. Bir gemi bayrağı, figür üzerin
deki giysi, bu rengin kullanımı için uygun fırsatlar 
yaratmıştır. M i l l i Saraylar tablo koleksiyonundaki 
Ayvazovski yapıtlarının önemli bir bölümü de bu 
genel özelliği yansıtan örnekler vermektedir. Dol
mabahçe Sarayı'nda bulunan kar ve karlı bir kış 
gününü yansıtan 1875 tarihli Manzara'sı mavi ve 
beyazın yoğun kullanımının yanı sıra, sanatçının 
küçük kırmızı renk lekesini ihmal etmediği ilginç 
örneklerden biridir . 

Ayvazovski'nin ışığı, gece veya gündüz, genel
likle atmosferde yumuşak bir biçimde yaygınlaşa-
rak denizin dalgalarını da şeffaflaştıran bir ışıktır. 
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Deniz ve dalgalar, gökyüzü, sanatçı için ışığın tu
val üzerinde en iy i biçimde dağılmasını sağlayan 
birer araç olmuştur. 

İlginç olan, sanatçının boya ile ifadesi son dere
ce güç olan bu tür görünümleri, hayali notlara da
yanarak daha çok stüdyosunda gerçekleştirmesi 
veya sonuçlandırmasıdır. Eleştirmenlerce kullanı
lan "Elementlerin hareketleri doğrudan fırçayla yakala
namaz, pırıltıyı, rüzgarı, dalgaların patlayışını doğru
dan doğadan resmetmek olanaksızdır."4" sözcükleri 
Ayvazovski'nin çalışma biçimi hakkındaki düşün
celerimizi güçlendirmektedir. 

Sanatçı, çalışma yöntemini kendi tümceleriyle 
şöyle tanımlamaktadır: "Nasıl şairin zihninde şiir 
oluşuyorsa, resmin konusu da benim zihnimde öyle olu
şuyor işte.", "Şimşeği, rüzgarı ve dalgaların çarpışını 
doğadan çizmek olanaksızdır. Sanatçı bunları hatırla
malıdır. " Bu anlatımlar sanatçının bilinen şair kişi
liği ile de bütünleşmektedir4 1. 

Ayvazovski'nin gerek ana hatlarıyla tanımladı

ğımız koleksiyondaki yapıtlarına, gerekse diğer 
yapıtlarına genel bir bakış sonucunda, bu görüş ve 
düşünceleri somutlaştıran pek çok örneğe rastla
mak mümkündür. 

Onun Türkiye'de bulunduğu sırada basında 
yer alan haberlerde sanatının da yorumu yapılmış
tır. Böyle bir yorumda 4 2 "O denizin bütün tonlarını 
tanır ve o tonları hiçbir yerde rastlanmayan bir coşkuy
la verir." cümlesi kullanılmış, hatta Kari Vernet'e 
de benzetilmiştir. 

S ONUÇ M i l l i Saraylar tablo koleksiyo
nunda bu lunan , yukarıda be l i r t i l en ana 
özellikleri taşıyan ve daha çok 1874 ve 
1875'lerde yoğunlaşarak 1880 sonrasından 

da bir ik i örnek veren Ayvazovski yapıtları, sanat
çının sanatsal çizgisi içinde 1870'den sonra duygu
larını yansıtma biçimindeki farklılaşmaları göz
lemleyebileceğimiz bir zaman dil iminde oluşturul
muştur. Bu dönemde sanatçı, başlangıçta güçlü bir 
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biçimde bağlı olduğu romantizmin yanı sıra, tu
vallerinde 19. yüzyıl son çeyreğinde yeşeren rea
l izmin de izlerini taşımaktadır. Koleksiyondaki k i 
mi yapıtlarda romantizm ve realizm ikilemi, deni
zin duygusal, romantik bir anlatımla betimlenme
si, öte yandan denizde yaşanan olaylardaki ger
çekçi yaklaşımla yan yana ele alınmıştır. 

Osmanlı saray koleksiyonundaki yapıtlarıyla 
tanımlamaya çalıştığımız, yaşadığı dönemde, çağ
daşları arasında güçlü sanatçı kişiliği ve duyarlı 
fırçası ile dikkati çeken Ayvazovski, bugün dünya 
sanat tarihi içinde de kendine özgü bir yer almıştır. 

Sanatçı , Türkiye 'ye oldukça sık gelişleri ve 

Türk resim tarihinin gelişiminde önemli yeri olan 
Osmanlı sarayı ve yakın çevresi ile yakın ilişkile
riyle ve saraya giren yapıtlarıyla sanatta yeni gir
dilere olanak sağlayan oldukça hareketli, uygun 
bir zeminde, bir başka imparatorluğun sanat yaşa
mında, k i m i zaman Civanyan gibi bazı Osmanlı 
sanatçılarını da etkileyen bir çizgiye ulaşacak dere
cede rol almıştır. 

Ayvazovski 'nin Türkiye sınırları içindeki tüm 
yapıtlarının -özel koleksiyonlar da dahil- belirlen
mesi, yapıtları ve sanatı hakkında bilinenlerin ço
ğalmasını, sanatçı hakkında yapılacak yorumların 
da çok yönlülük kazanmasını sağlayacaktır. 
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duğu bölge ve Kadıköy'de başladığını, zamanla 
çevreye yayılarak önce Haliç, sonralarıysa Boğazi
çi'ne doğru taştığını göstermektedir. 

Boğaziçi'nin söylenceler dışında bilinen tarihi 
Bizans dönemine dek inmektedir . Osmanlı ege
menliğinde de i lg i gören Boğaziçi, 
özellikle padişahlar tarafından yap
tırılan k imi kasır, köşk ve saray gibi 
yapılarla bir sayfiye yeri olma özelli
ğini sürdürmüştür. Öyle k i , padişah
ların konumuzu oluşturan Küçüksu 
ve yakın çevresine gösterdikleri i lgi 
Sultan I I I . Murad dönemine (1574-
1595) dek inmektedir. Şehinşehname-i 
Murad-ı Salis adlı elyazmasında yer 
alan bir minyatürde, Anadolu Hisa-
rı'nın yanındaki derenin kenarında 
"Kandil Bahçesi" denen hasbahçede-
k i bir köşkte Sultan I I I . Murad gö-

Miss Pardoe'nun Kağıthane Dere 

si'ne benzettiği Küçüksu Deresi İs 

tanbul'un önde gelen mesirelerinden 

biriydi. Melling'in gravüründen alı

nan bu ayrıntı I. Mahmud döneminde 

yaptırılan ahşap yapıyı göstermekte 

rad'ın yöreyi çok sevdiğini ve buraya "Gümüş Sel-
v i " adını verdiğini anlatan İnciciyan'ın sözlerin
den, yörenin Dolmabahçe ve Beylerbeyi gibi padi
şahın Boğaziçi'ndeki "hasbahçe'lerinden bir i konu
munda olduğu anlaşılıyor. 

Yaklaşık olarak bir yüzyıl sonra 
Göksu ve çevresini gören Kömürcü-
yan'ın gözlemleri de, İnciciyan'ınki-
lerle benzerl ikler göstermektedir. 
Kömürcüyan da Göksu Deresi 'n i 
Kağıthane'ye benzetmekte, buradaki 
yeşilliğin çekiciliğinden söz etmek
tedir. Yazara göre, burada yerli hal
kın ve kentin gereksinimi için suyla 
çalışan değirmenler bulunuyor, öğü
tülen unlar da İzmit dışında Tekir
dağ, Bandırma ve Yalova'nın gerek
s in imini karşılıyor ve Unkapanı'na 
taşınarak stok yapılıyordu 2. Gerek 

İnciciyan ve gerekse Kömürcüyan yörenin bir has-
bahçe niteliği taşıdığından söz ediyorlarsa da, öyle 
anlaşılıyor k i burada aynı zamanda tarımsal bir sa
nayi de varlığını sürdürüyordu. 

Göksu ve çevresi zamanla kent halkı için bir 
mesire yeri konumuna gelmiştir. Yönetimin i lg i 
gösterdiği bu çevreye halkın kayıtsız kalması bek
lenemezdi. 18. yüzyılda yaşayan tanınmış gezgini
miz Evliya Çelebi, Seyahatname adlı ünlü yapıtında 
Göksu'dan söz ederken yörenin bu özelliğine de 
değinmekte, aşıkların kayıklarla burada bulunan 
nehirde dolandıklarını ve ilerdeki ferah köylere gi
d ip ağaçlar altında zevk ve sohbete daldıklarını 
aktarmaktadır1. 

Yörenin İstanbul'un önemli eğlence yerlerinden 
biri olma özelliğinin tarihsel süreç içinde arttığı ve 
19. yüzyıla gelindiğinde daha da belirginlik kazan
dığı görülüyor. Öyle k i , Abdülmecid döneminde 
(1839-1861) bir süre İstanbul'da bulunan İngiliz ha

nım yazar Miss Pardoe'nun anılarına göre, Göksu 
ve yöresinin halkın yoğun i lg i gösterdiği önemli 
dinlenme ve eğlenme yerlerinden bir i olduğu anla
şılıyor. Yayımlandığı yıllarda oldukça i lg i çeken 
bu anıların Göksu ve çevresiyle i lg i l i bölümünde 
şu satırlarla karşılaşıyoruz: 

"Türk kadınlarını, tıpkı kendi evlerindeymiş gibi ra
hat rahat davranırken görmek isteyen turistlerin, yazın 
sıcak aylarında, cuma günleri, güzel Küçüksu vadisine 
gitmeleri gerekir. Üç tarafı üzeri fundalıklarla dolu yük
sek tepelerin kuşattığı bu güzel yer, yeniçeri hapishane
si olarak kullanılmış olan Rumeli Hisarı'nın tam karşı
sında, denize doğru uzanır. Göksu Deresi bu vadide ol
duğu için buraya, onun adı verilmiştir. Ağaç dallarının 
gölgelediği bu ırmak, güneşin pırıl pırıl parlattığı Boğaz 
sularına doğru ışıldayarak akar. (...) Kayıkçınız, bura
nın hoş serinliğiyle ferahlayarak kayığı çabucak, basık 
bir köprüye doğru çeker. Bu köprü, derenin en dar kıs
mında Göksu vadisinin iki tarafını birbirine bağlar. Ta-

rülmektedir. Denebilir k i Osmanlı sultanları, Boğa
ziçi'nin bu köşesini daha 16. yüzyılda bile kullanı
yorlardı. 

17. ve 18. yüzyıllarda buradan geçen ve arala
rında Kömürcüyan, İnciciyan ve Evliya Çelebi gibi 
ünlü adların bulunduğu gezginler, i k i kıtanın bir
leştiği bu sulardan söz ederlerken konumuzu oluş
turan Göksu ve çevresine de değinirler. İnciciyan'a 
göre, Kağıthane Deresi'ne benzeyen Büyük Göksu 
çevresinde türlü su kaynakları, o yıllarda ünlenmiş 
uzun ve nefis patlıcan yetiştiren bereketli bahçeler, 
büyük çapta küpler yapılan çömlekçi imalathane
leri ve saraya ait unu öğüten değirmen bulunmak
tadır. Büyük ve Küçük Göksu derelerinin arasında 
kalan yerin bir padişah bahçesi olduğunu söyleyen 
İnciciyan, Sultan I . M a h m u d döneminde (1730-
1754) buradaki yapıların yıktırıldığını ve yerine Di -
vittar Mehmed Emin Paşanın padişah adına bir 
saray yaptırdığını anlatmaktadır1. Sultan IV. M u -
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B O Ğ A Z I Ç I ' N D E B I R H A S B A H Ç E " K Ü Ç Ü K S U " 

Hakan Gülsün* 

Y ÖRE VE TARİH Kimi kentlerin uy
garlık tarihi boyunca simgeleştiği, adları 
ve kuruluşlarının pek çok söylenceye ko
nu olduğu bilinmektedir. Asya ve A v r u 
pa gibi sayısız uygarlığın doğum yeri ol

muş i k i kıtanın birleştiği yerde ku ru l an İstan
bul 'un, böylesi kentler arasında ayrı 
bir yeri ve önemi bulunmakta, onu 
diğer kentlerden ayıran belki de en 
önemli öğeyi ise, kıyısında kuruldu
ğu Boğaziçi oluşturmaktadır. 

İstanbul ve Boğaziçi yüzyıllar bo
yunca birbir inden ayrı tutulmamış, 
özellikle Boğaziçi'nin konu edildiği 
k imi söylenceler, tarih araştırmacıla
rına kentin yüzyılları bulan geçmişi 
için kaynak oluşturmuştur. Öyle k i , 
bu söylencelerden birine göre kentin 
kurucusu olduğu söylenen Byzas, 
deniz tanrısı Poseidon'la Keroes-

Boğaziçi kıyıları, Osmanlı sultanla

rının hasbahçeler, köşkler, saray

lar yaptırarak değerlendirdikleri is

tanbul'un önde gelen yörelerin-

Küçüksu Kasrı bu yapılardan 

Kasrın bulunduğu yer 16. 

yüzyılda III. Murad' ın hasbah-

çeler indendi : Kandil Bahçesi. 

Hünername'den minyatür. 

den. 

biri. 

sa'nın oğlu, Keroessa da tanrılar tanrısı Zeus'un 
İo'dan olma kızıydı. Zeus tarafından bir ineğe dö
nüştürülen ve kıskanç tanrıça Hera'nın peşine sal
dığı bir at sineğinden kaçarak ülkeden ülkeye gi
den İo, Boğaziçi'nden de geçerek buraya adını ver

miş (Bosphoros öküz geçidi anlamına 
gelmektedir) ve İstanbul yakınların
da bir yerde Keroessa'yı doğurmuş
tu. Keroessa'nın oğlu Byzas da, adını 
taşıyacak kenti kurarak Apol lon ve 
Poseidon'un yardımıyla kent in i l k 
surlarını dikmişti. 

İstanbul'la i lg i l i olanlar arasında 
yalnız bi r in i aktardığımız söylence
lerin inanılırlığı ve karmaşıklığı bir 
yana bırakılacak olursa, kentin yüz
yıllar boyunca bir yerleşim yeri ola
rak varlığı ve önemini koruduğu bi
linmektedir. Eldeki belgeler, yerleş
melerin Topkapı Sarayı'nın bulun-

7 

ı 

c 
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Balyan Ailesi'ndendir. Sultan I I I . Selim döneminde 
adları duyulmaya başlayan Balyanlar, I I . Mahmud 
ve Abdülmecid dönemlerinde de sultanlar için çe
şitli saray, köşk ve kasırların yapımlarını üstlen
mişler, Küçüksu Kasrı yapımında da bu aileden 
Nikogos görevlendirilmiştir. Kasrın iç düzenleme-
sininse, yapımı aynı yıllara rastlayan Dolmabahçe 
Sarayının döşenmesiyle sorumlu Paris Operası'nın 
tanınmış dekoratörü Sechan tarafından yapıldığı 
anlaşılıyor. O yıllarda yapıyı gezip gören Baronne 
D. Fontmagne, bu konuda bizi aydınlatıcı olan şu 
satırları yazıyor: "Söylendiğine göre, zaman zaman 
hükümdar da burada bulunan kasra gelerek etrafı seyre
dip eğlenirmiş. Onun bugün burada olmamasından is
tifade ederek köşkü gezdik. Operanın de
koratörü Sechan burayı zengin bir üs
lupla yeni restore etmiş. Şanslı adammış 
doğrusu. "9 

Yapı, Dolmabahçe ve Beylerbeyi 

sarayları gibi sürekli yaşanmaya yönelik bir amaç 
taşımadığından dolayı yatak odası gibi mekânlara 
gereksinim duyulmamış, bugün görülen yatak 
odalarıysa Cumhuriyet döneminde devlet ileri ge
lenlerinin kullanması için düzenlenmiştir. 

15x27 metrelik bir alan üzerine oturan Küçüksu 
Kasrı, bodrum üzerine üç katlıdır ve yığma tekni
ğiyle kargir olarak yapılmıştır. Bahçesinin çevresi
ni, diğer saray yapılarındaki yüksek duvarların ak
sine döküm tekniğiyle yapılmış ve dört yönde ka
pısı olan zarif demir parmaklıklar çevrelemektedir. 

Kasrın dış süslemeleri, yapıyı fazla yalın bulan 
Abdülaziz döneminde (1861-1876) yeniden düzen
lenmiştir. Bu görünümüyle süslemeler son derece 

yoğundur ve izleyicinin gözü, yapı
nın konstrüksiyonunu çözümlemede 
zorlanmaktadır. Sultanlar Küçüksu 
Kasn'na gitmek istediklerinde deniz 
yo lunu tercih et t ikler inden, kasrın 

Küçüksu Kasrı'nın deniz cephesi 

merdiven ve süslemeleri. 
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Küçüksu Kasrının içinden görü

nüşler: Aynalar, mermer şömineler 
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deniz cephesi giriş olarak düzenlenmiş ve diğer 
cephelere oranla daha özenli ve süslemeli tu tu l 
muştur. Bu cephede dikkati çeken i lk öğe, yalı ka
pısıdır ve bir kapıdan çok, boyut ve süslemeleriyle 
anıtsal bir heykel görünümündedir. Kullanılan 
mermer ve kapı kanatlarını oluşturan dökme de
mir, sanatçı ya da sanatçılar tarafından bir dantel 
gibi işlenmiş, motiflerin birbiriyle olan bağlantı ve 
uyumu dönemin estetik anlayışına uygun bir bü
tünlüğe ulaşmıştır. Stilize b i tk i motiflerinin oluş
turduğu bu süsleme anlayışı, yapının ön cephe ve 
giriş kapısına ulaşan çifte merdiven korkulukların
da da izlenmektedir. 

Merdivenin kıvrık olarak yapılmış sağ ve sol 
kanatları arasında kalan selsebilli havuz, Osmanlı 
mimarlığında suya gösterilen i lginin özgün örnek
lerinden biridir . Bitki ve meyve motiflerinin ardı
şık olarak sıralanmasının izleyicide yaratacak tek
düzeliğini kırmak için araya istiridye kabuğu gibi 
motifler yerleştirilmiş, böylelikle anlatıma değişik 
bir canlılık kazandırılmıştır. Aynı süsleme anlayışı 
yapının denize bakan cephesinde de sürdürülmüş, 
ancak bu kez devreye görkemi sağla
yacak sütun ve sütunçeler sokulmuş- üst kattaki 

tur. Öte yandan balkon korkulukları, pencere ke
merleri ve katlar arasındaki dışa taşkın süslemeler
le de bu görkeme belirli bir şiirsellik verilmeye ça
lışıldığı da anlaşılmaktadır. Süslemeyle i lg i l i bu tu
tum, yapının yan ve arka cephelerinde daha yalın 
olarak ele alınmıştır. Öyle k i , bu yalınlık arka cep
hede yer alan giriş merdivenine de yansımış ve de
niz yönündeki çift kanatlı merdiven yerine bu cep
hede tek kanat tercih edilmiştir. 

Batılı etki ve motiflerin varlığı bir yana bırakıla
cak olursa, Küçüksu Kasrının dış süslemelerinde-
ki tasarım anlayışı, kökleri Anadolu Selçuklu sana
tına dek uzanan bir süsleme geleneğinin 19. yüz
yıldaki devamcısı durumundadır. Bu tasarım gele
neği oda ve salonların birbirleriyle olan bağlantıla
rında da sürdürülmüş ve yapı, geleneksel Türk Evi 
planına uygun olarak bir orta sofaya açılan dört 
oda biçiminde düzenlenmiştir. Isıtma düzeniyse, 
mermerleri İtalya'dan getiri len ve toplam sayısı 
onikiyi bulan şöminelerle sağlanmıştır. Deniz tara
fında yer alan odalarda çift, kara tarafında yer alan 
odalardaysa tek olarak yerleştirilen bu şöminelerin 

her birinde farklı renkte mermer kulla
nan biri. nılmıştır. 
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Bodrum kat, kiler, mutfak ve hizmetçilerin kul 
lanımına göre düzenlenmiş, diğer kat ve odalarsa 
padişah ve yanındakilere ayrılmıştır. Yapılışından 
bu yana geçen yılların yanısıra farklı sultan ve kişi
lerin kullanımından dolayı kasrın mobilyalarının 
özgün döşeme düzeni bozulmuş olmakla birlikte, 
bugünkü görünümün o dönem havasını yansıttığı 
söylenebilir. 

Günümüzde kasra giriş, arka cephede yer alan 
merdivenle sağlanmaktadır. Bu merdiven, üst kata 
çıkan iç merdivenin bulunduğu sahanlığa ve he
men ardındaki giriş kat sofasına açılmaktadır. Kar
şılıklı ikişer kanepe ve koltuğun yer aldığı bu sofa, 
hemen sağda arka ve yan cepheye bakan bir top
lantı odasına bağlanmaktadır. Tüm odalar birbirle
rine bağlantılı olarak düzenlenmiş, toplantı oda
sından ön cephedeki odaya geçiş bir kapıyla sağ
lanmıştır. Küçük boyutlu tutulan bu kasırda bile 
odalar arasındaki geçişler son derece özenle tasar
lanmış ve süslenmiş görkemli kapılarla sağlanmak
tadır. Kırık kemerli alınlıklarla taçlandırılan bu ka
pıların kanatlarının üst bölümleri renkli camlıdır 
ve bu özellikleriyle Dolmabahçe Sarayı'nın en gör
kemli mekânlarının bulunduğu Süfera Salonu'nda-
ki kapılarla benzerlikler göstermektedir. Sofanın 
Boğaziçi Köprüsü'ne bakan tarafındaki odalarda da 
aynı atmosfer egemendir ve çeşitli oturma grupla
rından oluşan mobilyalarla tavan süslemeleri, dö
nemin estetik beğenisinin ilginç örneklerindendir. 

Üst kata, ik i yarım daire kolla başlayıp ara bir 
sahanlıktan sonra düz biçimde yukarı çıkan gör
kemli bir merdivenle ulaşılmaktadır. Merdiven ve 
özellikle merdiven korkuluğu, dönemin zengin üs
lubunun özgün bir örneğidir ve alt kata oranla da
ha yoğun bir süslemeye sahip olan üst kata görsel 
açıdan hazırlayıcı bir mekân oluşturmaktadır. Öy
le k i , merdivenin üst kata bağlandığı yer sütun d i 
zisiyle çevrilmiş ve bu bölüm kubbeyle örtülmüş
tür. Buradaki sofaya, özellikle tavan eteklerindeki 
altın yaldızlı dışa taşkın silme ve süslemelerle ol
dukça görkemli bir giriş görünümü verilmiş, üst 
kattaki plan alt kattakiyle aynı tutulmuştur. 

Alçı kabartma ve kalemisi süslemeli tavanları, 
her odada birbirinden farklı desenli ve ince işçilikli 
parkeleri, çeşitli Avrupa üsluplarındaki mobilyala-
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rı, Sultan Abdülmecid tuğralı aynaları, kristal avi
ze ve şamdanları, çoğunluğu Hereke yapımı halı 
ve seccadeleri, son olarak da değerli tablolarıyla 
Küçüksu Kasrı, Osmanlı mimarlık ve süsleme an
layışının, o yıllardaki batılılaşma çabalarıyla örtülü 
doğululuğuna örnek olabilecek ilginç yapılarından 
biridir . 

Y API VE BİRKAÇ ANI Boğaziçi'nin 
bu şirin köşesinde yer alan Küçüksu Kas
rı, Abdülmecid ve sonra gelen Osmanlı 
padişahlarınca kullanıldığı gibi, Cumhuri
yet döneminde de k imi devlet ileri gelen

lerinin i lgi gösterdiği bir yapı olmuştur. 
Kasrı yaptıran Abdülmecid 39 yaşında öldü

ğünde, yaptırttığı bu saray yavrusunu pek kullan
mamıştı. Yerine geçen kardeşi Abdülaziz ise, daha 
sonraları İngiltere tahtına geçecek olan Galles 
Prensini burada bir öğle yemeğinde kabul etmişti. 
İlginç olan, Veliaht'ın resmî olmayan bu gezisinde 
resmî üniformalar giyilmemesi ve bir Osmanlı pa
dişahının yabancılar ve devlet ileri gelenleriyle ay
nı sofraya oturduğu i lk yemek olmasıydı. 

Burada konuk edilen kişilerden bir i de, 1876 yı
lında yine resmî olmayan bir geziyle İstanbul'a ge
len Brezilya İmparatoriçesi oldu. Ancak konuk im-
paratoriçe, gezisinin resmî bir nitelik taşımamasın
dan dolayı kasırda oturmak istememiş ve kendisi 
için yapılan hazırlıkları izlemekle yetinmişti. 

Sultan Mehmed Reşad da 1909 Temmuzunda, 
Mebusan Meclisi Reisi Ahmed Rıza Bey, Harbiye 
Nazırı Mahmud Şevket Paşa, Bahriye Nâzın Salih 
Paşa, Başkâtip Halid Ziya (Uşaklıgil) Bey, Başma-
beynci Lütfî Simavi Bey ve seryaveriyle birlikte Sö
ğütlü Yatı'na binerek kasra gelmiş ve öğle yemeği
ni yanındakilerle birlikte burada yemişti. 

Cumhuriyet döneminde de ilgi gören Küçüksu 
Kasrı, özellikle Atatürk'ün Boğaziçi gezilerinde kı
sa süreli dinlenmeler için kullandığı yapılardan bi
r i oldu. Yalnız Atatürk değil, Celal Bayar tarafın
dan da kullanılan kasır, 1970'li yıllara dek devlet 
yöneticilerinin zaman zaman kullandığı yapılar
dan bir i olma konumunu sürdürmüş ve bu yıllar
da bakıma alınarak 1983 Nisanında müze olarak 
geziye açılmıştır. 
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K Ü Ç Ü K S U K A S R I V E 
Z E M I N İ Y I L E Ş T I R M E Ç A L I Ş M A L A R I 

Er gün Toğrol* 

K üçüksu Kasrı, Boğaziçi'nin Anadolu ya
kasında, Küçüksu çayırının deniz tarafın-
dadır. Kasır, benzerlerine göre ufak ise 
de, Boğazın dar bir yerinde bulunuşu, 
zengin süslemeleri ve doğaya uyumu ile 

dikkati çekmektedir. 
Kasır, bir zemin ve iki kattan oluşmaktadır. De

niz cephesinin orta bölümü ik i yandan dışbükey 
kanatlarla sarılmıştır. Birinci kattan denize inen 
yay biçimi, ik i taraflı süslü merdiven, ufak bir ha
vuzu sarmalamaktadır. Merdiven ik i kol lu , mer
merle kaplı bir yolla rıhtım tarafındaki görkemli 
kapıya bağlanmaktadır. Kasrın deniz cephesi aşırı 
bir biçimde süslüdür. 

Kasrın yan cephelerindeki balkonlar, mimariye 
hareketlilik kazandırmaktadır. Kara cephesi, nis-
beten sade bir görünüme sahiptir. Deniz cephesin
deki aşırı süslü merdivenle karşılaştırılamayacak 
sadelikte bir merdivenle birinci kata çıkılmaktadır. 

Kasrın eski fotoğraflarından, çatıyı çevreleyen 
parmaklıklı kornişe yer yer taş oyma vazolar ko
nulmuş olduğu anlaşılmaktadır. 

Kasrın bahçesi, süslü parmaklıklar ve dört tara
fa açılan süslü kapılarla çevrilidir. 

Kasrın içi de özenle süslenmiştir. Her katta dört 
oda bulunmaktadır. Her oda, hem hole açılmakta 
hem de arkasındaki odaya kapısı bulunmaktadır. 
Deniz tarafındaki odalarda ikişer, kara tarfındaki 
odalarda birer şömine bulunmaktadır. Her odanın 
şöminesi ayrı bir tarzda işlenmiştir. Kasrın aynala
rı, avizeleri, tavan ve yer döşemeleri çarpıcı bir 
uyum sergilemektedir. 

Zemin katı, üst katlarla ilgisi olmayan, basit bir 
hizmet mahali görünüşündedir. Burada mutfak, 
kiler ve hizmetli odaları yer almaktadır. 

Küçüksu Kasrı, İstanbul'un en eski mesire yer
lerinden birinde bulunmaktadır. Sedat Hakkı El-
dem, mesirenin tarihteki yerini belirlerken, "Büyük 
ve Küçük Göksu'ların meydana getirdikleri birbirine 
paralel iki vadi ve aralarındaki çayır İstanbul şehrinin 
Kâğıthane ile en meşhur ve 'Asya'nın tatlı suları' ola
rak tanınan mesiresi idi. Bir taraftan Göksu Deresi, 
Gölcük Bahçeleri, Göksu Bendi'ne kadar üç, dört kilo
metrelik mesafeyi en şairane bir dekor içinde sürdürü
yordu. Diğer taraftan Küçüksu daha küçük ölçüde ve 
daha dar bir vadi içinde Hekimbaşı Çifti iği'ne kadar 
uzanıyordu." demektedir. 

Kâğıthane mesiresi, Patrona Hali l Ayaklanması 
(1730) ile yok olunca Küçüksu daha fazla önem ka
zandı. Dönemin en ünlü dinlenme ve eğlenme yeri 
oldu. Derede kayıklarla dolaşılır, dere boyunca da 
yayalar, atlılar ve arabalılar gezinirdi . Bugünkü 
Göksu çayırının yerinde bulunan hasbahçede 16. 
yüzyılın sonunda 66 bostancı çalışıyordu. 

18. yüzyılın ortalarında Sadrazam D i v i t t a r 
Mehmet Emin Paşa, kıyıdaki iki eski yalının yerine 
klâsik Osmanlı üslubunda ahşap bir kasır yaptırdı 
(1751-1752). Bu i l k kasır, şimdiki Küçüksu Kas-
rı'nın yerinde id i . Divittar Mehmet Emin Paşa (öl. 
1753), donanma kaptanlarından Aşçızade Mehmet 
Paşa'nın oğlu, Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın 
divittarı (vezir kâtibi) id i . Daha sonra Divan-ı Hü
mâyun Kâtibi oldu. Patrona Hali l İsyanı'ndan son
ra bir süre açıkta kaldı. Çeşitli devlet görevlerinde 
bulunduktan sonra 1750'de sadrazam oldu. Şehir
de çıkan yangınlar bahane edilerek 1752'de azledil
d i . Zamanın padişahı I . Mahmud'un Küçüksu'ya 
düşkünlüğünü iy i değerlendirerek burada bir sa
ray (Kasr-ı Al i ) yaptırmaya karar verdi. Eski Şeh
remini ve o tarihte Muhasebeci-i Evvel olan Ağâ-
metçi'nin kardeşi Yusuf Efendi'yi inşaatı yürütmek 
üzere "bina emini" olarak görevlendirdi. 

Mehmet Emin Paşa, yaptırdığı kasrı I . Mah-
mud'a hediye etti. Kasrın inşaat giderlerinin k im 
tarafından karşılandığı açık değildir. Sadrazamın 
masrafları hazineden mi , yoksa kendi kesesinden 
mi karşıladığı bilinmemektedir. Yalnız kasrın tefriş 
giderlerinin sadrazam tarafından devletin ileri ge
lenleri arasında bölüştürüldüğü anlaşılmaktadır. 

I . Mahmud (1696-1754), amcası II I . Ahmed tara
fından yetiştirilmişti. Patrona Hal i l İsyanı ile I I I . 
Ahmed'in indirilmesi üzerine 1730'da tahta çıktı. I . 
Mahmud, Avusturya, Rusya ve diğer Avrupa dev
letleri ile dostluk anlaşmalarını yeniledi. Anado
lu'daki eşkiya hareketlerini bastırdı. Askerî ıslâha
tın gereğine inanmakla birl ikte, yeniçeri ve kapı
kulu ocaklarına dokunmadı. Bu konuda tek teşeb
büsü, Humbaracı Ocağının kurulması oldu. 

Kasr-ı A l i ahşap olarak inşa edilmişti. Bugünkü 
Küçüksu Kasrı'ndan daha büyük bir alan kaplıyor
du. İçinde, "Kasr-ı Hümâyun" denilen büyük köşk 
odasından başka, 9 büyük oda, bir i büyük bir i da
ha küçük ik i sofa, bir ara sofası, dehlizler, kahveci 
ve şerbetçi odaları vardı. Kasr-ı Âli ile i lg i l i kap-
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Denize doğru kaymaktan do

ğan çatlaklarla ciddi bir tehli

ke altında olan Küçüksu Kasrı 

restorasyona hazır. 

samlı bir araştırma yap
mış olan Sedat Hakkı 
Eldem yapının restitüs-
yonuna yetecek bilgiler 
ortaya koymuştur. 

Ahşap kasır i k i kı
sımdan oluşuyordu. Denize doğru uzanan kısım, 
yapı alanının büyük bir bölümünü kaplıyor, bu
nun arkasında, kıyıya paralel ik i katlı kısım yer alı
yordu. Denize uzanan kısım kısmen kazıklar üze
rine inşa edilmişti. Eldeki kayıtlara göre, sağlam 
ağaçlardan yapılmış olan kazıkların boyları 6.00 
m. kadardı. Kasrın onarımı ile i lg i l i 1791 tarihli ke
şifte, bu kazıkların bir kısmının tahrip oldukları ve 
yenilenmelerinin gerektiği kaydedilmiştir. 1792'de 
I I I . Selim, kasrı yeniden yaptırırcasına onarttı. I I . 
Mahmud zamanında da kasır esaslı bir onarım 
gördü. I I I . Selim 1806'da Mihrişah Valide Sultan 
için kasrın yanındaki çeşmeyi inşa ettirdi. 

Çelik Gülersoy, çeşme için şunları yazıyor: "... 
Düz ve tek renk mermerle bir yapı yeterince süslenir 
mi? Bunu görmek için Küçüksu'ya gelmek gerektiğini 
düşünmüş olmalı bu anıtı yapan sanatçı. Kendisinin 
kim olduğunu tanımıyoruz. Kimin kaleminden, hattâ 
belki de sadece elleriyle, ustalara tariflerinden çıktı, bü
tün bu eser? Bilmiyoruz. Ama Osmanlı tümüyle böy
leydi. Önde gelen birkaç kişinin dışında kimselerin adı 
anılmaz, tarihe geçmezdi." 

I I I . Selim (1761-1808), I I I . Mustafa'nın oğludur. 
Amcası I . Abdülhamid'den sonra 1789'da tahta 
çıkmıştır. Saltanatının i lk yıllarında çeşitli cephe
lerdeki başarısızlıklardan sonra sağlanan barış dö
neminde yenilik hareketlerini başlatmıştır. Mühen-
dishane-i Bahrî-i Hümâyun onun zamanında ku
rulmuştur (1773). I I I . Selim, Kabakçı Mustafa İsya
nı ile tahttan indirilmiştir. 

Ahşap kasır zamanla tahrip olmuş ve sonunda 
tamamen sökülerek yerine, Abdülmecid dönemin
de, yeni bir kasır yaptırılmıştır (1856). Yeni kasır 
(bugünkü Küçüksu Kasrı) bir "biniş kasrı" id i , yani 
günübirlik ziyaretler için yaptırılmıştı. O yüzden 
yatak odaları yoktur. Kasrı yaptıran Abdülmecid, 
Dolmabahçe Sarayı'nın bir minyatürü olan bu kas
rın inşaasından altı yıl sonra ölmüştür. 

Abdülmecid'in (1826-1861) tahta çıkışı, babası I . 
Mahmud'un 1839'da ölümünden sonradır. Tahta 
çıkışından bir süre önce Osmanlı ordusu Nizip'te 
Kavalalı Mehmet A l i Paşa güçlerine yenilmişti. Ar
dından Kaptan-ı Derya Hain Ahmet Paşa donan
mayı kaçırarak Mısır Valisi Mehmet A l i Paşa'ya 
teslim etmişti. Abdülmecid bu kayıpları telafi et
mek, halkın ve Avrupa devletlerinin desteğini sağ
lamak amacı ile bir takım yenilik hareketlerine gi
rişmişti. Bu çerçevede, Hariciye Nazırı Mustafa 
Reşit Paşa'nın önerisiyle, 1839'da Gülhane Hatt-ı 
Hümâyununu yayınladı. 

133 
M I L L I S A R A Y L A R 



Küçüksu Kasrı nın ze

min iyileştirme çalış

malarından görünüşler. 

Yeni kasır , eski ahşap 
kasrın ferah, cüretli ve mağ
rur mimar i anlayışı yerine, 
dönemin insanları etkileme
ye yönelik, süsü ön plana 

alan anlayışını yansıtmaktadır. Abdülmecid'in ölü
mü üzerine 1861'de tahta çıkan Abdülaziz (1830-
1876) bu anlayışı daha belirgin hale getirmiş, Kü
çüksu Kasrının dış görünüşünü çok sade bularak 
cephelerdeki kabartma süslemelerini ekletmiştir. 

Yenil ik hareketleri, Abdülaziz döneminde de 
sürmüştür. Abdülaziz, Avrupa ülkelerini ziyaret 
eden i lk Osmanlı padişahı olması ile tanınır. Ab-
dülmecid döneminde olduğu gibi, Abdülaziz dö
neminde de bunalımlar had safhaya geldiğinde 
sadrazam değiştirilmiştir. Balkanlardaki karışıklık
lar sonucu huzursuzluğun artması üzerine, devlet 
yönetiminde yetersiz kaldığı, devlet hazinesini k i 
şisel zevkleri için harcadığı, bil incinin yerinde ol
madığı i leri sürülerek, bu kez Abdülaziz tahttan 
indirilmiştir. 

Abdülaziz döneminde, Küçüksu 
Kasrı'nın cephelerine konulan süsle
meler, gösterişli hale getirilen bahçe 
kapıları ve parmaklıkların bel l i b i r 
üslup özelliği yoktur. 

Küçüksu Kasrı, bir süre uluslara
rası konukların ağırlandığı bir saray 
olarak kullanılmıştır. Abdülaziz tahta 
geçtiği yıl, gayrı resmî bir ziyaret ya
pan İngiliz veliahtını burada ağırladı. 
Üç yıl sonra Eflak ve Boğdan Prensi 
Couza kasra k o n u k e d i l d i . Prens, 
Bükreş'e döndüğünde Romanya Kralı 
I . Aleksandr olarak taç g iydi . Zama
nın sultanlarının kasra saltanat kayığı 
ile gelişleri de ayrı bir olaydı. 

Cumhuriyet döneminde Küçüksu 
Kasrı ulusal bir saray olarak korun
maya alındı. 1930'lu yıllarda Atatürk 
Boğaz gezintisine çıktığı zaman kasra 
uğrardı. Cumhurbaşkanı olarak Celâl 
Bayar'ın kasırda kaldığı söylenir. 

K üçüksu Kasrı, kalınlığı deniz 
tarafında, 20-23 m., kara tara
fında 13-15 m. 'y i bulan deniz 
o luşumu gevşek tabakalar 

üzerine inşa edilmiştir. Kireçtaşı ta
ban kayasının derinliği kuzey tarafın
daki rıhtım kazıklarında 35-37 m. 'y i 
bulmaktadır. Kaya eğimi kuzeydoğu
ya doğrudur. 

Kasrın ortalama 1.50 m. kalınlıkta
ki duvarları, 5.00 m.'yi bulan ve yak

laşık 0.25x0.25 m. kesitindeki ahşap kirişlerin oluş
turduğu ızgara üzerine oturmakta, bu ahşap ızga
ranın altında, uçları demi r çarıklı ve yaklaşık 
0.45x0.45 m. kesitinde kısa ahşap kazıklar bulun
maktadır. Temel takviyesi sırasında ortaya çıkan 
bu eski temeller başarılı bir uygulamayı sergile
mektedir. Şimdiki kasrın yerinde bulunan eski ah
şap kasrın zaman zaman onarılması gerekmiştir. 
1856 yılında inşa edilen Küçüksu Kasrının ise ge
rek nasıl yapıldığına gerekse 1970 yılından önce 
gördüğü onarımlara ilişkin tarihî belgelere veya 
ciddi araştırmalara rastlanılmamıştır. Eldeki bi lgi
lere bakılırsa 1905 yılında yöre büyük bir sel baskı
nına maruz kalmıştır. Fakat bu yüzden binanın 
herhangi bir hasar görüp görmediği belli değildir. 

Kasır Cumhur iye t döneminde c i d d i onarım 
görmüştür. 1970'li yıllarda, binada statik bazı arı
zalar ortaya çıkmıştır. Gerek kasrın iç dekorasyo
nunda ve duvarlarında meydana gelen çatlak ve 
deformasyonlar gerekse bahçede görülen zemin 
çatlak ve ayrılmaları endişe kaynağı olmuştur. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın yakın 
ilgisi ile hareket ve deformasyonların izlenmesine 
ve çareler aranmasına başlanmıştır. 
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Küçüksu Kasrının denize doğı-

ru hareketi sonucunda kara Bir yandan kasrın 

kara tarafındaki y o l -
tarafındaki cephede oluşan d a n g e ç m e k t e o l a n a ğ ı r 

taşıtların yarattığı titre-
ayrılmalar. . , , T , 

simler, b i r yandan da 
vapur iskelesine yana

şıp kalkan ve giderek daha güçlü uskurlara sahip 
deniz trafiği, bu hareket ve deformasyonların se
bebi olarak görülmüştür. 

1975 yılında başlayan çalışmalarda bir yandan 
kasrın üst yapısının onarılması bir yandan da ze
min hareketlerinin önlenmesine önem verilmiştir. 
Buna rağmen, bina ve bahçedeki hareketler zaman 
zaman artarak sürmüştür. 

Y apılan ölçmeler, binanın tümünün 2°-3° gibi 
bir eğilimle denize doğru yattığını göster
miştir. Üst kat tavanı hizasında bir köşede 
düşeyden ayrılma miktarı 17.5 cm. kadar ol

muştur. Devam eden oturma ve dönmeler sonun
da, rıhtım tamamen su altında kalmış; nihayet de
niz tarafındaki kapı tehlikeli bir biçimde denize 
doğru yatınca 1991 yılında sökülerek korumaya 
alınmıştır. 

Binanın bir yandan denize doğru yatarken bir 
yandan da (düşey doğrultuda) zemine oturduğu 
anlaşılmaktadır. Bu hususta daha önceki yıllara ait 
ölçme ve rasatlar bulunmuyorsa da, bugün kasrın 
ön tarafındaki merdivenlerin son basamağının or
talama deniz seviyesinden 0.35 m. yukarıda oldu

ğu dikkate alınırsa, 0.50-0.60 m. mertebesinde bir 
toplam oturmanın meydana geldiği tahmin oluna
bilir . Doğal olarak meydana gelen çatlak ve defor
masyonların nedeni toplam oturma miktarından 
çok, temelin çeşitli kısımlarının farklı oturması ve 
dönmeler olmuştur. Binanın duvar temel ler in i 
oluşturan ahşap ızgara ve bu ızgara altındaki ah
şap kazıkların bir radye gibi yapının bu çapta otur
malar karşısında daha büyük hasar görmesini ön
lemiştir. 

Küçüksu Kasrının oturduğu kavkılı, k i l l i , sil t l i , 
kumlu tabakalar, kuzeybatı yönüne doğru oldukça 
dik bir eğimle alçalan anakaya üstünde yer almak
tadır. Binanın da, sıkışabilir zemin kalınlığının faz
la olduğu tarafa doğru eğilmiş olduğu görünmek
tedir. 

Rıhtım önündeki denizaltı şevi stabil durumda
dır. Bununla birlikte, 1987 yılında rıhtım tahkimatı 
projesinin uygulamasında yer alan duvarların cid
di oturmalara maruz kaldığı görülmüştür. 

Küçüksu Kasrı ve bahçesinde meydana gelen 
çatlak ve deformasyonların önlenmesi ve arazinin 
genel stabilitesinin iyileştirilmesi amacı ile uygula
nan projede (1992): 

1 Binanın fazla derinde olmayan anakayaya 
"oturtulması", 

2 Zeminde meydana gelen yanal hareketlerin 
kontrol altına alınması hedeflenmiştir. 

Binanın anakayaya oturtulması için, temellerin 
takviye edilmesi ve temel yüklerinin kazıklarla ka-
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yaya iletilmesi yöntemi (underpinning) benimsen
miştir. 

Yanal hareketlerin kontrolü ise hem binayı taşı
yan kazıklar hem de rıhtımı oluşturan kazıklı sis
tem tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Temellerin desteklenmesi ve temel yüklerinin 
derindeki sağlam tabakalara iletilmesi için teşkil 
edilen "jet-grout" kazıklarının boyları, kasrın ku
zeybatı köşesinde 22.00 m., güney-batı köşesinde 
18.00 m., kuzey-doğu köşesinde 20.00 m., güney
doğu köşesinde 15.00 m. kadar olmuştur. (Bu de
rinlikler ortalama su seviyesinden ölçüldüğü için 
kotlara tekabül etmektedir.) 

Kasrın iç temellerinin altında imal edilen kazık
lardan, kuzeydoğu köşesi yakınında 24.00 m., gü
neybatı köşesi yakınında 20.00 m. derinliğe kadar 
indirilenler bulunmaktadır. Bu kazıkların teşkilin
de, sağlam zemine ulaşılmasına özen gösterildiği 
gözönüne alınırsa sözkonusu farklılıkların anaka-
yanın eğimli olması ve üst kısımlarının ayrışmış 
bulunmasından kaynaklandığı anlaşılır. "Jet-grout" 
kolonlarının teşkilinde kullanılacak enjeksiyon ba
sıncı ve bu basıncın tatbik süresinin belirlenmesi 
amacı ile işin başında dört adet deneme kolonu 
imal edilmiştir. Kasra yakın, aynı zemin koşulları
na sahip bir yerde imal edilen deneme kazıkları ile 
enjeksiyonda kullanılacak 1:1 ve enjeksiyon basın
cının 100 bar olmasının yeterli olduğu saptanmış

tır. Böylece projede öngörülen, çapları 0.40 m. olan 
kolonların imali için gerekli koşullar belirlenmiştir. 

"Jet-grout" kolonların imaline, önce ortalama 10 
bar basınçlı su ile, ucu kayaya girene kadar indi r i 
len, 0.10 m., çapında düşey bir deliğin çeperlerine 
boru döşenerek açılması ile başlanır. Daha sonra 
bu boru içerisinden suyun çıktığı dipteki delik bir 
bilye ile tıkanır. Bu kez borunun dibinden biraz 
yukarıdaki 2 mm. çaplı ince deliklerden verilen ve 
basıncı 400 bara kadar çıkartılabilen çimento enjek
siyonu yapılır. Bu arada boru belli bir hızla döndü
rülür ve yine belli bir hızla yukarı doğru çekilir. 
Enjeksiyon basıncı, borunun çekilme hızı ve kulla
nılan karışım, zemin cinsine de bağlı olarak kazık 
çapını belirler. Böylece oluşturulan "jet-grout" ko
lonunun (kazığın) içerisine donatı olarak 89 mm. 
dış çapında 9 mm. et kalınlığında ucu açık çelik 
boru yerleştirilir. 

Mevcut bina temelleri çevresinde "jet-grout" 
kolonları teşkil edildikten sonra, bina temelleri her 
ik i yandan, yer yer açılarak temel duvarlarının her 
ik i yanında 0.60x0.65 m. kesitinde betonarme ya
nak kirişleri dökülmüştür. Bu kirişler duvar kertil
mek suretiyle, duvar içine 0.20 m. kadar sokul
maktadır. Ayrıca, duvarda oyuklar açılarak duva
rın ik i yanında yanak kirişleri 0.60x0.60 m. kesitin
de enine kirişlerle yer yer birbirine bağlanmıştır. 
Yanak kirişleri içine giren "jet-grout" kolonları, ya-
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yanında yer alan, binadan bağımsız kolonların te
melleri ile deniz cephesindeki merdivenin de te
melleri takviye edilmiştir. Kuzey cephesindeki ko
lonların takviyesinde kullanılan kazıkların boylan 
23.00 m. ye ulaşırken güney cephesine kullanılan 
kazıkların boy lan 15.00 m. civarında kalmıştır. 
Deniz cephesinin takviyesi sırasında, merdiven al
tında, kalınlığı 0.65 m.'ye varan bir taş temel orta
ya çıkmış, takviyenin ne kadar gerekli olduğunu 
bir kere daha kanıtlanmıştır. 

"Jet-grout" kolonların teşkilinde, tavan yüksek
liğinin yeterli olmaması nedeniyle bina içine alet 
sokmakta güçlüklerle karşılaşılmış, bu güçlükler 
özel makinalar kullanılması, merdiven altında ta
ban toprağının bir miktar kazılması ile aşılmıştır. 

Küçüksu Kasrı ve çevresindeki arazinin denize 
doğru olan hareketinin önlenmesi, deniz tarafında 
görülen oyulma ve göçmelerin etkisinin sınırlan
ması amacıyla rıhtım betonarme kazıklarla yeni
den inşa edilmiştir. Rıhtım kazıkları, 4.00 m. kadar 
genişlikte bir başlık kirişi ile bağlanmış, böylece 
yatay yüklerin karşüanmasında bu kazıklı sistem
den yararlanılmıştır. Kazık çapları 1.00 m., kazık 
boylan, kaya derinliğine bağlı olarak, 20.00 m. ile 
40.00 m. arasında olmuştur. Kazıklara 12 adet -0 
26 boyuna, 25 cm. de bir 012 sipral donatı konul
muştur. Deniz tarafında 53, Küçüksu Deresi tara-

Kasrın temel duvarlar ının 
nak kirişlerinin omuz-
ladığı duvar yüklerini 
kaya tabakasına aktar
maktadır. Böylece, ya
pı yükleri sağlam ze
mine iletilmiş olmakta
dır. Küçüksu Kasrının 
temel ler in in takviyesi 
amacı ile bina dışından 
94, b ina iç inden 224 

"jet-grout" kolonu (kazığı) imal edilmiştir. 
Takviye ve temel iyileştirmesi sırasında, kasnn 

tali kısımlarının temellerinin de desteklenmesine, 
böylece yapının çeşitli kısımlarında farklı oturma 
ve çatlak meydana getirilmesi olasılığının kaldınl-
masına çalışılmıştır. Bu çerçevede, kasrın her i k i 

içten ve dıştan yanak kiriş 

çalışmaları ve (yanda) rıhtrm 

civarında anakay üst yüzünün 

deniz seviyesinden derinliği 

(kotu). 

fında 10 adet kazık bulunmaktadır. 
Küçüksu Kasrı, uygulanan iyileştirme projesi 

ile daha uzun yıllar, hizmet verebilecek bir duru
ma gelmiş bulunmaktadır. 
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B İ R İ S L Â M G E L E N E Ğ İ O L A R A K S Ü N N E T 

Nil Sarı - M. Bedizel Zülfikar* 

I slâm öncesi pek eski devirlere kadar uzanan 

1 sünnet olma geleneği bütün İslâm ülkelerinde 
yaygın bir şekilde uygulanmaktadır. Sünnet, 
islâmiyet'te farz olmayıp ancak bir gelenek 
olarak yapılagelmektedir. Ni tek im, Kur'an-ı 
K e r i m ' d e sünnet ten hiç bahsed i lmezken 

hadis-i şeriflere bağlı olarak, yüzyıllardan beri 
bütün müslümanlarca uygulanmıştır. 

Sünnet, İslâm inancına ve Tevrat kayıtlarına 
göre, Hz. İbrahim tarafından Allah'a teslimiyetin 
bir sembolü olarak başlatılmış, Hz. Muhammed de 
İslâm öncesi bir gelenek olan sünneti devralmıştı. 
Müslümanlıkta sünnet aynı zamanda bir sağlık 
kuralı şeklinde kabul edilegelmiştir. İslâm huku
kunda ise "Müslümanlıkta bir canlıya acı çektirmek, 
ancak o canlıya yarar sağlarsa ve o yararlar, canlıya 
çektirilen acıdan fazla olursa caizdir", kuralına dayan
dırılır. 

Sünnetin yapılma tarzı temelde bütün İslâm 
ülkelerinde aynıdır. Erkek çocukların tenasül 
organlarının ucundaki deri kılıfın kesilmesi, yani 
glans penis üzerindeki derinin asgari yarısından 
fazlasının kesilmesi olarak tanımlanır. Yarıdan az 
kesilirse sünnetin tekrarlanması gerektiği düşün
cesi yaygındır. 

İslâm ülkelerinde sünnetin hangi yaşlarda 
yapı lacağına d a i r o r t a k b i r görüş y o k t u r . 
Memleketlere ve bölgelere göre 7 günlükten 13 
yaşına kadar değişmektedir. Fakat genellikle sün
netin 7-10 yaşlan arasında yapılmasının tercih 
edildiğini görmekteyiz. 

O S M A N L I SARAYINDA SÜNNET 

Osmanlı şehzadelerinin sünnet düğünleri 
yalnızca sarayı değil toplumu da hareket
lendiren, şenlendiren törenlerdi. Çünkü, 

yapılan şenlik, eğlence ve ziyafetlere sarayın yanı 
sıra halk da katılır, şehzadelerin dışında halktan 
da binlerce çocuk aynı zamanda sünnet et t i r i l i r , 
g iyd i r i l i r , hediyeler ve bahşişlerle sevindi r i l i rd i . 
Bu bakımdan son derece renkli geçen, binbir gece 
masalları gibi bu düğünler, uygulanan gelenek-
görenekleri, esnafın geçit resimleri, merasimleri, 
havaî fişek gösterileri, kukla ve tiyatro oyunları, 
ziyafetleri, yarışmaları, verilen hediyeleri ve daha 
binbir çeşit ilgi çekici gösterileriyle saray gelenekle
rinin yanı sıra, toplum hayatını, kısacası Türk kül
tür hayatını yansıtmaktadır. 

Tören bütün imparatorluğa üç-dört ay evvelin
den fermanlarla duyurulur, gerek Osmanlı Devleti' 
nin ileri gelenleri, gerek diğer devlet temsilcileri 
davet edi l i r le rd i . Şenliklerin hazırlıklarına aylar 
evvelinden başlanır, düğünün muntazam geçmesi, 
gelecek d a v e t l i l e r i n eksiksiz ağır lanması için 
sorumlu bir şahıs tayin edilir ve emrine memurlar 
veril irdi . On beş günden otuz-kırk hatta bazen elli-
ellibeş güne varan, gece-gündüz süren bu uzun 
şenliklere hazineden pek çok para sarfedi l i rd i . 
Ancak buna karşılık davetlilerden gelen, pîşkeş adı 
veri len muhteşem hediyeler de bir hayl i yekûn 
tutardı. 

Saray düğünlerine Sûr-ı Hümâyun adı veri l i rdi . 
Sûr-ı Hümâyun, sünnet düğünlerinin yanı sıra 
saray mensuplarının evlenme düğünlerini de ifade 
eder. Meselâ, I I . Murad, 1439 şenliğinde, şehzade
leri Alâaddin A l i ve Mehmed'in sünnet düğünle-
r iy le beraber kızlarından b i r i n i n düğününü de 
yapmıştı. 

Saray düğünlerinin anlatı ldığı eserlere ise 
Sûrnâme den i r . Bir edebî tür o la rak yalnızca 
Türklerde görülen sûrnâmelerden bu düğünlere 
ait ayrıntılı b i l g i edinmenin yanı sıra çok nefis 
minyatürlerle süslü olan bazılarında da töreni ve 
şenlikleri sırasıyla ve bütün güzellikleriyle izleme 
imkânı elde ediyoruz. Bu bakımdan minyatürlerle 
süslü olan ///. Murad Sûrnâmesi ile Sûrnâme-i Vehbi 
sanat tarihi açısından da çok önemlidir. 

Osmanlı tarihinde bildiğimiz i lk sünnet şenliği 
1366da I . Muradın oğulları Bayezid, Yakub Bey 
ve Savcı Bey için Bursa'da yapılmıştır. 15. yüzyılda 
sünnet şehri genellikle Edirne iken daha sonraki 
bütün şenlikler, 1675'deki hariç, hep İstanbul'da 
olmuştur. Osmanlı Devle t i 'nde bildiğimiz son 
büyük sünnet düğünü ise 1899 'dadı r . I I . 
Abdülhamid bu düğünü oğlu Abdür rah im, 
M a h m u d Şevket E f e n d i n i n oğlu Cemaleddin , 
Süleyman Selim Efendi'nin oğlu Abdülhalim için 
yaptırmıştır. 

O SMANLI SARAYLARINDA SÜN

NET ODALARI Osmanlı sarayla-
rındaki binalar çeşitli ihtiyaçlara göre 
düzenlenmiş t i r . N i t e k i m , sünnet in 

yapıldığı ve şehzadelerin yatırıldığı belirli oda ve 
mekânların bulunduğu görülmektedir. Ancak, 
"sünnet odalarının" diğer zamanlarda âtıl kalmadı-
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ğı ve başka amaçlarla da kullanıldığı, ayrıca sün
netin, sünnet odası dışındaki bazı mekânlarda da 
yapıldığı kaydedilmektedir. 

Ed i rne Sarayı 'nda K u m Kasr ı : Sarayın inşâsına 
i lk olarak, I I . M u r a d tarafından bugün Sarayiçi 
deni len mevkide başlanmış, fakat i l k kısımlar 
ancak Fatih zamanında tamamlanmıştır. Çok geniş 
bir sahada, bazen on binlere varan nüfusu barındı
racak büyüklükteki Edirne Sarayı asırlar boyunca 
yapılan birçok ilâvelerle her devir Osmanlı mima
r is inin temsil edildiği bir yapı topluluğu haline 
gelmişti. 1829 harbin
de Ruslar Edirne 'ye 
g i r d i k l e r i n d e sarayı 
karargâh olarak işgal 
etmişler, yağmalamış
lar ve saraya ait Ta
vuk Ormanını yakıp 
y ıkmış la rd ı . Daha 
sonra saray, 1874'de 
esaslı b i r t amir gör-
müşse de, 1877-78 
Osmanlı-Rus Harbi'n-
de, cephanelik haline 
getirilmiş ve Rus or
dularının Edi rne 'ye 
yaklaşması üzerine a-
teşlenmiş ve üç gün 
boyunca yanarak he
men hemen y o k o l 
muştur. Bugün, tamir 
edilmiş olan Ada le t 
Kasrı dışında bazı ka
lıntı ve harabelerden 
ibarettir. 

Ed i rne Sarayı 'n -
dan i lk bahseden eser 
Bostancıbaşı Âşık A l i 
Ağa'nın IV. Murad'ın 
e m r i y l e yazdığı Sa
ray-ı Cedîd-i Sultanî 
adlı r i sa l e s id i r . Bu 
risalede, Hitan Odası 
ola rak adlandır ı lan 
sünnet odasının, sara
yın en güzel kasırla
rından olan Kum Kas-
n'nın odalarından biri 
olduğu bildiri l iyor. 

İkinci avluda bu
lunan K u m Kasrı i lk 
olarak Fatih devrinde 
yapılmış, daha sonra 
ise çeşitli tarihlerde tamirler gör
müştür. Nitekim, bize intikal eden 
resimleri inceleyen uzmanlar yapı
nın 17. asır Türk mimar i s in in en 
güzel ö rnek le r inden o lduğunu 

Edirne Sarayı Kum Kasrının Kum 
Meydam'na bakan cephesi. 1875 yı
lındaki onarımından sonra. (Süheyl 
Ünver, Edirne Defteri. Süleymaniye 
Kütüphanesi) 

belirtmektedirler. 
K u m Kasrı, yükseltilmiş bir zemin üzerinde 

yazlık ve kışlık olmak üzere i k i divanhane, dört 
oda ve bir geçitle bağlanan müstakil bir hamam
dan oluşmaktaydı. On cephesindeki cem cumbası, 
ortasındaki havuzu, duvar çeşmesi, divanhanesi
nin muhteşem süslemeli kubbesi ve olağanüstü 
güzellikteki ocaklarıyla çok güzel bir yapıydı. 

Padişahın başkanlığında devlet ve ordu erkânı 
ile toplantıların yapıldığı yer olan K u m Kasrı'nda 
ayrıca şehzadelerin de ders görüp eğitildikleri, 
hatta binanın bazı dönemlerde "şehzâdegân mekte

bi" gibi de kullanıldı
ğı kaydedilmektedir. 

K u m Kasrı'nın o-
dalarından b i r i olan 
sünnet odas ına a i t 
pek b i l g i b u l u n m a 
maktadır. Ancak, bu 
odanın içindeki ısın
ma ter t ibat ının çok 
güzel ve or i j ina l o l 
duğu bilinmekte. N i 
tekim, keşif defterle
r i n d e Sünnet Oda-
s ı 'ndan Ocaklı Oda 
diye söz edi lmekte
d i r . Bu odada b u l u 
nan kümbet altıgen 
b i r ka ide üzer inde , 
yarım kon i şeklinde 
ve i k i buçuk met re 
yüksekliğinde o lup , 
altıgen firuze rengin
de çini l evha la r i le 
ortalarındaki yarım 
küre şeklinde b i l lu r 
dan yapılmış parça
larla kaplanmıştı. Bi
tişiğinde bulunan, ta
mamen çinilerle kaplı 
büyük kubbe l i oda
da, bu kümbetin tam 
arkasına yapılmış o-
lan ocakta ateş yan
dıkça hem bi l lûr lu 
kümbed ısınıp kıza
rak Sünnet Odası'nı ı-
sıtmakta, hem de bi l 
lur kürelerden ateşin 
yanmasıyla, her hal
de, pek hoş b i r ışık 
gösterisi olmaktaydı. 
Fotoğraf la r ında da 

görüldüğü g ib i bu kümbet ger
çekten de son derece zariftir. A y 
rıca mevcut resimlerden Sünnet 
Odasının tamamen çinilerle kaplı 
olduğunu da görmekteyiz. 
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Bugün ise, bu muhteşem yapıdan e l imizde 
kalanlar sadece harabe şeklindeki hamamı ve bir
kaç fotoğraf... 

Topkapı Sarayı Sünnet Odası: Dördüncü avlu 
denilen kısımda, setler üzerinde köşkler ve bahçe
ler yer alır. En yüksek set beyaz mermer ile döşen
miş o lup burada pek zarif, fıskiyeli b i r havuz 
b u l u n u y o r . Sünne t Odas ı , Bağdat ve Revan 
Köşk'leri ile beraber bu havuzun etrafını süslemek
te. Köşklerin ortasındaki fıskiyeli havuzun üzerine 
eğilmiş gibi duran balkon ve karşısında ince işle
meli bakır örtülü iftariye Kameriyesi çevreyi daha 
da güzelleştiriyor. 

Sünnet Odası, tek bir oda ile arkasındaki küçük 
kısımdan ibaret. S. Hakkı Eldem, yaptığı inceleme
lere göre bu odanın i lk yapılışını 16. yüzyılın baş
larına indirir . 16. yüzyıl sonu 17. yüzyıl başlarında 
Haliç yönüne bakan bir cumbanın eklendiğini, 
Sultan İbrahim devrinde ise bugünkü şeklini aldı
ğını b i l d i r m e k t e d i r . N i t e k i m Şeyhü l i s l âm 
Zekeriyazâde Yahya Efendinin, bu odada bulunan 
çeşmelerin üzerindeki 32 beyitlik kitabesine göre 
Sünnet Odası Sultan İbrahim (1640-1648) devrinde 
yapılmış. Manzumenin son beyitinde tarih 1641 
olarak verilmiş: 

Hâtır-ı Yahya'ya ilham oldu tarih ü dua 
Eyle bu kasrı mübarek ey İlâhi ey Kerîm 
1051 (1641) 

Sûrnâme-i Vehbî'de ise I I I . Ahmed'in dört oğlu 
Şehzade Süleyman, Mehmed, Mustafa ve Baye-
z i d ' i n sünnetlerinden sonra, Sünnet Odası i le 
Bağdat Köşkü arasındaki İftariye Kamer iyes i 
önünde duran padişahın bahşiş dağıtmasını göste
ren minyatürler, sünnet töreninin yer aldığı dör
düncü avlunun ve havuzun etrafındaki köşklerin, 
18. yüzyıldaki mimarisini gösteriyor. Bu minyatür
lerden b i r i n d e , şehzadeler in sünnetten sonra 
Bağdat Köşkünün revakları altında yatırıldığı res
medilmiş. 

Şehzade sünnetleri dışında odanın başka amaç
larla da kullanıldığı bildiri lmektedir. Meselâ, sul
tanların bazı günlük işlerini burada yaptıkları, 
namazların sünnetini bu köşkte kıldıkları, bazen bir 
padişahın vefatıyla yerine geçecek olan padişahın 
tahta çıkmasına karar vermek üzere saray erkânının 
burada toplandığı kaynaklarda zikredilmektedir. 

Şehzade sünnetleri bu oda dışında Has Oda, 
Revan Köşkü, İbrahim Paşa Sarayı gibi farklı me
kânlarda da yapılmaktaydı. Buna göre Sünnet 
Odası'nın her zaman değilse de sünnetin yapıldığı 

Topkapı Sarayı Sünnet Odası. Solunda 

Revan Köşkü, sağında İftariye Köşkü 

ve Sola i Hümâyun Taşlığı. 
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Topkapı Sarayı Üçüncü Avlusu'nda III. 
Ahmed'in şehzadeleri sünnet töreni 
için mermer taşlığa götürülüyor. Sur-
name-i Vehbi'den Levni'nin minyatü
rü. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüp
hanesi A 3593. 
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Eğlenceler sonrası saraya dönen Sul
tan III. Ahmet Topkapı Sarayı mermer 
terasta havuzun üstündeki köşkte di
vana oturmuş. Sadrazam eteğini öpe
rek şehzadelerin sünneti için izin isti
yor. Arka planda sünnet olacak şehza
deler. Sıırname-ı Vehbi'den Levni'nin 
minyatürü. Topkapı Sarayı Müzesi 
Kütüphanesi A 3593. 
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bir yer olmasının yanı sıra sünnet olmuş şehzade
lerin yatırıldığı mekân olarak da kullanılıp kulla
nılmadığı ve haremin hangi dairesinde şehzadele
r in yatırıldıkları gibi konular araştırma konusu
dur. Arşiv vesikalarının incelenmesiyle bu sorula
rın açıklığa kavuşacağı inancındayız. 

Sünnet Odası 'nın en d i k k a t çekici süsleme 
unsurları çinileridir. Giriş kapısının i k i yanında 
bulunan bitki ve hayvan desenli mavi-beyaz çini
lerden gözünüzü uzun süre ayıramazsınız. Herbiri 
1.25 m. uzunluğundaki dört dikdörtgen panonun 
çok üstün bir teknikle ve çok hünerli eller tarafın

dan yapıldığı belli . Bu çiniler kadar mükemmeli
nin dünyanın hiçbir yerinde, hiç bir zaman yapıl
madığı bildirilmekte... Buraya sonradan yerleştiril
diği tahmin edilen panoların tarihlendirilmeleri ise 
15201i yıllara dayanıyor. 

İçeri girildiğinde oda duvarlarının da tamamen 
çini ile kaplı olduğu görülür. Çoğu 17. yüzyıla ait 
olan, ancak aralarında 16. ve hatta 15. yüzyıl çini
le r in in de bulunduğu odada sanki bahar açmış 
gibidir. 

Sünnet Odası'nda dikkati çeken bir diğer unsur 
da nefis bir şekilde tezyin edilmiş tombak ocak. 

Topkapı Sarayı Bağdat Köşkü revakı 

arasında sünnet olduktan sonra yatan 

şehzadeler ve İftariye Köşkü'nde otur

duğu yerden altın atan Sultan III. Ah

met! ve altınları kapışan hasodalılar. 

Surname-i Vehbi'den Levni'nin min

yatürü. 
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Sünnet edilen çocukların sağlığı bakımından sıcak 
bir odanın ayrı b i r önem taşıdığı düşünülmüş 
olmalı k i Kum Kasrı Sünnet Odası'nda da olduğu 
gibi küçük bir odaya muazzam bir ocak yapılmış. 

Pencere içlerinde karşılıklı olarak iki tarafta yer 
alan çeşmeler ise Türk mimarisinde çok sevilen bir 
unsur olarak Sünnet Odası 'nı da süslemekte . 
Çeşmelerle 17. yüzyıla ait birbirinden güzel çeşitli 
çiçek desenleri nakşedilmiş. Bu çeşmeli pencere 
düzenlemesi bundan sonra yapılanlara örnek 
olmuş, ancak buradaki ahenge erişilememiştir. 
Suyun bir kattan ötekine akıtıldığı çeşmelerden 
gelen su sesinin şehzadelerin ağlama seslerini ört
mesini sağladığı söylenmekte... Ancak su sesinin 
sakinleştirici etkisinden de yararlanılmış olmalı... 
Bu sebeble oda içi çeşmelerin süsleme unsuru 
olmasının yanı sıra yararlı işlevleri olduğu da 
kabul edilmelidir. 

Sünnet Odası, zarif renkli vitrayları, renk renk, 
çeşit çeşit çinileri, süslü çeşmeleri, su sesi ve ocağı 
ile görülmeye değer. Bu odanın en kısa sürede 
ziyarete açılacağını ümit etmekteyiz. 

EHZADE SÜNNET DÜĞÜNLERİ 
Osmanlı sarayının düğün şenliklerine halk 
yalnızca seyretmek için gelmiyordu. Mese-
lâ esnaf, meslekleriyle i l g i l i çalışmalarını, 

^ yeteneklerini sergilerken şenliğin havasına 
uygun oyunlar da sergiliyor, yeniçeriler ve sipahi
ler, tersane çavuşları, levendler hünerlerini sergili
yorlardı. Ayrıca şenliklere gelen yüzlerce oyuncu, 
hüner sahibi kişiler, fişek ustaları, yazarlar, ress-
samlar, âlim ve şairler ve bunların yanı sıra seyre 
gelmiş olanlar arasında bir hüneri olanlar da gös
terilere katılıyordu. Böylece Osmanlı sarayı sünnet 
şenlikleri, törenler, töreler, av ve spor gösterileri, 
kandiller, fişekler, seyirlik ve dramatik oyunlar, 
şarkılar ve daha birçok yönleriyle Osmanlı toplum 
hayatının bir aynasıydı. 

Z i y a f e t l e r : Şenliklerde devlet adamlarından 
halka kadar toplumun her kesimine ziyafet verilir
d i . Sabah başlayıp gece yarısına kadar süren şen
liklerde sabahları daha çok tören yapılır, halkın 
saygı ve bağlılık göstermek üzere padişaha sundu
ğu pîşkeşler yani çok güzel hediyeler ver i l i r ve 
padişah tarafından her gün ayrı bir topluluğa ziya
fet çekilirdi. Onbeş gün süren 1675 şenliğinden bir 
i k i örnek verelim: Meselâ bir inci gün sadrazam, 
vezirler, yüksek rütbeli kadılar, kapıcıbaşılar ve 
şeyhülislâma; üçüncü gün imam, hatip ve şeyhle
re; beşinci gün yeniçeri ocağına; onbeşinci gün 
halka ziyafet verilmişti . Z iya fe t in arkasından 
kahve, şerbet ve buhur dağıtılır, sonra herkes din
lenmeye çekilirdi. İkindi namazından sonra ise 
gösteriler başlardı. 

IV. Mehmed'in ik i şehzadesini sünnet ettirdiği 
1675 şenl iğinde z iyafe t ler için İstanbul 'dan 
Merzifonlu Hüseyin Ağa getirilerek aşçıbaşı yapıl

mış ve yanına 150 saray ve 300 taşra aşçısı verilmiş
ti . Şenlik başlamadan 37.000 tavuk, 5000 kaz, 6000 ördek 
getirilmiş, 4000 ağaç sini, 2000 küçük sahan, 200 büyük 
sahan, 30 büyük kazan, 1500 kavanoz, 16(X) cam tabak, 
3000 çini tabak vs. toparlanmıştı. Bu sayılar verilen ziyafe
tin büyüklüğünü göstermeye yeter. 

Hed iye l e r : Usûle göre ziyafete katılanlar, yemek
ten sonra padişaha ve şehzadelere hediyeler ini 
sunarlardı. Meselâ, 1720 şenliğinde, bir inci gün 
vezirlere ve devlet erkânına ziyafet verilmişti. 
Ziyafetten sonra başta Sadrazam Damat İbrahim 
Paşa olmak üzere devlet adamları, I I I . Ahmed ve 
şehzade le r ine düğün h e d i y e l e r i n i sundu la r . 
İbrahim Paşa'nın padişaha sunduğu hediyeler için
de meselâ, bir mücevherli b i l lu r sürahi, sıvama 
elmas kaplı bir kuşak, yeşil çuha kaplı bir t i l k i 
kürk vs. vardı. Büyük şehzadeye verdiği hediyeler 
arasında ise kıymetli taşlarla kaplı bir cilt içinde 
Hafız Mehmed hattıyla bir Kurarı, minyatürlerle 
süslü bir Yusuf ile Züleyha, vs. bulunuyordu. 

Ayrıca yine aynı şenlikte bütün İstanbul esnaf 
loncaları b i re r sünnet hediyesi get irmişlerdi . 
Meselâ, mumcular, en nefis güzel kokulu mumlar 
bulunan 3 okka ağırlığında bir gümüş şamdan ve 
bir gümüş fit i l makası hediye etmişlerdi. 

Geç i t tö ren ler i : Şenliklerin önemli özelliklerin
den bir i de geçit törenlerinin yapılmasıydı. Bolluk, 
güç ve çoğalmayı simgeleyen ualııl geçit törenleri
n i n başında ge l i yo rdu . Nahıllar düğünler için 
hazırlanırdı ve düğün yapanın mali gücünü ve 
toplumdaki yerini gösteren bir simge id i . Bun Kır 
ağaç biçimindeydi. Üzerleri süslü olup, balmu-
mundan meyvele r i , hayvan şekilleri, çiçekleri 
vardı. Padişah nahılları değerli taşlar, gümüş yap
raklar, altın kaplama süsler ve yaldızlarla donanır
dı. Geçit törenlerinde bunlar alayın önünde taşınır, 
sadrazam, vezirler, devlet ileri gelenleri nahılların 
ardında yürürlerdi. Bu nahılların 25 m. yükseklik
te ve 6 m. çapında olacak kadar büyük yapıldıkları 
da oluyordu. 

Nahılların ardından ise, en küçük ayrıntısına 
kadar işlenmiş olan yapma bahçeler, köşkler ve 
havuzlar halkın önünden geçirilirdi. 3 veya 4 m 2 

büyüklüğünde olanları vardı. 1675 şenliğinde 
Mimar Ağa'nın padişaha armağan olarak yaptığı 
büyük köşk 8 tekerlek üzerinde yürütülmüştü. Bu 
asma bahçenin içinde asma çardağı, altında fıski
yeli havuzu, öten bülbüllerin kondurulduğu kır
mızı gülleri ve biraz ötede de küçük bir köşk için
de saz çalan altı-yedi sazende vardı. 

Bu şenliklerde önem verilen konulardan birisi 
de şekerlemelerin hazırlanmasıydı. Sünnet alayla
rında geçirilen şekerlemeler genellikle çeşitli hay
van ve meyve şeklinde yapılmakta, daha sonra da 
hepsi şenlik alanında, gelenek olduğu üzere halka 
dağıtılmaktaydı. 

Bunlardan sonra meslek sınıflarının geçişleri 
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Sûrnâmelerdeki geçit törenlerinden 
biri: 1720 şenliğinde geçen esnaf. 
Surname-i Vehbi'den Levni'nin min
yatürü. 
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başlardı. Her gün ikindiden sonra esnaf grupları 
kendilerini tanımlayan bayraklarla kendi işleriyle 
i lg i l i bir sahneyi canlandırarak belli bir sıraya göre 
padişah çadırının önünden geçerler, pîşkeşlerini 
sunarlar, sonra da kendilerine ayrılan yerde padi
şah tarafından verilen yemeğe katılırlardı. Meselâ 
1592 şenliğinde çörekçiler bir araba üzerine yerleş
tirdikleri yanar fırında çörek pişirerek geçmişler ve 
pişirdikleri çörekleri 6 büyük tabak içinde padişa
ha sunmuşlardı. 

Eğlenceler : Musikî, eğlencelerin ayrılmaz bir par
çasıydı. Mehter musikîsinin Osmanlı Türklerinin 
siyasî hayatında olduğu kadar toplum hayatı açı
sından da önemli bir yeri vardı. Meselâ, 1675 şenli
ğinde mehter takımı sünnet alayının yanı sıra 
Divan-ı Hümâyun Kapısı önünde yer almıştı. Hem 
sünnet olacak halk çocuklarını, önce padişahın ve 
sadrazamın önüne, sonra da sünnet çadırına götü
rüyor, hem de oyunları başlatıyordu. Yani mehter 

Sultan III. Murad'ın şehzadesi Meh-
med'in sünnet şenliklerini anlatan 
Sûrnâme-i Hümâyun'dan Nakkaş Os
man'ın minyatürü. Çeşitli hüner göste
renler, hayvan oynatanlar, müzesyen-
ler. Sultan ve Şehzade Mehmed İbra
him Paşa Sarayı'ndan eğlenceleri izli
yorlar. Misafirler resmin sağ tarafında 
görülen localarda yerlerini almış. En 
alt locaların birinde üç yabancı misafir 
görülmekte. Topkapı Sarayı Müzesi 
Kütüphanesi. H 1344. 
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1720 Şenliğinde Aynalıkavak Sarayı 
önünde oturmuş Haliç'te düzenlenen 
eğlenceleri izleyen III. Ahmed, ip can-
bazı ve müzisyenler. Surname-i Veh
bi'den Levnı'nın minyatürü. 
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takımının görevi, şenlikteki törenlerin başlatılması 
ve yürütülmesiydi. 

Mehter takımının yanı sıra bu şenlikte oyuncu 
kollarının çalgıcıları da gösterilerde yer alırdı. 
Meselâ, oyun oynanır, hokkabazlık yapılır ve çeşit
l i hünerler gösterilirken çalgıcılar da eşlik ederdi. 
Yine 1675 şenliğinde çeşitli yerlerden hanende ve 
sazende getirildiği ve bunların çeşitli vesilelerle 
musikî icra ettikleri kaydedilmektedir. 

Şenliklerde çok çeşitli başka hünerler de sergi
lenmekteydi. Bunlar arasında ip üstünde yürüyen; 
direk ya da d ik i l i taşlara tırmanan, ayaklarına tak
tıkları uzun değnekler üzerinde yürüyüp dans 
eden canbazlar, insan dayanıklılığını aşan zor hü
ner le r se rg i l eyen 
ze rbaz la r vardı . 
Zorbazlar arasında 
ise göğsüyle vurup 
büyük b i r kayayı 
tuzla buz edenleri, 
kulaklarına, gövde
lerine bıçak sokan
ları, çeşitli akroba
t i k hareket ler ya
panları, hayvan oy
natanları sayabil i
riz. Bunlar sergile
dikleri hünere göre 
gürbâz, şemşîrbâz, 
yılanbâz gibi is im
ler alırlardı. 

Seyirlik oyunla
rın b i r diğer türü 
de heyecan v e r i c i 
spor oyunlar ı ve 
yarışmalardı . Ok
çuluk, binicilik, ya
ya yarışları, güreş, 
cirit, matrak oyunu 
bu tarz oyun ve ya
rışmalardı. 

Bu şen l ik le rde 
fişekli sahneler, 
dekorlar ve çeşitli 
tasvirler kullanıla
rak yapılan donan
ma ve gece eğlence
l e r i de önemli b i r 
yer tutardı. Meselâ 
1685 şenliğinde f i 
şekler le yapılan 
gösterilerde her ge
ce en aşağı 200 de- ^ m m m m u 

ğişik nitelikte fişek 
atılmıştı. Bunlara, Mühr-ü Süley
man, k a n d i l l i , f ıskiye, d ivâne, 
püskürme, fırfır, şadırvan, sâye-
bân... g ib i adlar verilmişti. Yine 
bu şenlikte fişeklerle donatılmış 

1720 Şenliğinde Aynalıkavak Sarayı 
önünde oturmuş Haliç'te düzenlenen 
gece eğlencelerini izleyen III. Ahmed 
ve sünnet olacak şehzadele. Suma-
me-i Vehbi'den Levni'nin minyatürü. 

kule ve kule tasvirleri de geniş çapta yer almıştı. 
En beğenilen donanma gösterisi ise ejderha id i . 

1685 şenliğinde çeşit çeşit korkunç görünüşlü 
fişekli tasvirlerin geçirildiği, bunların kafaların
dan, göz, burun ve kulaklarından fişekler fırladığı, 
fişekler bitince de ağızlarından alevler salıverdik
leri anlatılmaktadır. Dev kuklalar da donanma 
şenliklerinin önemli gösterileri arasındaydılar. 

Donanma eğlencelerinde fişekli sahnelerin 
yanısıra kandillerle yapılan gösteriler de çok ilgi 
çekiciydi. Kandillerle yapılan çok çeşitli tasvirlere 
hemen her şenlikte rastlamak mümkündü. Meselâ, 
1582 şenliğinde küçük kandillerle arslan şekilleri, 
ağaçlar, çektiriler vs. yapılmıştı. 1685 şenliğinde 

ise şenlik alanı yüz
lerce kandille dona
tılmıştı. 

Düğünlerde d i 
nî âyinlere de yer 
v e r i l i r d i . Bunların 
en ünlüsü ise Mev-
levîlerin yaptıkları 
"sema" id i . 

Ayrıca kı l ıç l ı , 
hançerl i savaş o-
yunları oynanırdı. 
Meselâ, 1574 şenli
ğinde kağıttan kü
lah ve zırh giymiş, 
e l l e r i nde yalancı 
mızraklar ve k a l 
kanlar bulunan bir 
topluluğun sokakta 
oynadıkları danstan 
söz edilmektedir. 

I [ayvan kılığına 
gir ip taklit dansları 
yapanların yanı sıra 
hüner ge rek t i r en 
akrobatik hareketler 
se rg i l eyen le r de 
vardı. 1675 şenliğin
de Mısır'dan gelen 
bir oyuncu toplulu
ğu üç tane bardağı 
birbiri üzerine başı
na k o y u p dans et
miş, sonra bu bar
dakların ikisini kal
dırıp üzerinde bir-

küçük bir nahılı ba
şına yer leş t i re rek 
danslarını sürdür

müşlerdi. 
Bir diğer eğlendirici sınıf ise 

soytarılardır. "Curcunabaz" adı 
verilen gürültücü danslar yapan 
soytar ı la r k i m i m a s k e l i , k i m i 
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1720 Şenliğinde Mehter. Surname i 

Vehbi'den Levni'nin minyatürü. 

151 
M I L L I S A R A Y L A R 



başında keçe külahı, 
k imi takkeli kafaları 
traşlı o la rak o y u n 
alanına büyük b i r 
gürültüyle girerler
di . Bağırıp çağırarak 
sesler ç ıkar t ı r la r , 
e l ler indeki tencere, 
tava, cezveleri v u 
ru r l a r , k i m i çıngı
raklarla k imi de çal-
paralarla dans eder
di . Yine bu gruptan 
o lan " t u l u m c u l a r " 
eğlendirmenin yanı 
sıra düzeni k o r u 
mak için de orada 
b u l u n u y o r l a r d ı ; 
halkı yağlı tulumla-
rıyla yerlerinde tu 
tarken onları kırma
dan, keyi f ler in i ka
çırmadan soytarılık 
yaparak, güünç söz
ler söyleyerek bu işi 
gerçekleştirirlerdi. 

Şenliklerde sah
ne gösterilerine de 
yer v e r i l i r ve dra
matik oyunlar sergi
lenirdi. Meselâ, 1675 
şen l iğ inde , İstan
b u l ' d a n g e t i r i l e n 
Ahmed, Cavâhir ve 
Edirne'de bu lunan 
Yahudi kolları "ko
nulu" oyunlar oyna
mışlardı. Sahne gösterileri arasın
da orta oyunu da önemli bir yer 
tutardı. Ayrıca, daha çok kara 
savaşını gösteren ve çoğu zaman 
bir kalenin zaptı konusunun iş
lendiği heyecanlı savaş sahneleri 
de oynanırdı. 

O SMANLI SARAYINDA 
SÜNNET H a l k t a n 
ç o c u k l a r ı n s ü n n e t 
e d i l m e s i : Şenliklerde şehzadelerin yanı 

s ı ra , h a l k t a n çocukla r da sünnet e d i l i r d i . 
Sultanlara mahsus bu sünnet düğünlerinde ister 
fakir ister zengin olsun, arzu edenlerin çocuklarını 
sünnet ettirmeleri gelenek id i . Bu çocuklara sünnet 
edilmeleri için şenlik meydanında yerler ayrılırdı. 
Hergün bir yandan eğlenceler sürerken diğer yan
dan halktan çocukların bir kısmı da sünnet edilir 
ve bunlara padişah tarafından çeşitli hediyeler 
veri l irdi . 

Bazı sünnet düğünlerinden vereceğimiz örnek-

III. Murad'ın şehzadesi Mehmed'in sün

net şenliğinde yetim çocukların At Mey-

danı'nda sünnet edilmelerini ve birer 

takım elbise ile donatılmalarını göste

ren bir minyatür. Sultan ve şehzade İb

rahim Paşa Sarayı'ndan olayı seyredi

yor. Şehinşehnâme, Topkapı Sarayı 

Müzesi Kütüphanesi B 200. 

l e r le b u d u r u m u 
daha iy i canlandıra
b i l i r i z : Mese lâ , 
1675'de yapı lan 
şenlikte Edirne, İs
tanbul ve civar vila
yetlerden get i r i len 
3000 çocuk sünnet 
o l m a k için yazı l 
mıştı. Bu çocukların 
sünnetlerinin yapıl
ması için de İstan
bul , Edirne ve Bur-
sa'dan 300 kadar 
cerrah ge lmiş t i . 
Meydanın b i r ya
nında k u r u l a n üç 
direkli çadırda gün
de ortalama 250-300 
çocuk sünnet ed i l 
mişt i . Sünne t ten 
önce çocuklara bir 
kat elbise veril iyor, 
sonra topluca meh
ter eşliğinde vezir
l e r in önünden ge
çiyor lar , sadraza
mın duasından son
ra cerrahlar tarafın
dan sünnet e d i l i 
yorlardı. Bu çocuk
larla birlikte Müslü
manlığı kabul etmiş 
200 kişi de sünnet 
edilmişti. 

1720 şenliğinde 
de durum böyleydi. 

Yaklaşık 10.000 çocuğun sünnet 
edildiği bu şenlikte hergün ortala
ma 200-300 çocuk cerrahlar tara
fından sünnet ed i l iyordu . Onbeş 
gün süren bu şenlikte son gün 
öğleden sonra çadırların sökülerek 
düğünün sona ermesine rağmen 
sünnet edilecek 500 çocuk daha 
kalmıştı. Bunlar Topkapı Sarayına 
getirilerek saray avlusuna kurulan 
çadırlarda mehter takımı ve çengi

ler tarafından eğlendirilerek sünnet edildiler. 

Şehzade le r in sünnet i : Halktan çocukların sün
neti şenlikler boyunca hergün yapılırken, şehzade
lerin sünneti şenliğin son günlerinde sarayın cer-
rahbaşısı tarafından yapılırdı. Sünnet esnasında 
şehzadeyi sadrazamın tutması gelenek i d i . 
Sünnette kesilen deri parçası altın bir tepsi içinde 
şehzadenin annesine getirilir, gösterilir ve karşılı
ğında kıymetli hediyeler alınırdı. Sünnet olan şeh
zadeye şenlikten sonra sarayda ayrı bir daire veri-
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l ir , şehzadenin şahsına ve maiyyetine hergün has 
mutfaktan yemek tahsis edilir ve bu dairede kaldı
ğı müddetçe annesi ve kızkardeşinden başka bir 
kadının buraya girmesine izin verilmezdi. 

1582 şenliğinde şehzadenin sünneti ib rah im 
Paşa Sarayı'nda, vezir Cerrah Mehmed Paşa tara
fından yapılmıştı. Kesilen deri parçası altın tepsi 
içinde annesine, ustura da başka bir tepsi içinde 
babasına gönderilmişti. Sultan I I I . Murad, paşaya 
10.000 altın, ayrıca bir ibrikle, leğen, 30 top kumaş 
ve kıymetli hil'atlar hediye etmişti. Annesi de cer
raha 3000 altın ile sünnetlerde verilmesi âdet olan 
içi çok kıymetli eşya ile do lu bir bohça hediye 
etmişti. Ayrıca sünnetin başarıyla yapılmış olması 
sebebiyle, fukaraya tepsi ler içinde avuç avuç 
gümüş para saçılmıştı. 

1675 şenl iğinde ise şenliğin o n i k i n c i günü 
Selimiye Camiinde okunan mevlûtten sonra şeh
zadeler Has Oda'da vezirin kucağında sünnet edil
miş, kesilen parça altın tepsi içinde padişaha gös
terilmişti. Bunun üzerine IV. Mehmed cerraha kıy
metli hediyeler vermişti. 

1720 şenliğinde de büyük şehzade Süleyman, 
Sadrazam Damat İbrahim Paşan ın kucağında 
Cerrahbaşı Süleyman Efendi tarafından sarayın 
Sünnet Odasında sünnet edilmişti. Diğer üç şeh
zade Revan Köşkünde sünnet edilerek Şehzade 
Süleyman'ın yanına getirilmişlerdi. 

E d i rne ve Topkapı saraylar ında benzer 
şekilde yapılan şehzade sünnet düğünleri
nin çok çeşitli yönleriyle kültür tarihimizi 
yansıttığı görülmektedir. Ancak ne yazık 
k i Or taçağda sadece saraylara mahsus 

olan Avrupa şenlikleri bugün halka inerek karna
vallar şeklinde, bütün canlılığıyla süregelmektey
ken olanca ihtişamına ve halkın bizzat içinde yer 
almış olmasına rağmen Osmanlı şenlikleri hiçbir iz 
bırakmadan tarihe karışmıştır. Elimizde kalanlar 
ise canbazların, kuklacıların, soytarıların vs. renk 
renk minyatürleri, çeşit çeşit fişek isimleri ve eski 
kitaplarda gizli kalan, kültürümüze ait daha nice 
zenginliklerden ibaret... 

Zarif ve sade görünüşlü köşklerden, kasırlar
dan meydana gelen Edirne ve Topkapı sarayları
nın A v r u p a sarayları g i b i sadece hanedan evi 
olmayıp Sünnet Odası, Arz Odası, Divan'ı, mek
tepleri, hastaneleri, hamamları vs. ile çok amaçlı, 
çeşitli binalardan meydana gelmesi de Türk saray 
mimarisinin vurgulanması gereken özelliklerinden 
biridir . Kendine has yüksek bir medeniyetin gös
tergesi olan bu düzen ve yapılanmanın çok küçük 
b i r kısmıyla b i l inmes ine karşıl ık son yıllarda 
medeniyet tar ih imizin eğitim-öğretim, sağlık, su 
sistemleri, zenaat, bahçe düzeni gibi yönlerinin de 
ön plana çıkarılarak incelenmesi ve tanıtılması 
sevindirici olmaktadır. 
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T A R I H Î Y A P I L A R D A Y A N G I N G Ü V E N L I K Ö N L E M L E R I 

Abdurrahman Kılıç-Ayşe Köken * 

G İRİŞ Geçmişin geleceğe köprüleri 
olarak tanımlanan "tarihî yapılar" bir ül
kenin en değerli hazineleridir. Ülkemiz 
köklü tarihinden kaynaklanan çok sayı
da anıt yapı sayılabilecek tarihî yapıya 

sahiptir. Gurur kaynaklarımız arasında yer alan bu 
yapılarda bulunan sanat eserleri, eşine hiçbir yer
de rastlanmayacak özellikleri üzerlerinde taşımak
tadır. Kuşkusuz bunların korunması ve gelecek 
nesillere aktarılması ilgililer için mi l l i bir görevdir. 

Tarihî yapılar dünya genelinde incelendiğinde, 
Avrupa ülkelerinde daha çok taş, uzak doğu ülke
lerinde hemen hemen tamamen ahşap, Ortadoğu 
ülkelerinde de daha çok toprak veya taş yapılara 
rastlanıldığı görülmektedir. Ülkemizde ise tarihî 
yapıların çoğunlukla ahşap, taş ve ahşapla taşın 
bir arada kullanılarak yapılmış olması i lg i çeki
cidir. Örneğin, çok sayıda yalı ve köşk tamamen 
ahşap, camiler, kışlalar ve medreseler taş, saraylar 
ve bir çok tarihî yapı taşıyıcı kısımları yığma veya 
taş iç kısmı bağdadi olarak inşa edilmiştir. 

Bu tarzda inşa edi-
Bugun yerinde İnönü Stadyumu l e n ' zamanla mukave

metler i zayıflayan ve 
bulunan Saray. IstabM Âmiresi haşereler tarafından 

zarara uğratılan yapı-
yang.nı. 22 Ekim 1881 yayın- l a r yangına en çok du

yarlı binalar arasında 
bulunmaktadır. Yan
gın anında bu tür b i -

Yıllar sonra restore edilip bu- n a l a r ı n ^ Y 1 0 s i s t e n v 

leri de zarar görmüşse 
yapıyı kurtarmak çoğu 
zaman mümkün değil
dir . Diğer taraftan, i t 
faiye ne kadar güçlü 
olursa o l sun , yangın 

çıkan ahşap bir binada önceden gerekli yangın gü
venlik önlemleri alınmamış ise, o binanın kurtarıl
ması yine mümkün olamamaktadır. Bu açıdan ba
kıldığında tarihî yapıları, sadece bina içindeki ön
lemlerin koruyabileceği hiçbir zaman unutulma
malıdır. 

Tarihî yapılarda ahşabın korunması için kulla
nılan yağlıboyalar veya yağlıboya süslemeler yan
gının çok kısa sürede bütün yapıya geçmesine ne
den olmaktadır. Bu bakımdan ahşap yapılarda 
yangının çok çabuk haber alınması ve otomatik 
söndürme sistemlerinin bulunması önemlidir. Ço-

lanmış olan bir gravür (üstte). 

gün otel olarak kullanılan Çıra-

ğan Sarayı yangını (altta). 

ğu ahşap binada bir kesim tutuşmuşsa, olay itfaiye 
tarafından hemen haber alınsa dahi müdahale im
kânı olmayabilir; çok kısa bir sürede alevler bütün 
hacmi kaplar ve içeri girilmesi hemen hemen i m 
kansızlaşır. Bu hususlar gözönüne alındığında, 
otomatik söndürme sistemlerine olan ihtiyacın or
tada olmasına rağmen, otomatik söndürme sistemi 
tesisatları yapıya zarar vereceği gibi ve ek yük de 
getireceğinden çoğu zaman uygulanamamaktadır. 
Bunun yerine yangının çıkma olasılığını azaltacak 
önlemlere ve yangının genişlemesini engelleyici 
sistemlere yer verilmesi tercih edilmektedir. 

Bu çalışmada, tarihî yapılarda alınabilecek yan
gın önlemleri özetlenmiştir. Belirtilen önlemlerin 
hepsinin bir yapıya uygulanması hemen hemen 
mümkün değildir. Bu önlemler arasından yapıya 
uygun olan ve yapının tarihî özelliğine zarar ver
meyen sistemler seçilerek yangın r iski ve tarihî 
özellik bir arada değerlendirilmelidir. Alınacak her 
önlemde, yangın korunum mühendisi ve sanat ta
rihi uzmanı ortak karar vermeli, elektrik ve tesisat 
mühendislerinin görüşü alınmalıdır. 

Ö
NEMLİ TARİHÎ YAPI YANGINLARI 
İstanbul'da ahşap yapı I I . Sultan Bayezid 
zamanında şehri hemen hemen baştan ba
şa yıkan ve tarihimizde "Küçük Kıyamet" 
olarak adlandırılan 14 Eylül 1509'daki 

depremden sonra rağbet görmeye başlamış ve İs
tanbul kısa bir sürede muazzam bir ahşap kenti ol
muştur. Ahşabın artması ile yangın sayısı da art
mış ve öylesine güzelim saraylar, köşkler, yalılar 
ve evler yanmıştır k i "İstanbul hiçbir şeyden çekmedi 
yangından çektiği kadar" denmesine yo l açmıştır. 
Sultan I I I . Murad'ın fermanı ile yangın güvenlik 
önlemleri olarak su fıçıları ve çatıya yetişecek mer
diven zorunluluğu getirilmiş, Damat İbrahim Paşa 
zamanında da i lk yangın söndürme ekibi olarak 
bildiğimiz Yeniçeri Tulumbacı Ocağı kurulmuştur. 
Yeniçerilerin kaldırılmasından sonra mahalle tu
lumbacılığı ortaya çıkmış ve 1872 yılında askerî i t
faiye teşkilatı, 1923 yılında da günümüzdeki Cum
huriyet itfaiyesi teşkil edilmiştir. 

Osmanlı devrinde saraylar için, Mahalle Tu
lumbacılarının yanı sıra "özel ekip" olarak nitelen
direbileceğimiz bir itfaiye ekibi de kurulmuştur. 
Bostancı Tulumbacılar Ocağı olarak adlandırılan bu 
bir l ik ler in başına Bostancı Tulumbacıbaşısı unvanı 
ile zabitler ve hepsinin başına da Bostancı Tulumba-
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abası Ağası tayin edilmiştir. Bostancıbaşı Ağasının 
emrine verilen Bostancı Tulumbacıları için sahil 
parçasının ortasında bir koğuş yapılmış ve bu böl
gede bulunan yalı, saray, köşk ve sahil şeridinin 
güvenliğini sağlama ve yangınlarını söndürme gö
revi Bostancı Tulumbacılan'na verilmiştir. 

Saraylarda, yangın söndürme malzemesi olarak 
bulundurulan tulumbalar, kovalar ve sulu söndür
me sistemleri sadece buradaki yangınlarda kulla
nılmış ve Bostancı Tulumbacıları da yangın olma
dığı zamanlarda, yangın söndürme eğitimin yanı 
sıra bu malzemelerinin kontrol ve bakımlarından 
sorumlu tutulmuştur. 

Ülkemizde, büyük bir kısmı İstanbul'da bulu
nan, tarihî ahşap yapılar günümüzde de büyük 
yangın riski altında bulunmaktadır ve sayıları yan
gın nedeniyle her geçen gün biraz daha azalmakta
dır. Son y i r m i yıl içerisinde yetmiş beş tarihî yalı 
yangın nedeniyle yok olmuştur. Balaban Yalısı, 
Kaptanpaşa Yalısı, Ziverbey Köşkü, Büyükada Plaj 
Oteli, Heybeliada Halki Palas gibi tarihî yapı yan
gınları son yıllarda meydana gelenler arasındadır. 

Tarihî yapılarımız arasında önemli bir yer tu
tan, kapısı dantel zarafeti ile işli, duvar ve tavanla
rı altın yaldızlı, dış cephesi tamamen ahşap, Os
manlı mimaris inin seçkin örneklerinden sayılan, 
birinci derecede tarihî eser olan İçerenköy'deki Z i 
verbey Köşkü, Büyükada'nın simgelerinden b i r i 
olan yüz yıllık tarihî Plaj Oteli, 1991 tarihinde be
lirlenemeyen bir sebeple çatılarında başlayan yan
gınla yok olmuştur. 

Heybeliada'da res-
23 Ağustos 1908'de İstanbul'un tore edilerek otel hali

ne getir i len 180 yıllık 
büyük bir bölümünü yok eden tarihî ahşap bina olan 

Halki Palas 1991'de bir 
yangından kalanlar. 24 Kanun-i sabah ısıtma sistemin

den çıkan yangında, 
Sani 1326 Pazartesi, Bâb-ı Âli yeterli yangın güven

l i k önlemlerine sahip 
yangınında itfaiyeciler. olmadığından dolayı 

kurtarılamamıştır. 
Tarihî yapı yangın

ları içerisinde herkesin bildiği en önemli yangın
lardan birisi de Çırağan Sarayı yangınıdır. 1866 yı
lında Sultan Abdülaziz zamanında tamamlanan, 
mermerden cephesi ve özellikle son derece süslü 
ve gösterişli olan iç mimarisi ve ihtişamıyla bir sü
re padişahlara hizmet veren bu saray, 1910 yılının 
başında bir yangın nedeniyle yok olmuş ve sadece 
dış duvarları ayakta kalabilmiştir. Çırağan Sara-
yı'ndaki yangının elektrik telleri onarılırken tavan 
arasında kontak yapmış olmasından çıktığı sanıl
mıştır. Çatı arasında çalışan işçilerin sigarasından 
çıkabileceği de düşünülmüş, kalorifer dairesinden 
ve bina içinden geçen bacadan da şüphe edilerek 
mimarlar sorumlu tutulmuştur. Al t kattaki soba
lar, meclisteki kahvecilerin mangalları, lüks lamba
ları, elektrikçilerin mumları da, bu yangını başlat

mış olabilir. Ancak, yangının çatıdan başlamış ol
masından dolayı yangına elektrik kontağının yol 
açtığına karar verilmiştir. 

İstanbul'da tarihî yapı yangınlarının sayısı çok 
fazladır. Tarihî adliye binası yangını, Bab-ı Âli 
yangını, Kapalıçarşı yangını, binlerce tarihî evin 
yandığı Haliç yangını, Aksaray yangını, Tatavla 
yangını yüzlerce yangından birkaçıdır. 

Ülkemizde olduğu gibi yurtdışında da çok sa
yıda tarihî yapı yangın nedeniyle hasar görmüştür. 
Daha yakın tarihte, 1992 yılının sonundaki bir yan
gın, Avusturya'nın en değerli tarihî miraslarından 
b i r i olan ve Avusturya-Macaristan İmparatorlu
ğumu yöneten hanedana ait Viyanada'daki ünlü 
Hofburg Sarayı'nda büyük hasara yol açmış ve çok 
sayıda paha biçilmez eser yanarak yok olmuştur. 
Yangının onarım çalışmaları sırasında kullanılmak 
üzere döşenen elektrik kablolarından çıktığı sanıl
maktadır. Sarayda Cumhurbaşkanı çalışma odası, 
uluslararası kongre salonları, M i l l i Kütüphane ve 
Efes Müzesi son anda kurtarılabilmiştir. 

Yine aynı şekilde İngiltere'deki dünyaca ünlü 
olan kraliyet ailesine ait 900 yıllık Windsor Şatosu 
1992 yılı sonunda yangından büyük zarar görmüş
tür. Restorasyon çalışmaları sırasında, tabloların 
onarımında kullanılan parlamaya elverişli bir cila
nın yakında bulunan 250 vvatt'lık bir lambanın et
kisi ile parlamasının neden olduğu yangında, çok 
sayıda tablo ve sanat eseri de tahrip olmuştur. Res
torasyon sırasında yanmaz boya ile kaplanan du
varlar ise fazla zarar görmemiştir. r ARİHÎ YAPILARDA YANGIN NEDEN

LERİ VE GENİŞLEMESİ Genellikle 
tarihî yapılardaki yangınlar, ısıtma ve ay
dınlatma sistemlerinden kaynaklanmakta 
veya restorasyon çalışmaları sırasında ya

pılan hatalardan meydana gelmektedir. Topluma 
açık tarihî yapılarda, ısıtma sistemleri en büyük 
yangın nedeni olmaktadır. Gerekli önlemler alın
mayan mutfaklar, sobalar veya kalorifer daireleri, 
elektrikli ısıtıcılar ve bacalar önemli yangın kay
nakları arasındadır. Özellikle eskimiş elektrik tesi
satından meydana gelen yangınlar büyük bir oran 
tutmaktadır. Aydınlatma amacıyla kullanılan elek
trik tesisatlarında kullanılan malzemelerin ulusla
rarası standartlara uygunluğu çok önemlidir. Eski 
yapılarda mikroorganizmalar, böcekler ve evcilik
le kemirici fareler elektrik kablolarında kısa devre 
olmasına neden olabilmektedir. 

Dalgınlıkla atılan sigaraların meydana getirdiği 
yangınların sayısı da oldukça fazladır. Tarihî yapı
larda, çalışan, ikamet eden veya ziyaretçilerin dik
katsizlikleri, ihmalleri veya beklenmeyen kazalar 
en büyük yangın riskleri arasındadır. 

Tarihî yapılarda yangının genişlemesine en çok 
çatılar neden olmaktadır. Çoğunlukla perdeleme 
yapılmadan tek bir hacim olarak yapılan ve birbi
riyle bağlantılı olan çatıların bir bölümünde mey-
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dana gelen yangın, tozlarla ve ahşap yapı eleman
ları ile bütün çatıya ve daha sonra alt kısımlara 
doğru genişlemektedir. Çatı yangınlarına müdaha
le zor olduğundan yangının söndürülmesi kolay 
olmamakta ve çoğu zaman sıkılan su diğer katla
rın da büyük oranda zarar görmesine neden o l 
maktadır. 

Tarihî yapılarda yangının genişlemesinin bir 
nedeni de bağdadi duvar ve tavanlardır. Birbirine 
paralel olarak çakılan tahtalar ve arası tuğla veya 
değişik malzeme ile doldurulan bağdadi duvarla
rın yangına dayanıklı olması için bir sıva ile kap
lanmakta ama alçı sıvalar iç kısımdaki ahşabın ısın
masına ve çürümesine neden olmaktadır. Sıvanın 
çatlayan bir bölümünden duvar içine giren kıvıl
cımlar bütün duvarın iç kısmında yavaş yavaş iler
lemekte ve beklenmeyen bir noktadan yangını d i 
ğer bölümlere geçirmektedir. Bu nedenle bağdadi 
yapılarda yangının söndü zannedilmesine rağmen 
çok sonra yeniden büyüdüğü sıkça görülmektedir. 

Yangınların genişlemesine önemli ölçüde baca
lar ve tesisat şaftları da neden olmaktadır. Hava
landırma amacıyla bırakılan dikey ve yatay boş
luklardan ilerleyen alevler, yangın kaynağına uzak 
bir noktadan dahi başka yangınlar çıkarabilmekte
dir. Depremlerden veya büyük gemilerin ve kara 
taşıtlarının neden olduğu sarsıntılar ve malzeme 
yorulması nedeniyle çatlayan bacalar yangının ge
nişlemesinde önemli rol oynamaktadır. 

Konut olarak ku l 
lanılan tarihî yapılar-

Darülfünun olarak Gaspare da yangın sebeplerin
den birisi de sıvılaştı-

Fossati'ye yaptır ı lan, ancak rılmış petrol gazı tüp
ler inden kaynaklan-

hiçbir zaman üniversite olarak maktadır . Özel l ik le 

tarihî yalı ve köşkler
de yangının çıkması
na ve yangın çıktık
tan sonra hızlı bir şe

ve Parlamento olan yapı 3-4 k i l d e genişleyerek bü
tün binaya yayılması-

Arahk 1933 gecesi yanmıştır. na sıvılaştırılmış pet
rol gazı tüpleri neden 
olmaktadır. 

T ARİHÎ YAPILARDA YANGIN ÖNLE
Mİ İLKELERİ Tarihî yapılarda, ya
pıyı yangından korumak kadar yapının 
tarihî özelliklerini muhafaza etmek de 
önemlidir. Bu tür yapılarda yangın gü

venl ik önlemlerinin alınmasında diğer binalara 
uygulanan kurallar gözönüne alınmamalıdır. Yapı 
korunmak istenirken tarihî özelliklerine zarar veri
liyorsa zaten yanmadan yok edilmiş demektir. Alı
nacak önlemler yapının tarihî özelliklerinde hiç bir 
değişikliğe neden olmamalı, hasar vermemeli, taşı
yıcı sisteme yük getirmemeli, bakım ve onarım ge
rektiren sistemler kullanılmalı ve kullanılan sön-

kul lanı Imayan ve bir süre 

Maliye Nezareti, Adliye binası 

dürme malzemeleri içerideki eserlere zarar verme
melidir. 

Alınacak önlemler, tarihî yapının özelliklerine 
ve kullanma amacına uygun olmalıdır. Müze, ko
nut veya topluma açık olarak kullanılan yapılarda 
alınacak önlemler birbirinden farklıdır. Tarihî ya
pıların kullanımı ile i lg i l i olarak "İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi Yangından Korunma Yönetmeli-
ği"nde aşağıda belirtilen hususlar getirilmiştir: 

• Tarihî değeri olan ve devlet tarafından koru
nan ahşap yapılar için, Kültür Bakanlığı Savunma 
Sekreterliği tarafından hazırlanan 8.7.1980 tarihli 
"Bina ve Tesislerin Yangından Korunması" hakkın
daki özel yönerge ve tarihî eserlerin taşımış olduk
ları niteliğe uygun sistem seçilmelidir. 

• "Korunması Gerekli Kültür Varlığı" olarak 
tescil edilen binalarda, yangın güvenliği ile i l g i l i 
yapılacak tesisatlar için "Kültür ve Tabiat Varlıkla
rını Koruma Kuru lu 'nun görüşü alınmalı ve yapı
nın ezelliğini etkilemeyecek biçimde, otomatik ih
bar, alarm ve söndürme sistemleri yapılmalıdır. 

• Bitişik nizamda yapılmış ahşap binalar, otel, 
hastane, okul , yur t ve benzeri gibi topluma açık 
yerler işyeri olarak kullanılmamalıdır. Tek katlı ve 
bağımsız biçimde yapılmış ahşap yapılar, en yakın 
komşu binaya uzaklığı, yüksekliğinin ik i katından 
fazla ise, özel önlemler alınarak topluma açık yapı 
olarak kullanılabilir. Ayrık nizamda yapılmış bir 
kattan yüksek ahşap yapıların topluma açık yapı 
olarak kullanılabilmesi için, binada yanıcı ve par
layıcı maddelerin bulunmaması, merkezi ısıtma 
sisteminin olması, otomatik ihbar sistemi ve oto
matik söndürme sistemi yapılması, binanın yangın 
önleyici özel boyalarla boyanması, her kattan dışa
rıya, birisi diğer katlardan bağımsız, en az ik i çıkışı 
olması ve üç kattan fazla olmaması gerekir. 

Belirtilen esaslara uyulmadan topluma açık ya
pı olarak kullanılan binaları korumak çok zordur. 
Özellikle otel, pansiyon, restorant, okul olarak kul 
lanılan tarihî yapıların ayakta kalma sürelerinin 
hızla azaldığı unutulmamalıdır. 

T ARİHÎ YAPILARDA YAPISAL YAN
GIN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ Yan
gın Bölmeler inin Oluşturulması: Tarihî 
yapılarda yangının genişlemesini önlemek 
için mümkünse yapıyı dikey ve yatay ola

rak yangın bölmelerine ayırmak uygun olur. Ken
di içinde tarihî özelliğini bozmadan bölmeler ayrı-
lamıyorsa, en azından dış binalardan ayırarak 
komşu binalarda oluşacak yangının bir binadan 
diğerine geçişi önlenmelidir. 

Yangın duvarları, yangın bölmelerini ayırmak 
ve yangının diğer binalara ya da bina bölümlerine 
geçişinin önlenmesi amacıyla kullanılır. Yangın 
duvarları yangına en az 90 dakika dayanıklı yan
maz yapı malzemesinden yapılır ve yangının ya
pabileceği olumsuz etkilere karşı bir set oluştur
ması istenir. Bölmelerin oluşturulmasında, yangın 
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köprüsü görevini yapabilecek yanabilir ek binalar, 
sundurmalar ve benzerlerinin ya da yanıcı madde 
etkisi yaratabilecek depoların göz önünde bulundu
rulması gerekir. Genel olarak bir yapının çevreden 
gelecek yangın tehlikesine karşı güvenli olabilmesi 
için komşu masif bina
lardan 5 m. ve dış yüzeyi 
yanıcı olan binalardan 10 
m. uzakta olmalıdır. 

Yangından korunma 
yöne tmel ik le r ine göre 
yangın duvarlarının b i 
nanın her katından geçi
ri lmesi istenmesine rağ
men, arada kalan tavan
ların yangına karşı daya
nıkl ı l ığı ve yapının 
konstrüksiyonu gözönü-
ne alınarak geçiş yol la
rında değişiklikler yapıla
bilir. Genel olarak yangın 
duvarları 40 m. aralıklar
la yapılır. Bina bölümleri 
a ras ında b i r bö lümün 
yapım şekli, kullanım
dan dolayı farklı bir yan
gın tehlikesi oluşturması 
ya da o bölgenin özellikle 
korunması gerekiyorsa 
yangın duvarıyla bölme
le r in yapılması çok ya
rarlı olur. Belli bir açıyla 
birbirine bağlı binalarda 
yangın duvarları köşe
den değil, yangının du
var üstünden atlayarak 
diğer bir yangın bölmesi
ne geçmesini engelleye
cek şekilde düzenlenme
si gerekir. 

Çatıların ahşap ön kı
sımları yangına dayanık
lı hale getirilebilmesi için 
bölünmeli ve yangın du
varları doğrudan doğru
ya çatı kaplamasının altı
na kadar gelmelidir. Yan
gın duvarının üst köşesi 
ve çatı örtüsü arasında 
herhangi b i r ara bölme 
bırakılmamalı ve çatı k i 
rişleri yangın duvarının 
üstünden geçmemelidir. Çatı k i remit ler i yangın 
duvarına boş bir hacim kalmayacak şekilde yerleş
t i r i lmel id i r . Yüksek oranda yangın güvenliği ge
rektiren binalarda duvarlar çatıdan da geçirilmeli, 
mimari açıdan gerekli olması durumunda ise her 
ik i taraftan 50 cm. dışarıya doğru çıkıntılı, yangına 
karşı dayanıklı, dışarıdan görünmeyecek şekilde 

çelik beton plakalarla örtülmüş olmalıdır. 
Koruma kapsamında olan tarihî binalarda, ko

runacak binaya ve objelere zarar vermeksizin, yan
gın duvarlarıyla kusursuz bölümler oluşturmak 
çok zordur. Yangın duvarlarının eserin konstruktif 

bünyesinde herhangi bir değişikliğe yol açmadan 
yapılması genellikle olanaksızdır. Bu gibi durum
larda hemen hemen her zaman yangın duvarı yeri
ne yedek önlemlere başvurularak yapının orjinalli-
ği korunmalıdır. Yedek önlemler yangın duvarları
nın yaptığı etkinin hiçbir zaman tümünü yapama-
sa da yapının özelliğini bozmasından daha iyidir . 
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Tarihî yapılarda kapsamlı bir restorasyon söz ko
nusu olduğunda, yangın duvarlarının yerleştiril
mesi daha kolay olacaktır. Bu durumlarda, yeni 
duvar ilavesi yerine restore edilecek mevcut du
varların yangın duvarı haline dönüştürülmesi da
ha uygundur. 

Duvar lar ın ve Tavanlar ın Korunması : Du
varlar ve tavanlar, yapıların yangın güvenliği açı
sından önemli elemanlarıdır. Yapı içinde yangına 
dayanıklı duvar ve tavanların bulunması yangın 
riskini azaltacağı gibi, yangını söndürmede ve kur
tarma hizmetlerinde de kolaylık sağlayacaktır. 

Yüksek oranda yangın riski taşıyan bölmeler, 
örneğin ısıtma sistemlerinin bulunduğu bölümler, 
depo ve muhafaza bölümleri, kendine özgü tarihî 
ve kültürel özellikler taşıyan bölümler, içerdikleri 
çok değerli objelerden dolayı özellikle korunması 
gereken bölümler, ayırıcı duvarlar ve tavanlarla 
başka alanlardan gelebilecek bir yangın geçişine 
karşı korunmalıdır. 

Bağdadi t ip eski duvarlar yangın güvenlik tek
niği açısından yangınla mücadeleyi güçleştirdikle-
ri için özellikle dikkate alınmalıdır. Bu tür duvar
ların içindeki boşluklarda uzun yıllar boyunca b i 
riken yanıcı tozlar, örümcek ağları ve haşere kalın
tıları yangının çıkmasını kolaylaştıran ve yayılma
sını çabuklaştıran etkenlerdir. Bu tehlikeyi ortadan 
kaldırmak için duvar içindeki boşluklar mineral 
dolgu maddesi ile doldurulmalıdır. Tarihî yapılar
daki duvarları değiştirme imkanı olmadığından, 

bunların yangına da
yanıklı hale getirilebil-

Bugünkü itfaiye teşkilatı kurul- mesi için uygulanabi
lecek en i y i çözüm 

madan önceki Tulumbacılar. yangına dayanıklı bo
yalarla boyanmasıdır. 

Dolmabahçe Sarayının yangı- Yangını yavaşlatıcı 
ya da yangına daya

na karşı önlem olarak bulun- nıklı duvarların sonra
dan inşa edildiği eski 

durulan tulumba ve kovalar. tarihî binaların tavan
larının taşıma güçleri 
s ınır l ı o lduğundan , 

bunlara daha hafif yapı malzemeleri örneğin fiber 
silikat, alçı kartonlar ya da mineral l i f l i plakalar 
kullanmak daha uygundur. 

Basit ahşap duvarlar, yangın güvenlik tekniği 
açısından yangın yükünü daha hızlı arttırıcı ve 
yangını genişletici özelliklere sahiptir. Bu tür bina
larda en azından zor alevlenen bir malzemenin 
kullanımı ile yangın riski ve yangının yayılma teh
likesi azaltılmalı, yangına dayanıklı boyaların kul 
lanımıyla da yangına karşı mevcut olan koruma 
gücü arttırılmalıdır. 

Yangına dayanıklı bölme duvarlarındaki geçiş
lere yangını yavaşlatıcı özelliğe sahip, kendiliğin
den kapanan kapılar konulmalı veya 4 cm kalınlı
ğında masif meşeden yapılmış kendiliğinden ka
panan kapılarla kapatılmalıdır. Ayrıca çelik ya da 

sert ahşap çerçeveli, yangına dayanıklı cam geçiril
miş, kendiliğinden kapanan kapıların en az 2.5 met
relik çevresinde yanıcı madde bulunmaması yan
gın güvenliği açısından yeterlidir. Tarihî binaların 
kapılarında değişiklik yapılması eserin orijinalliği
ni bozacağından, bu tür kapıların yangına daya
nıklı malzeme ile kaplanması veya yangını gecikti
ren boya ile boyanması gerekir. 

Özellikle yağlıboya ile boyanmış duvar, kapı ve 
tavanlarda boya nedeniyle yangın çok hızlı ilerle
mektedir. Yağlı boyalardan kesinlikle kaçınılmalı 
ve tarihî yapıların boyanması gerekiyorsa, yangına 
dayanıklı boyalar kullanılmalıdır. 

Tavanların yangına dayanıklılığının yanında 
taşıyıcı ve destekleyici elemanların, örneğin sütun
ların ve kirişlerinin de yangına dayanıklılığı önem
lidir . Çelikten ya da ahşaptan yapılmış, korumaya 
alınmamış taşıyıcılar ve destekler bir yangın anın
da çok çabuk dirençlerini kaybederek tavanla bir
likte çöküntüye uğrayabilir. Çelik taşıyıcıların tut
tuğu kubbe şeklindeki tavanlarda taşıyıcı flanş 
bağlantıları sıvanarak alçı ile kaplanmalı veya yan
maz boya ile boyanmalıdır. 

Tarihî binalarda çoğu zaman, yangın güvenliği 
açısından risk taşıyan ahşap kirişler kullanılmıştır. 
Buralarda bir elektrik kontağı veya restorasyon ça
lışması sırasındaki herhangi bir dikkatsizlik nede
niyle çıkacak yangınlar, tavan boşluk alanlarında 
kısa bir sürede mücadelesi zor olan bir yangına 
dönüşebileceğinden, tavan boşluk alanları müm
kün olduğu kadar küçük bölümlere ayrılmalı ve 
yanıcı olmayan dolgu malzemeleri kullanılmalıdır. 

M e r d i v e n l e r ve Ç ı k ı ş l a r d a k i Ö n l e m l e r : 
Bir binanın sakinleri için yangın sırasında kullana
bilecekleri emniyetli kaçış yollarının bulunmasının 
ayrı bir önemi ve anlamı vardır. Buradaki temel i l 
ke, insanların bulundukları yerlerden koridorlar 
aracılığıyla merdivenler ve çıkışlarla temiz havaya 
ulaşmasının sağlanmasıdır. Merdivenler i lk kur
tarma yo lu olarak yangının olumsuz etki lerine 
karşı korunma yolları olduğu gibi, aynı zamanda 
itfaiyenin i lk müdahale yolu olarak da hizmet et
tiklerinden dolayı önemlidir. 

Merdivenlerin kendilerine ait bir alanları, yan
gına dayanıklı duvarları, zehirli gazlardan korun
muş sahanlıkları, merdiven sahanlığına açılan d i 
ğer kapıların duman sızdırmaz olmaları, insanla
rın bulunduğu alanlardan 30 m'den fazla uzakta 
olmamaları, kendilerine ait bir kor idor çıkışıyla 
doğrudan temiz havayla bağlantılı olmaları gere
kir. Bodrum ve çatı katına açılan kapılar yangını 
yavaşlatıcı özelliğe sahip olmalıdır. Aynı şekilde 
yangın riski yüksek alanlara açılan diğer kapılar 
da yangına dayanıklı olmak zorundadır. 

Yatay kurtarma yolu olarak hizmet eden ve ko
laylıkla ulaşılabilen koridorlar, duvar ve tavanları 
yangını yavaşlatıcı türden ve merdiven sahanlığı
na açılan kapılar da duman sızdırmaz olmalıdır. 
Çok uzun olan koridorlar 30 metrelik bölümlere 
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ayrılmalı, kaçış yollarının üzerine eşyalar bırakıl
mamalı, özellikle de yanıcı maddeler kesinlikle de
polanmamalıdır. 

Tarihî binalarda bulunan merdiven tertibatları 
istenen özellikleri çoğunlukla karşılayamamakta
dır. Genellikle çok uzun koridorlara açılan açık 
bağlantılar, bir yangın anında orada bulunan i n 
sanlar için özellikle tehlike oluşturacak, yangının 
çok çabuk yayılmasına neden olacak ve oluşan yo

ğun duman itfaiyenin etkin bir mücadele yapması
nı engelleyecektir. Tüm bunlara karşın tarihî bina
larda, yapının özellikleri göz önünde bulundurula
rak birtakım önlemler almak mümkündür. Toplu
ma açık olmayan ve kontrollü ziyaret yaptırılan 
tarihî yapılarda kaçış yollarının görevliler tarafın
dan bilinmesi yeterlidir. Büyük toplantılar yapılan 
topluma açık saray ve köşklerde, emniyetli merdi
venler, çıkışlar ve kurtarma yolları olmalıdır. Çıkış 

161 
M I L L I S A R A Y L A R 



ve kurtarma yolları, en az 120 cm olmak üzere zi
yaretçilerin sayısına göre uygun genişlikte, çıkışlar 
işaretlenmiş ve yeterince aydınlatılmış olmalıdır. 

Mevcut şartların elverişli olması durumunda 
helezonlu merdivenlerin emniyetini sağlamak da 
mümkündür. Ancak, muhteşem koridorlara açılan 
geniş merdiven sahanlıklarını yangın güvenlik 
tekniğine uygun olarak bölümlere ayırmak her za
man mümkün değildir. Tarihî binalarda korunmuş 
olan bu merdivenlerin çoğunluğu meşeden ya da 
başka bir sert ahşaptan yapıldıkları için yangın gü
venlik tekniği açısından fazla riskli değildir. Yu
muşak ahşap merdivenler, eğer mümkünse yanıcı 
olmayan bir yapı malzemesiyle kaplanmalı, çift 
kanatlı olan kapılar sıkıca kapanmalıdır. Normal 
camın yüksek ısı karşısında kısa bir zaman zarfın
da parçalanma özelliğine sahip olmasından dolayı, 
kapıların ve aydınlıkların camlarının yerine yan
gın güvenlik camlarının konulması gereklidir. 

Çatı alanlarında bulunan merdiven sahanlıkla
rına bağlı bina parçası yangın duvarlarıyla sınırlı 
olmalı, çok değerli freskler taşıyan tavanlar yan
gından korunma plakalarıyla kapatılmalı, eğer üst
ten kapatmak mümkün değil ise, yangının etkisini 
azaltmak için korumaya alınmalıdır. 

Köşklerde ana merdivenin dışında hemen he
men her zaman hizmetlilerin kullandığı ikinci bir 
merdiven daha bulunur. Düz olan bu yan merdi
venler, eğer yeterince geniş ise ve girişten çatıya 
kadar bağlantısı ve kapalı merdiven sahanlığına 

açılan bir de kapısı var 
ise kaçış yolu olarak kul-

Bugün Dolmabahçe Sara- lanılabilir. 
Ş a f t l a r , K a n a l l a r 

yı'nda kullanılan çağdaş tek- ve Hava land ırma T e 
s isat ı : Açık merdiven-

noloji ürünü modern yangın lerde olduğu g i b i , her 
katta bulunan şaft ve ka-

uyarı sistemleri yapının her nal lar , yangının yayıl
masına ve dumanın b i -

yerine yayılmıştır. rikmesine neden olduk
larından, tesisat şaftları 
ve kanallarından geçen 

hatlar yanmaz malzemeden yapılmalıdır. Genel
likle bir katta çıkan yangının diğer katlara ve çatı
ya sirayeti tesisat şaftları aracılığı ile gerçekleş
mektedir. Her bir kattan geçen kablo kanalları şaft
lar, yanmayan, az duman çıkaran ve ısıya dayanık
lı malzemelerle kaplanmalıdır. Böylece kablo yan
gınlarında ortaya çıkan yoğun dumana ve özellikle 
kablo izolasyonlarından ortaya çıkacak sülfrik asi
din diğer alanlara yayılmasına engel olunacaktır. 
Ayrıca, her kattaki şaft kapakları duman sızdırmaz 
ve yangını içeriye geçirmeyecek özellikte yapılmış 
olmalıdır. Havalandırma tesisatları da yanmayan 
malzemeden yapılmalıdır. Binaların özelliği ve 
kullanım amacı gözönünde bulundurulmalıdır. 
Yangın duvarları ve yangına dayanıklı hale getiri
len tavanlardan geçen havalandırma tesisatları içi

ne, muhtemel bir yangının diğer bir yangın bölme
sine geçmesini engellemek için, ısı ve duman olu
şumunda kendiliğinden kapanan yangın güvenlik 
kapaklan (yangın damperleri) eklenmelidir. Bu tür 
kapatma tertibatına sahip olan havalandırma tesi
satlarının sık sık bakımı yapılmalı, olası bir yangın 
anında fonksiyonlarını yeterince yerine getirip ge
tiremeyecekleri kontrol edilmelidir. Havalandırma 
kanalları dumanın i lk gireceği yerler oldukların
dan bu kısımlarda kanal dedektörlerinin kullanıl
ması da yararlıdır. 

Çat ı A l a n l a r ı n ı n K o r u n m a s ı : Çatı alanla
rı, binaların yangına karşı çok hassas bölümleridir. 
Yangın riskinin yüksek oluşu sadece ahşap malze
menin fazla olmasından dolayı değil, aynı zaman
da çok sık temizlenmeyen çatı araları içinde za
manla yanıcı tozların birikmesi, örümcek ağlarının 
oluşması, kuşların yuva yapması ve genellikle de 
eski kırık dökük eşyaların istiflenmeleri sonucu or
taya çıkmaktadır. Bütün bunlara, bir de bu alanda 
meydana gelen b i r başlangıç yangınının ihbar 
alarm sis temlerinin olmaması halinde geç fark 
edilmesi ve hemen yangına müdahale edilememe
sini de eklemek gerekir. Başka bir risk ise, hem 
yüksek oldukları ve hem de çatı arasında kaldıkla
rı için bu bölümlere söndürme müdahalesinin ko
lay yapılamamasından kaynaklanmaktadır. 

Tarihî binalarda yangın güvenliği için yapıla
cak i lk önlemlerden bi r i , çatı alanlarının boşaltıl
ması ve temiz tutulmasıdır. Çatı arasında biriken 
tozlar periyodik olarak temizlenmeli ve yangın yü
künün azaltılması için yanıcı malzeme örneğin es
ki mobilya, minder ve ısıtma cihazlarından arındı
rılması gerekir. Bu tür yanıcı malzemeler en azın
dan yangını durdurucu özelliğe kavuşturulmuş 
alanlarda muhafaza altına alınmalıdır. Çatı ve ısı 
yalıtımında kullanılan malzemeler yanmaz türden 
olmalı, ahşap bölmeler olmamalı, dar yerler, çatı 
köşeleri ve bacalar her zaman açık olmalı ve kolay 
ulaşılabilmeğidir. 

Ahşap çatı iskeleti, yangının çıkmasına engel 
olmak ve yayılma tehlikesini engellemek için zor 
alevlenebilen maddelerle kaplanmalıdır. Yangına 
karşı yeterli derecede dirençli yapı malzemesi kul 
lanılamadığı durumlarda , koruma plakaları ile 
kaplanmalı veya özel sıvalarla sıvanmalı ya da 
yangına dayanıklı boyalarla boyanmalıdır. 

Çatı alanlarının alt kısımlarında bulunan diğer 
alanlar mümkün olduğu kadar yangına dayanıklı 
hale getirilmiş, en azından yangını d u r d u r u c u 
özelliğe kavuşturulmuş olmalıdır. Masif kubbeli 
tavanlar, eğer hasar görmüş ya da zayıflamış ise
ler, bunların yangına karşı dayanıklılığı beton püs
kürtme yöntemiyle arttırılabilir. Çatı yangınların
da çatı alanıyla onun altında bulunan kat arasında
k i mevcut ahşap kalasların zarar görmemesi ve 
kullanılacak söndürme suyunun hafif betondan sı
zarak zarara yol açmasını önlemek için yangından 
koruma plakalarıyla koruma altına alınmalı, mev-
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cut ekler ve aralıklar çimento harcıyla çok iy i ka
patılmalıdır. Ahşabın çürümesini önlemek için ta
vanlar yeterince havalandırılmalıdır. 

Çatı alanlarında meydana gelecek yangını bü-
yüyünceye kadar kimse göremeyeceğinden, anın
da haber almak için duman dedektörleri yerleşti
r i lmel id i r . Kullanılacak söndürme sistemi çatıya 
bir yük getirmemeli ve işletme sırasında fazla ba
kımı gerekmemelidir. Yangınların çoğu zaman in
san hatalarından kaynaklandığı göz önünde bu
lundurulduğunda, çatılara bakım yapmak amacıy
la dahi olsa çıkan insan sayısı sınırlandırılmalıdır. 
Onarım gerektiği zaman mutlaka bir görevli bekle
meli ve kontrol altında tutmalıdır. Çatı girişlerine 
kimyasal kuru tozlu yangın söndürme cihazlarının 
bulundurulması da yararlıdır. 

İ
SITMA SİSTEMLERİ Or taçağda 
meydana gelen çok sayıda yangına, hatalı 
inşa edilen veya yanlış kullanılan ısıtma sis
temleri neden olmuştur. Günümüzde de 
yangınların en önemli kaynaklarından bi r i 

si ısıtma sistemleridir. Konut olarak kullanılan bir
çok tarihî yapıda soba ile ısıtma yapılmakta, soba
dan dökülen ateşler, soba boruları veya bacalar 
yangına neden olmaktadır. Mutfaklarda kullanılan 

dan veya çamur sürülmüş ince ahşap malzemeden 
yapılmış duman tahl iye kanalları çatıya kadar 
ulaşmakta id i . Tavan arasından açık havaya ulaşan 
bu duman kanalları daha sonraları davlumbazlar 
aracılığı ile dışarıya atılmaya başlanmıştır. Onbe-
şinci yüzyılda kızgın buhar üreten demir sobalar 
ortaya çıkmış ve bacalar tuğladan yapılmaya baş
lanmıştır. Sobalardan çok daha üstün olan toprak 
ya da tuğlalarla örülmüş çini sobalar kullanılmaya 
başlanmasıyla birlikte soba yapımcılığında ileri bir 
adım atılmıştır. 

Osmanlı saraylarında 16. yüzyıldan i t ibaren 
davlumbaz ve yaşmak malzemesi olarak bronz 
kaplamaya önem verilmiştir. Davlumbazlar sivri l-
miş ve yaşmak incelmiştir. Madalyonlarla süslü 
ocağın tablası, maşalıkları ve s iper ler i oymalı 
bronzdan yapılmıştır. 17. yüzyılda barok tarzı 
ocaklarda alçı ve mermer kullanılmaya başlanmış, 
ocak ebatları küçülmüş, altın yaldız kabartmalı 
ocaklar kullanılmıştır. 18. yüzyıl sonlarına doğru 
Avrupa tesiri artmış, ocak ağızları küçülmüş ve 
bacalar duvar içine alınmış ve davlumbazlar kalk
mıştır. Genellikle bütün odalarda soba bulundu
rulmamış, binanın geniş bir hacminde bulunan bü
yük ocaklarda yanan ateş mangallara alınarak d i 
ğer odalara götürülmüştür. 

sıvılaştırılmış petrol gazı tüpleri de yangını başla
tabilmekte ve genişletmektedir. Elektrikli ısıtıcıla
rın kesinlikle tarihî yapılarda kullanılmaması ge
rektiğini düşünmeyenlerin sebep olduğu yangınla
rın sayısı da az değildir. 

Ocak l a r , Ş ö m i n e l e r ve Sobalar : Geçmişte 
her odada ayrı bir soba ile yapılan ısıtmanın yanı 
sıra, ocakların üzerlerinde bulunan ince tahtalar-

Başlangıçta mangal ve ocaklarla ısıtılan Dolma
bahçe Sarayı da I I . Abdülhamid devrinde çini so
balarla, V. Mehmed Reşat devrinde kalorifer tesi
satı ile ısıtılmaya başlanarak merkezi sisteme geçil
miştir. Kalorifer kazanı olarak Hamidiye zırhlısı
nın yedek kazanları kullanılmıştır. 

Sobalar ve açık şömineler dekoratif görünümle
riyle saray ve köşklerin görkemli teşhir ürünleri 
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oldukları gibi, yangınlar için de önemli bir kaynak 
oluşturmuşlardır. Günümüzde konut olarak kulla
nılan tarihî ahşap yapılarda genellikle her odada 
bir soba yakılmaktadır. Bugün varolan eski çini so
balar ve açık şömineler de ender olarak kullanıl
maktadır. Tarihî yapılarda açık şömineler yangını 
durdurucu duvar ve tavanlar içinde değilse kesin
likle kullanılmamalıdır. Eğer kullanılmaları söz 
konusuysa, önce ısıtma sisteminin d u r u m u , da
yandığı duvarları ve atık gazların dışarıya atılma 
durumlarının çok iy i kontrol edilmesi gerekir. 

Hasarlı ya da amaca uygun olmayan soba bo
ruları da tarihî yapılarda yangının çıkmasına ne
den olmaktadır. Duman boruları biçim yönünden 
ısıya dayanıklı, yanıcı olmayan malzemelerden 
üretilmiş olmalı, bina parçalarından ve yanıcı mal
zemelerden yapılmış olan kapılardan 20 cm, diğer 
yanıcı yapı parçalarından 40 cm uzakta bulunmalı
dır. Boruların duvar içinden geçmesi gerekiyorsa, 
borunun geçtiği yerin çapı 40 cm'lik bir alanın yan
maz, ısıya dayanıklı malzemelerle kaplanmış ol 
masına özen gösterilmelidir. 

Bacaların Kullanılması: Saraylarda ve diğer 
tarihî yapılarda eski bacalar bulunmaktadır. Özel
likle eski künklerden yapılmış bacalarda meydana 
gelen çatlaklardan çıkan kıvılcımların çok sayıda 
yangına neden olduğu görülmüştür. Baca yangı
nıyla başlayan ve büyük yangına dönüşerek yanan 
çok sayıda yalı ve ahşap bina mevcuttur. Bu yan
gınların bir kısmı çatı yangınına dönüşmüş, ahşap 

olanlar ı t amamen 
yanmıştır. 

Öze l l ik le ahşap 
İstanbul'un en önemli özellik- binalarda baca yan

gınları çok tehlikeli
d i r . Küçük yer sar-

lerinden olan Boğaziçi yal.la- s ı n t l ı a n ü e d e olsa 

bacalarda meydana 
rında yangınlar bitmiyor. gelen küçük çatlak

lar yangın çıkması 
için y e t e r l i o l a b i l 
mektedir. Bu tür es

ki bacalarda ahşap kaplama ya da inşaat sırasında 
ahşap kalaslar kullanılmış olabileceğinden, bura
larda oluşabilecek bir yangın uzun süre farkedil-
meden çatıya kadar sıçramasının önlenmesi için 
bacaların iyi kontrol edilmesi gerekir. 

Genellikle eski bacaların enleri yeni bağlanmış 
sobaların, örneğin gaz sobası için fazla büyüktür, 
bunun sonucu olarak atık gazlar kuvvetle soğurlar 
ve baca içi duvarlarda sıvaya ve duvar taşlarına 
zarar veren katranlar oluştururlar. Hasarlı olan da
yanıksız bacalar sadece yangın açısından değil, ay
nı zamanda yangın anında çöküntüye uğrayarak 
itfaiyecileri de tehlikeye düşürmeleri açısından da 
önemlidirler. Bu tür bacaların enlerini daraltmak 
amacıyla paslanmaz çelik kullanılmalı, yönetme
liklere uygun olarak yeniden yapılmalıdır. 

Yanıcı malzemelerden oluşan yapı elemanları 

bacanın dış yüzeyinden en az 5 cm uzaklıkta olma
lıdır. Bacaların temizleme kapakları sıkıca kapan
malı, çevreye kül ya da k u r u m dağıtmamalıdır. 
Temizleme işlerinden sonra bu kapakların açık 
kalmamasına çok dikkat edilmeli, hatalı ve hasarlı 
olanlar anında değiştirilmelidir. 

Yanıcı madde atıkları binalarda sadece, yanıcı 
olmayan, ısı karşısında dayanıklılığını muhafaza 
eden kapaklı kaplarda saklanmalıdır. Açık çatı 
alanlarında, merdiven sahanlıklarında yanıcı özel
lik taşıyan döşemeler üstünde yanıcı madde atıkla
rı bulundurmanın çok tehlikeli olduğu unutulma
malıdır. 

Kullanım dışı olan bacalar, eğer mümkünse, en 
azından çatı alanının tabanına kadar iptal edilerek 
zemin düzeyinde olan bir beton plakayla kapatıl
malıdır. Bu bacalara ait diğer delikler de kapatıl
malıdır. Açık olan şömineler çoğu zaman alan ha
valandırması için önemli olduğundan, bu tür baca
ların kapatılıp kapatılmamasına karar vermeden 
önce objelerin özellikleri göz önünde bulundurul
malıdır. 

Bütün bu önlemlerin yanısıra bacaların temiz 
tutulmasına da dikkat edilmeli ve her yıl en az ik i 
kez ehil kişilere temizlettirilmelidir. Baca temizli
ğinin öncelikle amacı, baca içinde yangına sebebi
yet verecek kurumların temizlenmesidir. Bu temiz
lik ile baca yangını riski tamamen ortadan kaldırıl-
masa dahi, büyük oranda azaltılmış olacaktır. Yan
gın çıkma ihtimalini azaltması gerçekte yeterli bir 
sebeptir, ancak baca temizliği aynı zamanda yakıt 
tasarrufu sağladığı ve çevre kirliliğini azalttığı için 
de önemlidir. Çünkü baca iy i temizlenmişse çeki
mi iy i , dolayısıyla yanma verimi daha yüksek ve 
bunun sonucu yanmamış gazların miktarı daha az 
olacaktır. 

Merkezi Isıtma Sistemleri: Tarihî yapılarda 
çok yönlü tehlike kaynakları nedeniyle yerel ısıt
ma yerine merkezi sistem ısıtma yapılması çok da
ha uygundur. Gerekli olan koşulların sınırlı olması 
halinde, önce oturulan bölümlerde merkezi siste
me gidilmeli ve mümkün olduğunca binanın kul 
lanılmayan bölümleri ısıtılmamalıdır. Merkezi sis
temli ısıtmaya geçilmesi sırasında hassas olan par
çalara ve resimlere herhangi bir zarar vermemek 
için bütün bölümlerdeki ısı kayıpları dikkatlice in
celenmeli, gerekli olması halinde hava nemlendiri
ci yerleştirilmeli, ya da bu alanlarda bulunan obje
lerin yerleri değiştirilmelidir. 

Ahşap tavanlardan geçen merkezi sisteme ait 
ısıtma boruları ahşap parçalara değmemeli ve çatı 
arasından geçen borular uygun olarak yalıtılmalı-
dır. Sıcak borular yalıtılmış olsa bile tavanların ve 
duvarların içinden geçerken yanıcı özellik taşıyan 
yapı parçalarına değmemeli ve bu mesafe 10 cm 
dolayında olmalıdır. 

Mutfak Tesisatları: Mutfak tesisatları tarihî 
yapıdan ayrı olan kagir bir yapı içinde teşkil edil
melidir . Topluma açık yapılarda çay hazırlamak 
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amacıyla kullanılan tüpgazlar kaldırılmalı, piknik 
tüpleri kesinlikle hiçbir tarihî yapıya sokulmamalı
dır. Konut olarak kullanılan tarihî yapıların mut
faklarında ısıtma amacıyla sıvılaştırılmış petrol ga
zı tüpleri kullanılmasında çok dikkat ister. Tüp 
kullanmak gerekiyorsa, varsa korunmuş alanlar 
içinde muhafaza edilmeli ve gaz dedektörü yerleş
t i r i lmel idir . Tüple ocak arasındaki bağlantı bakır 
borularla yapılmalıdır. 

E LEKTRİK TESİSATI VE AYDINLAT
MA Eskimiş, hatalı elektrik tesisatları 
ve elektr ikl i aletlerin hatalı kullanımları 
nedeniyle tarihî yapılarda ağır sonuçlar 
doğuran yangınlar meydana gelmiştir. Bu 

yapılardaki elektrik tesisatlarından bugün maale
sef ürkütücü sonuçlar ortaya çıkmakta ve neredey
se tamamen paslanmış tesisatlar, izolasyonsuz bo
rular, hasar görmüş düğme ve dağıtım kutuları ve 

lamaya gidilmeli , tesisatın geçmesinin gereksiz ol
duğu yerlerden geçirilmemelidir. 

Önemli bir temel prensip de tarihî yapı ve mü
zelerde elektrik tesisatlarının sadece elektrik konu
sunda tecrübeli uzman kişilerce yapılmasına izin 
verilmesidir. Kullanılan malzemeler uluslararası 
standartlara uygun olmalıdır. 

Elektrik tesisatındaki izolasyon hatlarında, ha
sar gören parçalar arasında potansiyel farklılıkla
rın yapıdaki diğer metal parçalara geçmesini önle
mek için potansiyel denge oluşturulmalıdır. Potan
siyel dengeyi sağlamak için potansiyel denge kıza
ğı ilave edilmeli , mevcut olan paratoner sisteme, 
telsiz sistemine, gaz hattına, kalorifer hattına, su 
ve kanalizasyon tesisatına ve metal olan diğer bina 
elemanlarına bağlanmalıdır. 

Tarihî yapılardaki elektrik tesisatları dış yüzey
leri alevlenmeyi önleyici sentetik madde geçirilmiş 
olmalıdır. Metal manto giydirilmiş tesisatlar kulla-

diğer eksiklikler yangın tehlikesini sürekli gün
demde tutmaktadır. Bu tür hatalı tesisatlar biran 
önce iyileştirilmeli ve hiçbir zaman bir sonraki ye
nileme çalışmalarına kadar ertelenmemelidir. Bü
tün elektrik tesisatı kullanımdan, eskimeden ya da 
herhangi bir nedenle oluşan hasardan dolayı tehli
ke arzediyorsa, yeni bir tesisatın yapımı için plan-

nılmamalıdır. Kablo ve hatlar mümkün olduğu ka
dar kagir yapının sıvasının altından geçmelidir. 
Ahşap kaplı çatı alanlarından bu hatları geçirirken 
gerekli dikkat ve özen gösterilmeli; bu gibi durum
larda kablolar ya da hatlar ek olarak yangına karşı 
dayanıklı sentetik maddel i koruma borularının 
içinden geçirilmelidir. 
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Anahtarlar ve prizler izole edilmiş yuvalarda 
olmalıdır. Değiştirilmesi gereken bir prizin olması 
halinde yerine, diğerleriyle aynı türden ve aynı 
güçde bir priz tercih edilmelidir. 

Elektrikli ısıtıcıların kullanımına müsaade edil
memelidir. Son zamanlarda tarihî yalı yangınları
nın çoğunluğu elektrikli ısıtıcılardan meydana gel
miştir. 1993 yılı başında İstanbul Üniversitesinde 
meydana gelen ve tarihî yapının son anda kurtarıl
dığı yangın elektrikli ısıtıcıdan meydana gelmiştir. 

Elektrik aydınlatması sırasında sadece ışık de
ğil, büyük oranda ısı enerjisi de açığa çıktığından 
dolayı, bunların olası bir yangın tehlikesi kaynağı 
olduğu her zaman hesaba katılmalıdır. Aydınlat
ma cihazlarının yerleştirilmesi sırasında o bölgede 
bir ısı b i r ik imi meydana gelmemesine ve kolay tu-
tuşabilen nesnelerle, örneğin perde ya da benzerle
riyle temasta olmamasına dikkat edilmelidir. 

Reflektörler ısıya dayanıklı koruma plakasıyla 
korumaya alınmalı veya tel bir kafesle örtülerek 
üzerine düşebilecek ya da patlayabilecek, örneğin 
bir lambadan korunmalı ve bir ışık demetinin ulaş
tığı mesafe en az 1 m olacak şekilde yerleştirilmeli
dir . Yüksek ışık kapasitesine sahip lambalar için 
de oldukça fazla aralıklar bırakmak gerekir. 

R ESTORASYON ÇALIŞMALARINDA 
ALINACAK ÖNLEMLER Restoras
yon çalışmaları sırasında, özellikle de 
kaynak ya da lehim çalışmalarıyla bağ
lantılı olarak meydana gelen başlangıç 

yangınları çok kısa bir süre içinde büyük hasarlara 
yol açan büyük yangınlara dönüşebilmektedir. Ya
nıcı maddelerle döşenmiş objeler ve kolay alevle
nen dekorasyonlar taşan kıvılcımların veya kay
nak parçalarının dağılmasıyla isabet almakta ve 
yangın genellikle kuvvetli duman oluşumuyla bir
likte kısa bir zaman d i l im i içinde tüm yanıcı mal
zemeleri kaplayarak kurtarılması mümkün olma
yan büyük hasarlara yol açabilmektedir. Bu gibi 
durumlarda yangın yerinde genellikle az sayıda 
bulunan insanlar tarafından yeterli olmayan araç
larla yapılan söndürme girişimleri de sonuçsuz kal
maktadır. Yardıma çağrılan itfaiye güçlerine rağ
men, söndürme çalışmaları sadece diğer bina bö
lümlerine sirayet etmesinin önlenmesiyle sınırlan
dırılmaktadır. Bu gibi durumlarda hasarların önü
ne geçmek çoğunlukla mümkün olmamaktadır. 

Restorasyon çalışmalarındaki bir çok durumda 
dikkat ve tehlike bil incinin daha önceden yerleş
miş olması halinde, bu gibi durumların meydana 
gelmesi söz konusu dahi olmayacaktır. Yenileme 
çalışmalarını yürüten kişiler çalışmalar sırasında 
binalarda ve alanlarda tehlikeli, kaçınılması müm
kün olmayan pozisyonlar yaratabileceklerini, an
cak bunları dikkatlice alınacak önlemler sayesinde 
kolayca aşabileceklerini bilmek zorundadırlar. 

Oksijen kaynağı ya da elektrikli kaynak ve kes
me işlerinde olduğu gibi, lehimle i lg i l i çalışmalar

da ve benzerlerinin kullanımı sonucunda oluşan 
açık alevler, kaynak ve kesme kıvılcımları, damla
yan sıvı metal parçacıklarının, kuvvetli ısınan me
tallerinin yangın açısından tehlikeli olduğu çalı
şanlar tarafından i y i bi l inmel idir . Kıvılcım sıçra-
masıyla en az 10 m çapındaki bir alanda yangın 
tehlikesi oluşur. Ayrıca kaplarda ve boru hatların
daki bu tür çalışmalarda, içinde yanıcı madde de
polanmış sıvı kapları boşaltılmış olsalar dahi pat
lama tehlikesi oluştururlar ve risk söz konusudur. 
Bu nedenden dolayı oksijen kaynağı, e lek t r ik l i 
kaynak, kesme ve lehim çalışmalarının kolay tutu-
şabilen maddelerin ve sıvıların bulunduğu bölüm
lerde yapılmasından kaçınmak temel prensiptir. 

Üzerinde çalışılacak parçalar, mümkün olduğu 
takdirde ana parçadan sökülmeli ya da tehlike 
oluşturmayan başka bir alana alınarak tamir edil
melidir. Bunların zorunlu nedenlerden dolayı ger
çekleşememesi durumunda, kaynak, kesme ve le
him çalışmalarını sadece bu konuda tecrübeli olan 
kişilerce yapımına izin verilmelidir. Çalışmalardan 
önce gerekli söndürme araçları ve yeterli ekip ça
lışmaya başlamadan önce hazır bulundurulmalı
dır. Hareketli yanıcı objeler, toz ve çöpler, çalışma
lar sırasında o çevreden uzaklaştırılmalıdır. Sabit 
yanıcı bina bölümleri, örneğin ahşap duvarlar ve 
kapılar çalışma başlamadan önce alevlenmeyen 
koruyucularla, örneğin suyla ıslatılmış bezler ya 
da kum gibi alevlere karşı güvenli olan malzeme
lerle, kıvılcımlara ve akkor halinde olan metal par
çacıklarına karşı korumaya alınmalıdır. 

Tavanlar ve duvar çatlakları, boru geçişlerinin 
ek yerleri ve yarıklar çalışmadan önce yan bölüm
lerin yangın güvenliğini sağlamak için kapatılmalı
dır. Çalışmanın yapıldığı alanın yukarısında ve aşa
ğısında bulunan diğer alanlar, yürütülen çalışmalar 
sırasında da herhangi bir ısı b i r ik imin in , kıvılcım 
sıçramasının olup olmadığı kontrol edilmelidir. 

Kaplar, boru hatları ve kanallar yangın r iski 
olan katı maddeler, sıvılar ya da gazlar çalışılacak 
bölgeden uzaklaştırılmalı, temizlenmeli ve müm
kün olduğu takdirde su ile doldurulmalıdır. Eğer 
bunların suyla doldurulması mümkün olamıyorsa, 
bu parçalara C 0 2 ya da azot doldurulmalıdır. Sön
dürme suyu rezervi ve yeterli sayıda yangın sön
dürücü çalışmadan önce hazır tutulmalıdır. Kulla
nılan kesme, kaynaklama ve lehimleme aletlerini 
bir kenara koymadan önce alevli olup olmadıkları
na dikkat edilmelidir. Kaynak çalışmaları sırasında 
yangın battaniyelerinden yararlanılmalıdır. 

Ateşli çalışmadan sonra çalışma yerine sınırı 
olan diğer alanlar yangın ve duman açısından de
rinlemesine ve tekrar edilerek en azından çalışma 
bittikten birkaç saat sonrasına kadar kontrol edil
mel idi r . Eğer yeterl i derecede yangın güvenliği 
sağlanamıyorsa, bu tür kaynak veya lehim cihazla
rından uzak durmalı, bunların yerine vidalama ve
ya perçinleme gibi çözümler aranmalıdır. 

Restorasyon çalışmaları sırasında ortaya çıkan 
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diğer bir problem de dışarda kurulan iskelelerden 
kaynaklanmaktadır. Bunlar çok sayıda tırmanma 
meraklısının ilgisini çeker, aynı zamanda kötü n i 
yetlilerin, hırsızlık ya da kundaklama girişiminde 
bulunmak isteyenlerin kolay açılabilen ya da açık 
olan pencereler aracılığı ile içeriye girilmesini ko
laylaştırır. 

Özet olarak, restorasyon çalışmaları sırasında 
alevl i çalışmalardan kaçınılmalı, ehil kişilere iş 
yaptırılmalı, söndürme cihazı ve yangın battaniye
ler i bulundurulmalı, çalışmalar sürekli kont ro l 
edilmeli ve kontrol süresi çalışma tamamlandıktan 
sonra da devam etmelidir. 

Y ANGIN ALGILAMA VE UYARI SİS
TEMLERİ Birçok büyük yangının 
genişlemesinin ve hasar miktarının fazla 
olmasının nedeni, yangın başlangıcının 
çok geç farkedilmesi ve dolayısıyla geç 

müdahale edilmesindendir. Bir yangın, dışarıdan 
görülecek boyutlara gelmişse, kontrol altına alına
rak söndürülmesi çok zordur. Yangınlar yeterince 
önce farkedilebilirse daha küçükken söndürülerek 
zarar miktarları küçük boyutta tutulabilir. Yangın, 
i lk beş dakikada kaplumbağa, daha sonra tavşan 
hızıyla ilerler ve parlama noktasına ulaşınca bütün 
hacim bir anda alevler içinde kalır. Bunun için, 
herşeyden önce, yangının çıktığı anda haberdar 
olunması, özellikle yangının çok hızlı ilerlediği ta
rihî yapılarda çok önemlidir. 

Yangının erken haber alınması sürekli kontrol 
eden kişilerle veya otomatik uyarı sistemleri ile 
sağlanır. Birçok tarihî yapıda bütün hacimlerde sü
rekli insan bulundurmak mümkün olmadığı gibi, 
bulundurulan insanların da ayrıca kontrolü gerek
mektedir. Günümüzde yangının erken haber alın
ması için kendiliğinden faaliyete geçen yangın al
gılama ve uyarı sistemleri etkil i bir şekilde kulla
nılmaktadır. 

Dumana ve yanma gazlarına duyarlı olan iyo-
nizasyon duman dedektörleri; saraylar, köşkler ve 
müzelerin yangın güvenlik önlemlerinin alınma
sında i lk düşünülecek önlemlerdir. Kablo kanalla
rı, şaftlar, havalandırma ve klima kanallarının ko
runmasında optik duman dedektörleri tercih edil
melidir. Yüksekliği 6 m.'den fazla olan alanlar için 
optik duman dedektörleri kullanılmamalıdır. Be
l i r l i bir sıcaklıktan sonra örneğin 70 C 'de harekete 
geçen ısı dedektörleri, özellikle girintili-çıkıntılı 
olan, yanma sonucunda az duman çıkabilecek ma
hallerde tercih edilmelidir. 

Çeşitli yangın algılama sistemlerinin yan yana 
kullanılmasının o lumlu yönleri vardır ve önemli 
mahaller ile ısıtma santrallarında iyonizasyon du
man dedektörleri ile ısı dedektörlerinin birarada 
kullanılmaları tavsiye edilir. Algılama sistemleri
nin kafalarının dikkat çekici olmaması ve mimari 
açıdan herhangi bir sakınca yaratmaması gerekir. 
Büyük tek hacimlerde yapının tarihî görünümünü 

bozmamak için standartlara fazla bağlı kalmadan 
yapının özelliğine göre hareket edi lmel i , teknik 
olarak ihtiyacı karşılayacak sayıların üzerine çıkıl-
mamalıdır. 

Tavanı uygun olmayan büyük hacimlerde "be-
am dedektör"lerin kullanılması uygun olur. Geniş 
bir alanı olan ve çok yüksek olan Dolmabahçe Sa-
rayı'ndaki Muayede Salonu bu gibi yerlere çok iy i 
bir örnektir ve beam dedektörlerle korunmaktadır. 

Kabloların çekilmesi zor olan veya kablo gö
rüntüsünün istenmediği yerlerde p i l l i dedektörler 
kullanılmalıdır. Bu tür dedektörlerin pil lerinin za
manla değiştirilmesi gerektiğinden kolay ulaşılabi
len noktalara yerleştirilmeli ve bakımı periyodik 
bir takvime bağlanmalıdır. 

Tarihî yapılarda özellikle normal zamanlarda 
insanların az bulunduğu ve yangın çıktığında ha
ber alınmasının gecikebileceği bölümlerde otoma
tik yangın algılama ve uyarı sistemi yapılması ya
rarlıdır. Eski eşyaların konulduğu bölümler ve çatı 
araları öncelikli olarak ele alınmalıdır. Dolmabah
çe Sarayı'nın bodrum katı ve bütün çatı araları baş
ta olmak üzere bütün bölümlerine adreslenebilir 
yangın algılama ve uyarı sistemi yerleştirilmiştir. 

Y ANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ 
Tarihî yapıların herhangi bir kısmında bir 
yangın başlangıcı olduğu anda binanın ve 
eşyanın tarihî değeri göz önüne alınarak 
binaya ve eşyaya verilecek zararın asgari

ye indirilmesi için söndürme şeklinin iy i seçilmesi 
gerekir. Yangın söndürme sistemleri, i lk müdahale 
için kullanılacak taşınabilir söndürücüler, sabit-bo-
ru hortum sistemi ve otomatik söndürme sistemle
ridir . 

T a ş ı n a b i l i r S ö n d ü r m e C ihaz l a r ı : Yangın 
söndürme sistemlerinin i lk in i oluşturan ve i lk mü
dahalede kullanılan taşınabilir söndürme cihazları, 
yangının çıktığı anda ve çıktığı noktada kullanıl
dıklarından önemlidir. Taşınabilir söndürme ci
hazları, başlangıç yangınlarda sıkça başvurulan 
gazlı söndürücüler (halon, karbondioksit) , ku ru 
kimyevi tozlu söndürücüler veya köpükten oluş
maktadır. Bu sistemlerin yerine suyun zarar vere
ceği bölümlerde suyla söndürmeden kaçınılmalı-
dır.Yüksek tarihî değere sahip odalarda gazlı sön
dürücüler, depolarda, çatı aralarında ve tutuşucu 
maddenin ahşap olduğu yerlerde kimyasal kuru 
tozlu söndürücüler, alevli yanabilecek sıvı yangın
ları için karbondioksitli söndürücüler seçilmelidir. 
Tarihî değeri çok fazla olan eserlerin korunmasın
da halon gazlı söndürücüler tercih edilmelidir. 

Yangın tehlikesi durumuna uygun olarak seçi
len kuru kimyevi tozlu veya karbondioksitli yan
gın söndürme cihazları; 100 m. 2 ' l ik bir alan için 6 
kg. ağırlığında olmalıdır. Tüpler kolay ulaşılabilen 
yerlerde ve her müstakil hacim için kullanılabile
cek yerlerde olmalıdır. Bu cihazların bakım ve 
kontrolleri çok sık aralıklarla yapılmalı, itici tüpler 
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kontrol edilerek her an hizmete hazır bulundurul
malıdır. Kullanılan tüplerin TSE kalite belgesine 
haiz olmasına dikkat edilmelidir. 

Sab i t B o r u - H o r t u m S i s t e m i : Yangın sön
dürme sistemlerinin ikincisi olan sabit-boru hor
tum sistemleri, binalardaki yangınlarda el ile mü
dahalede kullanılan sulu söndürme sistemleridir. 
Yangın anında katta bulunan personel veya olay 
yerine gelen itfaiyeciler tarafından kullanılan bu 
sistemler, binaların yangından daha iy i korunma
sını sağlayan otomatik yangın söndürme sistemle
rinin yerini tutmasalar dahi, otomatik yangın sön
dürme sisteminin olmadığı ve dışardaki hidrant-
lardan uzatılan hortumlarla bina içindeki yangının 
söndürülmesi zor olan bölümler için zorunludur. 
Otomatik sprinkler sistemleri bu sistemlere alter
natif değildir. Her ik i sistem birbirini tamamlar ve 
birarada kullanılması da mümkündür. 

Sabit boru-hor tum sisteminde su kaynağı ile 
sistem arasındaki vana daima açık bulundurularak 
devrede her an basınçlı suyun bulunması sağlan
malıdır. Sistem doğrudan şehir şebekesinden bes
lenebileceği gibi, bir pompa ile depodan da besle
nebilir. Şehir şebekesine bağlı olanlar şebeke ba
sıncında, şebeke basıncının yetersiz olduğu haller
de ise sistem pompa ile basınçlandırılmalıdır. Şe
beke basınçlı sistemler sadece küçük binalar için 
uygundur. Önemli büyük tarihî yapılarda şebeke 
basıncına bakılmaksızın hem elektrikli hem de d i -
esel pompalar kullanılmalıdır. 

Sabit bo ru la r ve 
merdiven sahanlıkla-
rındaki büyük çaplı 
hor tum dolapları ile 
k o r i d o r ve bi t iş ik 

lerinden olan Boğaziçi yalıla- mekanlardaki küçük 
çaplı hor tum dolap
ları, mekanik ve yan
gın sonucu olabi le
cek her türlü hasar

dan korunacak noktalara konulmalıdır. Binada bu
lunanların kullanımı için tasarımlanmış sabit boru 
sistemlerinde hor tum dolapları acil çıkış merdi
venler in in sahanlığına yerleştirilmemeli ve her 
katta ve yangın duvarları ile ayrılmış her bölümde, 
aralarındaki uzaklık 30 metreden fazla olmayacak 
şekilde düzenlenmelidir. Dolaplar mümkün oldu
ğu kadar koridor çıkışı ve merdiven sahanlığı ya
kınına yerleştirilmelidir. Hortumların saklandığı 
dolap ve kabinler, gerekli cihazların döşenmesine 
izin verecek büyüklükte olmalıdır. Bunlar, yangın 
sırasında hortum ve cihazların kullanılmasını zor-
laştırmayacak şekilde tasarlanmalı ve zeminden 
yüksekliği en fazla 1.20 m. olmalıdır. Dolaplar yer
leştirilirken tarihî yapıya zarar verilmemeli, müm
künse tesisat boşluklarına yerleştirilmelidir. Alanı 
500 m. 2 'den büyük olan binalarda her 500 m. 2 ' l ik 
alan için bir adet yangın musluğu ve dolabı yapıl
ması uygundur. Yapıların kat alanı 500 m. 2 'den kü-

Istanbul'un en önemli ozellik-

rında yangınlar bitmiyor. 

çük olsa da, her katına bir adet yangın musluğu ve 
dolabı konulmalıdır. 

Yapıda bulunan yangın söndürme cihazları ile 
yangın muslukları devamlı bakımlı ve bir yangın 
başlangıcında kullanılabilir durumda olmalıdır. 
Yangın hortumlarının bir ucu sürekli olarak yan
gın musluğuna, diğer ucu da lansa takılı olarak 
hizmete hazır bulundurulmalı, mevcut bulunan 
yangın söndürme cihazlarının sürekli olarak bakı
mı yapılmalıdır. 

Yangın suyu deposuna yangın rezervi için ay
rılmış suyun yangın söndürmek dışındaki amaç
larda kullanılmasını engelleyecek bir şamandra 
sistemi yerleştirilmeli, hiçbir şekilde yangın için 
ayrılmış su ve yangın dolapları sorumluların izni 
olmadan kullanılmamalıdır. 

O t o m a t i k Söndürme S i s t emle r i : Taşınabi
lir söndürme cihazları, sabit boru-hortum sistemle
r in in yanısıra geliştirilen otomatik sprinkler sis
temleri son zamanlarda en yaygın olarak kullanı
lan sulu söndürme sistemlerinden b i r i s id i r . Bir 
yangın çıktığında kendiliğinden devreye giren ve 
alevlerin üzerine su sıkarak yangını söndüren ve
ya yayılmasını önleyen bu sistem, binaların tavanı
na yakın olarak yerleştirilirler ve suyu bağlı olduk
ları boru sisteminden alırlar. 

Sprinkler sistemleri, yangına müdahalenin zor 
ve yangın yükünün fazla olduğu binalarda ve 
özellikle topluma açık binalarda tercih edilir, çün
kü hem başlangıçta yangının söndürülmesini sağ
lar, hem de algılama sisteminde olduğu gibi, yan
gının başlangıcında i lgi l i birimleri uyarabilir. Etkin 
söndürme gücünün olması, binaları yangından 
min imum zararla koruması bu sistemlerin uygula
malarını da yaygınlaştırmıştır. 

Yapılan i s t a t i s t ik i incelemelerde, o toma t ik 
sprinkler sistemine sahip binalarda çıkan yangın
ların tamamına yakınının başlangıçta söndüğü 
saptanmıştır. Bu sistemler özellikle can güvenliği 
açısından da oldukça etkilidirler. 

Müze niteliğindeki tarihî yapılarda, kütüphane 
ve arşiv bölümlerinde suyun malzemelere verece
ği zarar göz önünde bulundurularak sulu sprink
ler sistemi yerine, gazlı söndürme sistemi tercih 
edilmelidir. 

P ERSONEL EĞİTİMİ VE DİĞER ÖN
LEMLER Tam ve doğru olarak se
çilmiş yangın söndürme sistemlerinin ya
nında tarihî yapıda görevli tüm persone
l in yangına karşı bilinçlendirilmesi de 

büyük önem taşımaktadır. Sadece yangına müda
haleyle görevlendirilmiş olan itfaiye bi r l ik ler in in 
değil, aynı zamanda tarihî yapıda bulunan diğer 
personelin de herhangi bir yangın anında davranış 
biçimlerine ilişkin bilgi sahibi olmaları, yangın ih-
barıyla bir l ikte alarma geçmeleri ve mevcut sön
dürme tertibatını kullanmasını bilmeleri gereklidir. 

Tüm personel arasından seçilmiş olan saray it-

168 
M I L L I S A R A Y L A R 



faiye personeli bir yangın başlangıcında, yangın 
çok küçük dahi olsa, şehir itfaiyesine hemen haber 
vermeli ve i lk müdahaleyi yapmalıdır. Şehir itfa
iyesinin saraya girişini kolaylaştırmak için daha 
önceden belirlenen bir kişi, saray kapılarını şehir 
itfaiyesine açmakla görevlendirilmelidir. 

Görevli personelin yangına sonradan müdahale 
edecek şehir itfaiyesi personeli ile koordineli çalı
şabilmesi için hazırlıkların önceden yapılması ge
rekir. Mabeyn Dairesi, marangozhaneler vs. gibi 
her şahıs tarafından sarayın her bölümü bir isimle 
bi l inmel idir . Bu müşterek d i l sayesinde anlaşma 
kolaylaşacak ve her söndürücü kuvvet aynı hedefe 
yöneltilecektir. Tarihî yapıda, bir yangın yönetme
liği aracılığıyla önceden her kişinin ne yapacağının 

dinasyon kesintiye uğrayacak ve çabuk müdahale 
imkanı ortadan kalmış olacaktır. 

Tar ihî yapı larda a l ınması gereken yangın 
güvenlik önlemleri ve müdahale olanakları konu
su içinde "insan" faktörü üzerinde de önemle du
rulmalıdır. Gerek ziyarete açık yapılarda ziyaret
çilerin neden olabileceği olumsuzluklar, gerekse o 
yapıda bulunan diğer insanların yol açabileceği 
tehlikeler hiçbir zaman gözardı edilmemelidir. Ör
neğin sigara içme yasağına karşın sigara içilmesi 
ya da olası bir kundaklama girişimi, çocukların 
kibritle oynamaları, çevrede dikkatsizce ateşle oy
nanması, mumlar veya hafif tutuşabilen sıvılardan 
dolayı oluşan yangınlar tarihî bina yangınlarına 
çok sık rastlanılmaktadır. 

belirlenmesi gerekir. Bu şekilde zaman kaybı ol 
madan yangın çıkan alana en kısa zamanda müda
hale etme imkanları çabuklaşmış olacaktır. 

Diğer önemli bir konu da saray itfaiyesinin kul
landığı itfai malzemelerin örneğin hidrant ve hor
tum ve bunların rekorlarının şehir i t fa iyesinin 
standartlarına uygun stroz t ip i olmalarına dikkat 
edilmesidir. Aksi takdirde zamana karşı bir yarış 
olan yangın söndürme işlemi sırasında saray i t 
faiyesi ile şehir itfaiyesi arasında gerekli koor-

Elbette yangına neden olabilecek sorumsuz 
davranışların tamamen ortadan kaldırılması müm
kün değildir, ama yine de bugüne kadar edinilen 
tecrübeler bu tehlikelere karşı alınacak önlemler 
konusunda yol gösterici olmakta ve oluşabilecek 
yangınların olumsuz sonuçlarını sınırlandırabil-
mektedir. Sabotajlara karşı güvenilir personeller 
seçilmeli, istenmeyen konukları keşfeden kamera 
sistemleri yerleştirilmeli, girişler kontrol altında 
tutulmalıdır. 
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S ONUÇ Önlemin sınırı yok tu r . Ne 
kadar önlem alınırsa alınsın, önlemler 
yangının çıkışını tamamen engelleyemez. 
Önlemler; yangının çıkma olasılığını azal
tır ve en önemlisi de yangının genişleme

sini durdurur. İnsan olan yerde hata vardır ve her 
zaman beklenmeyen olaylarla karşılaşmak müm
kündür. Bu nedenle de, tarihî yapılar topluma açık 
yapı olarak kullanılmamalı, müze niteliğindeki 
yerler ise kontrollü gezdirilmelidir. 

Tarihî yapılarda, yapıyı yangından korurken 
tarihî özelliklere de zarar verilmemelidir. Önlem 
alırken yönetmeliklerle sınırlı kalınmamalıdır. 

Verilen hususlar genel önlemler olup yangın gü
venliği sağlanacak yapıya özgü sistemlerin seçil
mesinde yangın k o r u n u m mühendislerinin ve 
sanat tarihi uzmanlarının müşterek kararı aranma
lıdır. Unutulmamalıdır k i ; tarihî yapılar normal 
yapı değildir ve normal yapılara uygulanan kural
lar burada uygulanamaz. Alınacak önlemler yapı
nın tarihî özellikleri ve kullanım amacına uygun 
olmalı, yapıda hiç bir değişikliğe neden olmamalı, 
hasar vermemeli, taşıyıcı sisteme yük getirmemeli, 
bakım ve onarım gerektiren sistemler kullanılmalı 
ve kullanılan söndürme malzemeler i içerideki 
eserlere zarar vermemelidir. 
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