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MİLLİ SARAYLAR 
ve 

19. y.y. MİMARLIGI • • 

istanbul'da Milli Saraylar adı altında toplanan Dolmabah
çe, Beylerbeyi sarayları ile Aynalıkavak, Ihlamur, Küçüksu 
ve Mastak Kasrtan Yıldız-Şale, Yalova Atatürk ve Florya 
Deniz Köşkleri yönetimleri ile T.B.M.M. Milli Saraylar Daire 
Başkanlığı'na bağlı birimler olup, çoğu 19.y.y.'da somut-
laştırılmıştır. · . 

AYNALlKA V AK KASRI: 

III. Ahmet döneminde Tersane Sarayı'nın bahçesinde in
şa edilmiş Daire-i Humayun'dur. 1806'dan sonra (Selim'in 
son yıllarında) topraklarının bir kısmı genişletilen tersane
ye bırakılarak, bugünkü bahçesiyle koruıimuş, zaman için
de Aynalıkavak ismini alarak, bir biniş kasrı kimliğinde gü
nümüze dek gelmiştir. 

III. Selim ve Il. Mahmut d~nemlerinde elden geçirildiği 
bilinen yapının planı genel hatları ile eskidir ve Türk evi plan 
tipinin özelliklerini verir. Uzun bir aksta çift divanhaneli ola
rak düzenlenmiştir. Çevresinde arz odaları, helalar ve geniş 
sofası vardır . Deniz tarafı arazi durumu nedeniyle iki katlı
dır. Vehbi'nin Surname'sinden yapının o zamanki dış gö
rünümü hakkında bilgileniyoruz. Cepheleri eski karakteri
ni değiştirerek, günümüze ulaşmıştır. Örneğin alt kat pen
cereleri. büyütülmüş, tepe pencereleri de normal pencere şek
linialmıŞtır. Saçakları, kat silmeleri de değişi~lik gösterir. 
Kara tarafındaki divanhanenin üzerinin ku b be ile Vurgulan
ması geleneksel bir yaklaşımdır: Odalarındaki yazı kuşak
Iarında iki kasidenin (Padişah III. Selim'i metheden ve kas
rı öven şiir, Enderunlu Fazı! ile Şeyh Galip'in tarih kaside
sidir.) yer alması, alçı şebekeli pencereleri, III. Selim tuğra
~ Batı yaklaşımlı iç süslemeleri ile ıs.y.y. etkisini (Rokoko-

Aynalıkavak Kas~ı 

J?ilek DİŞBUDAK 

Barok) kuvvetle vurgular. Girişteki kitabesinde 
( 1323/ ı 8 ı 8-ı 206/ ı 792) iki tarih bulunmaktadır. II. Miı.h
ıp.ut'un tuğrası ve Şeyh Galip'in yazdığı (lll. Selim'e) övgü 
de yer alır. III. Selim'in bestelerini yaptığı muhtemel alan 
.olarak düşünülen Kasr, sürekli bir Türk Çalgıları Sergisi ve 
Türk Sanat Musikisi konserlerine açılmış bir müze-saraydır. 
(ı985). 

XA.LOVA ATATÜRK KÖŞKÜ: 

Atatürk'ün bu yöreye harnarnlara ve dinlenıneye geldiği 
yerde, özel evi olarak 1929 yılında yaptırılmıştır, iki katlı, 
kare kitleli yapıda, bir orta so fa ve etrafına yerleştirilen oda
lardan oluşan plan şeması görülür. Müzede dönemine' özgü 
döşeme öğeleri, mobilyalar yanında, Atatürk'ün bazı özel 
eşyaları da sergilenmektedir. ı 936/37 yıllarında hemen ya
kınındaki Termal Tesisleri'ni gerçekleştiren S. H. Eldem, bu 
komleX. içinde Atatürk için bir kitaplıkla, birkaç mekan ha
zırlanması teklifine Atatürk'ün bu köşkü kasdederek, "ge
rek yok, orada zaten evim var" dediğini ve Atatürk için her
hangi bir yapı inşa etmenin kendisine kısmet olmadığını anı
larında anlatmaktadır. 

F_LORYA DENİZ KÖŞKÜ: 

1935/39 yılları arasında Mimar Seyfi Ark'an tarafından 
gerçekleştirilmiştir. 

Mimar Vedat Tek atölyesinden sonra Berlin'de Yüksek 
Teknik Okulun Mimarlık Bölümü'nde çalışnuş, 1933'de yur
da döndükten sonra, yaptığı yapılarda dönemine göre ileri
de uygulamalara girişmiştir. Cumhurbaşkanlığı köşkü ola
rak düşünÜlen yapı için önce S.H. Eldem devreye sokulur 
ama, araya bazı şeyler giriip aksayınca Seyfi Arkan tarafın
dan inşa edilir. ı. Ulusal Mimarlık Dönemi'·nden sonra 
(1900-ı927) geçiş dönemi mimarlığını yansıtan ilginç bir uy
gulamadır. Deniz üzerinde ·bir iskele-yoldan sonra kabaca 
T planda tasarlanmış, T'nin gövdesi hizmetlilere, kısa bir 
kolu resmi yaşantıya, uzun diğ~r ko tu· özel yaşam için ta
sarlanmış vegerçekleştirilmiştir. Tek katlı ahşap yapının üst 
örtüsü teras çatı halindeyken sonradan değiştirilmiştir. 

1989 yılında T.B.M.M.•ye devredilen ve halen korunma
da olup, Milli Saraylar Daire Başkanlığı'nca restorasyon pro
jesine alınan yapının hayata geçirilmesi ne _çalışılmaktardır. 

Saraylar, son dönemin Osmanlı Mimarlığı'nın, yani ı9.yy. 
mimarlığının en görkemli yapılarıdır. 

19.yy.'da mimari tutum neydi, bir gözatalım . 

Ülkemizde Lale devrini takipleyen yoğun mimari çalışma
larının yapıldığı devrede önce Fransa ile başlayan diploma
tik ilişkiler nedeniyle Avrupa'nın Barok ve Rokoko uslup
larının· etkileri görülür. 18.yy.'da mimarimizde süsleme ve 
üslup değişiklikleri izlenebilir. 1789 Fransız ihtilali Avrupa'ya 
köklü değişimi getiren bir tarihtir. Endüstri devrimi sistemi 
değiştirince, özgün üsluplar yerifte eski sanatları canlandır
ma (Yunan, Roma sanatları) çabaları yoğunlaşıyor. Avru-
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Dolmabahçe Sarayı - Mahf3yn-i HUmayt\n giriş cephesi 

pa'dan Amerika'ya dek uzanan bu davranış biçimi, menar
şinin hüküm sürdüğü ülkelerde saray zevki olarak ağır bas
tığından, dönem, Fransa'da Arnpir, İngiltere'de Viktoryen, 
Amerika'da Giorgien, diğer ülkelerde de Neoklasik olarak 
adlandınlmıştır. 19.yy.'da durum budur. Vigonon'un Kili
sesi giderek, biçim içeriğin önüne geçmeye başlar. Bu da, 
ister-istemez yapı somutlaştıncı ve yaptırıcılannı s:eçmecili
ğe iter. Eklektik eserler ortaya konur. Batı'da atmosfer bu 
iken, bizde de gayri müslim ve giderek artan yabancı mimar 
sayısıyla da orantılı olmasa bile benzer tutumu görmek müm
kündür. 

Daha sonra Avrupa'da eklektisist tutuma önce tepkisel an
titez Artnouveau akımı IS90'1arda geliştirilir. YUzyılın so
nuna doğı:u Batı'da estetik anlayış hızla basitliğe doğru in
miştir. (Berlage, Wagner ve Loos) Artnouveau akımının biz
deki öncü ve temsilcisi 1896'da getirtilen mimar·R. D'aron
co'dur. Bizde <;le Batı kökenli seçmeciliğe tepkisel karşı ha
reket 1900-1927 yıllan arasında Mimar Kemalettin ve Ve
dat Beyler'in devlet desteğini alan çalışmaları olmuştur. Bu 
dönem, 1. Ulusal Mimarlık Dönemi olarak anılır. Bu döne- . 
min ürünlerinin de eklektisizinden soyutlanabildiği söylene
mez. Çünkü bu kez de klasik kitleli binalaraa Selçuklu
Osmanlı mimarisinin bezerne ögeleri alabileliğine kullanıl
mıştır. 

Gene konumuza dönersek, Saray yapılarının bu yy.'a dek 
bu denli büyük ölçekte ve çok yapılmadığını söylemek yan
lış olmayacaktır. Başından beri hem oturm.a, hem devlet iş
lerinin yönetim yeri olarak tasarlanmışlardır. Dolmabahçe 
Sarayı'na dek böyledir. Bu sarayda bütün birimlerin bir bü
tün içine yerleştirilmesini.n getircüği düzenleme ile karşılaşırız. 

Osmanlı'da Bursa ve Edirne'deki örneklerde asıl bir bina 
ile ç~şitli köşkler, saray komplexini oluşturmaktaydı. Daha. 
sonra 14-19 .yy. 'lar arasında oluşturulan iç-içe geçen aviulu 
sistemde pavyon, köşk karakterindeki binalar topluluğu ile 
Topkapı Sarayı karşımıza çıkmaktadır. Gereksinrnelere gö
re yeni bölümler eklenmiştir. Örne!cse; Sepetçiler Köşkü se
fere çıkacak donanma, Alay Köşkü ise sefere çıkacak ordu 
ile ilgili törenler nedeniyle ortaya konmuşlardır. 

Osmanlı Padişahları Saray dışında da bilhassa biniş yer
Ierin de de köşkler -yaptırrnışlardır. İstanbul'da en eski ör
nek, Fatih'in Beykoz'da inşa ettirdiği Tokat Kasn'dır. (Bu
gün izi kalmamıştır) Ihlamur ve Küçüksu Kasdan birer bi
niş kasndır ve genellikle ya deniZ kenannda veya güzel man-

Beylerbeyi Sarayı-Selamlık giriş cepbesi 

zaralı yeşillik, seyir tepelerinde yaptırılmışlardır. Karadan 
atla, denizden kayıkla gidilen bu köşklerde yolculuğun yor
gunluğu çıkarılır, maiyet halkı ile sportif faaliyetlerde bu
lunulurdu. (Uzağa-hedefe" ok atma gibi) Göksu-Yenimahalle, 
Nişantaşı ve Dikilitaş'ta kitabeli yazıtlar bu faaliyetlerin bel
geleridir. 

-
Şimdi, 19.yy.'da inşa edilen saray, kasr ve köşkleri de•ya-

pım tarihlerine göre ele alalım. 

DO LMABAHÇE SARA YI: 
17.yy. sonlarından 19.yy. ortalarına d.ek bu sarayın bu

lunduğu sahada saray komplexi vardır. Bugünkü saray 
1842-1856 yılları arasında tamamlanmıştır. Karabel Balyan 
ile oğlu ve Balyan ailesinin Paris'te "eğitim gören ilk ferdi 
Nigogos Balyan tarafından, padişah Abdülmecid'in yenilikçi 
düşüncelerine uygun olması gözetilerek oluşturulmuştur. Ana 
gövde, Karabet'in, ana kapılar ve Muayede Salonu Nigo
gos'un çalıştıklan yerler olarak kişilik ve eğitim.farklılıkla
n.nı vurgular. Ayrıca Tahsin Öz' Un belgesini gördüğü fakat 
resmiyete dökemediği bir küçük ayrıntı da Miralay Mahmut 
Bey'in yapının Osmanlı yaşamına uygunluğu ile bu ~apıda 
görev aldığıdır. (S.Eyice ile sohbetlerinden). 

Günümüzde bazı eklentilerini getirerneyen sarayda ana ya
pı, denize yatay olarak yerleştirilmiş olup, KaBataş yönün
den itibaren Selamlık (Mabeyn), yüksek merkezi kısım Mu
ayede Salonu ve Harem (Hususi Daire) bölümlerini içerir. 
Mabeyn bölümü, Muayede Salonu 'nun sonuna dek uzanır. 
Bundan sonra Harem kısriıı gelir. Harem kısmının bir bö
lümü, hem cephedeki simetriyi bozma kaygusu, hem de giz
lilik gerekliliği ile denize dik olarak arka, bahçeye doğru dön
dürülmüştür. Yine Sarayın hemen yanında gerçekte ana ya
pıdan kopuk ama deniz cephesinde dışa görsel bütünlük" ve
ren, veliaht dairesi uzanır. 

Muayede Salonu dışında saydığımız diğer bölümler; al
çak bir bodrum kar üzerine iki kat olarak yapılmış, zerilin 
ve birinci kat aynı biçimde düzenlenmiştir. 

Selamlık-Mabeyn Dairesi çok düzenli ve aksiyal plan şe
ması vermekte ve bu durum, cepheyede yansımaktadır. (Bu 
düzeni daha sonra Beylerbeyi Sarayı, ondan sonra da kris
talize olmuş biçimde Çırağan Sarayı'nda görmek ola
naklıd.ır.) 

Bu bölüm, biri enine, diğeri dikine (denize) konulmuş et
ki veren iki sofalı tipe sokulabilir, sokulabilir diyoruz, çün-
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Beylerbeyi Sarayı-Yalı KöşkU Selamlık. 

kü dekorasyon bu boyutları oldukça farklılaştırılmıştır. Or
tadaki kısım dairenin çekirdeğidir, planın tam merkezini işa
ret eder ve özellikle 1. katta kendini hissettiren iki katı bir
birinı: . bağlay,an görkemli bir merdivenin sofası olup, çevre 
odaları ile direkt bağlantılı değildir. Bu merdivenin üstten 
aldığı ışıkla, düzenlenişindeki özellik, ışık-gölge zıtlığını, do
layısıyla neobarok etkiyi kuvvetlendirmektedir. 

Saray tasarımının öncelikli ögesi Muayede Saionu, kendi 
başın!l özel bir havada etkir, ama asıl binanın diğer bölüm
lerini, hatta Veliaht Dairesi binalarını bütünleştirmektedir. 
Kareye yakın bir tek büyük sofaya açılan, bakışık köşe oda
larıyla Selamlık bölümündeki sofaların daha büyük ölçek
teki tekrarıdır. Galeri katı, zemindeki düzenlemeyi farklı
laştırdığından, bu bölümün üst örtü biçimi de farklılaşmış
tır. Harem Bölümü Mabeyne uzun bir koridorla bağlanır ve 
plan açısından karmaşıktır. Denize paralel olan kısımda (bu 
kısımda özellikle) ve dik uzanan kısımda beşbüyük orta, do
layısıyla ortak mekan vardır ama, merdivenler, koridorlar
la.güçlükle içinden çıkılmış bir düzenleme etkisi bırakır. Bu 
durum, klasik cepheye uyum sağlayamayan geleneksel ya
şam tarzının bir sonucu olarak görülebilir. Bu düşünceyi kuv
vetlendiren nokta, denize dik uzanan bölümde cephelerin 
bahçeye bakması , ikinci plandakalmasıyla düzenlemenin iş
levsel olması ve karışıklığın biraz olsun hafiflemesidir. Bu
rada ortaya alınan büyük ortak alanlar birbirlerine koridor
lada bağlanmıştır, özel daireler ise yaniara yerleştirilmiş ve 
koridor~ara tek kapılarıyla açılmışlardır. 

Veliaht Dairesi'nde ortadaki büyük iç sofa, planın mer
kezini oluşturmaktadır. Diğer iki sofa farklı işlev yüklen
miş olup, merkeze farklı uzaklıkta bulunmaktadırlar. Oda
ların durumu ve koridorlar karışık olup, planın açıklıkla 
okunmasını engeller. 

Özetle; Selamlık bölümünde plan şemasının elevasyana 
yansıması açıca görülebildiği halde, Muayede Salonu, Ha
rem Bölümü ve Veliaht Dairesi için aynı şeyler söylenemez. 
Sarayda geleneksel plan tipinin bölüm bölüm ve büyük bo
yutlarda uygulaması yanında, yenilik anlayışının getirdiği ba
zı değişiklikleri de içerdiğ( söylenebilir. Görkemli merdiven
leri içine alan geçitler halindeki salonlar, yanında bekleme 
odaları, koridorlar, anıtsal bir bayramiaşma-tören salonu, 
bezeme, resimsel süsleme (Özellikle Muayede Salonu kub
besindekiler) moöilya ve döşeme öğeleri gibi. 

Binanın kitlesel durumu; cephelerin girinti ve çıkınıılı bö
lümlenmeleri Barok esintili ise de cephe düzenlemesi Mapeyn, 
Harem ve Veliaht Dairesi (deniz cephelerinde) benzer biçimde 
ve neoklasik (üçgen alınlık, sütunlara oturan çıkma-

KUçUksu Kasrı denizden görUnUmil 

balkonlar, parapetlerde akroterler, korent ve iyon başlıklı 
sütun ve payeler, pencere kemerlerinde kilit taşını motifi
nin vurgulanması, boğumlu kumaş motifi süslemesi) üslup 
özelliğini göstermektedir. 

Muayede salonunun içi gibi dışı da iyice· işlenerek belir
ginleştirilmiştir, süsleme programı kendine özeldir, cephe
de dakunulmayan yüzey kalmamıştır. Kırık ve farklı biçim
lerdeki alınlıklar, iki sıralı pencerelerin farklı biçimlenme
leri, bize Barok üslubunun neoklasik düzende eritildiği bi
çiminde etkir. 

Do lmabahçe Sarayı'nın kara tarafındaki iki anıtsal kapı
sı, kitabeli-tuğralı Hazine-i HassaKapısı ile Merasim Kapı
sı (Saltanat Kapı) incelenmesi gereken mimari olgul<ı:r ola
rak ele alınmalıdır. Gözlemci T. Gautier, bu kapılarda ıspan
yolların girift ve ayrıntıcı süsleme özelliği taşıyan üslubu ile 
benzerlikler olduğunu ileri sürer. (Lateresco) Hazine Kapı 
tek yüzden, dışardan iç-bükey olarak düzenlenmiş. olup, süs
lemeler açısından iki yüzü de benzerlik gösterir. Saltanat Kapı 
ise bu kapıya göre daha geniş tutulmuş olup, içten ve dıştan 
iç bükey düzenleme ile Barok havadadır. Kapıların ve yan7 
daki kulelerio tepelikleri, süsle.menin ağırlaştığı, yoğunlaş
tığı noktalardır. Kapılarıo alt kısımlarında taşın yatay-çizgisel 
işlenişi neorönesans uygulama olarak görülebilir, kabartma 
çiçek, girland, vazo, kartuşlar, bitkisel süslemeler relief de
ğeri çok yüksek, hatta abartılı bir biçimde ele alınmışlardır. 
(Kapıların yanlarındaki kulelerio düzenlemeleri, daha geç ta, 
rilili -Abdülhamit dönemi- saat kulesinin biçimlendirilme
sinde de etkili olmuştur.) 

Bu kapılarda ve diğer kapılarda kanatlar dökme _demir
dendir. 19.yy.'ın en önemli özelliklerinden biri de kapılar
da, çevreleme elemanlannda, alt kat p~ncere şebekelerinde 
dökme-demir yapımiarın kullanılmasıdır. Girift desenierin 
bu yolla daha kolayca ifadelendirilmesi sağlanmış, yapıla
rın yüzey süslemelerine uygunluk böylece eldelenmiştir. 

IHLAMUR KASRI (NÜZHETİYE KASRI): 

Beşiktaş'ta doğal kliması nedeniyle kendiliğinden yetişen 
ıhlamur ağaçlarının adını verdiği vadide yer alan köşkler, 
Abdülmecit tarafından mimar Nigogos Balyan'a 1855 yılında 
yaptınlmıştır. Bugünlerden hayli farklı o günlerdekasrın kar
şısındaki alan da topoğrafyasına uygun olarak settendiril
miş ve halka açılmıştır. Bugün çevresel durumun korkunç
luğu, kasrı yaklaşık 25 dönem arazisinde kuşatma duvarla
rı içinde korunmasından dolayı düşsel bir alan haline dö
nüştür.müştür. 
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Ihlamur Kasrı Merasim KöşkU giriş caphesi 

Spor faaliyetlerinin yapıldığı alanda (Dikilitaş ve Nişan
taşı semtlerince uzağa attıkları oklar için III. Selim ve II. 
Mahmut'u öven kitabeli taşlar bulunmaktadır) dinlenme evi, 
biniş kasrı olarak inşa edilen yapılardan Mabeyn/Merasim 
Köşkü padişaha, Maiyet Köşkü adında da anlaşılabileceği 
gibi, memurlarına ve zaman zaman haremine ayrılmıştır. 

Mabeyn/Merasim Köşkü dikdörtgen kitleli olup, yüksel
tilmiş bir bodrum kat üzerinı; tek katlı olarak inşa edilmiş
tir. Arkasına merdiven evi yerleşen iç sofaya açılan odala
rıyla bakışık bir plan ,şeması verir. (Karnıyarık tip) 

Mabeyn/Merasim Köşkü'ne göre biraz daha büyük olan 
Maiyet Köşkü de benzer plan şemasını verir. (İki köşkün plan 
şeması daha sonra Küçüksu Kasrı'nda bazı oyunlarla, oda
ların eğrisel biçimde dışa, silindirik merdiven evinin dışa çı
karılmasıyla) karşımıza çıkacaktır. Küçük ölçekli yapılard.a 
gösterişli merdivenler dikkat çeker. Özellikle Mabeyn/Me
rasim Köşkü'nün ön cephesinde ortada bir sahanlığı çevre
leyerek açılari ve yükselen Barok merdiven gerek formu, ge
rekse süsleme özellikleri açısından çarpıcıdır. 

Cephelerde çift açıklıklı-büyük boyutlu pencereler, iki yan 
cephede kalın-kısa arnpir etkili sütunlara oturan şebekeli bal
konlar, yapının dışa çıkan ve yükseltilerde belirginleştirilen 
orta bölümleri, bu bölümlerin devamı olarak yükseltilen pa-

Topkapı Sarayı - Mecidiye KöşkU 

Ihlamur Kasrı MerasimKöşkU girişindeki taş süsleme 

rapette yer alan vazo, akroterler dışında; yüzeylerde nişler 
içinde vazolar, girlandlar, deniz kabukları, kartuş, konsol 
motifleri, bitkisel formları taşıyan frizler, ıriadalyonlar, 
ajurlu-rozetli panolar, volütler yoğun ve kabartma değerle
ri çok yüksek tutularak dolğulanmış, yapının köşeleri palı
lanarak açılan kare kesit li boşluklara sütunlar yerleştirilmiş, 
çizgisel kavramalar illüzyonist yöntemlerle engellen~iş, ··ha
reket eldelenmiştir. (Daha sonraki örnek oliı.n Küçüksu Kas
rı'nda atağını daha ileri götüre.n Nigogos, Ihlamur'daki Ba
rok süslemeyi plana geçirmeye çalışacaktır.) Maiyet Köşkü, 
ölçülü süslemesi ile Mabeyn/Merasim Köşkü'nden ayrılır. 
Stilize bitkisel süslemeler C ve S motifleri özellikle pencere 
çevrelerinde yerlerini alırken, ara yüzeylerde de kendilerine 
ayrılan bölümlerde görülmehedir. 

Topkapı Sarayı yapılar topluluğuna en son eklenen köşk, 
MECİDİYE KÖŞKÜ'nden de bahsetmemiz yerinde olur. Ay
nı yıllarda yapıldığını bildiğimiz yapı, kişisel kanımıza göre 
Nigogos'un tasarımı olup, Serkis Balyan tarafından somur
laştırılan ve Fransız bahçe köşklerini çağrıştıran bir örnek
tir. Ihlamur Kasrı yapılarına göre, daha büyük ölçekte ve 
eski bir yapılanmanın iizerinde, onun yer.ine_inşa edilen ya
pıda dikdörtgen kitle, denize yatay olarak yerleştirilmiş, bir 
bodrum kat üzerine tek katlı olarak gerçekleştirilmiştir. özel
likle cephe süslemeleri (daha ·ölçülü olmakfa birlikte) lhla
mur Kasrı ile büyük benzerlikler taşımaktadır. 

KÜÇÜKSU KASRI (GÖKSÜ ·KASRI): 

Boğaz'ın Anadolu yakasında, Küçüksu Deresi yanında ön
ce 17.yy.'da Sultan 4. Murat'ın ilgisini çeken alan, mesire 
yeri olmuş, bu alanda 18. yy.'da ı. Mahmut kazıklar üze-



rinde denize dik uzanan kitle. ile denize paralel yerleştirilen 
iki katlı kitleniri oluşturduğu geleneksel bir ahşap köşk-inşa 
ettirmiş, dinlenme v~ spor faaliyetlerinin yapıldığı yerdeki 
bu yapıyı III. Selim onartatak kullanmış, yakınına 1806'da 
kendi tuğrasını taşıyan bir çeşmeyi de yaptırmıştır. II. Mah
mut zamanında da bu köşk onanın geçirmiş: daha sonra 1857 
yılında yıktırılarak, yerine bugünkü köşk, Sultan Abdülme
cid tarafından, Mimar Nigogos Balyan'a yaptırılmıştır. Ab
dülaziz döneminde elden geçirilen kasr, eklentilerinden sa
dece çeşmesini günümüze gelirebilmiştir. 

Bir b iniş kasrı olarak yapıldığından, küçük ölçekli, bakı
şık ve sade planlıdır. (Bakışık plan şeması 19. yy' ın bir özel
liğidir) . Bir orta sofaya açılan odalar, birbirine de geçit ver
mektedir. Dört oda altta, dört oda üstte, orta sofa etrafına 
yerleştirilmiştir. Ihlamur Kasrı ile amaç, plan ve bezerne açı
sından .benzeşir. Uzun yüzü denize paralel olarak yerleştiri
len dikdörtgen kitleli bina, alçak bir bodrum kat üzerine iki 
kat olarak inşa edilmiştir. Deniz cephesi (ön yüz), dışbükey 
düzenlemelere sahiptir. Neredeyse bir dairesel formu tamam
layan barok düzenlemeli ve orta sahanlığı kaskatlı merdi
ven, sütunların -taşıdığı revakla birleşir. Yapının dar kenar
larında kalın-kısa arnpir havadaki sütunlara oturan balkon
lar, ikinci katta bu cephede bulunan odaların açıldığı kıv
rım formlu ufak balkonlar cepheyi hareketlendirir, üst ka
tın balkonları konsol çıkmalara oturmaktadır. Deniz cep
hesinde de dışa çıkan kısımlarda oda kapıları, eğri formlu 
daha küçük balkoniara açılarak cephesel hareketliliği artır
mıştır. Parapet de cephenin harek~tine uygun olarak yük
seltilmiş, cephelerin orta akslannı ve köşelerini belirleyen kı
sımlarda palmetli, bitkisel karakterli ~üslemelerle taçlandı
rılmıştır. Cephe yüzeyleri abartılmış deniz kabuğu formla
rı, vazolar, girlandlar, .çiçek, .kıvnm dallarlayüksek kabart
ma şeklinde işlenmiş, başlangıç ve bitişler izlenemez hale gel
miştir. Pencere söveleri bile burmalı sütunceler halini almış
tır. Kasrı çevreleyen sınır ögesi bu kez diğerlerinden farklı 
olarak tamamen dökme-demirdendir. (Parmaklık) Biri de
niz tarafında, üçü kara tarafında dökme-demir kanatlı, anıt
sardört büyük kapı da bu parmaklıklarla uyumludur. Kas
rm iç süslemeleri Dolmabahçe Sarayı'nın dekoratörü (Paris 
Operası'nın dekoratörü) Sechan'ındır ve Barok düzenleme
leri içerir. Bu yapının da mimarı olan Nigogos Balyan'ın mi
mar kişiliği, Dolmabahçe Sarayı Hazine ve Saltanat Kapı
ları, Topkapı Sarayı-Mecidiye Köşkti cephelerine damgası
nı vurmuş gibidir ve çalışmal.arı, 19.yy. cephe mimarliğının 
en ilginç örnekleridir. 

BEYLERBEYİ SARAYI: 

Bizans İmparatorluğu ile başlayıp, Osmanlı İmparatorlu
ğu'nda yapılanmanın olduğu bu yerde, III. Mustafa döne
minde (18.yy.) yapılar yıktırılıp, toprak halka satılmıştır. ll. 
Mahmut'un Topkapı Sarayı~ndan uzaklaşma isteği veyeni
likçi düşünceleri ile Beylerbeyi'nde toprak satınaldığı ve es
ki Hasbahçe'ye I829'da saray yaptırdığını görüyoruz. Köşk
ler ve eklerinden oluşan komplex, 1851 yılında yangın tehli
kesi geçirince, Sultan Abdülaziz, 1865'de eski yapıların ye
rine bugünkü yapıyı mimar Serkis Balyan'a yaptırmıştır. 

Yazlık kullanım için hazırlanan Beylerbeyi Sarayı'nda ya
bancı devlet başkanları ağırlanmıştır. Son yıllarını burada 
geçiren Il. Abdülhamit, 1918 yılında burada ölmüştür. 

Bugüne bazı eklerini getirerneyen sarayın asıl yapısı Ma
beyn (Selamlık) ve Harem bölümlerinden oluşmuştur. Al
çak bir bodrum kat üzerine iki katlı olarak inşa edilen yapı
da, planın mer.kezini işaretleyen bir orta sofa ve ona iki ta
rafından daha küçük ölçekte sofanin eklenmesiyle bakışık 

Beylerbeyi Sarayı, Giriı? salonu merdivenleri 

Beylerbeyi Sarayi, Mavi salona bakış 

bir düzen eldelenmiştir. Uzun yüzü denize -paralel olarak yer
leştirilen yapıda ana girişler kara tarafındaki yan (dar) yüz
lerdendir. 
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Merkezdeki orta sofa sütunlu ve dikdörtgen şeklinde 

olup,denize, kara cephelerine bakan büyük eyvaniarı var
dır. Dört köşesine (deniz tarafındakiler daha büyük boyut
lu) dört oda yerleştirilmiştir. Harem bölümü sırt sırta-yer
leştirilen görkemli merdiven evleri dolayısıyla daha küçük 
ölçeklidir. Ve tek tarafı sağırdır. Selamlık sofası bir eyvanlı 
ve merkezidir. Burada da üst katla bağiantıyı sağlayan gös
terişli bir merdiven bulunmaktadır. Yapının mimari üslubuna 
etkiyen önemli bir nokta; gerek merkezdeki orta sofa, ge
rekse harem ve mabeyn so falarının geniş alanları kapsama
sına karşılık, çevrelerine yerleştirilen mekanların azlığıdır. 

Alt katta merkezi sofanın Doğu geleneklerini yaşatan çev
resi sü.tunlu, dolfinli havuzuna karşılık, hemen üzerindeki 
ikinci kat sofası (mavi salon) -çeşitli törenler için kullanıl
mıştır.- Ştuk kaplamalı mavi sütunları, barok etkiyi kuvvetle 
vurgulayan aynalı tonoz tavan eteğinde açılan tepe pence
releri ile aydınlanan sofa, değişik görünüm getirmiştir. Bu 
sofa, Harem ve Selamlık merdivenleri bize Fransız, İtalyan 
Barok saraylarını anımsatmaktadır. Ama yine, yapinın plan 
şemasının gelenekselliği ile Selamlık bölümünde aynı sofa 
(avi salon) ve selamlıktaki hemen her süitte tavanlarda yer 
alan kalem işleri, sütun başlıkları,. ahşap kaplamalı, kabul 
salonundaki bezerne öğeleri (mukarnas frizleri, talik yazı
lar, mukarnaslı nişler) ve arnpir özellikli Şam işi mobilyala
rı ile bu sarayda yerel motiflerle, İslam sanatlarının sentezi
nin yapıldığı düşüncesini, izlenimini bizde egemen kılar. 

Serkis Balyan bu etkiyi geliştirerek, önce sarayla aynı ta
rihli yalı köşklerinde, sonra Çırağan Sarayı'nda karşımıza 
çıkaracaktır. Beylerbeyi Sarayı'nın cepheleri, plandaki ba
kışık düzenin dış yüzeylerde de devam ettiğini gösterir. 

Ön cephenin orta bölümü içeri çekilip, yan yüzler ileri çı
karılmış, yan cephelerin orta bölümleri dışarı çıkarılıp, yan 
bölümleri içeri çekilmek surefiyle belirlenmiş ve hareketlen
dirilmi_ştir. Arka cephe işlenıneden bırakılırken, ön cephe
de ve yan cepheh~rin yan bölümlerinde Efes Hadrianus ta
pınağını anımsatan, ortada bir yuvarlak kemerli, iki yanın
da dikdörtgen biçimli pencereler açılarak üçlü gruplamalar 
yapılmıştır. Pencere araları tek ve çift korent başlıklı, klasik
yivii sütunlada iyice belirginleştirilmiş; hem sütunlar, hem 
pencerelerle sağlanan dikine hareket, kat arasını ve çatıyı giz
leyen parapeti enine. dolaşan bol hareketli korniş ve zengin 
silmelerle karşılanmıştır. Cephede ara yüzeylerde madalyon 
ve kartuşlarla dolgulama yapılmıştır. Aranılan ve eldelenen 
hareketlilik Barok üslubu çağrıştırmakla birlikte, temelde 
cephe düzeni kuvvetle neoklasiktir. Ve kullanılan oranlar ya
pıya monümentalite kazandırmıştır. Saray dış görünüşü ile 
bize Batı'nın izlediği yolu en iyi biçimde getiren örnek ol
ması açısından önemlidir. 

Çırağan Sarayı 

Maslak Ka sırları Kasr-ı HUmayQn giriş cephesı 

Dolmabahçe Sarayı-Selamlık Bölümü, Beylerbeyi Sarayı 
planlarından sonra, dönemin yapımcı ailesinin ferdi Serkis 
Balyan'ın ÇIRAGAN SARA YI, büyük boyutlu, klasik de
nilebilecek çizgide 19.yy.'ın yetkin plan, kitle ve cephe uyu• 
munu yakalamıştır. · 

Kara ve deniz tarafında eyvaniarı olan,. girişlerin aksınıi 
dikine yerleştirilen üç sofa merkezi tiptedir. -Bir sofanın Or
taköy tarafına bakan kısmında bir eyvanı daha vardır. Oda 
ve diğer mekanlar, ·iç aydınlıklı merdivenlerin iki tarafına 
alınmış, iki tarafta koridorlarla birbirine bağlanmıştır. Oda
lar her sofanın dört köşesine yerleştirilmiştir. 

S.H.Eldem tarafından dikkat çekilen planın cepheden, 
cephenin plandan anlaşılabilirliği önemlidir. Selamlık kıs
mındaki hamam dışarı çıkarılmıştır . 

Beylerbeyi Sarayı'nın yalı (deniz) köşkleri de haremlik ve 
selamlık bahçelerinin denize bakan kıyılarına ve saraya eşit 
uzaklıkta inşa edilmişlerdir. Mimarı Serkis Balyan'dı_r. Fan
tazi· bir mimari örneği .olan yapılar; merkezi plan, ku b be ve 
benzeri öğeleriyle' rıhtım dolaşan masif duvarların içiriQen 
çıkıyormuşçasına etk'ilerler. Çatılarının ve cephenin dalgalı 
yükseltileri ve sonuçlandırılmaları, Hint tapınaklarını anım
satmaktadır. Sarayla tezat oluşturan görüntüdedirler. Kısa 
sürede inşa edilen köşklerin planları, sekiz köşeli kubbenin 
örttüğü bir oda ile iki tarafındaki hizmet mekanları ve -kara 
tarafındaki giriş revakınd~n oluşmaktadır. 

Sarayla birlikte yapıldığı ve.bu köşklerle cephe düzeni açı
sından benzeşen Ahırköşk, padişclh ve saray atlarının bakım 
yeridir. Bahçede, arkaya doğru setlenen-Çölümlerde yer alan 
diğer iki köşk, sade planlı ve küçük ölçekli, tek katlı, havuz 
ve selsebilli (içte) l'VIermer Köşk (Serdap Köşkü) ve bodrum 
katı üzerine iki katlı olan Sarı Köşk, büyük olasılıkla II. Mah
mut dönemi yapılarıdır. 

MASLAK KASIRLA~I: 

Maslak'tan Ayazağa'ya giderken, Haznedar çiftliğinde yer 
alan kasrların alanında ilk yapılanma, IL Mahmut dönemin
dedir. Il. Abdülhamit'in veliahtlığını geçirdiği bu yerin av, 
dinlenme, spor alanı olarak değerlendirildiği ve günümüze 
ulaşan Kasr-ı Humayfin Mabeyn-i Humayfin limonluk, Ça
dır Köşkü ve paşalar dairesi yapılarının insan .ölçüsüne ya
kın boyutlarıyla o günlerde somutlaştırıldığı sanılmaktadır. 
Çünkü Alıdülaziz dönemi bu tip yapıların yaygınlaştığı bir 
devre olarak görülmektedir. 
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Yıldız Sarayı Selamlık girişi 

Kagir bir bodrum kat üzerine normal katlı ahşap Kasr-ı 
Humayün, kare kitleli olup, ortadaki sofa (salon) ya açılan 
odalar (servis mek3.nları) ve sofanın bir ucunda silindirik eve 
yerleştirilen merdivenle üst kat ilişkisinin sağlandığı plan şe
masını verir. Merdiven evinin arka iki yanında WC'ler yer 
alır. Yapıda bir üçüncü kat olarak görUlebilecek ve geçmi
şinde kullanılan çatı arası bulunmaktadır. Çatı arası pence
releri haç biçimde çatıda çarpıcı. olmakta, cephenin sonla
nışına biçimsel olarak etkimektedir. 

Yapıya girişler, ön yU2deki ·iki sütuna oturan balkon
revaktan ve arazi durumu nedeniyle badrum katta arka cep
bedendir. II. Abdülhamit'in çalışma ve yatak odalan bu ya
pıdadır. Ahşap yapının içi oldukça sadeder, ahşap sütun
Iarla destekli özen li merdiveni yanında,'iavanda kalem işle
ri arasındaki doğa manzaralan dikkati çeker. 

.. Kagir Mabeyn-i Humayün binası da yine kare kitleli olup, 
bir iç salona açılan mekanlardan oluşur. Bu salon da bina
ya hemen bitiştirilen kışbahçesine (limonluk) açılmaktadır. 
Bir normal kat üzerine çatı arası k au burada da kullanılabi
lecek mekan olarak görülmektedir. Çatı arası pencereleri haç 
biçiminin varyasyonlu uygulaması olan üst örtüde yine gör
kemli bir biçimde dışa açılır, aydınlık alırlar. Cepheler de 
önde ve diğer eksenlerde yükseltilmiştir. Yapılar böylece kı
revi, çiftlik evi havasını verirler, bunu cephede açılan bü
yük boyutlu pencerelerin kemer ve sövelerinde tuğlaların di
ziler biçimleri (rustik havada) de kuvvetlendirir. 

Çadır Köşkü, bir bodrum kat üzerine kagir-ahŞap tek katlı 
olarak yapılmıştır. Sekizgen planda, konsaliara oturan çev
resel verandalı ve geniş süslemeli saçaklarıylaşık bir yapıdır. 
Girişler (bodrum ve ı. kat) iki kollu büyük bir merdivenin 
yarım daire çizerek kavuştuğu sekizgeninin bir yüzü üzerin
dedir. Cephelerde altta ve üstte her yüzde birer pencere açıl
mıştır. 

Paşalar Dairesi; kagir tek katlı, uzun dikdörtgen kitleli 
binadır. Eksendeki ana girişi cephede ve çatıda vurgulayan 
yapıyı, giriş holü ve ara koridorlada bunlara açılan mekan
lar oluşturur. Cephe dü.zeni Mabeyn-i Humayün köşkü. ile 
benzer. 

YILDIZ-ŞALE KÖŞKÜ: 

Osmanlı Saray mimarisinin en son örneklerinin oluştur
duğu Yıldız Kompleksi Eski Saray, Topkapı Sarayı, Dalma
bahçe Saray'larından sonra son Osmanlı Saray-ı Huma-
yı1n'udur. ' 

Yıldız Sarayı- Muayede salonu 

Kullanım alanı olarak geçmişi Kanuni devrine dek götü
rü.lebilecek alanda, yap1sal hareketlenme, III. Selim'in bu
rada bir Kasr inşaasıyla başlamıştır. 

III. Mustafa, II. Mahmut, Abdülmecid bu alanda imar 
faaliyetlerinde bulunmuşlardır. Abdülaziz zamanında Ta
beyn Köşkü, Çit Kasrı, Malta, Çadır Köşkleri, Abdülhamit 
zamanında Küçük Mabeyn, Harem Binalan, Cariyeter Da
iresi, Kızlarağası Köşkü., Cihannuma Köşkü, Hamidiye Ca
mii, Tiyatro, Marangozhane, Eczane, Tamirhane, Kilitha
ne, Çini Fabrikası, Kü.tüphane, Şehzadeler ve Şale Köşkü 
inşa edilerek, kompleks tamamlanmıştır. Yıldız Sarayı'nın 
bu durumu, Topkapı Sarayı yapı topluluğunu anımsatır. 

Dış bahçeden duvarla ayrılan, yer seçiminin de iyi yapıl
dığı bölümde, Fransızca'da dağ kulUbesi anlamına gelen ve 
bu evlerin bir benzeri olan Şale Köşkü yeralmıştır. II. Ab
dülhamit döneminde İsviçre ve Rusya'dan kurma köşkler ge
tirildiği bilinmektedir. Benzerlerinin burada yapıldığı ve Batılı 
anlamdaki ilk prefabrik denemelerin bunlar olduğu da dü
şünülebilir. 

Kişisel kanıyla -(ki bunu kuvvetlendiren yapıdaki cephne 
kayıtları, badrum kat döşeme ve tavanlanndaki izler, kot 
farkları,sonradan yanına bitiştirilen diğer bölümden dolayı 
iç kısımda kalan parmaklıklı pencereler gibi görüntüler) üç 
ayrı devrede yapıldığını sandığımız Şale Köşkü'nün yapım 
serüveni arşiv araştırmaları sonunda sağlıklı değerlendirile
cektir. 

Birinci bölüm, 1889'da yapılan ve özellikle Sedefli Salon'
unun (Ziyafet Salonu) ele alınış biçimi, dÜZenleme ve beze-
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mesiyle Serkis Balyan'ın daha önceki uygulamaları, B~yler
beyi, Çırağan Saraylarındaki benzer durum düşünülecek 
olursa- olabileceği kişisel düşüncesini taşıdığımız ikinci bö
lümden önce somutlaştırılmış olmalıdır. Birinci ve ikinci bö
lümleri.ahşap olarak yapılan yapının 1898'de eklenen üçüncü 
bölümünde R.D'aronco'nun çalıştığı bilinmektedir. 

İkinci ve üçüncü bölüm, Alman imparatoru Il. Wilhelm'in 
iki ayrı gelişinde konaklaması için yapılmıştır. 

Bir badrum kat üzerine iki katlı olarak üç aşamada inşa 
edilen yapıda giderek ölçeği büyüyen üç bölüm, plan ve cephe 
olarak uyumlu tutulmaya çalışılmıştır. Temelde merdiven ev
lerinin yerleştiği merdiven sofası olarak nitelendirilebilecek 
merkezi bölümlerin iki tarafına yerleştirilen oda ve salon
lar, yapının bütünü boyunca, ekl~mme bölümlerinde yer yer 
aks ı kayan ve binanın ortasında yatay ekseni belirleyen dar 
bir orta hole açılmaktadırlar. Yine her bölüm ün ön ve arka 
cephelerinden girişleri aynı eksende tutulmuştur. 

Yapı her üç aşamada, özellikle·en üst katta amaçlı salon
lar ve servis mekanlan içeren kapalı bir daire gibi düşünüle
bilir. Badrum kat birtakım hfzmetler için yer oluştururken, 
(atölye, çamaşırhane mutfak v.s.) birinci kat, hizmettilerin 
yaşamasına, yukanda da işaret ettiğimiz gibi üst kat toplantı, 
ağırlama ve servis mekii,nlarına aynimıştır. 

Yapıd& en çarpıcı ölüm, 15 x 30 m. boyutlarıyla tören sa
lonudur. Tamamen ahşap kirişlerin taşıdığı ahşap asma ta
vanıyla D'aronco'nun mimari gösterisi sayılabilir. 

İkinci bölümde yeralan Sedelli Salon, İsliimi etkilerle, yerel 
bezerne öğelerinin bileşimini veren ve N.Atasoy'un bulgu
ladığı Çırağan Sarayının kapı ve dolap kapılarının süslediği 
yer olarak çok etkileyici dir. İkinci ve üÇüncü bölümün ek
lenti bölümünde iki kenan. uzun tutulmuş dikine ·sel<izgen 

Yalova Atatür1t: KöşkU Giriş cephesi 

Atatürk Köşkü oturma ve dinlenme salonu 

·oluşturan salon ile ikinci bÖlüm yapılırken eklendiğini san
dığımız dışa çıkıntılı hamam üzerindeki Sarı. salon da . 
süslemeleri-düzenlemesiyle dikkat çeker. Bezemelerih Y.Oğıın
laştığı üst katta yapının üç ayrı zamanda yapılmasının ge
tirdiği farklılık ve çeşitliliği de yurgulamak yerinde olacak
tır. 

Genel olarak ekonomik yetersizliklere karşın. bu y.y.'da · 
İstanbul'un başkent de cilinası nedeniyle imar hareketleri ba
kımından önemsenen, daha çok projenin gerçekleştirildiği 
bir şehir imajı verdiği görülür. 

. Yeni gereksinmeler; yeni yapıliplerini, onlar da yeni plan 
şernalarını getirmiş, parasal sorunlar altedildiği ölçüde yeni · 
teknik gelişmeİer de uygulanmaya çalışılmıştır. ·· 

Konumuzun direkt ilgili olduğu alanda ise, yani gelenek
sel yapı tiplerinde (Saray, konut, türbe v .b. gibi) plan şe
ması önemli değişiklikler göstermez. Simetrizm, bakışık plan 
şeması tercihlenmiştir. 

. . 
Ayrıca bu y.y.'da dünyada mimarların problemi duvar

ların ele alınışı, dekorasyon u, kapı-pencere oranları, doluluk
~oşluk bağlantıları, bir katın diğer katla ilintisi olmuştur. 

Dolayısıyla bu iki boyutlu düşünceler nedeniyle, cepheci
lik; 19. y.y.'ın uluslararası tutumudur ve öylesine geliştiril
miştir ki cepheler ressam çalışmas·ı gibi iki boyutlu olarak · 
düşünülmüştür. Yine cephenin önem kazanması parap~tle
rin yükseltilmesi, çatının gizlenmesi ola)l!.nı da .getirrniştir. 

En son ve en önemli nokta ise 19. y:y. mimarlığının dün
yada bir imparatorluk mimarisi olmasıdır. Dolayısıyla Sa
raylarımız hem hüküİndann devleti idare yeri+ konutu ola
rak dönemin düşüncesini ·en iyi yansıtan, hem de cephecilik 
ve dekorasyon uygulamalarının en üst düzeyde örneklendi
ği yapı tipini oluş~urmuşlardır. 

· ·) 

Yalova AtntUrk I<öşkU Atatürk'ün çalışma odası 


