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BOGAZİÇİ'NİN YİTİRDİGİ TARİHİ ESERLERDEN . 
HASIB PAŞA YALISI 

1973 yılında geçirdiği büyük yangında tamamen 
yanıp yok oluncaya kadar Beylerbeyi 'nde, vapur 
iskelesinin yaklaşık olarak 200 metre kuzeyinde bulunan 
bu yapı, gerek orijinal mimari özellikleri, gerekse 
Boğaziçi 'nin en eski ve en büyük yalılanndan biri olması 
nedeniyle Türk mimarlık tarihi açısından ayn bir öneme 
sahipti (1). 

Yalının bfuıisi Osmanlı vezirlerinden Mehmed 
Hasib Paşa :_dfr. Sultan II.Mahmud tarafından 

Tophane'de yaptırdığı Nusretiye Camii inşaatında 
gösterdiği yararlılıklardan dolayı adı ilk kez tarihe geçen 
bu kişi, (bina emininin katibiyken, haceganıık rütbesiyle 
taltü edilmiştir) daıphane kaleminden yetişmiş, 1836 
yıl~da vezirlik, 1838'de ~e müşir payesi ile Paşalık 
unvanı almıştır. 1839'da Selanik, 1848'de de Cidde 
valiliği yapan Mehmed Hasib Paşa, toplam olarak beş 
kez Evkaf, iki kez Maliye, üç defa da Hazine-i hassa 
nazırlıklarında bulunmuştur. 1866 yılında emekli olan 
Paşa, 1870'de Şeylıülharem_olduktan birkaç gün sonra 
Beylerbeyi 'ndeki yalısında vefat etmiş ve Ü sküdar
Selimiye Camii haziresine defnedilmiştir. Kadıköy
Göztepe'de" bir köşkü bulunan Mehmed Hasib Paşa'nın 
ismi aynca Üsküdar'da bir mahalleye de verilmiştir (2). 

Hasib Paşa Yalısı'nın ilk kez Sultan II.Mahmud 
devrinde (1784- 1839) birbirine fevkani dehliz- köprü ile 
geçilen bir ikiz yalı şeklinde yapılrruş olduğu; ancak 
inşaat bitip tam iç dekorasyonu yapılacağı sırada çıkan 
yangırida tiüyük ~asar gördüğü için daha sonraki bir· 

Resim I: Yalının denize bakan cephesi 

HALUJ( KAR Gl 
Sanat Tarihçisi (MA) 

tarihte adeta yeni baştan inşa edildiği s~aktadır (3). 
Hasib Paşa'nın torunu ve yalının son salıibi Hami Bey "in 
Haluk Y. Şehsuvaroğlu 'na binanın tarihçesi hakkında 
verdiği bilgiler yukarıdaki görüşü doğrular niteliktedir. 
Hasib Paşa Y alısı 'nda gündelik yaşam dışında bir çok 
önemli şahsiyet konuk eçlilmiş, resmi ve gizli siyıısal 
etkinlikler de gerçekleştirilmiştir. Hami Bey' in 
büyüklerinden duyup aktardığı bilgilere göre; Sultan 
II.Mahmud'un saltanatı devrinde (1808- 1839) yalıda 
bazı resmi toplantıların yapıldığı, buna karşılık Sultan 
Abdülaziz 'in saltanat yıllannda ( 1861- 1876) ise muhalif 
düşüneeli Jön Türkler'in yalıda sık sık bir araya gelerek, 
gizli toplantılar düzenledikleri bilinirdi. Hatta Jön 
Türkler'e ekonomik yardımda bulunan Mısır hidiv 
hanedanından Mustafa Fazı! Paşa, bu nedenle y*yı bir 
yaz mevsimi boyunca kiralarnıştır. Aynca, yalıda bir 
süre misafir. edilen ünlü şahıslar arasında şair Asaf Halet 
Çelebi ile Mareşal Fevzi Çakmak'ın büyük babasının da 
yer aldığı -bilinmektedir (4). Yeni baştan inşa ~dilen 
yalının yapım tarihi ve mimarı kesin olarak 
bilinememektedir. Ancak konu hakkında araştırma 
yapan bazı bilim adamlan mimari ve s~sleme 
özelliklerini de göz önüne almak suretiyle yapının 
yaklaşık olarak 1825 yılında ve İtalyan bir mimar · 
tarafından yapılmış olduğıırıu ileri sürerler (5). 

Harem ve se~amlık bölümlemesine göre yapilmış. · 
olan· yapı, büyük harem yalısı, selamlık, mabeyin, dağ 
köşkü, Boğaz suyu ile bağl_antılı ~apaıi.derıiz hamarnı ve 
başlı başına bir sanat- eseri olara.:k kabul edilen mermer 
havuzdan oluşurdu. Yalının selamlık bölü~ü. XX. 
yüzyılın başında büyük bir yangın daha geçirdikten 
sonra yıkılmış ve Hasib Paşa'nın· oğliı Rauf Bey 
tarafından 1915 yılında yabancı. bir m~ara bu~nkü 
kuleli yalı yaptınlmıştır. Orijinal selarnlık yapısı ile 
hiçbir ilgisi olmayan, aitı kagir, üstü ahşap bu üç katlı ve 
iki kuleli bina, mimari açıdan Türk yapi gelerteğine de 
uygun değildir. Ay,nca günümüzde Beylerbeyi YalıboyU 
caddesi, ad~ 766/ parsel 13 'd!! bulunan bu yapı, le b-i 
deryada ~eğildir. · ·· · 

Güzel Sanatlar Akademisi Milli ~an Seminçri 
ve daha sonraki Röleve Küı:süsü öğretim üye ve 
öğrencileri tarafından yalının 9rijiİı:a:ı · ·selamlık . bölümü 
yıkılmadan öne~ bir vaziyet pl~ Çıkarılmıştır. Halen 
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yalının planı 

Mimar Sinan Üniversitesi (Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisi) arşivinde bulunan bu vaziyet planından da 
anlaşıldığı gibi yalırun selamlık kısmı "H" şeklinde bir 
plana sahip olup, tek katlı ve leb-i deryıl bir binaydı. 
Yalının Boğaz'abakan yönünde yaklaşık 44 metre 
uzunlukta bir cephesi ile orta ekseni üzerinde bir sofası 
vardı. Bu sofanın her"i.ki tarafında ise kademeli olarak 
Boğaz'a doğru uzanarı ve gayrı muntazam bir şekilde 
yerleştirilmiş dörder odalı iki bölümü vardı. Rauf 
Bey'den sonra yalı birkaç kez el değiştirmiş ve sonunda 
ünlü arınatör Nazım Kalkavan 'ın babası Hasan 
Kalkavan tarafından satın "alınmıştır. Mülkiyeti 1968 
yılına kadar Kalkavan ailesine ait olarr yapı, bu tarihten 
sonra Haydarablid Nizarnı Muharrem Jah (Cay)'ın eşi 
Esra Jah tarafından satın alınmıştır. 

Yalının asıl orijinal olan kısmı, 1973 yılında 
yanıp yıkılan harem bölümüydti. 1906- 1916 arasında 
esaslı bir onanın geçiren bu yapı, 4 dönümlük geniş bir 
arazi üzerinde yaklaşık olarak 1 dönümlük yer kaplardı. 
TürkAmpiri detayları içeren Neo- Barok tarzdaki bu iki 
katlı leb-i derya yalının altlı üstlü sekiz daire halinde iki 
büyük sofası ve yirmi ıiltı dairesi vardı. Yalının planı 
~ksial olmakla beratier tamamen simetrik değildi. 
Yalının bu şeklini Sultan II.Mahmud zamanındaki 
yenilenmesi sırasında almış olduğu düşünülebilir. 

Ova! bir sofa çevresinde yerleştirilmiş 
mekanlardan oluşan planı ile merkezi orta sofalı tipe bir 
örnek teşkil eden Hasib Paşa yalısı, bu plan tipinin 
Balkanlar'a kadar yayılmasını sağlayan ilk eserlerden 
biri olma özelliğini de taşımaktaydı. Orta kısmı 12.50 X 
17.50 metre boyutlarında olan oval sofarıın denize dik 
olan doğu- batı yönündeki büyük ekseni üzerinde 

eyvanlar, denize paralel oları kuzey- güney yönündeki 
küçük ekseni üzerinde de merdivenler yer almaktaydı. 
Sofanın dört köşesinde de her biri kendi iç sofalarına 
sahip, bağımsız denebilecek durumda, üçü eşit, biri daha 
küçük üç dört odalı dört daire bulunmaktaydı. Yalı 
planının çekirdeğini oluşturan altlı üstlü iki oval sofa 
"kamıyarık" denilen usulle yapılmış olup, bir tarafı 
denize, diğer tarafı da .bahçeye bakar durumdaydı. 
Uzunluğu eyvaiilarla birlikte 30 metreyi buları oval 
sofalardan üst katta olanının hiçbir yere dayarımaksızın 
tamamen çatıyla bağlantılı olduğu ve üzerinin ise askı 
tertibatıyla körlik gibi inşa edilen bir kubbeyle geçildiği 

: söylenirdi (6). Büyük açıklıkların ahşap ile örtülmesi ve 
kubberıin ayrıca askı tertibatıyla köprü gibi inşa edilmesi 
bu yalının inşaat mühendisliği bakımından önemini 
yansıtmaktaydı. Oval sofarıın köşelerine yerleştirilmiş 
olan daireler, üç oda, bir iç hol ile bir banyodan ibaretti. 
Birbiriyle doğrudan bağlantısı olmayan bu dairelere ya 
merdiven sofasından, ya da oval sofadaki kapılardan 
geçilirdi. 

Yapının planı kadar cephesi de orijinal bir 
görüntime sahipti. Beyaz boyalı olan yalının bahçeye 
bakan doğu ve denize bakan batı cephelerinde oval 
sofanın eğimine paralel olarak kavisli çıkıntılar 
bulunuyordu. Bu şekildeki uygularnaya büyük merdiven 
sofasının duvarında da rastlanırdı. Ayrıca yalının dört 
köşesinde bulunan mekanlar da köşeli çıkmalar halinde 
dışa taşkın olarak tasarlarımıştı. Yalının yaklaşık 30 
metre uzunluğunda bulunan deniz tarafındaki batı 
cephesi "eliböğründe" adı verilen direklerle denize 
doğru taşınlrnış (leb-i derya) ve bu şekilde denize bakan 
tüm odalarda görüş birliği sağlanmıştır. Cepheye hareket . 
etkisi verrnek amacıyla tasarlanan bu şekillendirmenin 
yanı sıra yalının batı cephesinde, her iki katta da altlı 
üstlü konurnda tasarlanmış ve kesintisiz olarak uzanan 
bir pencere dizisi bulunmaktaydı. Cephenin tek süsünü 
oluşturan pencere kafes ve parmaklıkları ise Geç- Arnpir 
özelliği taşımaktaydı. XIX. yüzyılın ikinci yarısında 
yapılan kafes tamirinde pencereler imkan dahilinde 
büyütülmüş ve yükseltilmiş, korkuluklar da 
alçaltı lmıştır. Prof.Dr. Sedat Hakkı Eldem, yalı 
cephesinde saptadığı bazı bulgulara dayanarak cephenin 
yenilenmeden önce XVIIT. yüzyıl sonu, XIX. yüzyıl 
başına ait özellikler. taşıdığını belirtir (7). 

Yapı, leb-i derya olduğu için planda bir deniz 
girişi yoktu." Asıl giriş yalının bahÇe avlus~.na bakan 
doğu cephesindeki kapısından yapılırdı. Uç büyük 
camekan ile bölünmüş olan bu girişin önü iki zarif sütun 
ile şekiilendirilmiş olup, yahya o döneme değin sivil 
mirnarimizde görülmeyen bir güzellik katmıştır. Yalının 
doğrudan eyvana v.e oradan da sofaya açılan bu asıl 
girişinin yanında servis kısmına açılan küçük bir kapısı 
da vardı. 
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Has i b Paşa Yalı sı' nı çeşitli defalar ziyaret eden 
bazı bilim adamı ve yazarların da belirttiği gibi yapının 
iç dekorasyonunu oluşturan malzemeler son derece · 
kaliteliydi. Yalının iç duvar ve tavan dekorunu oluşturan 
başlıca elemanlar: büyük oval kubbe, ·sepet kulpu 
kemerler ve tavanlarda yer alan ölçüsüz boyuttaki çeşitli 
yönlü geometrik taksimattı. Daha ziyade alt kana ahşap 
kaplı olan tavan üst katta bağdadi üzerine sıvalı idi. 
Yalının her iki katında da oval sefadan köşe dairelerine 
açılan sepet kapılar arasında bulunan sepet kulplu 
kemerler içinde sekiz adet sabit duvar aynası yer 
atmaktaydı. Birbirleriyle aynı boyuttaki bu kristal boy 
aynalan altın yaldızlı çerçeveleri çok kaliteli idi. Yine 
yalının köşe dairelerine açılan iç hol kapılan da xvm. 
yüzyılda Fransa'da üretilen gül kurusu renginde son 
derece kaliteli camiara sahipti. Birbirinden güzel 
Venedik ve Bohem avizeleri tavanlan süslerken, 
Üsküdar çatması sediri er, hasırlar Ise yalının iç dekorunu 
tamamlardı. 

İç hollerde, odaların hemen önünde ve sahanlıkta 
mükemmel bir işçilikle mermer malzemeden yapılmış 
Barok uslfıpta sekiz adet iç çeşme vardı. Bu iç 
çeşmelerin ayna taşlan elips şeklinde ve bombeliydi. 
Ayna taşlarının üzerine yerleştirilmiş olan san, yeşil, 
kırmızı damarlı ve yumurta biçimli iri taşlar da çok 
güzeldi (8). Hami Bey'in vefatının hemen ardından, 
yahya ait bütün eşyalar, varisler tarafından düzenlenen 
ve bir kaç hafta süren büyük bir mezatta yok pahasına 
satılmıştır. Olaya şahitlik eden Münevver Ayaşlı, 
konuyla ilgili olarak kaleme aldığı bir makalesinde 
aynen şunları yazmıştır: " ... Vaka, bir kaç yüz bin lira 
toplanmıştı bu. nıezatlardan, fakat varisierin hal ve 
vakıflan yerinde ve bu paraya ihtiyaçlan yoktu ki ... Yalı 
bu mezarlardan o kadar soyulmuştu ki, tavanlannda 
asrlı billfir ve misli arllk bulwınıaz avizeler tavanlardan 
inmiş, 33_ metre boyunca olan, ziilveçlıen safaları 
kaplayan kıymetli ve nadide taban halılan yerlerinden 
kaldırılmış, hatta yalı ile beraber yerlerine konan, 
tavandan yere kadar inen endqm aynalan yerlerinden 
sökülmüş, duvarların bağdadi'leri görünür ol!nuştu. 

Resim 2: Yalının giriş cephesi (Eldem'den) 

Mobilya ve asiirı atika' 11111 hepsi satı/dığı gibi, el 
yazması o hôrikfiliide güzel 10- 15 Kuran'ı kerim de 
işporta malı gibi satılmışti'' (9). 

Hasib Paşa Yalısı harem bölümünün iç avlusunda 
hamam, limonluk, arabalık ve kalfalar dairesi yeralırdı. 
Dış avlu ya da dış bahçe tabir edebileceğimiz kısımda ise 
mutfak, çamaşırhane, ayvaz ve kapıcı daireleri gibi 
birimler bulunurdu. 

Yalının, Yalıboyu caddesine açılan sokak 
kapısının karşısında arka bahçeye açılan bir kapı dal1a 
vardı ki, bu kapı vasıtasıyla geçilen bahçenin yamaca 
doğru olan en yüksek yerinde dağ köşkü yer alırdı. Şekli 
ve planı bakımından en az yalı kadar orijinal olduğu ileri 
sürülen (10) bu köşk, merkez! sofalı plan tipindeydi. 

Köşk cephesindeki dışa taşkın divanhanenin üç 
tarafında toplam on beş pencere bulunurdu. Oldukça 
büyük boyuttaki pencereler ile mimarideki mükemmel 
orantının iç mekana büyük ferahlık verdiği bilinirdi. 

İki katlı olan bu köşkün üst katına güzel. 
trabzanları olan bir çift merdiven ile çıkılırdı. 
Merdivenin üzerinde, Sadullah Paşa Ya !ısı ' nda da 
görülen ve Sazende heyeti için yapılmış bir mahal 
(mıtrlb) bulunurdu. 

Ömrünün son dönemlerinde ünlü şair Asaf Hiilet 
Çelebi 'nin ikam<'<t ettiği bu köşk onun ölümünün· 
ardından yıktınlmıştır. 

Y alının, selamlık dairesine ait bahçesi ise XIX. 
yüzyıl sonu zevkine uygun bir şekilde ve naturalist bir 
üslupta yapılmıştır. Bu bahçeye ait yayınlınmış bir 
fotoğraftan da anlaşıldığı gibi (ll) bahçede kavisli ve 
yapay bir hav.uz ile Barok üslfıpta bir şadırvan vardı. 

Dağ köşkunün haricinde yallıya ait en önemli 
mimari eser olan havuz, bahçenin harem-seHimlık ve 
mabeyn dairesi arasında kalan büyük alanı kaplardı. 
Boyu yaklaşık olarak 12 metre, eni ise 6 metre olan bu 
zarif havuz Barok üslUpta yapılmış olup, bu üslfıbun çok 
hareketli şe~ini olduğu gibi yansıtırdı. 

Bu zarif havuz, aslında birbiriyle ilişkili, biri 
büyük diğeri küçük iki tekneden oluşurdu. Deniz 
tarafındaki küçük tekne, 10-15 cm. derinlikteydi. Bu 
küçük havuzun fıskiyesinden çıkıp teknesinde biriken 
sular, ince oluklardan geçmek suretiyle dolambaçlı bir su 
yolu şebekesine, oradan da bir çağlayan gibi büyük 
havuzun teknesine akardı. Havuzun her iki ekseninin 
ucunda bulunan, kurşundan dökülmüş fıskiyelerden üçü, 
ağızlardan su akan kuğu şeklindeydi. Bu fıskiyeler, yalı 
yanıp yok olmadan önce çalınmışlardır. 
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Hasib Paşa yalısı, 14 Ekim 1973'ü 15 Ek.im'e 
bağlayan gece, saat 01.30 sıralannda çıkan şüpheli bir 
yan gıda, dört bir yanından .tutuşarak, geriye tek bir parça 
kalmamacasına yanıp yok olmuştur (12). Yalının arazisi 
1991 yılı itibarıyla Sabancı ailesinin mülkiyetinde olup, 
kendilerince hazırlattınlan restitüsyon projesi, ilgili 
koruma kuruluna tevdi edilmiştir (13). Sanat Tarihi 
Araştırmaları Dergisi adına, Boğaziçi'ni süsleyen ve 
Türk Mimarlık Tarihi açısından büyük öneme sahip olan 
eşsiz güzellikteki bir çok yalının benzer akıbet ve 
tehlikelere karşı daha iyi korunması gerektiğine 
inanıyor, yeni yalı trajedileri yaşanm!lsın istiyoruz . . 
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