
 i 

T.C. 
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 
TARİH ANABİLİM DALI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 
 
 

 
BEYLERBEYİ SARAYI’NIN İNŞÂ SÜRECİ, 

TEŞKİLÂTI VE KULLANIMI 
 
 
 
 
 

Hazırlayan: 
Tuncay Cengiz GÖNCÜ 
Öğrenci No: 2501020019 

 
 
 
 

Danışmanı: 
Y. Doç. Dr. Zeynep ERTUĞ 

 
 
 

İstanbul-2006 
 



 ii

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 iii

ÖZ 

Beylerbeyi Sarayı’nın bulunduğu yerde daha önce Sultan II. Mahmud (1808-

1839) tarafından 1826-1832 yılları arasında inşâ ettirilen Eski Beylerbeyi Sarayı 

bulunmaktaydı. Bu saray Sultan Abdülaziz (1861-1876) tarafından yıktırılarak 

yerine 1863-1865 yılları arasında günümüze kadar ulaşan Yeni Beylerbeyi Sarayı 

inşâ edildi. 

 

Sarayın mimari tasarım ve koordinasyonu Serkiz Bey  ve Agop Bey 

[Balyan]’in nezâret ve sorumluluğunda ortaya konmuştur. Bununla beraber saray 

ve ek yapılarının inşasını bizzat yürütmek üzere çeşitli inşaat kalfalarıyla 

sözleşmeler yapılmıştır. Mıgırdıç Kalfa, Yuvan Kalfa, Senekerim Kalfa, Yani 

Kalfa bunların başında gelmektedir. 

 

Sarayın inşasında kullanılan taş, tuğla, kum, demir, mermer, ahşap ve benzeri 

yapı malzemeleri Osmanlı sınırları içerisindeki sancaklardan getirilmiş, özellikle 

dekorasyon eşyaları olmak üzere bazıları da yurtdışından tedarik edilmiştir. 

Sarayın idarî kadrosunun başında Bina Emini ya da Bina Müdürü bulunmaktaydı. 

Saray’ın inşasının başlangıcından sonuna kadar iki yıl içinde üç bina emini görev 

yapmıştır. Mutemedler, katipler, pazarcılar, ambar memurları, gece bekçileri ve 

benzeri görevliler idari kadronun diğer elemanları arasındaydı. Her inşaat haftası 

sonunda, o hafta içinde pazarcılar tarafından yapılan tüm malzeme alımları, 

esnafın imal ettiği yapı malzemeleri (horasan harcı, ştük sıva, sıva gibi) ve ham 

olarak satın alınan malzemeler (kireç, kum, kurşun, ahşap gibi), nakliye için 

ödenen ücretler, kalfalarla yapılan sözleşmeler, inşaat amelesine ödenen 

yevmiyeler icmâl defterlerine kaydedilerek Bina Eminliği’nde muhafaza edilir; 

Hazine- Hâssa Nezâreti muhasebesinden yapılacak ödemelerde bu kayıtlar esas 

alınırdı. 

 

Beylerbeyi Sarayı ana binası, aynı dönemde inşâ edilen diğer saraylarda olduğu 

gibi Mâbeyn-i Hümâyûn, Hünkâr Dairesi (Yatak Daire-i Hümâyûnu) ve Valide 

Sultan Dairesi olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Kadınefendiler daireleri 
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(Çırağan Sarayı’nda olduğu gibi) ana binanın dışında ve denize paralel olarak inşâ 

edilmişti. Mâbeyn-i Hümâyûn üst düzey kadrosu (kurenâ, kâtipler, musâhipler ve 

diğerleri) Sarayın orta katında, husûsî hizmetlerinde görev alan ‘gedikler’ ise 

(kilerci, seccadeci, berber, çantacı, kitapçı, esvâbçı gibi) alt kattaki mekânları 

kullanırlardı. Ana bina dışında yer alan Sarı Köşk, Serdâb Kasrı gibi kasırlar 

padişahın istirahat amaçlı kullandığı diğer mekânlardandı. Paşa Dairesi, padişahın 

ve sarayın güvenliğini üstlenen saray yaverlerinin karargahı konumundaydı. 

Mızıka-yı Hümâyûn Dairesi de Sarayın Mâbeyn bölümüne yakın olarak inşâ 

edilmişti. Ezcâhâne-i Hümâyûn, Ağalar Dairesi, Baltacılar Dairesi, Arslanhâne, 

Geyiklik, Gazhâne, Tatlıhâne, Meşkhâne, Istabl-ı Âmire ile çok sayıdaki mutfak 

ve kuşluklar sarayın müştemilatı arasında yer alan diğer yapılardandı.  

 

Sultan Abdülazi’in saltanat yıllarında Beylerbeyi Sarayı yazlık saray olarak 

kullanıldı. Yanısıra başkenti ziyaret eden yabancı devlet hükümdar ya da 

başkanları bu sarayda ağırlandı. Sultan II. Abdülhamid saltanatı süresince (1876-

1909) ikâmet amaçlı olarak bu sarayı kullanmadı; bu dönemde Sarayın devlet 

misafirhânesi olarak kullanımına devam edildi. Beylerbeyi Sarayı’nın, yaşanan 

bazı millî felaketlerde kamu yararına açılması yine II. Abdülhamid devrinde 

gerçekleşti. İstanbul’da meydana gelen 1887 yangınında evsiz kalan yangınzedeler 

bu sarayda barındırılmış, 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’nda yaralanan gaziler 

Hilâl-i Ahmer (Kızılay) yardım cemiyetinin nezâretinde yine burada (Paşa Dairesi 

ve Ağalar Dairesi) teşkil edilen hastanelerde tedavi edilmiştir. Bu dönemde 

Beylerbeyi Sarayı Saray Müze olarak da değerlendirilmiş; yerli resmî heyetler 

yanında yabancı seyyâh ya da heyetlerin ziyaretine açılmıştır. Osmanlı saltanat 

makamının temsil odağı olan Saray’ın gerek ziyaretlere açılması gerekse kamu 

yararına kullanımı II. Abdülhamid döneminin dikkate şâyân uygulamalarıdır. 
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The Palace, Beylerbeyi was ordered to be built by Sultan Abdülaziz (1861-

1876) in between the years 1863-1865. On which the new palace is now standing, 

dismantled later on for the new one, there was the old Beylerbeyi Palace built by 

his father Sultan Mahmut II in between 1826-1832. 

 

Used as a summer residence, Beylerbeyi Palace was also served as a guest-

house for foreign visitors of the Sultan. This continued in the reign of Sultan 

Abdulhamid II (1876-1909). Moreover, the palace was opened for public benefit in 

the same era; during the large Istanbul fire, the victims of the fire were 

accomodated, the wounded soldiers of the 1877-1878 Otoman-Russian War were 

treated by Hilâl-i Ahmer (The Red Crescent) inside the palace. Sultan Abdulhamid 

II did not use the palace while he was ruling, but after his dethronement he lived 

his last six years here under surveillance. 

 

The construction material of the palace such as stone, brick, sand, iron, horasan 

mortar, marble, wood and the like was brought from the Otoman provinces, while 

most of the decoration material was purchased from abroad. Bina Emini (the 

palace custodian) was the head of the executive staff. Pay-masters, clerks, 

purchasing agents, storekeepers, night guards were among the other members of 

the staff. At the each weekend of the construction period, all purchased 

merchandise, raw construction material (sand, lime, lead, wood ) as well as 

prepared structure material (horasan mortar, plaster, stucco), and all payments 

made for workers, construction supervisors and shipments were recorded into 

books and these postings were taken into consideration by the Privy Purse. 

 

The main building of the Palace consists of three main sections, a characteristic 

seen in the other palaces built in the same era; the Mabeyn-i Hümayun 

(Administrative Part), Hünkar Dairesi (the Apartment of  the Sultan), and the 

Valide Sultan Dairesi (the Apartment of the Sultan’s mother). As were in the 

Cıragan Palace, the apartments of the Sultan’s wive were paralel to the shore, but 

outside the main building. The upper level staff of the Mâbeyn-i Hümâyûn 
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(chamberlain of the sultan, clerks and companion) were in the middle floor, 

whereas the private servants of the sultan gedikler (the pantryman, barber, 

librarian, other servants) were in the lower floor of the palace. The Sarı Köşk, 

Serdab Kasrı and the resembling pavillions outside the main building were the 

Sultan’s resting spaces. Paşa Dairesi (The Section of the Pasha-the General) was 

the headquarters for the aiders guarding the palace and the Sultan. Mızıka-yı 

Hümâyûn, (Military band) Eczahâne-i Hümâyûn (Pharmacy), Ağalar Dairesi, 

(Apartment of Agha), Baltacılar Dairesi (Apartment of Sapper), Arslanhâne (Lion 

house), Geyiklik (Deer house), Gazhâne (Gasworks), Tatlıhâne (Sweet-house), 

Meşkhâne (School of music), Istabl-ı Âmire (Stables) and the kitchens and the 

Aviary were other auxiliary buildings to be named. 
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Devletlerin en üst düzeyde temsil edildiği yapılar olarak sarayların 

incelenmesi; halk ile hükümdar arasındaki ilişkinin ortaya konması, hükümdarın 

yaşam tarzı ve anlayışının tespiti bakımından da önem taşır. Bu çerçevede, tarih 

boyunca Türk hükümdarlarına konutluk etmiş olan saraylar; özelde Tarih, Sanat 

Tarihi ve Mimarlık Tarihi genel anlamda ise sosyal bilimlerle ilgili çalışmalar 

bakımından ayrı bir önem taşır.  

 

Bu tez, Osmanlı saltanat saraylarından biri olup XIX. yüzyılın ikinci yarısında 

inşa edilen Beylerbeyi Sarayı’nın inşa süreci, teşkilâtı ve tarihsel süreç içinde 

kullanımı üzerinde oluşturulacaktır. Çalışma, her ne kadar Beylerbeyi Sarayı’nı 

konu alıyorsa da, bu saray için elde edilecek yeni bulgular aynı devirde inşâ edilen 

diğer saltanat yapıları için de söz konusudur. Saray inşâatıyla beraber suyolu, 

kanalizasyon, hamam, bahçe gibi medenî bir hayatın gerekli kıldığı tesislerin nasıl 

teşkilatlandırılmış olduğunu tespit ederek Osmanlı kültür ve medeniyet tarihine 

ışık tutmak umuduyla kaleme alınmış olan bu çalışmanın, devrin iktisadi ve sosyal 

durumuna dair birinci elden malzemeyi de sunması da amaçlanmıştır.  

 

Beylerbeyi Sarayı’nın inşâ süreci, mekân işlevleri ve teşkilatıyla ilgili, daha 

önce yapılmış belgesel nitelikli bir çalışma tespit edilemediğinden bu çalışmada 

konuyla doğrudan ilgili araştırma ve inceleme eserlerinden yararlanmak mümkün 

olamamıştır. Bu nedenle Tez’in temel malzemesini arşiv belgeleri oluşturmuştur. 

Bununla birlikte bazı hatıratlardan ve XIX. yüzyıl saray yaşantısı ve teşkilatı 

üzerine kaleme alınan çalışmalardan da yararlanılmıştır. Bu tezde, konuyla ilgili 

genel bir çerçeve çizilerek ileride yapılacak daha kapsamlı çalışmalara mütevâzı 

bir katkı sağlanması amaçlanmıştır.  

 

Osmanlı devlet başkanının ikametgâhı ve yönetimin en üst düzeyde temsil 

edildiği bir mekân olarak Beylerbeyi Sarayı’nın incelenmesi, bilinmezlerinin 

ortaya konması, bu saray özelinde özgün bilgilere ulaşılmasını sağlayacağı gibi 

genel olarak da XIX. yüzyıl Osmanlı mimarisi, sanat anlayışı ve saray teşkilatı 

bakımından yeni değerlendirmelere zemin hazırlaması umulmaktadır. 
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ÖZ 

Beylerbeyi Sarayı’nın bulunduğu yerde daha önce Sultan II. Mahmud (1808-

1839) tarafından 1826-1832 yılları arasında inşâ ettirilen Eski Beylerbeyi Sarayı 

bulunmaktaydı. Bu saray Sultan Abdülaziz (1861-1876) tarafından yıktırılarak 

yerine 1863-1865 yılları arasında günümüze kadar ulaşan Yeni Beylerbeyi Sarayı 

inşâ edildi. 

 

Sarayın mimari tasarım ve koordinasyonu Serkiz Bey  ve Agop Bey 

[Balyan]’in nezâret ve sorumluluğunda ortaya konmuştur. Bununla beraber saray 

ve ek yapılarının inşasını bizzat yürütmek üzere çeşitli inşaat kalfalarıyla 

sözleşmeler yapılmıştır. Mıgırdıç Kalfa, Yuvan Kalfa, Senekerim Kalfa, Yani 

Kalfa bunların başında gelmektedir. 

 

Sarayın inşasında kullanılan taş, tuğla, kum, demir, mermer, ahşap ve benzeri 

yapı malzemeleri Osmanlı sınırları içerisindeki sancaklardan getirilmiş, özellikle 

dekorasyon eşyaları olmak üzere bazıları da yurtdışından tedarik edilmiştir. 

Sarayın idarî kadrosunun başında Bina Emini ya da Bina Müdürü bulunmaktaydı. 

Saray’ın inşasının başlangıcından sonuna kadar iki yıl içinde üç bina emini görev 

yapmıştır. Mutemedler, katipler, pazarcılar, ambar memurları, gece bekçileri ve 

benzeri görevliler idari kadronun diğer elemanları arasındaydı. Her inşaat haftası 

sonunda, o hafta içinde pazarcılar tarafından yapılan tüm malzeme alımları, 

esnafın imal ettiği yapı malzemeleri (horasan harcı, ştük sıva, sıva gibi) ve ham 

olarak satın alınan malzemeler (kireç, kum, kurşun, ahşap gibi), nakliye için 

ödenen ücretler, kalfalarla yapılan sözleşmeler, inşaat amelesine ödenen 

yevmiyeler icmâl defterlerine kaydedilerek Bina Eminliği’nde muhafaza edilir; 

Hazine- Hâssa Nezâreti muhasebesinden yapılacak ödemelerde bu kayıtlar esas 

alınırdı. 

 

Beylerbeyi Sarayı ana binası, aynı dönemde inşâ edilen diğer saraylarda olduğu 

gibi Mâbeyn-i Hümâyûn, Hünkâr Dairesi (Yatak Daire-i Hümâyûnu) ve Valide 

Sultan Dairesi olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Kadınefendiler daireleri 



(Çırağan Sarayı’nda olduğu gibi) ana binanın dışında ve denize paralel olarak inşâ 

edilmişti. Mâbeyn-i Hümâyûn üst düzey kadrosu (kurenâ, kâtipler, musâhipler ve 

diğerleri) Sarayın orta katında, husûsî hizmetlerinde görev alan ‘gedikler’ ise 

(kilerci, seccadeci, berber, çantacı, kitapçı, esvâbçı gibi) alt kattaki mekânları 

kullanırlardı. Ana bina dışında yer alan Sarı Köşk, Serdâb Kasrı gibi kasırlar 

padişahın istirahat amaçlı kullandığı diğer mekânlardandı. Paşa Dairesi, padişahın 

ve sarayın güvenliğini üstlenen saray yaverlerinin karargahı konumundaydı. 

Mızıka-yı Hümâyûn Dairesi de Sarayın Mâbeyn bölümüne yakın olarak inşâ 

edilmişti. Ezcâhâne-i Hümâyûn, Ağalar Dairesi, Baltacılar Dairesi, Arslanhâne, 

Geyiklik, Gazhâne, Tatlıhâne, Meşkhâne, Istabl-ı Âmire ile çok sayıdaki mutfak 

ve kuşluklar sarayın müştemilatı arasında yer alan diğer yapılardandı.  

 

Sultan Abdülazi’in saltanat yıllarında Beylerbeyi Sarayı yazlık saray olarak 

kullanıldı. Yanısıra başkenti ziyaret eden yabancı devlet hükümdar ya da 

başkanları bu sarayda ağırlandı. Sultan II. Abdülhamid saltanatı süresince (1876-

1909) ikâmet amaçlı olarak bu sarayı kullanmadı; bu dönemde Sarayın devlet 

misafirhânesi olarak kullanımına devam edildi. Beylerbeyi Sarayı’nın, yaşanan 

bazı millî felaketlerde kamu yararına açılması yine II. Abdülhamid devrinde 

gerçekleşti. İstanbul’da meydana gelen 1887 yangınında evsiz kalan yangınzedeler 

bu sarayda barındırılmış, 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’nda yaralanan gaziler 

Hilâl-i Ahmer (Kızılay) yardım cemiyetinin nezâretinde yine burada (Paşa Dairesi 

ve Ağalar Dairesi) teşkil edilen hastanelerde tedavi edilmiştir. Bu dönemde 

Beylerbeyi Sarayı Saray Müze olarak da değerlendirilmiş; yerli resmî heyetler 

yanında yabancı seyyâh ya da heyetlerin ziyaretine açılmıştır. Osmanlı saltanat 

makamının temsil odağı olan Saray’ın gerek ziyaretlere açılması gerekse kamu 

yararına kullanımı II. Abdülhamid döneminin dikkate şâyân uygulamalarıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The Palace, Beylerbeyi was ordered to be built by Sultan Abdülaziz (1861-

1876) in between the years 1863-1865. On which the new palace is now standing, 

dismantled later on for the new one, there was the old Beylerbeyi Palace built by 

his father Sultan Mahmut II in between 1826-1832. 

 

Used as a summer residence, Beylerbeyi Palace was also served as a guest-

house for foreign visitors of the Sultan. This continued in the reign of Sultan 

Abdulhamid II (1876-1909). Moreover, the palace was opened for public benefit in 

the same era; during the large Istanbul fire, the victims of the fire were 

accomodated, the wounded soldiers of the 1877-1878 Otoman-Russian War were 

treated by Hilâl-i Ahmer (The Red Crescent) inside the palace. Sultan Abdulhamid 

II did not use the palace while he was ruling, but after his dethronement he lived 

his last six years here under surveillance. 

 

The construction material of the palace such as stone, brick, sand, iron, horasan 

mortar, marble, wood and the like was brought from the Otoman provinces, while 

most of the decoration material was purchased from abroad. Bina Emini (the 

palace custodian) was the head of the executive staff. Pay-masters, clerks, 

purchasing agents, storekeepers, night guards were among the other members of 

the staff. At the each weekend of the construction period, all purchased 

merchandise, raw construction material (sand, lime, lead, wood ) as well as 

prepared structure material (horasan mortar, plaster, stucco), and all payments 

made for workers, construction supervisors and shipments were recorded into 

books and these postings were taken into consideration by the Privy Purse. 

 

The main building of the Palace consists of three main sections, a characteristic 

seen in the other palaces built in the same era; the Mabeyn-i Hümayun 

(Administrative Part), Hünkar Dairesi (the Apartment of  the Sultan), and the 

Valide Sultan Dairesi (the Apartment of the Sultan’s mother). As were in the 

Cıragan Palace, the apartments of the Sultan’s wive were paralel to the shore, but 

outside the main building. The upper level staff of the Mâbeyn-i Hümâyûn 

(chamberlain of the sultan, clerks and companion) were in the middle floor, 



whereas the private servants of the sultan gedikler (the pantryman, barber, 

librarian, other servants) were in the lower floor of the palace. The Sarı Köşk, 

Serdab Kasrı and the resembling pavillions outside the main building were the 

Sultan’s resting spaces. Paşa Dairesi (The Section of the Pasha-the General) was 

the headquarters for the aiders guarding the palace and the Sultan. Mızıka-yı 

Hümâyûn, (Military band) Eczahâne-i Hümâyûn (Pharmacy), Ağalar Dairesi, 

(Apartment of Agha), Baltacılar Dairesi (Apartment of Sapper), Arslanhâne (Lion 

house), Geyiklik (Deer house), Gazhâne (Gasworks), Tatlıhâne (Sweet-house), 

Meşkhâne (School of music), Istabl-ı Âmire (Stables) and the kitchens and the 

Aviary were other auxiliary buildings to be named. 
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GİRİŞ 

Beylerbeyi Sarayı, XIX. yüzyılın ikinci yarısında inşâ edilmiş bir saltanat 

sarayıdır. İnşâ tarihinin üzerinden henüz bir buçuk asır geçmiş olmasına karşın bu 

sarayla ilgili temel bilgilerimiz yeterli düzeyde değildir. Sarayın hangi tarihte inşâ 

edildiği, maliyeti, inşâ gerekçeleri, mekân işlevleri, ek yapıları ve kullanımı 

hakkında belgeye dayalı bilgiler yok denecek kadar azdır. Bu sarayla ilgili mevcut 

bilgiler, mimarî ve sanat tarihi bakımından yapılan analiz ile yorumlardan öteye 

gidememektedir. Bu bilgi eksikliğinin en önemli nedeni, sarayın inşâ sürecine 

ilişkin arşiv belgelerinin, yakın bir geçmişe kadar araştırmaya açık olmamasıdır. 

Aslında bu husus sadece Beylerbeyi Sarayı ile sınırlı da değildir; başta 

Dolmabahçe Sarayı olmak üzere XIX. yüzyıl saraylarının inşâ süreçlerinden 

teşkilât, teşrifât ve kullanımlarıyla ilgili bilgilerde de önemli eksiklikler 

bulunmaktadır. Yakın dönemde araştırmaya açılan Hazine-i Hâssa Nezâreti, 

Mâbeyn-i Hümâyûn ve Yıldız tasnifine ait evrâkın değerlendirilmesiyle bu 

alandaki boşluklar tamamlanabilecektir.  

 

Bu Tez, Beylerbeyi Sarayı ile ilgili yukarıda belirtilen bilgi boşluğunu, 

olabildiğince, doldurmayı amaçlamaktadır. Bu çalışmanın temel malzemesini arşiv 

belgeleri oluşturduğundan, işlenen konu başlıklarından bazıları için yeteri kadar 

malzeme tespit edilemediği de olmuştur. Bu nedenle bazı konu başlıkları yeterli 

düzeyde işlenememiştir. 

 

Beylerbeyi Sarayı’nın inşâ süreci, mekân kullanımı ve teşkilâtına ilişkin olan 

bu çalışmanın temel malzemesini, büyük bir kısmı ilk kez bu çalışmada kullanılan 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde (BOA) araştırmaya açık olan arşiv belgeleri 

oluşturacaktır. Kaynak olarak kullanılan malzemelerden defterler R.1280/M.1864 

tarihlidir. Defterlerden birinin üzerinde (HH.d., nr. 842) Beylerbeyi Sarayı ebniye 

memurlarına mahsûs defterdir ibaresi vardır1. Defter sarayın inşaatının 54-85. 

haftalarına ait hesapları ve diğer detayları içeren haftalık icmâllerden 

oluşmaktadır. Sözkonusu defter 54. inşaat haftası olan R.27 Temmuz 1280/M.9 

                                                
1 Bu defterde bir inşaat haftasının kayıtlarının nasıl tutulduğu için bkz. EK.. Belge 1.  
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Ağustos 1864’den başlamakta ve 85. inşaat haftası olan 7 Mart 1281/20 Mart 

1865’de sona ermektedir. Bu defterde, çeşitli esnaftan satın alınan malzemeler ve 

pazarcılar marifetiyle haftalık olarak yapılan malzeme alımları kaydedilmiştir. 

Haftalık masraf icmâlleri yoklamacılar tarafından tutulmuştur. Bu defterlerde 

amele ücretleri ücûrât ve malzeme alımları mübâyaât olarak gösterilmiştir. Bina 

emini ise defter-i mahsûs (özel defter) da denilen yevmiye defterlerini 

düzenletmiş ve bu defterler yine hafta esasına göre hazırlanmıştır. Defterlerde 

malzemenin satın alındığı yer, parayı ödeyen mutemedin adı ve imzası, malzemeyi 

teslim eden mavnacı, kayıkçı ya da arabacı, malzeme ambar giriş ve çıkış kayıtları, 

bina emini tarafından düzenlenen yevmiye defterlerinde yer almıştır. Defterlerin 

üzerinde sayfa numarası bulunmamakla beraber, kronolojik olarak tutulmuş 

olmaları, alıntı yapılan bilginin referans gösterilmesinde kolaylık sağlamaktadır. 

Haftalık icmâllerin ilk sayfasında inşaatın kaçıncı haftası olduğu ve tarihi de 

kaydedilmiştir. Buradan da inşaatın tam olarak ne zaman başladığını da tespit 

etmek mümkün olabilmektedir.  

 

Çalışmada kullanılan bir diğer defterde (HH.d., nr. 841) R.1280/M.1864 

tarihini taşımakta olup üzerinde Beylerbeyi defter-i maktûât ibaresi yer 

almaktadır2. Defterde sarayın yapımında görev alan kalfaların isimleri, yapılan 

işlerin fiyatları ve cinsleri gibi bilgilerin yanı sıra sarayın yerleşim düzenini de 

aydınlatan bilgilere ulaşılmaktadır. 

 

Hazine-i Hâssa Nezâreti kalemlerinden biri olan Ebniye Ambarı İdaresi çıkışlı 

vesikalar, yevmiye defterleri ile beraber çalışmanın en belirleyici malzemesini 

oluşturmuştur. Bina eminliği tarafından sarayın yapı etkiliğinde görev alan esnaf 

ve zenaatkar ile amele ve ustalara yapılan ödemelerin makbuzları, ilmuhaberler, 

inşaat kalfalarıyla yapılan sözleşmeler, mübâyaa memurlarının satın alma 

belgeleri, onarım ve inşaat keşif defterleri, haftalık muhasebe icmâl defterleri 

Ebniye Ambarı İdaresi belgelerinin içeriklerini teşkil etmektedir. Özellikle keşif 

defterlerinde, amelenin memleketleri ve (aynı isimden olanları birbirinden ayırmak 

                                                
2 Bu defterden örnek kayıtlar için bkz. EK. Belge 2. 
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için ) lakaplarına da yer verilmiştir. İsimlerinin üzerinde ise her işçinin o haftada 

kaç gün çalıştığı ve yevmiyesinin ne kadar olduğuna dair bilgilere yer verilmiştir. 

Bu suretle sıralanmış olan listelerden meslek zümrelerine ait isimler ve ücret 

kategorileri de öğrenilebilmektedir. Gerek yevmiye defterleri gerekse Ebniye 

Ambarı İdaresi vesikaları rik’a yazısıyla kaleme alınmıştır.  

   

Tezde değerlendirilen bir diğer kaynak da Devlet Yıllıkları’dır (Sâlnâme-i 

Devlet)3. Tanzimat Fermanı’nın ilanından 8 yıl sonra (H.1263/M.1847) 

yayınlanmasına başlanan yıllıklarda, devletin idarî  yapısıyla ilgili önemli bilgiler 

bulunmaktadır. Tanzimat ve sonrası saray teşkilâtı hakkında bilgiler esas olarak 

arşiv belgelerinin çözümlenmesiyle ortaya konabilecektir. Bununla beraber 1847-

1922 yılları arasında yayınlanan bu yıllıklardan Mâbeyn-i Hümâyûn teşkilât 

şeması hakkında aydınlatıcı bilgiler edinilmektedir. 

 

Tez; Giriş, Sonuç ve Ekler dışında dört bölümden oluşmaktadır. Tezin I. 

bölümünde, Kuruluşundan itibaren Osmanlı Devleti’nin inşâ ettirdiği saraylar 

hakkında genel bir bilgi verilmiş, ayrıca sayfiye veya biniş amaçlı olarak 

kullanılan biniş ve göç kasırları üzerinde durulmuştur. Ardından, Beylerbeyi 

bölgesinin tarihteki yeri ve Eski Beylerbeyi Sarayı üzerinde ana hatlarıyla 

durulmuş; Sarayın inşâ edildiği siyasî ve iktisadî koşullar hakkında genel bir bilgi 

verilmiştir. Yeni Beylerbeyi Sarayı’nın inşâ süreci ile ilgili tespitler ise bu 

                                                
3 “Bir yıllık olayları topluca göstermek üzere hazırlanmış eserler için kullanılan Sâlnâme, 
Farsça’da sene, mektup ve kitap anlamına gelen iki kelimeden oluşan bileşik bir isimdir; bu 
kelime Türkiye’ye Tanzimat’tan itibaren girmiştir. Bugün için yıllık sözcüğü ile karşıladığımız 
Sâlnâmenin Fransızcası annoaire ve İngilizcesi ise year-booktur. 1847-1922 tarihleri arasında 
yayınlanmış Devlet Sâlnâmeleri, bu döneme ait tarihi, coğrafi, idarî yapı, kurumlar, şahıs 
biyografileri, bilimsel, ekonomik, ordu ve donanma, eğitim, kültür ve diğer alanlarda çok önemli 
bilgiler içerirler. İçinde, posta ücret tarifesi, vapurların kalkış ve geliş saatleri ile mesafe cetveli, 
bazı köprülerin krokileri, şehir planları, haritaları ve çeşitli fotoğraflar, sancak resimleri gibi 
kolayca bulunamayacak pek çok bilgilerin bulunduğu Salnâmeler, öte yandan pek değerli bilimsel 
belgeleri de içerirler. Başlangıçta 100 sayfa civarında olan söz konusu yıllıklar, giderek 1000 
sayfayı aşmışlardır. İlk Devlet Salnâmesi, Sadrazam Mustafa Reşit Paşa’nın, isteği ile Hekimbaşı 
Abdülhak Efendizade Hayrullah Efendi ile XIX. yüzyıl Osmanlı fikir ve ilim adamlarından Ahmet 
Cevdet Paşa’nın yardımları ile Ahmet Vefik Paşa tarafından hazırlanmış ve H. 1263/M. 1847 
senesinde Sâlnâme-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye adıyla yayınlanmıştır. 1847-1918 yılları 
arasındaki üç çeyrek asırlık Osmanlı tarihinin önemli bir dönemini kapsayan Sâlnâmelerin sayısı 
68’dir. Üç adet de Cumhuriyetin ilk yıllarında yayınlanmış olup yetmişbir’dir.” (Hasan Duman, 
Osmanlı Salnâmeleri ve Nevsâlleri, C. I-II, Ankara 2000, s. XVIII, 1, 3).  
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bölümün  ana başlığını teşkil etmiştir.  Saray için üretilen işler ile çalışan işgücüne 

ödenen ücretler, yapı malzemesinin fiyatları bu bölümde yoğun bir şekilde yer 

alacaktır. Sözkonusu mâliyet hesaplamalarının o dönemde neye karşılık geldiğinin 

anlaşılabilmesi için bazı temel gıda ve ihtiyaç maddelerinin birim fiyatlarından 

oluşan bir listeyi Ekler’e koymayı uygun gördük. 

 

Tezin II. bölümünde Beylerbeyi Sarayı’nın ana yapısının mekân işlevleri 

çözümlenmiştir. Mekân işlevlerinin tespitinde Sultan Abdülaziz ve II. Abdülhamid 

devri tefriş icmâl defterlerinden yararlanılmıştır. Oda ve salonların Sarayın hangi 

katında olduğu, denize veya karaya nazır olması, pencere sayısı ve dekorasyona ait 

bilgileri içeren bu defterler, Mekânın işleviyle de ilgili bilgileri kapsamaktadır. Bir 

Mekânın işlevini tespit ederken tek veriyle yetinilmeyip, olabildiğince çok 

sayıdaki belgeyle desteklenmeye çalışılmıştır. Sarayın ana bina Mekân  

işlevlerinin çözümlenmesinde, arşiv belgelerine destek olmak üzere, ikincil 

kaynaklardan da yararlanılmıştır. İşlev bakımından ele alınan mekânlar ayrıca 

saray teşkilâtı içindeki konumları bakımından da irdelenmiştir: Örneğin kurenâlık, 

yaverlik ve kitâbet daireleriyle, Dârussaâde Ağalığı gibi bazı önemli daire ya da 

birimlerin Sarayın hangi bölümünü kullandıkları tespit edilmiş, ardından da devrin 

saray teşkilâtı içindeki yerleri, belgelere dayalı olarak değerlendirilmiştir. 

 

III. bölüm, Beylerbeyi Sarayı Harem bölümünün yapısal özellikleri ve Sarayın 

eklentileriyle ilgili olarak ulaşılabilen bulgulara ayrılmıştır. IV. bölümde ise ilk 

günden itibaren sarayın kimler tarafından ve nasıl kullanıldığı söz konusu 

edilmiştir.  

 

Sarayın inşâ süreci, mekân işlevleri, yapıları ve kullanımıyla ilgili eksik kalan 

hususlar, yapılacak daha kapsamlı çalışmalarda tamamlanacaktır. Bu çalışmayla 

genel çerçevesi çizilmeye çalışılan ve temel bilgileri elde edilen konu başlıklarının, 

farklı bakış açıları ve değerlendirmelerle daha kapsamlı olarak işlenebileceği ümit 

edilmektedir. 

 



 5 

1. Bölüm 

 BEYLERBEYİ SARAYI’NIN İNŞA SÜRECİ 

 

1.1. Beylerbeyi Sarayı Öncesinde Osmanlı Sarayları  

1.1.1. Kuruluştan XIX. Yüzyıla Kadar Osmanlı Saltanat Sarayları 

Osmanlı devletinin ilk devlet merkezi Bursa ile İznik olduğundan ilk saray 

yapıları da burada inşâ edilmiştir. Gerek Bursa’da gerekse İznik’te Osmanlı 

hükümdarlarının sarayları olmakla beraber özellikle Bursa’daki sarayın daha 

kapsamlı olduğu bilinmektedir. Rumeli fetihlerinin devam ettiği ilk zamanlarda 

Osmanlı Devleti’nin merkezi Bursa idi; Edirne’deki eski sarayın inşâsına ise 

H.767/M.1365 tarihinde başlanmış ve H.820/M.1417 tarihinde de inşâsı 

tamamlanmıştır. Kaynaklardaki rivayetlere göre bu saray, Edirne’de Sultan Selim 

Camisi’nin yakınındaki Kavak Meydanı denilen yerdeydi. Osmanlı padişahları 

bazen Edirne sarayında oturmakla beraber Bursa’yı terk etmemişlerdi. II. Murad 

(1421-1451) 1447’de Edirne’de Tunca Nehri kenarında kendisine bir köşk inşâ 

ettirmiş, sonradan II. Mehmed (1451-1481) babasının bu köşkünü de kapsamak 

üzere yeni bir saray inşâ ettirmişti1.  

 

İstanbul’un fethinden sonra ise bu kentteki ilk saray II. Mehmed tarafından 

bugünkü Bayezid meydanının arkasında inşâ ettirilmişti. Bununla beraber II. 

Mehmed’in bu sarayda ne kadar ikâmet ettiği tam olarak bilinmemektedir2.  

 

Eski Saray’dan sonra yeni bir sarayın inşâsına başlanmıştır. Yapılan yeni saray 

kaynaklarda Saray-ı Cedîd-i Âmire olarak geçmektedir. Bu saraya daha sonra 

Topkapı Sarayı da denilmiştir. Buna sebep, sarayın deniz tarafında bulunan bir 

kapısının adının Topkapı olmasıdır. Bu mevkide daha önceleri varolan ahşap bir 

                                                
   1 Abdurrahman Şeref, “Topkapı Saray-ı Hümâyûnu”, Tarih-i Osmânî Encümeni Mecmuası, Cüz: 

I- XII, İstanbul 1328-1329; Zeynep Tarım Ertuğ, “Saray Teşkilâtı ve Teşrifâtı”, Fatih ve Dönemi, 
Editör: Nejat Birinci, İstanbul 2004, s. 213-223; İsmail H. Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti’nin Saray 
Teşkilâtı, Ankara 1984, s. 9-10. 
2 Ertuğ, a.g.m., s. 213; Uzunçarşılı, a.g.e., s .12; Fatih devri saray mimarisi için bkz. Ekrem Hakkı 
Ayverdi, Osmanlı Mimarisinde Fatih Devri: 855-886 (1451-1481), İstanbul 1974; Ertuğ, a.g.m.,  
s. 213-223;  Uzunçarşılı, a.g.e.,  s. 9-10. 
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saray Topkapı Sarayı olarak isimlendirilmiştir ki bu isim daha sonra yeni yapılan 

saray için kullanılmıştır3. Saray; bîrûn, enderûn ve harem olmak üzere üç bölümde 

teşkilâtlandırılmıştır. Divân-ı Hümâyûn ise işlevindeki farklılık sebebiyle bu 

sınıflamaya dahil değildir. Bâbıhümâyûn, Bâbusselâm ve Babussaâde sarayın üç 

ana kapılarıdır. Bâbusselâm ile Bâbussaâde arasındaki Alay Meydanı hem Dîvân 

toplantılarının yapıldığı hem de cülûs ve bayram törenlerinin icra edildiği bir 

merasim alanı olmasıyla Devletin önemli bir idare merkeziydi 4. 

 

Topkapı Sarayı, Osmanlı mimarlığının hemen hemen her evresini barındıran 

geniş kapsamlı bir yapılar topluluğudur. Bu saray gerek düzenleniş gerekse içinde 

yer alan bazı kasır ve köşklerin Edirne Sarayı’nın bir benzeridir5. Klasik devir 

Osmanlı saray teşkilâtı Topkapı Sarayı’nda en ideal ifadesini bulmuştur. Bu 

çerçevede, Osmanlı Devleti’nin saray teşkilât ve teşrifâtının6 tespit edilmesinde 

Topkapı Sarayı’nın yerleşim düzeni, Mekân işlevleri, mimarisi ve dekorasyonun 

bir bütün olarak ele alınması gerektiği aşikârdır7. 

 

Osmanlı padişahlarının Topkapı Sarayı’ndan Boğaziçi’ne yönelmeleriyle 

birlikte önem kazanan yerlerin başında Beşiktaş gelir. Bu bölgede ilk hâsbahçeler 

I. Ahmed (1603-1617) döneminde oluşturulmuştur. Ancak bu bahçelerde dikkate 

değer kasır ve köşklerin yapılması II. Ahmed (1691-1695) ve sonraki padişahlar 

dönemine rastlar. Beşiktaş bahçesinde bulunan Cağaloğlu Yalısı 1680’de yıktırılıp 

yerine ertesi yıl bir saray yaptırıldığı bilinmektedir. 1697 yılında III. Ahmed 

(1703-1730) tarafından onarılarak genişletilen bu kasır (Dolmabahçe Kasrı) I. 

Mahmud (1730-1754) zamanında tamamlanmıştır8. XVII. yüzyıl sonlarından XIX. 

yüzyıl ortalarına kadar uzanan dönemde bu yörede Beşiktaş Sarayı denilen ve 

                                                
3 Ertuğ, a.g.m., s. 214; Uzunçarşılı, a.g.e, s. 15-16. 
4 Osmanlı Devleti’nde cülûs törenleri hakkında bkz. Zeynep Ertuğ, XVI. Yüzyıl Osmanlı 
Devleti’nde Cülûs ve Cenaze Törenleri, Ankara 1999.  
5 Metin Sözen, Devletin Evi Saray, İstanbul 1990, s. 62-63.  
6 Osmanlı sarayının teşrifât uygulamaları ile ilgili olarak bkz. Zeynep Tarım Ertuğ, “Osmanlılar’da 
Teşrifât”, Türk Dünyası Kültür Atlası, Osmanlı Dönemi, İstanbul 1999; Hakan Karateke, 
Padişahım Çok Yaşa (Osmanlı Devletinin Son Yüz Yılında  Merasimler), İstanbul 2004.  
7 Topkapı Sarayı’nın mimarisi, teşkilâtı ve teşrifâtını bir bütün olarak inceleyen bir çalışma için 
bkz. Gülru Neciboğlu, Architecture Ceremonial and Power: The Topkapı Palace in the 
Fifteenth and Sixteenth Centuries, Newyork 1991. 
8 a.g.e., s. 119.  
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farklı yıllarda eklenen yapılarla genişletilmiş, kimi zaman yıkılıp yeniden yapılmış 

ve çeşitli bölümlerden oluşan bir saray topluluğu bulunmaktaydı9.  

 

1.1.2. XIX. Yüzyılda İnşâ Edilen Saltanat Sarayları  

Klasik devir sarayları mimarisinde sadelik esastır. Askerî alanlarda kazanılan 

zaferler, geniş topraklar ve dolu bir hazine devletin görkemini oluşturan temel 

unsurlar olmuştur. Saray dışa gösterilmek istenen değil yüksek duvarlarla 

korunaklı hale getirilen bir kale gibi değerlendirilmiştir. Tanzimat devrinde inşâ 

edilen saraylarda ise Batılı ihtişam anlayışı ön plana çıkar. Bu dönemde devletin 

klasik dönemde sahip olduğu üstün ekonomik ve askeri güç zaafa uğramıştır; 

saltanat yapılarının abidevî olarak inşâ edilişi kaybedilen gücü telafi etme çabası 

olarak görünmektedir.  

 

“Tanzimat devri saraylarının görkem ve üslup bakımından örnek olan saray yapıları 

Fransa'dadır. Zira Fransa'da I. François’dan sonra inşâsına başlayan abidevî saraylar 

sadece Osmanlı saray mimarisini değil Avrupa'daki sarayları da görkem ve ölçü 

bakımından etkilemiştir. Öyle ki Avrupa’da büyük topraklara sahip olmayan krallıklar 

hatta krallıklara bağlı dukalıklar bile gösterişli saraylar yaptırmışlardı. XIII. Louis 

zamanında büyük bir bölümü tamamlanan Louvre Sarayı ile XIV. Louis zamanında ondan 

da gösterişli bir saray olan Versailles Sarayı bu bağlamda örnek olarak gösterilebilir.”10.  

 

Tanzimat devrinde yabancı devlet başkan ya da hükümdarları Osmanlı 

sarayında ilk kez ağırlanıyordu; XIX. yüzyılda Osmanlı sarayının teşrifât ve 

geleneklerinde geçirdiği değişim Avrupaî tarzda saraylar inşâsının ardındaki bir 

başka gerekçe olarak değerlendirilmektedir11.  

 

Sultan Abdülmecid (1839-1861) saltanatının ilk yıllarında Eski Çırağan 

Sarayı’nı ve Eski Beylerbeyi Sarayı’nı kullanmıştı. Sultan Abdülmecid’in tahta 

                                                
9 a.g.e., s. 121.  
10 Mustafa Cezar, “XIX. Yüzyılda Neden Batı Tarzı Saray”, Millî Saraylar 1993, Ankara 1993, s. 
18.  
11 İlber Ortaylı, “XIX. Yüzyılda Osmanlı Saraylarının Geçirdiği Değişim”, MS Millî Saraylar, 
İstanbul 1999, s. 16.  
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çıkışından dört yıl sonra (1843) eski Beşiktaş Sahilsarayı yıkılarak yeni Beşiktaş 

Sarayı’nın yapımına başlandı12. Sarayın yapımına Mayıs 1843’de başlandı13 ve 7 

Haziran 1856’da (3 Şevval 1272) resmî açılışı yapıldı14.  

 

Dolmabahçe Sarayı biçimsel olarak, devrinin siyasal ve kültürel 

etkilenmeleriyle Avrupaî bir tarzda inşâ edildi. Ancak, plan özelliklerinde ve 

ayrıntılarda geleneksel Osmanlı sarayının yerleşim ve yaşam özellikleri muhafaza 

edildi. Tanzimat’la beraber Osmanlı devletinde yeniden şekillenen diplomatik 

ilişkiler, yeni temsil ve protokol mekânları gereksinimini de gündeme getirmişti. 

Zira, klasik dönem saray teşkilât ve teşrifâtının uygulandığı Topkapı Sarayı’nda 

XIX. yüzyılın protokol kurallarının uygulanması mümkün değildi. Osmanlı 

sarayının dışa göstermek istediği yeni imajı Topkapı Sarayı’nda değil yeni bir 

sarayda temsil edilmeliydi. Bu açıdan bakıldığında Dolmabahçe Sarayı sadece 

yeni bir saray değil, onun da ötesinde yeni bir dönemin simgesiydi.  

 

Sultan Abdülmecid’den sonra tahta geçen Sultan Abdülaziz (1861-1876) 

Dolmabahçe Sarayı’nı kullanmakla beraber Çırağan Sarayı15 ve Beylerbeyi 

Sarayı’nı da inşâ ettirdi.  

 

Sultan II. Abdülhamid (1876-1909) ise bir süre Dolmabahçe Sarayı’nda ikâmet 

ettikten sonra yeni saltanat sarayı olarak Yıldız Sarayı’nı belirledi; saltanatının 

sona erdiği 27 Nisan 1909’a kadar da bu sarayda ikâmet etti. Sultan Abdülmecid 

döneminde, burada bulunan yapılar yıktırılmış, ancak padişahın annesi Bezmiâlem 

Valide Sultan için Kasr-ı Dilkûşâ adıyla bir kasır inşâ ettirilmişti. Sultan Abdülaziz 

döneminde yapılan Büyük Mâbeyn, Malta, Çadır Köşkleri ile Yıldız Sarayı 

                                                
12 HH.d., nr. 653, s. 61a, 76b; nr. 932.  
13 Dolmabahçe Sarayı inşâât icmâl defterleri (diğer icmâl defterlerinde olduğu gibi) hafta esasına 
göre düzenlenmiştir. Dolayısıyla icmâl defterinin tarihi ve kaçıncı haftaya ait olduğu tespit 
edildiğinde Dolmabahçe Sarayı’nın inşaatına ne zaman başlandığı ortaya çıkmaktadır. Örneğin 
542. İcmâlin tarihi 11 Safer 1270 (13 Kasım 1853)’dir. Bu tarihten 542 hafta geriye gidildiğinde 
Mayıs 1843 tarihine ulaşılır (HH.MH., 89/87).  
14 11 Haziran 1856 (7 Şevval 1272 ) tarihli Ceride-i Havâdis gazetesi, Dolmabahçe Sarayı’nın 
döşenmesinin tamamlandığını ve padişahın 7 Haziran 1856 günü Dolmabahçe Sarayı’na 
taşındığını, ertesi gün vükelayı bu yeni sarayında kabul ettiğini yazmaktadır.  
15 Çırağan Sarayı’nın inşâ süreci, mâliyeti, yapıları hakkında geniş bilgi için bkz. Selman Can, 
Belgelerle Çırağan Sarayı, Ankara 1999.  
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bugünkü görünümünü almaya başlamış, II. Abdülhamid’in burada ikâmet etmeye 

başlamasıyla da yeni yapılar eklenerek yapılanma tamamlanmıştı16. Bu yeni 

yapıların, Tanzimat dönemi saray yapılarından en önemli farkı kısa sürede inşâ 

edilen ve hatta bir kısmı kurma (prefabrik) olarak isimlendirilen türde ve küçük 

ölçekli olmalarıydı. II. Abdülhamid’in tahta çıktığı ilk yıllarda Yıldız Sarayı’nın 

Efendiler Dairesi, Hazinedâr Kalfalar dairesi ile Dağ Kapısı yanında bir kasır, 

Bâb-ı Seraskerî mimarı Ohannes Aznavuryan Efendi tarafından inşâ edilmişlerdi17.  

 

“Türk Saray yapıları içerisinde en son örneği oluşturan Yıldız Sarayı, yüksek 

duvarlarla çevrili olup ana mekânlar üç avlunun çevresinde sıralanmışlardır. Birinci 

avluda Büyük Mâbeyn, Çit Kasrı, Yaverân Dairesi ve Silâhhâne yapıları, ikinci avluda 

Harem yapıları, Tiyatro ve Gedikli Cariyeler Dairesi, üçüncü avluda ise Şale ve Merasim 

köşkleri bulunmaktadır. Ana yapıyı çevreleyen duvarların dışında ise Hamidiye Câmii, 

Saat Kulesi, Kilâr-i Hümâyûn, Ağavât Dairesi yer almaktadır”18.  

 

Yıldız Sarayı19 yerleşim düzeni ve mekânlarının oluşum tarzı bakımından 

Topkapı ve Edirne saraylarıyla benzerlik göstermektedir20. Sarayın mimarisi ile 

Devletin yönetim tarzı arasında bir bağ kurmak gerekirse Yıldız Sarayı, güvenliğe 

verdiği önem nedeniyle sarayı yüksek duvarlarla çevreden soyutlayan ve 

yönetilenlerle arasına mesafe koyan, ancak stratejik konumuyla da her şeye hakim 

olmaya çalışan merkeziyetçi saray idaresinin temsil edildiği bir yapılanmaya 

sahiptir. Bu sarayda padişah, kendisine yakın olmasını istediği devlet adamlarına 

özel daireler tahsis etmiş, şehzade eğitimleri saraydaki özel bir okulda icra edilmiş, 

                                                
16 Sözen, Devletin Evi, s. 196.  
17 HH.EBA., 29/41, lef. 2-5, (R. 1303/M. 1887); 30/1.  
18 Sözen, a.g.e., s. 196.  
19.Yıldız Sarayı ve teşkilâtlanması ile ilgili olarak bkz. Bülent Bilgin, “Türk Saray Mimarisinin 
Gelişmesi Çerçevesinde Yıldız Sarayı”, İ. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, İstanbul 
1993.  
20 Eski Saray ve daha sonra Topkapı Sarayı ile İstanbul'da başlayan saray mimarisinde genel olarak 
iki yapı tipi izlenmektedir: Pavyonlardan oluşan saraylar ve tek bir plan olarak tasarlanmış saraylar. 
Topkapı Sarayı pavyon tasarımlı saray yapılarının tipik örneğidir. (Burcu Alarslan, “Tersane 
(Aynalıkavak) Sarayının Yerleşim Planı ve Mimarî Özellikleri”, İ.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1999, s. 31). Topkapı Sarayı ve Yıldız Sarayları arasında bu 
bakımdan da bir benzerlik vardır. 
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her yapının başına mevzilendirilen  tüfekçilerle de her türlü giriş çıkış kontrol 

altına alınmıştır.  

 

Tanzimat ruhuna uygun olarak inşâ edilen Dolmabahçe Sarayı’yla Yıldız 

Sarayı karşılaştırılırsa aradaki fark daha açık bir şekilde görülür. Dolmabahçe 

Sarayı’nda bendegân, Sarayın Mâbeyn bölümünün orta katındaki bürolarda 

çalışırlar, aynı bölümün üst katında ise padişaha ait Hünkâr Dairesi (Husûsî Daire) 

ve teşrifât mekânları yer alırdı. Saray görevlileriyle padişahın  çalışma mekânı 

olarak aynı yapıyı kullanmaları Yıldız Sarayı’nda rastlanabilecek bir durum 

değildi. Zira burada padişahın resmî ve Husûsî dairesi, saray görevlilerine ait olan 

mekânlardan ayrı olarak inşâ edilmişti. Padişah, istemedikçe onunla aynı mekânı 

paylaşmak bir saray bürokratı için mümkün olamazdı. Bu açıdan bakıldığında 

padişahın şahsî hizmetini gören ve bu nedenle ona fizikî olarak da yakın olan 

gediklerin (ibrikdâr, seccâdeci, esvâbçı, kilerci, kitabçı gibi), aynı hizmeti gören 

Tanzimat dönemi bendegânına göre daha ayrıcalıklı bir konumda oldukları 

söylenebilir. Bu çerçevede Dolmabahçe Sarayı kontrol edilen Yıldız Sarayı ise 

kontrol eden hükümdarların sarayları olmakla birbirlerinden yönetim anlayışı 

bakımdan oldukça ayrılan saraylardır.  

 

1.1.3. Biniş-i Hümâyûn ve Göç-i Hümâyûn Kasırları 

XVII. yüzyıldan başlayarak Boğaziçi ve Kağıthâne’de bu amaca yönelik inşâ 

edilen kasırlara Biniş Kasrı olarak adlandırılırdı  

 

Biniş kelimesi binmek mastarından türetilmiştir, biniş-i hümâyûn ise Osmanlı 

padişahlarının özellikle son yüzyıllarda at veya saltanat kayığıyla yaptıkları 

günübirlik geziler için kullanılan bir tabirdi. Bazı padişahlar binişler için belli 

günler tayin ederlerken bazıları da bayram günleri gibi özel günleri bu amaçla 

değerlendirirlerdi. Boğaziçi sırtlarındaki köşkler, Boğaziçi sahilsarayları ve 
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Sadâbâd, binişlerde tercih edilen yerlerin başında gelirdi. Padişahın Boğaziçi'ne 

açıldığı, Kızkulesi'nden atılan toplarla ilan edilirdi. 21. 

 

Padişahların bir veya birkaç mevsim ikâmet etmek üzere Edirne sarayları ile 

İstanbul'daki Çırağan, Beşiktaş ve Beylerbeyi gibi saraylara geçmesine ise göç-i 

hümâyûn ya da nakl-i hümâyûn denirdi. Kısa süreli ikâmetlere ise yarım göç 

denirdi22. Özellikle XVIII. ve XIX. yüzyıllarda göç edilen yerlerin başında 

Beşiktaş Sahilsarayı geliyordu. XVII. yüzyıl ortalarından itibaren padişahlar için 

hâsbahçe haline getirilmek üzere denizden kazanılan bir temel üzerinde inşâ edilen 

çeşitli köşkler I. Mahmud, I. Abdülhamid (1774-1789), III. Selim ve nihayet II. 

Mahmûd zamanlarında genişletilerek bir sahilsaray haline getirilmişti. Bu bölgeyi 

Haremi ile ilk kullanan ve yıldızını parlatan padişah ise I Mahmûd’dur. Yukarıda 

adları geçen padişahlar her sene Topkapı’dan Beşiktaş’a göçü bir gelenek haline 

getirdiler23. Edirne Sarayı, Eski Beylerbeyi Sarayı ve Eski Çırağan Sarayı da göç 

edilen diğer saraylardı24.  

 

1.2. Tarihte Beylerbeyi Bölgesi ve Eski Beylerbeyi Sarayı  

Boğaziçi’nin Anadolu sahilinde, bugün Beylerbeyi adıyla bilinen semt Bizans 

döneminde İstavroz olarak anılırdı. Semtin bu adı Bizans İmparatoru II. 

Konstantin’in inşâ ettirdiği kilisenin üzerine koydurduğu yaldızlı haçtan aldığı 

rivayet edilir. Semt İstavroz adını taşırken III. Murad döneminin Rumeli 

Beylerbeyi Mehmed Paşa’nın sahildeki yalısı nedeniyle Beylerbeyi adıyla 

                                                
21 Cevdet Saray, nr. 696; İsmail H. Uzunçarşılı, a.g.e., Mehmed Zeki Pakalın, "Biniş", Osmanlı 
Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, C. I, İstanbul 1983; s. 71; Alarslan, a.g.t., s.29. 
22

 Çağatay Uluçay, Harem II, Ankara 1992, s. 150-151.  
23 Osmanlı hükümdarlarının gerek göç-i hümâyûnlarının gerekse cülûs, bayramlaşma gibi teşrifât 
bakımından önem arzeden diğer etkinliklerinin uğurlu ya da uygun bir gün ve saatte gerçekleşmesi 
için müneccimbaşıya zayiçe hazırlattırılırdı. Sultan Abdülaziz’in bir göçü için hazırlanan zayiçe 
metni şöyledir: “Zâyiçe-i pür şeref ve saâdet-bedîd berâ-yı nakl-i hümâyûn be sâhilsarây-ı cedîd: Bi lutfihi 
teâlâ murâd-ı hayriyyet-itiyâd-ı cenâb-ı pâdişâhâneleri olan vakt-i muhtâr-ı naklî içün bi-hasebi’l-fen tedkik ve 
tahkik olunarak teharrî olundukda işbu şevvâli’l-mükerremin üçüncü mübarek cuma günü ezânî saat ile sekiz  
yirmibeş dakikada zuhûr idüb ve ez- her cihet nuhûsdan masûn ve sâlim bir vakt-i mes’ûd olduğu fence 
tebeyyün etmekle inşâallâhu teâlâ vakt-i mezbûr hulûlünde vaz’-ı kadem-i şeref-tev’em-i mülûkâneleriyle ol 
sarây-ı dilkûşâyı teşrîf ve tes’îd buyurmalarıçün işbu zâyiçe-i pesendîde tanzîm birle iş’âra ictisâr  olundu. 
Olbâbda ve her hâlde  emr u fermân ve lutf u ihsân şehinşâh-ı a’zam veliyyü’l-emri ve’n- nime efendimiz 
hazretlerindir. El-abdu’d-dâî müneccim başı kulları”. (MB., 113/107, R.1283/M.1867). 
24 Cevdet Saray, nr. 1027.  
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anılmaya başladığı belirtilmektedir. Bölge özellikle XVII. Yüzyıl başlarının gözde 

mesire yerlerinden biriydi. I. Ahmed, IV. Murad ve IV. Mehmed’in saltanat 

yıllarında biniş amaçlı kullanılan İstavroz Hâsbahçesi’nde I. Mahmûd da annesi 

Sâliha Sultan için Ferâhfezâ Kasrı’nı yaptırmıştı (1734)25. 

 

II. Mahmûd ise, Kirkor Amira Balyan’a daha önce burada bulunan III. Murad 

devri beylerbeyinden Mehmed Paşa'nın yalısının yerine İstavroz Sahilsarayı’nı 

(Eski Beylerbeyi Sarayı) yaptırdı; ahşap ve iki katlı olarak inşâ edilen Saray altı 

yılda (1826-1832) inşâ edilmişti. Bundan sonra bu saray Beylerbeyi Sarayı olarak 

adlandırılmış ve bu isim bütün semt için kullanılmıştır 26. Saray; Mâbeyn, 

Zülvecheyn ve Harem dairelerinden oluşmaktaydı. Serdâb Kasrı, Sarı Köşk, 

Şevkâbâd, Küçük Yalı, Büyük Yalı gibi kasırların yanında bendegân daireleri, 

hamamlar, mutfaklar, ahırlar sarayın tamamlayıcı yapıları olarak inşâ edilmişti27. 

Beylerbeyi Sarayı, padişah ile yerli ve yabancı seçkin davetlilerin katılımıyla 

Haziran 1832’de, bir pazartesi günü resmen açıldı. Antepli Aynî Efendi’nin 

sarayla ilgili düşürdüğü tarih şöyledir28:  

 

“İşbu tarihi göreydi Cem atardı tâcın 

  Nakl-i nevsâhilserâ kıldı şeyh-i âli himem” 

 

XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’ni gerek görev gerekse seyahat amacıyla 

ziyaret eden Batılı gözlemciler, yazarlar hatıratlarında eski Beylerbeyi Sarayı’na 

da yer vermişlerdir. 1835-39 yıllarda Osmanlı Devleti hizmetinde askeri öğretmen 

olarak görev yapan Helmuth von Moltke, hatıratında bu sarayı şöyle 

anlatmaktadır:  

                                                
25 Eremya Çelebi Kömürcüyan, XVII. Asırda İstanbul, Çeviren: Hrand D. Andreasyan, İstanbul 
1988, s. 276-277; P. G . İnciciyan, XVIII. Asırda İstanbul, Çeviren: Hrand D. Andreasyan, 
İstanbul 1956, s. 106; İbrahim Hakkı Konyalı, Abideleri ve Kitâbeleriyle Üsküdar Tarihi, C. II, 
İstanbul 1977, s. 161-166; Afife Batur, “Beylerbeyi Sarayı”, Dünden Bugüne İstanbul 
Ansiklopedisi, C. II, İstanbul 1994. 
26 Tayyib Gökbilgin, “Boğaziçi”, İA, İstanbul 1979, C. II, s. 689; Halûk Şehsuvaroğlu, Boğaziçi’ne 
Dair, İstanbul 1986, s. 24; Sedad Hakkı Eldem, İstanbul Anıları, İstanbul 1979, s. 330; Cevdet 
Saray, nr. 1040, 5544. 
27 Şehsuvaroğlu, a.g.e., s. 167; Konyalı, a.g.e., s. 161-166. 
28 Tercüman Kültür ve Sanat Ansiklopedisi, “Beylerbeyi”, C .II, İstanbul 1982, s. 1233.  
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“…Beylerbeyi Sarayı’nın arka tarafındaki bir kapıdan bahçeye girdim. Bahçe bir çok 

setlerle arkadaki bir tepenin zirvesine kadar uzanıyor ve yüksek yeşil duvarlar, hududunu 

belirliyordu. Sarayın deniz cephesindeki pencereleri hep kafeslidir; sadece Harem 

pencereleri değil Selamlık kısmındaki pencerelerde de kafes vardı. Fakat Harem 

tarafındakiler hem daha yüksek hem daha sıktır. Padişahın yanına giderken saraya 

girdiğimizde güzel büyük bir merdivenden çıktık. İçinde mobilya namına bizim 

evlerimizde mevcut şeylerden farklı bir döşeme bulunmayan bir çok salonlardan geçtik. 

Sadece yerler Lübnan parkesiyle döşeliydi”29.  

 

Sarayın tavan süslemeleri arabesk üslupta, parkeleri ise nadide ağaçlardan imal 

edilmişti. Özellikle Mâbeyn-i Hümâyûn’un üst kat salonunda Doğu ile Batı 

süsleme üsluplarından bir sentez oluşturulmuştu. Hünkâr İskelesi Sözleşmesi’nden 

sonra Rus Çarı’nın Osmanlı sarayına hediye olarak gönderdiği dünyanın altı büyük 

aynası bu salonda bulunmaktaydı. Sarayın ziyafet salonunun duvarlarında ise 

birbirine geçmeli değerli ağaçlarla kaplıydı. Tavan ise meyve ağaçlarıyla 

bezeliydi. Buradan uzun bir koridorla Hünkâr Dairesi de denilen padişahın husûsî 

dairesine geçilirdi. Bu koridorun her iki tarafında beyaz mermerden yapılmış 

çeşmeler vardı. Hünkâr Dairesi’nin iki odasının zemini krem renginde hasırlarla 

döşeliydi30. Sarayın Harem bölümünün dekorasyonu hakkında ise kaynaklarda 

yeterince bilgi bulunmamaktadır31. 

 

Eski Beylerbeyi Sarayı’nın set bahçelerinden her biri ayrı bir yabancı bahçıvan 

tarafından düzenlenmişti. Bahçenin en güzel yerlerinden biri Kuğu Gölü denilen, 

içinde kuğuların yüzdüğü bir havuzdu. Kıyıdan elli metre ileride ise yaz 

                                                
29 Helmuth von Moltke, Moltke’nin Türkiye Mektupları, Çeviren: Hayrullah Örs, İstanbul 1999, 
s. 137.  
30 Miss Julia Pardoe, Şehirlerin Ecesi İstanbul: Bir Leydinin Gözüyle XIX. Yüzyılda Osmanlı 
Yaşamı, Çeviren: Banu Büyükkal, İstanbul 2004, s. 488-489.  
31 Padişahın izniyle Beylerbeyi Sarayı’nı ve bahçelerini gezme imkanı bulan Julia Pardoe Harem 
bölümüyle ilgili şunları söyler: “..Harem bir mühürlü kitaptır. Saray hanımlarına, Sultan Mahmûd’a tahsis 
olunan dairelere bile şöyle tatmin-i merak kabilinden bakmak müsaadesi verilmezken, bir yabancının müthiş 
kıskançlıkla kapanmış kapıları aşarak Harem’e girebilmesi nasıl mümkün olabilir…” (Pardoe, a.g.e., s. 
489). 
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sıcaklarında serinlemek amacıyla yapılmış Serdâb Kasrı bulunmaktaydı; Kasrın 

duvarları ve zemini deniz desenleriyle oyulmuş mermerden imal edilmişti32.  

 

Sultan II. Mahmûd inşâ ettirdiği Beylerbeyi Sarayı’nda üç dört ay kalırdı. 

İkâmet süresinin bu kadar uzun olması nedeniyle şehzade ve sultanların eğitimleri 

de bu sarayda devam ederdi33. Şehzade Abdülmecid 1833 senesi yazında 

Beylerbeyi Sarayı’nda hatim indirmiş, vükelanın ve ulemanın bulunduğu bu 

merasimin sonunda, davetlilere mücevherli kutular, pırlanta saatler ve kalfalara da 

şallar iğneler, ihsanlar dağıtılmıştı34.  

 

Beylerbeyi sarayında 1834 yılında bir sergi kurulmuştu. Rus Çarı, Petersburg 

fabrikalarının imal ettiği sanat eserlerinden mürekkep bir koleksiyonu padişaha 

hediye olarak göndermişti. Hediyeyi getiren heyete Beylerbeyi Sarayı civarında 

evler tutuldu ve bu eşya Rus sefiri nezaretinde Beylerbeyi Sarayı’nda sergilendi; 

sergiyi padişah II. Mahmûd, vezirleri ve yüksek rütbeli devlet adamları ziyaret 

ettiler35.  

 

Sultan Abdülmecid, saltanatı yıllarında babası Sultan II. Mahmûd’un inşâ 

ettirdiği Beylerbeyi Sarayı’nda ikâmet etmeye devam etti. Özellikle bahar ve yaz 

aylarında sayfiye sarayı olarak kullandığı sarayda onarımlar yaptırdı. Amerikalı 

profesör Smith’in arkadaşlarıyla beraber Sultan Abdülmecid’in önünde ilk telgraf 

makinesi deneylerini bu sarayda gerçekleştirdi. Sultan Abdülmecid telgraflarla 

ilgili bu deneylerden çok memnun kalmış ve sarayın bir salonundan diğer salonuna 

kurulan makinelerin “ Fransız gemisi geldi mi ? Avrupa’dan ne haber var ? ” 

mesajını, “Mâşallâh, Mâşallâh” diye karşılamıştı36.  

 

                                                
32 Pardoe, a.g.e., s. 491.  
33 Tayyârzade Ahmed Atâ, Tarih-i Atâ, C. I, İstanbul 1292, s. 59. 
34 Şehsuvaroğlu, a.g.e., 168.  
35 a.g.e., s. 168.  
36 a.g.e., s. 168.  
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Sultan Abdülmecid’in saltanatı yıllarında, Rus ve Alman prenslerine 

Beylerbeyi Sarayı’nda ziyafetler verildi. Prens Napolyon da Eski Beylerbeyi 

Sarayı’nda ağırlanan Batılı konuklardandır37.  

 

1851 yazında Beylerbeyi Sarayı’nda bir yangın çıkmış, ateş önlenmişse de bu 

hadise bir uğursuzluk sayılmıştır. Derhal Çırağan’a nakleden padişah için yedi, 

annesi için ise beş koyun kurban edildiği nakledilir. Saray, bu yangından sonra 

onarıma alınmış, onarımın tamamlanmasından sonra Padişah Abdülmecid törenle 

Beylerbeyi Sarayı’na geçmiştir38.  

 

Saray 30 sene kadar ayakta kaldıktan sonra yangın tehlikesinden korkan Sultan 

Abdülaziz tarafından, yerine kârgîr bir saray yaptırılmak üzere yıktırılmıştır39.  

 

1.3. Yeni Beylerbeyi Sarayı’nın İnşâ Süreci 

1.3.1. Beylerbeyi Sarayı’nın İnşa Ediliş Nedenleri ve Devrin Mâlî 

Portresi  

Osmanlı sarayının klasik devir teşrifât ve teşkilâtında köklü değişiklikler II. 

Mahmûd tarafından hayata geçirilmeye başlandı. Yeniçeri Ocağı’nın lağvedildiği 

1826 tarihi bu açıdan bir dönüm noktasıdır. Sultan Abdülmecid, babası II. 

Mahmûd döneminde başlatılan yenilik hamlelerine devam etti. Bu dönemde 

Osmanlı Devleti karşılıklılık (mütekabiliyet) esaslı protokoler düzeni kabul 

etmiş, yeni inşâ edilen sarayın mimarisi ve dekorasyonu yeni zihin dünyasına göre 

şekillenmeye başlamıştı. Bu çerçevede yeni sarayların inşâsını zorunlu kılan 

nedenlerin başında uluslararası alanda yaşanan yeni gelişmeler ve Osmanlı 

sarayının kapılarını dışarıya açmasıydı. Bu nedenle de saray protokolünün o çağın 

Avrupa saraylarıyla benzeşmesi kaçınılmazdı. XIX. yüzyılda Osmanlı sarayı bazı 

Avrupa hükümdarlarının ve Balkan devletlerinin imtiyazlı prenslerinin ziyaretine 

şahit oluyordu40. Oysa bu dönemde Batı ile kıyaslandığında Osmanlı Devleti’nin 

                                                
37 a.g.e., s. 168.  
38 İ.DH., nr., 14100.  
39 Eldem, İstanbul Anıları, s. 330, 429.  
40 İlber Ortaylı, a.g.m., s. 20-21.  
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sarayları gerek mimari gerekse teşrifât bakımından farklıydı. Topkapı Sarayı, artık 

sadece özlenen dönemleri hatırlatan, Osmanlı devletinin siyasî ve askeri gücünün 

bir sonucu olarak uyguladığı tek yanlı protokol sisteminin temsil edildiği bir 

saraydı. Osmanlı Devleti için Avrupa’yla gelişen ve yeniden şekillenmeye 

başlayan protokol düzenine uygun saraylar inşâ etmek kaçınılmazdı.  

 

XIX. yüzyılda yeni ve göze hitabeden sarayların inşâ edilişlerinin ardındaki 

siyasî ve uluslararası gerekçeler yukarıda kısaca ifade edildi. Ancak bu sarayların 

inşâ edildiği dönemde devletin malî durumu, Hazinenin borç yükü altına 

girmesinde sarayın ve saraylıların harcamalarının payının ne olduğu gibi 

hususların ana hatlarıyla da olsa belirtilmesi yararlı olacaktır.  

 

Sultan Abdülmecid’in saltanatı yıllarında malî sistemin oturtulamamış olması 

yüzünden vergilerin istenen düzeyde toplanamaması ve öte yandan üretimin 

artırılarak öz kaynaklardan gelen gelirlerin artırılamaması nedeniyle giderlerin 

karşılanabilmesi için 1854’ten başlayarak dış borçlanma yoluna gidilmiştir41. 

Gerek bu dönemde inşâ edilen sarayların gerekse saraylıların israf boyutlarındaki 

harcamalarının Osmanlı devlet bütçesine getirdiği mâlî yük ve yapılan 

borçlanmalardaki payı azımsanacak gibi değildir. Öyle ki 1857-58 yıllarında 

Ebniye-i Seniyye İdaresi’nin İstanbul’un yirmi ayrı yerinde inşaatı vardı42. Devrin 

en büyük mimarî projesi olan Dolmabahçe Sarayı’nın inşâsı tamamlandığında 

(1856) Hazine-i Hâssâ Nezâreti’nin toplam borcu 1.5 milyon keseye (7.5 milyon 

lira) ulaşmıştı43. Bu dönemde Hazine-i Hâssa Nezâreti’nin borçlarının bu denli 

artmış olmasının bir diğer nedeni de sultan düğünlerinin debdebeli yapılmasıydı44. 

Galata bankerlerinden % 45 gibi fahiş bir faizle borç alındığı, aynı dönemde 

Avrupa’daki borçlanma faizinin % 4-5 dolaylarında olduğu düşünülürse burada 

yapılan borçlanmanın yüksekliği anlaşılır45.  

                                                
41 Ali Akyıldız, Para Pul Oldu Osmanlıda Kağıt Para Maliye ve Toplum, İstanbul 2003, s. 160.  
42 Cevdet Paşa, Tezâkir 13-20, Hazırlayan: Cavit Baysun, Ankara 1986, s. 36, 51.  
43 a.g.e., s. 36.  
44 a.g.e., s. 22-23.  
45 Ali Akyıldız, Mümin ve Müsrif Bir Padişah Kızı Refia Sultan, İstanbul 1998, s. 5. O devirde 
İstanbul’da yaşayan bir İngiliz tüccar; bankerlerin, sarrafların ve bazı Osmanlı devlet adamlarının 
konumlarını şöyle dile getirir: “..Türkiye, adeta memleketin zararı pahasına zenginleşmiş olan 
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Sultan Abdülaziz’in ilk yıllarında, ekonomik darboğaza çare olmak üzere bir 

takım tasarruf önlemler alınır ve ilk defa düzenli bütçe uygulanmasına geçilir46. 

1862 ve 1863’de alınan dış borçlar piyasadaki kaimeyi dolaşımdan çekmek, Galata 

bankerlerine olan iç borçları ödemek ve kötü parayı dolaşımdan kaldırmak için 

kullanılır 47. Osmanlı mali piyasalarında yaklaşık 22 yıl tedavül eden kaimenin 13 

Temmuz 1862’den itibaren 2 ay içinde piyasadan çekilmesi toplumun tüm 

katmanlarında coşku ve sevinç yaratmıştı48.  

 

Sultan Abdülaziz saltanatının ilk yıllarında ekonomide beliren ümit verici 

ortam çok sürmeyecekti. Zira, kısa bir süre sonra padişah ve yakın çevresi ile 

devlet erkanı harcamalarında aşırı gitmelerinin de etkisiyle borçlanmalar devam 

eder49. Dolmabahçe Sarayı gibi saltanat makamını en güzel şekilde temsil edecek 

abidevî bir saray dururken, bu dönemde bir de Beylerbeyi ve Çırağan Saraylarının 

inşâsına başlanması başta sadrazam Ali Paşa olmak üzere devlet adamlarının 

itirazlarına neden olmuştu50. Özellikle 1867’lerden başlayarak şehzade, sultan ve 

kadınefendiler, Maliye hazinesinden tahsis edilen aylıklarını beş altı ay kadar 

alamadıkları oluyordu. Öyle ki saraylılar artık lüks harcama için değil rutin 

giderleri için bile piyasadan borçlanma yoluna gidiyorlardı51.  

 

Sonuç olarak Beylerbeyi Sarayı ve aynı dönemde inşâ edilen diğer saltanat 

saraylarının, devrin değişen ulusal ve uluslararası dengeleri dikkate alındığında 

varoluşlarının haklı gerekçeleri vardır. Saraylar, nesilden nesile intikal eden ve 

padişahın dahi şahsî mülkü olarak görmediği kamusal yapılardır. Üstelik Osmanlı 

saraylarının, aynı dönemde ve daha önce Avrupa’da inşâ edilmiş saraylar    

yanında mütevâzı kaldıkları da bir gerçektir. Osmanlı Devleti altıbuçuk asır tarih 

                                                                                                                                                   
birkaç paşa ve elli atmış tefeci ve sarrafın çıkarlarını sağlamak için varlığını sürdürmekteydi…” 
(Donald, C. Blaisdel, Osmanlı İmparatorluğunda Avrupa Mâli Denetimi, “Duyûnuumûmiye”, 
İstanbul 1979, s.18 ve buradan naklen Ali Akyıldız, Para Pul Oldu, s. 139).  
46 Akyıldız, Para Pul Oldu, s. 160.  
47 Bernard Camile Collas, 1864’de Türkiye, Çeviren: Teoman Tunçdoğan, İstanbul 2005, s. 86.  
48 Akyıldız, Para Pul Oldu , s. 121-131; Cevdet Paşa, a.g.e., s. 243-246.  
49 Akyıldız, a.g.e., s. 160.  
50 Mahmud Celâleddin Paşa, Sultan Abdülaziz’in Beylerbeyi ve Çırağan Sarayı’nı inşâ ettirmesi 
sonucunda halkın kendisi lehine beslediği olumlu kanaate gölge düşürdüğünü kaydeder (Mahmud 
Celaleddin Paşa, Mir’ât-ı Hakikat, Hazırlayan: İsmet Miroğlu, İstanbul 1983, s. 122-123).  
51 Akyıldız, Refia Sultan, s. 60.  
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sahnesinde kalmış bir cihan devleti olarak, abartılı saraylar ve köşkler inşâsına 

XVIII. yüzyıla gelinceye değin gereksinim duymamış; görkem siyasî ve askerî 

bakımdan güçlü olmakta aranmıştır. Ancak Tanzimat’la beraber askerî ve siyasî 

alanlarda kaybedilen güç nedeniyle Devlet’in itibarı ve görkemi, devrin hakim 

gücü ve cazibe merkezi olan Batı’nın temsil ettiği dünya görüşüne uygun olarak 

ifade edilmeye başlamıştır.  

 

Beylerbeyi Sarayı ya da aynı devirde inşâ edilen diğer sarayların yukarıda 

belirtilen hususların yanında, Hazineye getirdiği malî külfet ayrı bir araştırma 

konusudur. Bununla beraber Tanzimat devrinde özellikle saray çevresinde görülen 

lüks merakı ve alışveriş tutkusu52, Tanzimat sürecinin saray çevresinde bıraktığı 

etkiyi ve bu sürecin nasıl algılandığını göstermesi bakımından anlamlıdır. Bu 

çerçevede gerek sarayların inşâ edilişi gerekse saraylıların israf boyutuna varan 

harcamalarını eleştiriye tabi tutarken bunların arka planlarının da irdelenmesi 

gerekliliği gözardı edilmemelidir.Tüm bunların ötesinde Osmanlı sarayının 

özellikle son dönem harcamaları ve yaşantısını çağdaşı olduğu devletlerle 

kıyaslamadan yapılacak değerlendirmeler, son tahlilde, eksik kalacaktır.  

  

1.3.2. İnşâ Süreci   

1.3.2.1. İnşâ Süresi ve Mâliyet 

Yeni Beylerbeyi Sarayı, Osmanlı Devleti’nin modernleşme uğraşları içinde 

bulunduğu bir dönemde inşâ edilmiştir. XIX. yüzyılda inşâ edilen Dolmabahçe 

Sarayı ve Çırağan Sarayı’ndan farklı olarak Beylerbeyi Sarayı’nda temsil ve 

ağırlama özellikleri ön plandadır; bunun yanı sıra bu saray padişah ve ailesinin 

özellikle bahar aylarını geçirdikleri bir yazlık sahilsarayı idi. İlk inşaat icmâl 

defterinin Temmuz 1863’de düzenlendiği dikkate alındığında Beylerbeyi Sarayı 

                                                
52 Tanzimat devri Harem harcamalarının ulaştığı boyut belgelerden daha iyi anlaşılmaktadır. 1272 
hicri senesinde, toplam bir yıllık harem harcaması 83.012.020 kuruştur (16.6024kese). Bunun 
74.450.278 kuruşu (148.900 kese)  başta mücevherat olmak üzere satın alınan eşyaya 8.561.742 
kuruşu ise (17.123 kese) daha önce faizle alınan borçların geri ödemesinde kullanılmıştır (MB., 
58/65, lef.4). Beylerbeyi Sarayı’nın (ilgili bölümde değinileceği üzere) inşâ masrafı olarak iki yılda 
38.000.000 kuruş ödendiği dikkate alınırsa bir yıllık Harem harcamasının ne anlama geldiği daha 
iyi anlaşılacaktır. 
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inşâsının 1863-1865 yılları arasında gerçekleştirildiği tespit edilir53. Saray’ın resmî 

açılışı 25 Zilkade 1281/21 Nisan 1865’de Cuma namazı sonrasında padişah 

Abdülaziz’in yeni saraya nakliyle gerçekleşmiştir54.  

 

Beylerbeyi Sarayı’nın inşâ ve tefriş maliyetine ilişkin yeni bilgiler de bu tez 

kapsamında yapılan araştırmalar sonucunda ortaya konmuştur. Mefrûşat dışında, 

tüm masraflar dahil olmak üzere inşaatın başladığı 24 Temmuz 1279/6 Ağustos 

1863’den 25 Temmuz 1281/7 Ağustos 1865’e kadar olan sürede Hazine-i Hâssa 

Nezâreti tarafından ödenen miktara ilişkin önemli bulgulara ulaşıldı. Buna göre 

Sarayın inşâsı süresince üç ebniye memuru (bina emini) görev almıştır. İlk bina 

emini, Mehmed Efendi’dir. Mehmed Efendi döneminde yedi icmâl düzenlenmiş ve 

7.042.220 kuruş ödenmiştir. Halefi Mahmûd Efendi devrinde düzenlenen toplam 

altı icmâlle 9.656.795 kuruş, son Bina Emini Rıfat Efendi devrinde ise onüç 

icmâlle 21.789.723 kuruş ödenmiştir. Sonuç olarak iki yılda Beylerbeyi Sarayı’nın 

inşâ masrafları için ödenen toplam miktar 38.488.738 kuruştur (76.977 kese); lira 

cinsinden ifade etmek gerekir ise Sarayın inşâsı için iki yılda yaklaşık 380 bin lira 

ödenmiştir. Bu maliyet tefriş masraflarını kapsamamaktadır55.  

 

1.3.2.2. Beylerbeyi Sarayı İnşaatı İdarî Kadrosu  

Bilindiği üzere XIX.. yüzyıla gelinceğe değin Osmanlı İmparatorluğu’nun tüm 

yapısal faaliyetlerinin başında, Sarayın Bîrûn bölümünden sayılan ve 

                                                
53 Çeşitli araştırma ve incelemelerde, -herhangi bir kaynak gösterilmeden-  Beylerbeyi Sarayı’nın 
inşaatına 1861 yılında başlandığı belirtilmektedir. Oysa bu çalışmayla elde edilen belgesel veriler 
sarayın inşaatının 1863 yılında başladığını göstermektedir. Zira, Beylerbeyi Sarayı’nın yapımına 
ilişkin ilk ödeme ve icmâl defteri 24 Temmuz 1863 tarihlidir. Buradan sarayın inşâsının, rivayet 
edildiği gibi 1861’de değil 1863’de başlamış olduğu anlaşılmaktadır. Beylerbeyi Sarayı’nın 
kullanıma açıldığı tarih ise 21 Nisan 1865’dir. Bununla beraber inşaat icmâl defterlerinin aynı yılın 
Temmuz ayına değin düzenlenmeye devam etmesi, sarayın resmî açılışının gerçekleşmesinden 
sonra  özellikle çevre düzenleme ve tefriş amaçlı çalışmaların devam ettiğine işaret etmektedir 
(HH.EBA. 14/37, lef. 6 ).  
54 Vakanüvîs Ahmed Lütfî Efendi Sarayın resmî açılışı için şöyle tarih düşürmüştür: 
“Eyledi ihyâ bu nevsâhilsarây-ı bî-misl  
  Hazret-i Abdülaziz Hân’ın ulüvv-i himmeti,  
  Lütfî tebrik eyledim tarih-i cevher-dâr ile,  
  Rabbi izzet sa’d kılsun bu sarây-ı şevketi”(Vakanüvîs Ahmed Lütfî Efendi Tarihi, Hazırlayan: 
Münir Aktepe, C. X, Ankara 1988, s. 133).  
55 HH.EBA., 14/37, lef. 6. 
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şehreminliğine bağlı56 Hâssa Mimarlar Ocağı bulunmaktaydı57. Bu teşkilat imar ve 

inşâ hizmetlerinin merkezden taşraya varan zincirinin ilk halkasıydı58. Teşkilat 

1831 yılında lağvedilerek yerine Ebniye-i Hâssa Müdürlüğü tesis edilmiştir. Bu 

kurumun başına ise o tarihte sermimârân-ı hâssa olarak görev yapan Abdülhalim 

Efendi getirilmiştir59. Sarayın devlet idaresindeki rolünün azalması ve Bâbıâli 

bürokrasisin bu rolü üstlenmesi, Hâssa Mimarlık Ocağı’nın teşkilatı ve görev 

tanımının yeniden belirlenmesi gerektirmiştir. Nitekim Ebniye-i Hâssa 

Müdürlüğü’nün yanı sıra Meclis-i Umûr-ı Nâfia tarafından da yürütülürken, 1845 

yılında İmar Meclisleri tesis edilmiştir60. 1848 yılında ise tüm imar işleri tek çatı 

altında toplanarak Nâfia Nezâreti kurulmuştur. Böylece Ebniye-i Hâssa 

Müdürlüğü, Ebniye Muâvinliği’ne dönüştürülerek Nâfia Nezâreti’ne 

bağlanmıştır61. Böylece XIX.yüzyılın ortalarına doğru nezâretlerin kurulmasıyla 

beraber Osmanlı imar sistemi Bâbıâli tarafından idare edilmeye başlanmıştır62. Bu 

dönemde, padişahın gelir ve giderlerini idare eden ve tüm saray, kasır ve köşklerin 

inşâ, tamir, mefrûşât, yiyecek ve diğer masraflarıyla buralarda görev yapan 

personelin maaş ve tayinatlarını karşılayan Hazine-i Hâssa63 ve buna bağlı olarak 

özellikle saray ve kasırların inşâ ve tamir işleriyle görevli bir birim olan Ebniye-i 

Seniyye Anbarı kurulmuştur64. 

 
                                                

56 Şerafettin Turan, “Osmanlı Teşkilatında Hassa Mimarları”, Tarih Araştırmaları Dergisi, C. I, 
Sayı: 1, Ankara 1963, s. 146  
57 Orhan Erdenen, “Osmanlı Devri Mimarları, Yardımcıları ve Teşkilatları” , Mimarlık, Sayı: 27, 
İstanbul 1966, s.16. 
58 Zeki Sönmez, “Mimar Sinan ve Hassa Mimarlar Ocağı”, Mimar Sinan Dönemi Türk 
Mimarlığı ve Sanatı, Hazırlayan: Zeki Sönmez, İstanbul 1998, s. 252 ve buradan naklen 
Abdülkadir Dündar, Arşivlerdeki Plan ve Çizimler Işığı Altında Osmanlı İmar Sistemi (XVIII. 
ve XIX. Yüzyıl), Ankara 2000, s.12. 
59 Cevdet Saray, nr. 2860; Dündar, a.g.e.,  s. 13. 

       60 Mehmed Seyitdanlıoğlu, “Tanzimat Döneminde İmar Meclisleri”, OTAM, Sayı: 3, Ankara  
1992, s.325. 
 61 Carter V. Findley, Bureaucratic Reform in the Otoman Empire, The Süblime Porte, 1789-
1922, Princeton 1980; Ali Akyıldız, Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Teşkilâtında Reform, 
İstanbul 1993, s. 140-143. 

                     62 Dündar, a.g.e., s. 17. 
63 Hazine-i Hâssa Nezâreti hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Arzu Terzi, Hazine-i Hâssa Nezâreti, 
Ankara 2000. 
64 Ebniye-i Seniyye Ambarı (Ebniye-i Seniyye Müdürlüğü) teşkilâtı hakkında ayrıntılı bilgi için 
bkz. Arzu Terzi, “XIX. Yüzyıl Sonlarında Ebniye-i Seniyye İdaresi (Görevleri ve Teşkilâtı)”, 
Tarih Enstitüsü Dergisi, Sayı: 16, İstanbul 1998, s. 109-119; Tuncer Uzunok, “Osmanlı 
İmparatorluğu'nda Mimarbaşılık Müessesesi XVI. Asır”, İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 
Mezuniyet Tezi, İstanbul, 1996; Dündar, a.g.e., s. 17.  
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Beylerbeyi Sarayı’nın inşaatını idare eden teşkilât, yukarıda belirtildiği üzere 

Hazine-i Hâssa Nezâretine bağlı olarak faaliyet gösteren Ebniye-i Seniyye Ambarı 

İdaresiydi. Yapısal faaliyetlerle ile ilgili idarî işlerin başında bina memuru 

bulunurdu. Malî işler, malzemenin temini, alacaklılara yapılacak ödemeler gibi 

idarî işler bina memurunun uhdesinde olan işlerin başında gelmekteydi. Her 

yapısal faaliyette olduğu gibi Beylerbeyi Sarayı da müstakil bir idarî ve teknik 

kadroya sahipti. İdarî kadro; ebniye memuru, kâtip, kâtip muâvini, kalfa katibi, 

ambarcı, çeki memuru, kantarcı, kereste devri memuru, yoklamacı, pazarcı, 

mutemed, serbekçi, gece bekçileri gibi görevlilerden teşekkül etmekteydi65.  

 

Kaynaklarda memurların maaşları hakkında bilgiler bulunmaktadır. Maaşların 

tespit edilmesi hiyerarşik düzenin tespiti açısından önemli olduğu kadar döneme 

ait yaşam standardının belirlenmesi bakımından da fikir vericidir. Buna göre en 

yüksek maaşı idarî teşkilâtın başında yeralan bina memuru almakta, onu kâtipler 

izlemektedir. Bina memurunun maaşı önceleri 1.250 kuruş, daha sonra 2.000 kuruş 

ve inşaatın sonlarında 4.000 kuruş olarak saptanmaktadır. Kâtip maaşı 750 kuruş 

ve 1.200 kuruş, yoklamacı 400 kuruş ila 450 kuruş, ambarcı 600 kuruş, mutemed 

300 kuruş ila 400 kuruş, serbekçi 437 kuruş, çeki memuru 600 kuruş, pazarcı 400 

kuruş maaş alıyorlardı. İcmâl defterlerinde mutemed ve bekçilerin ücretlerinin 

aylık diğerlerinin ise haftalık olarak hesaplandığı görülmektedir66.  

 

Beylerbeyi Sarayı idarî kadrosu içinde yer alan kâtip ve muâvini Hazine-i 

Hâssa Nezareti kâtiplerindendi. İnşâ ve tamir faaliyetlerine ilişkin tüm defterleri ve 

vesikalar kâtipler tarafından düzenlenirdi.67 Mutemed ve pazarcılar (mübâyaa 

memurları) ise bu kadro içinde sayıları en kalabalık olanlar idi. Diğer memurlar iki 

ilâ üç kişiden teşekkül ederdi. Bu dönemde inşâ edilen diğer saltanat yapılarının 

idarî kadrolarında da aynı memuriyetler tespit edilmektedir. Dolayısıyla 

Beylerbeyi Sarayı inşaatının idarî kadro şemasının, XIX. yüzyılda inşâ edilen diğer 

yapılar için de geçerli olduğu anlaşılmaktadır.  

                                                
65 HH.EBA., 2/30, 12/6, lef. 12-13;14/4.  
66 HH.EBA., 2/18, lef. 1; 2/30, 14/4; HH.d., nr. 850, 854.  
67 Dündar, a.g.e., s. 95. 
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İdarî kadroda görev alan memurların, yapısal faaliyet sürecinde nasıl bir rol 

üstlendiklerinin de ortaya konması gerekmektedir. Aşağıda, teşkilât hiyerarşisinin 

en üstünde yer alan bina emini ve idarî bünyede görev alan memurlardan bazıları 

ana hatlarıyla ele alınacaktır.  

 

1.3.2.2.1. Bina Emini (Bina Memuru)  

Bina emini, yapı alanının örgütlenmesinden, büyük yapıların inşaatında 

doğrudan tasarımı ilgilendirmeyen teşkilatlanma ve ekonomik işlemleri 

yürütmekle görevli idarî bir memurdur68. Mîrî yapıların inşasında malzeme 

alımları, işçi ücretlerinin ve bütün harcamaların hesapların tutulması bina eminin 

görevleri arasındaydı69. Bina eminleri sorumlulukları altındaki işler için düzenli 

defter tutarlardı70.  

 

Beylerbeyi Sarayı’nın da tüm mâli ve idarî işlerinin sorumlusu bina emini idi. 

XVIII. yüzyılda bina eminin daha üst kademede olan bina nazırı olduğu halde71 

Beylerbeyi Sarayı’yla ilgili belgeler arasında bu isimle görev yapan bir memur 

tespit edilemedi72. İncelenen belgelerde bina emini ile birlikte ebniye memuru, 

ebniye müdürü, binâ memuru ifadeleri de kullanılmıştır. Bina emini için 

kullanılan elkâb, izzetlû ya da ref’atlû olarak tespit edilmektedir73. Beylerbeyi 

Sarayı’nın inşâsı sürecinde üç bina emini görev almıştır. İlk bina emini Mehmed 

Efendi, ikincisi Mahmûd Efendi, sonuncu bina emini ise Rıfat Efendi’ydi74.  

 

Bina emini, Hazine-i Hâssa Nâzırı ile doğrudan yazışma yapabilirdi. Bunun 

yanında Serkalfa-yı Ebniye-i Hümâyûn unvanını taşıyan Serkiz Bey’e de 

                                                
                     68 Cevdet Küçük, “Bina Emini”, DİA,  İstanbul 1992, s. 179.  

69 Cengiz Orhonlu, Osmanlı İmparatorluğunda Şehircilik ve Ulaşım Üzerine Araştırmalar, 
Derleyen: Salih Özbaran, İzmir 1984, s.13. 

                     70 Pakalın, a.g.e., C. I, s. 234; Dündar, a.g.e., s. 81. 
                     71 XVIII. yüzyılda bina eminin görevleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Dündar, a.g.e.,  s. 81-83. 

72 XVIII. yüzyılda bina nâzırı inşaatı yürütülmesinin baş sorumlusu ve genel koordinatörüydü. Bina 
nazırları devletin belirli kurumlarında görev yapan ya da emekli olmuş, deneyimli ve malî işlere de 
vukfu olan yetenekli üst düzey bürokratlardan seçilirdi (Ali Öngül, “Tarih-i Cami-i Nurusosmanî”, 
Vakıflar Dergisi, Sayı: XXIV, Ankara 1994, s.129 ve buradan naklen Dündar, a.g.e., s.81.)  
73 HH.EBA., 1/27, lef. 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 24, 26. 
74 HH.EBA., 14/37, lef. 6.  
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serkurenâ eliyle ödemeler yapılmıştır. Serkiz Kalfa teslim aldığı meblağlar için 

ilmuhaberler düzenleyerek serkurenâlığa sunmuştur. 

 

Çırağan Sarayı için düzenlenmiş bir ihale şartnamesi incelendiğinde bina 

emininin görevlerine dair ipuçlarını elde etmek mümkün olabilmektedir. Buna 

göre inşaat malzeme alımlarından ve inşaat kalfaları ile yapılacak sözleşmelerden 

bina emini sorumlu olacaktır; Hazine-i Hâssa Nâzırı, bina eminine nezâret edecek, 

gerekli yerlerde müdahale edebilecekti. Hazine-i Hâssa Nezâreti, bina emininin 

aylık olarak hazırlayacağı amele jurnallerine göre sergi pusulalarını düzenleyecek 

ve ödemeler ale’l-hısâb (sonradan hesaptan düşmek üzere) suretiyle yapılacaktır75.  

 

Bina eminleri Beylerbeyi Sarayı inşâ sürecinde görev alan esnaf, usta, amele ve 

memurlara yapılan ödemelere esas olmak üzere sergi pusulaları düzenlenirdi. Bir 

nevi ilmuhaber de denilebilecek olan sergi pusulaları, daha çok esnafla doğrudan 

muhatap olan mutemedler tarafından düzenlenir ve alacaklılara verilirdi. Bina 

eminliği ödemeyi bu pusulalara göre yapardı76.  

 

1.3.2.2.2. Mutemedler 

Ebniye-i Seniyye İdaresi’nin yürüttüğü her yapı faaliyetinde yer alan 

memuriyetlerden birisi de mutemedler idi. Mutemedler bina emininin maiyetinde 

çalışırlar ve İmparatorluğun çeşitli bölgelerinden malzeme ve işçi tedarik ve sevki 

işleriyle meşgul olurlardı. Alınan malzemenin kontrolü, esnaf, zenâatkâr ve 

ameleye yapılan ödemeler, teslim edilen malzemenin tesellümü gibi İdare adına 

kilit görevleri deruhte etmekteydi77. 

 

Beylerbeyi Sarayı için imalatta bulunan esnaf, tesellüm makbuzları karşılığında 

paralarını mutemedlerden alırlardı78. Ebniye Ambarı İdaresi tarafından satın alınan 

malzemeler ile amele yevmiyeleri mutemedler tarafından ödenir; teslim alınan 

                                                
75 HH.MH., 673/43.  
76 HH.EBA., 1/27 lef., 1-26; 9/77.  

                     77 Ömer L. Barkan, Süleymaniye Cami ve İmareti İnşaatı (1550-1557), C.I, Ankara 1972, s. 129.  
78 HH.EBA., 11/27.  
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malzemenin miktar ve kalite bakımından ilk kontrolü de yine mutemedler 

tarafından gerçekleştirilirdi. Her amelenin yevmiye pusulası ayrı düzenlenir ve 

ilgili mutemed tarafından ücreti hesaplanarak mühürlenirdi. Beygircilerin teslim 

ettikleri malzemeler, tuğlacıların teslimatı, taş teslimatı ambarcı pusulaları ve 

ilmuhaberleri ile belgelenir ve bunlar esas alınarak ödeme yapılırdı79.  

 

Mutemedler, amelenin çalışmasına ve şantiye alanında çalışacakların geliş 

gidiş saatlerine de nezaret ederlerdi80. Mutemedlik hiyerarşisinin başında 

sermutemed bulunurdu. Hazine-i Hâssa Nezâreti tarafından bina eminliğine tahsis 

edilen para çoğu kez sermutemed aracılığı ile gönderilirdi81. Mutemedler 75 ila 

100 kuruş arsında haftalık alırlardı82. 

 

Beylerbeyi Sarayı’nın inşaatında elli civarında mutemed görev almıştır83. 

Mutemedlerin isimlerinden bazıları şöyledir84: Sermutemed Muavini Arif Bey, 

Hacı Halid Ağa, İbrahim, Bekir, Tataroğlu Mehmed, Çakıroğlu Mehmed, Mehmed 

Çavuş, İzmirli İbrahim, Türk Mustafa, Arab Said, Hamparson, Agop, Fındıklılı 

Hüseyin Ağa, Çemişkezekli Mustafa, Hürmüz, Cafer, Ahmed Çavuş, Üsküdarî 

Mahmûd Ağa, Sinoplu Mustafa, Hacı Ahmed, Ali, Arif, Ömer, Nevşehirli 

Mehmed Ağa, Sinoplu Mustafa, Arif Bey, Deli Bekir, Ahmet Çavuş, Üsküdarlı 

Hüseyin Ağa, Eflaklı İsmail. 

 

1.3.2.2.3. İnşaat Ambarı ve Memurları 

İnşâ edilen her saltanat yapısı için müstakil bir ambar85 bulunurdu86. Ambar, ait 

olduğu yapının adıyla anılırdı (Çırağan ebniyesi anbarı, Beylerbeyi ebniyesi 

                                                
79 HH.EBA., 10/20, lef. 25-28.  
80 HH.EBA., 3/12.  
81 HH.EBA., 11/9, lef.6.  
82 HH.EBA., 14/3 lef., 3-6.  
83 HH.EBA., 8/1, lef. 5.  
84 HH.d., nr. 842.  
85 Burada kastedilen ambar, Ebniye-i Seniyye Ambarı idaresinden farklı bir anlamı ifade eder. Zira, 
Ebniye Ambarı İdaresi, inşaat malzemesinin muhafaza edildiği ve ilgili yerlere dağıtımının 
yapıldığı bir merkezi değil, saltanat yapılarının inşâ ve tamiratı işlerini idare eden teşkilâtı ifade 
eder (Terzi, a.g.m., gös. yer).  
86 HH.EBA., 11/9, lef. 3, 27; 14/12 lef. 19, 21, 22, 27, 28, 29, 35, 39.  
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anbarı gibi). İnşaat ambarlarında ambar memuru, kantar memuru, çeki memuru, 

devir memuru görev yapardı. Beylerbeyi Sarayı’nın inşâ sürecinde, ambar 

memurlarının maaşları ortalama 600 kuruş civarındaydı. Çeki memuru ve 

kantarcılar da yaklaşık olarak aynı maaşı almaktaydılar87.  

 

Beylerbeyi Sarayı için satın alınan ya da esnafa imal ettirilen malzeme, 

Beylerbeyi Sarayı inşaat ambarında toplanır, buradan ihtiyaç olunan yerlere 

dağıtılırdı. Malzemenin ambara girişi ve ambardan çıkışı işlemleri, bir başka 

ifadeyle muayeneleri ambar memurları tarafından gerçekleştirilirdi88. Bunun 

yanında malzemenin ağırlık olarak tespiti, kantar ve çeki memurları eliyle 

yapılırdı. Örneğin, Ebniye-i Seniyye İdaresi için esnafa imal ettirilen demirin 

malzeme girişi yapılırken önce tartılır, daha sonra da giriş kaydı yapılırdı89. 

Ambardan ambara malzeme devirlerinde devir memuru görev alırdı. Ambara 

giren malzeme için tesellüm senedi düzenlenir ve alacaklıya da sergi pusulası 

verilirdi. Düzenlenen bu pusulalarda giriş çıkış işlemini yapan memurun adı, 

işlemin kaçıncı icmâle (inşaat haftasına) ait olduğu; alınan verilen malzemenin 

cinsi, miktarı, fiyatı  gibi bilgiler yer alırdı90.  

 

Ambarcıların en yoğun mesai ortaklığı içinde bulunduğu meslek kollarından 

biri de pazarcılar (mübâyaa memurları) idi. Pazarcılar, haftalık ya da günlük olarak 

satın aldıkları inşaat malzemesini bir liste olarak düzenler ve ambara teslim ederdi. 

Pazarcılar, teslim ettikleri malzeme için teslim senedi alırlardı. Bu senetlerde, 

listelenen malzemenin ambara girişinin yapılıp ambar defterine de kaydedildiği 

bilgisi yeralırdı91.  

 

Beylerbeyi Sarayı için malzeme temin edilen Beylerbeyi Sarayı ambarı 

yanında, Çırağan Sarayı ambarı mutlaka anılmalıdır. Zira, Çırağan Sarayı ambarı 

sadece Beylerbeyi Sarayı için değil o dönemde inşâ edilen tüm kasır ve köşk inşaat 

                                                
87 HH.EBA., 2/30.  
88 HH.EBA., 9/48, lef. 1-9.  
89 HH.EBA., 9/50, lef. 37.  
90 HH.EBA., 11/9, lef. 5; 10/20, lef. 25-28.  
91 HH.EBA., 10/4; 14/8, lef. 1; 11/33, lef. 1-33.  
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ambarlarına malzeme tedarik eden bir merkez ambar işlevi görmekteydi ki bu da 

Çırağan Sarayı’nın o devirde inşâ edilen en büyük saltanat yapısı olmasından 

kaynaklanmış olmalıdır. Özellikle başta Sinop, Bartın, Bolu, Varna sancakları 

olmak üzere yurdun değişik yerlerinden derlenerek gemilerle İstanbul’a ulaştırılan 

ahşap malzeme doğrudan Çırağan Sarayı ambarına ulaştırılır, buradan da ihtiyaç 

duyulan diğer ambarlara gönderilirdi92 . 

 

1.3.2.2.4. Pazarcılar 

Saltanat yapılarının inşâ süreçlerinde malzeme, çok yüklü miktarlarda olmayan 

haftalık ya da günlük malzeme alımları, genel olarak pazarcılar tarafından 

yapılırdı. Bu memurların bir diğer adı, mübâyaa memurları idi. Pazarcılar, 

beklenmeyen harcamaları, tuttukları kayıtlarda zuhurât (önceden hesaplanmayan, 

aniden ihtiyaç duyulan) olarak kaydetmişlerdir. Yukarıda da belirtildiği üzere 

pazarcılar satın aldıkları malzemeyi ambara teslim ederler ve kendilerine 

teslimatları karşılığında bir senet verilirdi. Yaptıkları masrafların bedeli bina emini 

tarafından ödenirdi93.  

 

1.3.2.2.5.  Yoklamacılar 

İnşaat faaliyetinde görev alan daimî veya gündelikçi olarak çalışan işçilerin, işe 

devamlarının kontrolü yoklamacı  tarafından yürütülürdü. Bu çerçevede, istihdam 

edilen amelenin yevmiyeleri haftalık icmâllerle yoklamacılar tarafından belirlenir 

ve yapılan ödemeler de kaydedilirdi. Hazine-i Hâssa Nezâreti muhasebesi, işçilerin 

sergi pusulalarını düzenlerken yoklamacıların tuttukları bir tür yevmiye hak ediş 

listelerini esas alırlardı. Amele jurnalleri yoklamacılar tarafından haftalık olarak 

düzenlenirdi94.  

 

 

 

                                                
92 HH.EBA., 14/12, lef. 19, 21, 22, 27-29, 35, 39.  
93 HH.EBA., 9/10.  
94 HH.EBA., 9/44, 12/6, lef., 16-17; 14/1.  
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1.3.2.3. Beylerbeyi Sarayı İnşaat Kalfa ve Amelesi ile İnşaat Esnafı 

1.3.2.3.1. İnşaat Kalfa ve Amelesi 

Beylerbeyi Sarayın’ın inşasının başkalfası Serkiz Bey [Balyan] idi95. Bu 

vazifenin karşılığı belgelerde ebniye-i seniyye kalfası, saray-ı hümâyûn 

başkalfası, serkalfa-yı ebniye-i hümâyûn olarak geçmektedir96. 

 

Beylerbeyi Sarayı’nın ana yapısı ile müştemilatının inşâsında mimar olarak 

literatürde Serkiz Kalfa’nın adı geçmekle beraber bu büyük yapılar topluluğunun 

tamamlanıp ortaya çıkarılmasında muhtelif inşaat kalfalarının da katkısı 

bulunmaktadır97. Kalfalar sarayın belli bölümlerinin inşâsını üstlenmişler ve 

yapının sorumlu kalfası olarak usta, sanatçı ve amelenin istihdamı ile işin belli bir 

sürede teslimi gibi hususları taahhüt etmişlerdir98. Kalfalar; çalışacak amelenin 

temini, yevmiyelerin ödenmesi, nakliye ve diğer masraflarını da üstlenirler, daha 

sonra alacaklarına bu ücretleri dahil ederlerdi99.  

 

Yapıların temelden başlayarak inşâsında çeşitli kalfaların görev alması Serkiz 

Bey’in bu yapısal faaliyetteki rolünün tasarım ve koordinasyon ağırlıklı olduğuna 

işaret etmektedir. Ebniye-i Seniyye Serkalfası Serkiz Bey’in yapının tasarım ve 

proje yönüyle ilgilendiği, sarayın maketini padişaha bizzat kendisinin sunmasından 

da anlaşılmaktadır100. 

 

İnşâî faaliyetin uygulamasının başında kalfalar yer almakla beraber, sadece 

belli alanlarda uzmanlaşmış yapı kalfaları da bulunmaktaydı. Sıvacı, rıhtımcı, 

hamamcı kalfaları bu bağlamda örnek olarak verilebilir. Gerek yapının tamamına 

                                                
95 Beylerbeyi Sarayı’nın modelini (maket) padişaha sunulmasıyla ilgili hazırlıkları bizzat 
yürüttüğüne bakılırsa, Sarayın mimarî tasarım ve koordinasyon işinin başında Serkiz Bey olmalıdır 
(HH.EBA., 2/10 lef. 3; 2/30).  

                     96 MB., 115/91, (9 C 1284); HH.EBA., 23/56, (9 Teşrîn-i Sânî 1290) 
97Hacı Mıgırdıç Kalfa, Yuvan Kalfa, Senekerim Kalfa, Beylerbeyi Sarayı ve ek yapılarının inşasını 
üstlenmiş kalfalardır. Belgelerde yer alan “Senekerim Kalfa tarafından inşâ edilen Sarı Köşk ya da 
Yuvan Kalfa tarafından inşâ edilen Mızıka Dairesi…” şeklindeki ifadeler bu tespitin dayanağını 
oluşturmaktadır (HH.EBA., 21/39, lef. 2, 4). 
98 HH.EBA., 9/20.  
99 HH.EBA., 9/15.  
100 HH.EBA., 2/10, lef. 3; 2/30.  
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ait taahhütte bulunan kalfa gerekse alt yüklenicilerle Hazine-i Hâssa Nezâreti 

arasında mukavele yapılırdı. Kalfalarla yapılan mukaveleler yapıların hangi 

bölümünde kimlerin çalıştığını, ücret ve diğer teknik hususlar hakkında bilgi 

vermektedir. Bu mukavelelerde işin ne kadar zamanda bitirilmesi gerektiği, 

ödemelerin nasıl yapılacağı, malzemenin nasıl temin edileceği ve istihdam 

edilecek amelenin yevmiyelerine kadar birçok husus karara bağlanmaktadır101 

Yapılan sözleşmelerden bazı alıntılar bu noktada yararlı olacaktır:  

 

Beylerbeyi Sarayı Divanhânesi içinde yer alan havuzun rıhtım doldurulması 

işini hamamcı Ohannes üstlenmiştir. Yapılan mukavelede işin bedelinin % 80 

kadarının işin bitimine kadar, haftadan haftaya ödemeler şeklinde olacağı; kalan % 

20’lik bölümünün ise işin bitiminde ödeneceği belirtilmektedir. Kalfaya birim 

başına 4.5 kuruş üstâdiye (ustalık bedeli) ödenmiştir. Havuz rıhtımının temel 

kazımı, rıhtımcılığı ile kireç, kum ve moloz temini ve bu malzemenin inşaat yerine 

nakliyesi kalfaya aittir. Malzemenin bedeli ise İdare  tarafından ödenecektir. 

Yapılan işte görülecek bir hata yine Kalfa tarafından düzeltilecektir102.  

 

Bir başka mukavele ise sarayın neccarlık işlerini üstlenen Lazoğlu Ohannes ile 

yapılmıştır. Buna göre kalfa yüklendiği işi üç ayda tamamlayacaktır. İşin söz 

verilen zamanda tamamlanmaması durumunda ödenecek bedelden % 20 indirim 

yapılacaktır. Kullanılacak malzemenin bedeli tamamen İdareye ait olacaktır. 

Marangoz, hamal, rencber, sebilci, neccar yevmiyeleri daha sonra mahsup edilmek 

üzere kalfa tarafından ödenecektir. Yapılacak işin her zirâsı için ödenecek ustalık 

bedeli 160 kuruştur103.  

 

Beylerbeyi Sarayı yapılar topluluğunda görev alan kalfalar ve yaptıkları işler 

TABLO 1 ve 2’de görülmektedir.  

  
 
 

                                                
101 HH.EBA., 3/36; 3/49.  
102 HH.EBA., 3/36.  
103 HH.EBA., 3/49.  
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 (TABLO-1)104.  
   Senekerim Kalfanın Beylerbeyi Sarayı’nda Gerçekleştirdiği İşlerden Örnekler105. 

 
 

 YAPILAN İŞİN CİNSİ 
BİRİM  
(ZİRA) 

BİRİM 
FİYAT 
(KRŞ) 

 
Istabl-ı Âmire karşısında kuşluk  662.19  50  

Diğer kuşluk  147  10  

Sarı Köşk’ün karşısındaki kuşluk  344.12  55  

Küçük bahçede diğer kuşluk  131  10  

Güvercin kuleleri  45  30  

Atîk (eski) limonluğun ahıra çevrilmesi  1139  5  

Samanlık  55  10  

Büyük samanlık ve arpa ambarı  464  9  

Nakkâş tarafında kayıkhâne  1206  32  

Tek katlı yarı kârgîr mutfak ve çamaşırhâne  292  10  

Mevcut dairelerin tamiri  2125  15  

Baltacılar Dairesinin tamiri  1262  13  

Aşçılara mahsûs daire ve mutfaklar  4674  6  

Fodla Fırını ve daire  1290  15  

Ahır ve arabalık ve samanlık  3498  75  

Istabl-ı Ậmire tamiri  2933  5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
104 HH.EBA, 21/39, lef. 2, R. 1281/M.1865.  
105 Sarayın inşâ sürecinin ele alındığı bu bölümde geçen ölçü birimlerinin günümüzdeki karşılıkları şöyledir: 1 
zirâ: 75.80 cm, 1 endaze: 65 cm, 1 okka/vukiyye/kıyye: 1.28 kg, 1 dirhem: 3.2 gr, 1 kile: 37 litre, 1 kantar: 
56.44 kg, 1 çeki: 225.79 kg (Feza Günergun, “Introduction of the Metric System to the Otoman State”, 
Transfer of Modern Science And Tecnology to the Muslim World Proceedings of the International 
Symposium on Modern Sciences and the Muslim World, İstanbul 1992, s. 297-316).  
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(TABLO -2)106. 
   Mıgırdıç Kalfa Tarafından Gerçekleştirilen İşlere Örnekler  

  

 
YAPILAN İŞİN CİNSİ 

 
BİRİM  
(ZİRA) 

 
BİRİM 
FİYAT 
(KRŞ) 

Harem-i Hümâyûn dâiresi birûnunun som bozulmasıyla 
ve pencere söveleri haric olub nîm kârgîr olarak mea 
müştemilât üç kat dâirenin müceddeden inşâsı 
üstâdiyesi  

 

2188  

 

130  

Dâire-i mezkûrda mea teferruât kargîr hamâm inşâsı 
üstâdiyesi 

108  400  

Kadınefendilere mahsûs nîm kârgîr iki kat dâirenin 
müceddeden inşâsı üstâdiyesi 

995  75  

Mezkûr dâireye muttasıl kârgîr hamâm inşâsı 
üstâdiyesi 

126  250  

Dâire-i mezkûr ittisâlinde tahtanî nîm kârgîr meşkhâne 
ebniyesinin müceddeden inşâsı üstâdiyesi  

183  40  

Dâire-i mezkûr zahrında tam kargîr olarak müceddeden 
çamaşırhâne ve matbâh ve kilâr inşâsı üstâdiyesi  

298  80 

Harem Dairesi karşısında vâki tahtânî daireler ile ve 
matbâhlar ve kilâr ebniyelerinin müceddeden inşâsı 
üstâdiyesi  

50  50 

Nîm kârgîr olarak iki kat mea teferruât müceddeden 
Ağalar Dâiresinin inşâsı üstâdiyesi  

1698  100 

Mezkûr dâirenin karşısında nöbet mahalli kapısı ve 
muttâsıl câmekân ve üst tarafda meydan kahve 
odasının nîm kârgîr olarak müceddeden inşâsı 
üstâdiyesi  

 

309  

 

60 

Bu mahalde müceddeden kârgîr hamâm inşâsı 
üstâdiyesi  

169  205 

Harem kapularının iç tarafına neccârkârî ahşab perde 
inşâsı üstâdiyesi  

98  5 

Kahvecibaşı dâiresi yanında Musâhib efendiler 
hademelerine mahsûs müceddeden tahtânî dâire inşâsı 
üstâdiyesi  

249  40 

Ebniye-i âlî ambarı memurlarına mahsûs nim kârgîr 
tahtânî müceddeden daireler inşâsı üstâdiyesi  

955 40 

 

 

 

 

 

                                                
106 HH.EBA., 21/39, lef. 4, R. 1281/M.1865 
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Beylerbeyi Sarayı’nın inşaatında istihdam olunan inşaat usta ve amelesinin 

yevmiye defterleri sosyal ve iktisat tarihi açısından da aydınlatıcı bilgiler 

içermektedir. Defterlerde, amelelerin memleketleri, etnik ve dini aidiyetleri, 

lakapları, yevmiyeleri ve çalıştıkları toplam gün sayıları yer almaktadır.  

 

Çalışan yapı ustalarının etnik ve dini kökeninin belirlenmesinde isimler önemli 

bir kaynak durumundadır. İsimler ustaların ve amelenin sadece etnik kökenlerin 

belirlenmesi hususunda değil aynı zamanda hangi şehre mensup olduklarının 

belirlenmesinde de yol gösterici olmaktadır. Beylerbeyi Sarayı ve aynı devirde 

inşâ edilen saltanat yapılarında çalışan nakkaşlar, hamallar, rençberler ve 

lağımcılar (temel kazıcılar) genel olarak Müslüman’dır. Sıvacılar içinde de 

Müslüman işçiler olduğu tespit edilmektedir. Ancak; neccar, sebilci, hamamcı ile 

taşçı gibi inşaat işinin belirleyici durumunda meslek kollarında çalışan ustaların 

hemen hepsinin gayrimüslim olduğu dikkat çekmektedir107. Haftalık masraf 

icmâllerinde amelenin aldıkları yevmiye ise genel olarak şöyle tespit 

edilmektedir108: Neccâr 15 kuruş, hamâmcı 14 kuruş, lağımcı 10 kuruş, nakkâş 14 

kuruş, tenekeci 15 kuruş, camcı 14 kuruş, sıvacı 14 kuruş, hammâl 9 kuruş, 

dökmeci yevmiyesi 15 kuruş.  

 

1.3.2.3.2. İnşaat Esnafı 

Beylerbeyi Sarayı’nın inşasında teknik ve zanaat bakımından görev alan 

ustalar; demirci, somakici, tenekeci, kurşuncu, rendeci, bıçkıcı, kazancı, iksirci, 

oymacı, dökmeci (dökümcü), camcı, doğramacı, temel kazıcı, nakkaş, şamdancı, 

kalemkâr gibi geniş bir yelpazeye yayılan meslek gruplarından teşekkül etmiştir. 

Bazı esnafla Hazine-i Hâssa Nezâreti arasında mukaveleler düzenlenerek satın 

alınan hizmetin sınırları ve nitelikleri hukuksal bir zemine oturtulmuştur. Ulaşılan 

belgelerde yapılan işin türleri, ustalık ücretleri, zenaatkâra ait bilgilere yönelik 

aydınlatıcı bilgiler tespit edilmiştir.  

 

                                                
107 HH.EBA., 2/5; 14/15.  
108 HH.EBA., 12/10, lef.3.  
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1.3.2.3.2.1. Demir İmalatı 

Demirci Hacı Artin’in Beylerbeyi Sarayı için imal ettiği demir malzeme 

arasında sıvacı kalıbı, kol demiri, askı demiri, göbek iksiri, araba demiri, varpuz, 

avize askısı, oluk demiri ve adi demir yapımı (imâliyesi) başta gelmektedir. 

Bunların birim fiyatları ise (adet olarak); sıvacı kalıbı 3 kuruş, oluk demir 1.5 

kuruş, kol demiri 1.5 kuruş, askı demiri 3 kuruş, göbek iksiri 20 kuruş, araba 

demiri 8 kuruş, büyük avize askısı 6 kuruş, küçük avize askısı 4 kuruş, 1 kıyye 

demir imâliyesi ise 13 kuruştur109.  

 

Beylerbeyi Sarayı için demir imalatında bulunan esnaftan biri de Gözlüklü 

Haçadur’dur. Haçadur 1 kıyye demir malzemeyi 90 paradan imal etmiştir110. 

Saltanat kapılarının demirli kapı sövesi Ortaköylü demirci Ohannes tarafından 

imal edilmiştir. Kapılar için imal edilen 1 çift söve 300 kıyye ağırlında olup 

maliyeti 1.200 kuruştur111.  

 

Demirci Evakim ise daha çok kazma çeliklemesi (tanesi 70 paradan), kazma 

imali ve kazma demirlemesi (tanesi 6 kuruştan), kazma bilemesi (tanesi 20 

paradan) imalatında bulunmuştur112. Beşiktaşlı Andonaki ve Vistavo’dan kıyyesi 4 

kuruştan çatı demiri satın alınmıştır. Demir malzeme imali ile ilgili olarak 

kendisinden hizmet satın alınanlardan Gözlüklü Haçadur ise genel olarak 

kuşluklarla ilgili malzeme (örneğin kıyyesi 2.10 kuruştan kuşluk demiri küpeştesi) 

imal etmiştir 113.  

 

Çıkrıkçıbaşı Bekir Ağa ise parmaklık (tanesi 6 kuruş), büyük boy baba (tanesi 

15 kuruş), orta boy baba (tanesi 5 kuruş), tavan püskülü (tanesi 25 kuruş), baba 

modeli (tanesi 25 kuruş) imal etmiştir114.  

 

                                                
109 HH.d., nr. 842.  
110 HH.d., nr. 842.  
111 HH.d., nr. 842.  
112 HH.d., nr. 842.  
113 HH.d., nr. 842.  
114 HH.d., nr. 842.  
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1.3.2.3.2.2. Kurşun Temini, Eritilmesi ve Dökümü 

Beylerbeyi Sarayı’nın inşaatında kullanılacak kurşun, tüccardan satın 

alınmıştır. Tabako ve Bakırcı Yanko isimli tüccarlar kendilerinden bakır alınan 

tüccarlardandır. Tabako’dan alınan külçe kurşunun kıyyesi 3.7 kuruştur. 

Beylerbeyi Sarayı için satın alınan külçe kurşun, Hacı Hurşid Ağa tarafından 

kıyyesi 3 paradan eritilmektedir ve Karabet tarafından da dökülerek mamûl hale 

getirilmektedir115.  

 

              1.3.2.3.2.3. Hamam Kazanları  

Hamam ve külhan kazanları ise kazancı Hacı Agop’tan satın alınmıştır. 

Beylerbeyi Sarayı’nın inşaatının sonuna doğru alınan biri 129 diğeri 68 kıyye 

ağırlığında 2 adet hamam kazan satın alınmış ve kıyyesine 26 kuruş ödenmiştir116.  

 

             1.3.2.3.2.4.Somaki Mermeri Taklidi (Ştuko) Sütunların Parlatılması  

Beylerbeyi Sarayı’nın somaki mermer taklidi otuz sekiz adet somaki sütunları 

ve diğer somaki sıvaları Krupler, Mayar ve Söryo tarafından cilalanmış ve her 

sütun için 500 kuruş cila (parlatma) bedeli ödenmiştir117.  

 

1.3.2.3.2.5. Cam Müteahhidi  

Beylerbeyi Sarayı’nın cam müteahhidi Hacı Ahmed Ağa’dır. Hacı Ahmed 

Ağa’dan sandıklar içinde satın alınan camın her sandığına 200 kuruş ödenmiştir118.  

 

1.3.2.3.2.6. İksir İmalatı  

Belgelerde iksir ve iksirci ifadelerine rastlanmıştır. Bu isimle ortaya konan 

imalat incelendiğinde kelimenin hırdavat kelimesine karşılık kullanıldığı 

                                                
115 HH.d., nr. 842.  
116 HH.d., nr. 842.  
117 HH.d., nr. 842.  
118 HH.d., nr. 842.  
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kanaatine varılmıştır. Örneğin İksirci Abraham imalatı şöyledir: mahlût (karışık) 

zağra iksiri, kepenk girme çıkması, dolap girme çıkması, reze, oda kapısı119.  

   

1.3.2.3.2.7. Taş Oyma İşleri  

Beylerbeyi Sarayı’nın oyma işleri Oymacı Hristo tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Oymacı Hristo’nun Beylerbeyi Sarayı için imal ettiği işlerden 

bazıları ve fiyatları şöyledir:120 Mâbeyn merdiven parmaklığı modeli 1 adet 150 

kuruş; parmaklık modeli 1 adet 500 kuruş; bahçe şebeke modeli 1 adet 250 kuruş; 

Mâbeyn kapılarında yer alan 199 adet ve Harem kapılarında yer alan 199 adet 

kafes şebekeleri 1 adedi 60 para ve saltanat kapısı üzerinde cenk aletleri 1 adedi 25 

kuruş. 

 

Sarayın taş oyma işlerinde mermer somakicisi Maynz ve Kromanjere de üretim 

de bulunmuşlardır. İmal ettikleri işler birim fiyatlarıyla beraber şöyledir: kuşluk 

direk başlığı tanesi 1.000 kuruştan 16 adet, Arabi başlık tanesi 1.000 kuruştan 56 

adet, cenk (savaş) aletleri 1 takım 7.000 kuruş, büyük fıskiye 25.000 kuruş, küçük 

fıskıye tanesi 12.500 kuruştan 2 adet, Kalender Kasrı için aslan ve kaplan modeli 

6000 kuruş, istabl-ı âmire için arma ücreti 12.500 kuruş, siper saksıları tanesi 125 

kuruştan 73 adet, valide hamamı kurna oyması 3.525 kuruş, 12 adet kuş ve 9 adet 

aslan başı modeli 16.000 kuruştur121.  

 

1.3.2.3.2.8. Şamdan Onarımları 

Beylerbeyi Sarayı’nın şamdan ve avizeleri ile ilgili onarım, monte ve benzeri 

işleri ile adı Yahudi Hâyîm olarak geçen usta ilgilenmiştir122.  

 

              1.3.2.3.2.9. Temellere Kazık Çakımı  

Çırağan Sarayı ve müştemilatından olan yapıların temeline kazık çakımı 

ırgatbaşı Serkiz tarafından tanesi 45 kuruşa gerçekleştirilmiştir (7.620 kazık 
                                                

119 HH.d., nr. 842.  
120 HH.d., nr. 842.  
121 HH.d., nr. 841.  
122 HH.d., nr. 842.  
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342.900 kuruşa çakılmıştır)123. Beylerbeyi Sarayı ve müştemilatının temellerine 

kazık çakımı ise Irgat Nadir ile ortağı Nuri’nin taahhüdünde gerçekleştirilmiştir. 

Sarayın harem bölümün temellerine çakılan her bir kazık ise 22 kuruştur124.  

 

 1.3.2.3.2.10. Yağlı Boya İşleri  

Beylerbeyi Sarayı yapılar topluluğunun yağlı boya tazelemesi işinde adı geçen 

ustaların başında nakkâş Hacı Ömer ve Seyyid’in adları geçmektedir. Hacı Ömer 

ve Seyyid’e, her zirâ için 3 ilâ 3.10 kuruş ödenmiştir125.  

 

1.3.2.3.2.11. Mobilya ve Doğrama İmalatı  

Beylerbeyi Sarayı ve Çırağan Saraylarının doğrama işleri, ağırlıklı olarak 

Vortik Kemhacıyan tarafından gerçekleştirilmiştir. Kemhacıyan’ın Ihlamur ve 

Gümüşsuyu’nda atölyesi bulunmaktaydı. Beylerbeyi Sarayı’nın kapı ve pencere 

doğramaları ile doğramaya dair daha birçok imalat Kemhacıyan atölyesinde 

gerçekleştirilmiştir.  

 

Vortik Usta’nın Beylerbeyi Sarayı’nda imal ettiği kapı ve doğramaların cins ve 

fiyatları şöyledir126: Sarayın üst katındaki pencereler için Rusya meşesinden 62 

adet çerçeve tanesi 13.000 kuruş; üst katta maun ağacından kaplama ve büyük 

söve ve çift pervaz ve oyma, somaki taklidi yaldız göbekli 31 adet kapının tanesi 

2.000 kuruş;  üst katta maun ağacından kaplamalı ve söveli yaldızlı 61 adet kapı, 

tanesi 500 kuruş; üst kat abdesthânelerine Rus meşesinden 5 adet çerçeve, tanesi 

3.000 kuruş; taht odasına yapılmış parke döşemesi 284 zirâ, zirâsı 10 kuruş; 

Mâbeyn ve Yatak Dairesi duvarlarında bulunan kalemişi süslemelerinin etrafına 

yaldızlı pervaz açılması 1.894 zirâ, zirâsı 20 kuruş; alt katta 59 adet Rusya 

meşesinden çerçeve, tanesi 8.000 kuruş; alt katta 31 adet Rusya meşesinden 

mamul çifte kanatlı kapı, tanesi 13.000 kuruş; Rusya meşesinden 2 adet büyük 

muhafaza kapısı, tanesi 8.000 kuruş; Mâbeyn arka tarafında meşeden sövesiz kapı 

                                                
123 HH.EBA., 9/20, lef. 5.  
124 HH.d., nr. 842.  
125 HH.EBA., 21/39, lef. 25, 30.  
126 HH.d., nr. 841.  
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404 kuruş; Harem bölümünde 117 adet meşe çerçeveyi tanesi 1.200 kuruştan imal 

etmiştir.  

 

Vortik Usta, Sarı Köşk’deki 28 adet çerçeveyi Rusya meşesinden tanesi 5.000 

kuruştan; 5 adet elvan ağacından mamul büyük söveli ve yaldızlı oyma göbekli 

kapıyı tanesi 15.000 kuruştan; köşkün kiler ve abdesthânesine yaldızlı pervazlı 3 

adet küçük kapıdan ikisi tanesi 5.000 kuruştan biri ise 4.000 kuruştan; alt kat oda 

ve salonlara meşe ağacından mamul 3 adet kapı, tanesi 8.500 kuruş; meşe 

ağacından mamul pervazları pelesenk kaplı etrafı yaldızlı cilalı 5 adet kapı, tanesi 

3.000 kuruştan; Rusya meşesinden mamul büyük muhafaza kapısı 3.000 kuruştan 

imal edilmiştir127. Ayrıca 82 zirâ uzunluğundaki sandalyelik pervazı ise zirâsı 60 

kuruştan, maun ağacından kaplama olarak 184 zirâlık süpürgelik tahtası ise zirası 

35 kuruştan imal edilmiştir128. 

 

Aşağıdaki bilgiler, Kemhaciyan atölyesinin imal ettiği ahşap malzemenin cins 

ve maliyetleri hakkında fikir vermektedir129: 1 adet meşeden sokak kapısı 1.500 

kuruş; meşe cilâlı tavşankârî yaldızlı çift kapı 800 kuruş; merdiven babası 150 

kuruş; kapı takımı için 1 adet kilit 120 kuruş; kapı sürmesi 1 adet 80 kuruş; 

Divânhâneye sandıklı çerçeveler 1 adet 4.000 kuruş. Kemhâcıyan atölyesinde imal 

edilen mobilyaların tasarımında ise ressam Sopon görev almıştır130.  

 

Sarayın inşâsının tamamlanmasına yakın bir tarihte tutulan bir kayda göre Vortik 

Ustanın Beylerbeyi Sarayı için imal ettiği tüm ahşap malzemelerden dolayı alacağı 

yaklaşık 5.000.000 kuruş idi131. 

 

Beylerbeyi Sarayı’nın ana binasının neccarlık ve sebilcilik olarak ifade edilen 

döşeme, kiriş tavan ve bağdâdî ile ahşap bölmeler imali Lazoğlu Ohannes 

tarafından gerçekleştirilmiştir132.  

                                                
127 HH.d., 841, s. 21.  
128 HH.d., 841, s. 23. 
129 HH.EBA., 2/58.  
130 HH.MFŞ., 2/39, (26 Mart 1285/8 Nisan 1869).  
131 İmal edilen malzemeler hakkında ayrıntılı bilgi için bkz., HH.d., nr. 841. 
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 1.3.2.3.2.12. Rende İşleri  

Beylerbeyi Sarayı’nın ahşap malzemesi rendesi Partam tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Ustanın rende ücretleri şöyledir133: çekdene tahtası 1 adet 5 

para, büyük sarot tahtası 1 adet 10 para, seren tahtası 1 adet 30 para, lata 90 para, 

meşe 5 kuruş, küçük sarot 1 adet 1 kuruş, çarşı sarot 1 adet 30 para. 

 

1.3.2.3.2.13. Kalemişleri –Süsleme  

Beylerbeyi Sarayı’nın renkli ve mermer taklidi sıvaları (ştuko) somakici Kirkor 

ve Mayar tarafından gerçekleştirilmiştir. Kirkor Ustaya, renkli somaki taklidi 

sıvanın her zirâsı için 120 kuruş, alçıdan yapılan normal sıva için ise birim fiyat 

olarak 4 kuruş ödenmiştir134. Her iki sıva arasındaki fiyat farkı somaki taklidi 

sıvanın ustalık ve teknik değerini göstermesi bakımından dikkat çekicidir.  

 

Beylerbeyi Sarayı’nın orta ve üst kat tavanlarında sarayın ilk inşâ edildiği 

günlerde hayvan resimleri bulunmaktayken padişahın emriyle bu resimler 

feshedilerek 1868 yılında saray ressamı Mösyö Mason marifetiyle gemi 

resimlerine135 dönüştürülmüştür. Ressam Mason’la yapılan sözleşmeye göre gemi 

resmiyle süslenen yüzeyin her zirâı için 500 kuruş ödenecektir. Gemi resmi 

yapılacak 15 yüzey, toplam 156 arşınlık bir alan kaplamaktadır136.  

 

                                                                                                                                                   
132 HH.d., nr. 841.  
133 HH.EBA., 2/5.  
134 HH.d., nr. 841, 842.  
135  Beylerbeyi Sarayı’nın bazı oda ve salonlarında bulunan deniz ve gemi konulu resimler, Sarayı 
inşâ ettiren Sultan Abdülaziz’in denizciliğe verdiği önemin bir yansıması olmalıdır. Bilindiği üzere 
adı geçen padişah döneminde denizcilik, bir ülke meselesi olarak kabul edilmiş ve bu alana 
münhasıran bir nezâret kurulmuştur (1867). Yine bu dönemde, Devletin içinde bulunduğu 
ekonomik darboğaza rağmen, yurtdışından 20-25 kadar zırhlı gemi satın alınarak, deniz gücü 
dünyanın sayılı devletlerinin düzeyine çıkarılmıştır. Padişah sadece gemi satın almakla kalmamış, 
Tersâne-i Âmire’de zırhlı gemiler inşâsına mahsûs tezgahlar kurdurmuş hatta birkaç zırhlı gemi bu 
tezgahlarda inşâ edilmiştir [Sultan Abdülaziz döneminde kurulan Bahriye Nezâreti, bu alanda 
yapılan ıslâhât hareketleri ve padişahın denizciliğe olan ilgisi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Ali 
İhsan Gencer, Bahriye’de Yapılan Islâhât Hareketleri ve Bahriye Nezâreti’nin Kuruluşu 
(1789-1867), Ankara 2001, s. 234, 286, 312, 313, 314, 315, 342]. 
136 “Beylerbeyi Saray-ı hümâyûnuna hayvanât resimlerinin muahharan ihrâcıyla  Mösyö Mason 
marifetiyle yerlerine tersîm olunan gemi ve sâir resimlerin mesâha pusulası olmağla ve ber-mûceb-i 
hısâb yüz elli altı arşuna bâliğ olmuş olmasıyla beher zirâ’ı kontrato olduğu vechile beşeryüz 
guruşdan bi’l-hısâb kayd olunarak işbu varakanın hıfz olunması fî 7 Mayıs sene [12]84” (HH.EBA, 
21/39, lef. 34, 7 Mayıs 1284/20 Mayıs 1868) belgenin sureti için bkz. EK. Belge 8.  
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Mâbeyn, Yatak Dairesi ve Valide Dairesi’nin yaklaşık 9.000 zirâlık 

süslemelerinin birim ustalık ücreti 90 kuruş olup yapılan işler resimli, yaldızlı ve 

süslemelidir. Aynı dairelerde resimsiz sadece işlemeli tavanlar 2.335 zirâ olup 

birim fiyatı 70 kuruştur. Bu bölümlerde resimsiz ve bazıları yaldızlı bazıları 

yaldızsız yüzeylerin birim ustalık ücreti 50 kuruştan hesaplanmıştır137. Nevresm 

Köşkleri’nin tavan süslemeleri, Kalemkâr Abraham ve Mösyö Mason’a aittir. 

Resim ve çiçek motifli süslemelerde altın yaldız da kullanılmıştır. 252 zirâlık bir 

yüzeyde çalışılmış ve ustalık ücreti zirâ başına 150 kuruş olarak takdir 

edilmiştir138. Mâbeyn Nevresm Köşkü’nün 80 metrekarelik yüzey somakisi 

Somakici Kirkor tarafından, zirâsı 190 kuruşa gerçekleştirilmiştir139.  

 

Sarayın birçok oda ve salonun tavan ve duvarlarını yağlıboya tekniğiyle 

yapılmış tavan resimleri ile sülüs ve talik hatlarıyla yazılmış manzûmeler 

süsler140.Tavanlarda yer alan kitabeler Mâbeyn (Hâssa) şairleri tarafından kaleme 

alınmıştır. Beylerbeyi Sarayı’nın oda ve salon tavanlarındaki bu kitabeler dönemin 

ünlü hattatlarından Abdülfettâh Efendi141 tarafından yazılmıştır142.  

 

Cumhuriyet döneminde Beylerbeyi Sarayı’nın oda ve salonlarında bulunan 

süslemelerin onarımı işi Müteahhit ve Dekoratör Antonyo Isolabella’ya ihale 

edilmiş (21 Mart 1951) ve yapılan onarım çalışması için Millî Saraylar Müdürlüğü 

1.500 lira ödenmiştir. Sarayın oda ve salonlarının tavanlarında bulunan kitabeler 

ise onarım çalışmasının dışında tutulmuştu. Hem Antonyo Isolabella’nın yaptığı 

onarım hem de Sarayın tavan kitabelerinin mevcut durumu hakkında Millî 

                                                
137 HH.d., nr. 841.  
138 HH.d., nr. 841.  
139 HH.d., nr. 841.  
140 Sarayın tavanlarındaki kitabelerin resimlerinden örnekler için bkz. EK. Resim 2.    
141 Abdülfettâh Efendi (R.1230-1314/M.1815-1896) İstanbullu bir hattat olup, nesta’lîki, 
Yesârizâde’den öğrendi. Valilik ve kaymakamlıklarda ve diğer memuriyetlerde bulunan hattatın 
eserleri çoktur. Nesta’lîk ile yazılmış yazılarının bir kısmı Bursa’da Ulu Cami’dedir. Ayrıca 
İstanbul’da Aksaray’da Valide Camii’nin deniz tarafındaki kitabe ile (R. 1288/M. 1871), 
Beylerbeyi Sarayı, Kuleli Askeri Lisesi (H.1279/M.1862) ve Galatasaray Kışlası kitabeleri de 
Abdülfettâh Efendi’nin eseridir (Ali Alparslan, Osmanlı Hat Sanatı Tarihi, İstanbul 1999, s. 179; 
Şevket Rado, Türk Hattatları, İstanbul Tarihsiz, s. 230). Abdülfettâh Efendi’nin ketebesi (imzası) 
imzası için bkz. EK. Resim 2.10. 
142 Beylerbeyi Sarayı tavanındaki celî yazıların müzehhib yevmiyesi olarak Fettâh Efendi’ye 
7.553 kuruş ödenmiştir (HH.d., 492, R.12 Mart 1282/M.25 Mart 1866).  
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Saraylar Müdürlüğü, Güzel Sanatlar Akademisi Müdürlüğü’nden bir rapor 

istemiştir. Akademi uzmanları bu talep üzerine hazırladıkları raporda (5 Kasım 

1951) müteahhidin gerçekleştirdiği onarımın restorasyon ilkelerine uygun 

olduğunu belirtmişler, onarım çalışmanın “…aslı ile aynı ahenkte olup hiçbir 

aksaklık göstermediğini…” ifade etmişlerdir. Aynı raporda tavandaki Celî Talik 

kitâbelerinin çatıdan akan sular nedeniyle bozulmuş ve yırtılmış olduğu, aynı 

salonda bulunan diğer tavan levhalarının da anormal derecede sarkmış olduğu 

kaydedilmiştir. ‘Sarayın iç süslemeleri içinde, sadece tavanlardaki yazı 

levhalarının sanat değeri olduğu’ yönündeki değerlendirme ise Raporun en dikkat 

çekici tespitleri arasındadır143. Millî Saraylar Müdürlüğü bu rapor üzerine tavan 

kitabelerinin onarımı için harekete geçmiş ve Güzel Sanatlar Akademisi 

Müdürlüğü’nden bir rapor ve keşif hazırlamalarını istemişti144.  

 

1.3.2.4. Malzeme  

Beylerbeyi Sarayı’nın inşâsında kullanılan yapı malzemesi hakkında 

kaynaklarda ayrıntılı bilgiler tespit edilebilmektedir. Ulaşılan belgelerde özellikle 

ahşap malzemeye ilişkin bilgiler yoğunluk arz etmektedir. Bunu taş ve metal 

malzeme izlemektedir. Ebniye idaresince düzenlenen gerek inşaat yevmiye 

defterlerinde gerekse aylık ve haftalık olarak tutulan muhasebe icmâllerinde 

                                                
143 MSHHA.CMH., 212 ve EK .Belge 14/1, 14/2 ve 14/3.  
144 Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Güzel Sanatlar Akademisi’nin öğretim 
üyelerinden Necmettin Okyay, Muhsin Demironat, Halim Özyazıcı, Emin Barın ve Macit Ayral, 
Akademi müdürlüğüne yazdıkları raporda, Millî Saraylar Müdürlüğünün talebi üzerine 28 Kasım 
1951 tarihinde tavan yazılarını incelemek için Beylerbeyi Sarayı’na gittiklerini ve yazıların ayrı 
ayrı gözden geçirildiğini ifade etmektedirler. Raporda, Harem dairesinin üst katındaki odanın 
tavanlarında dört yuvarlak, ikisi ise uzun çerçeve içinde (müstatîl) olmak üzere altı adet tavan 
yazısı olduğu ve tamire muhtaç olmadığı belirtilmekte; yazıların türü ise sülüs olarak tespit 
edilmektedir. Parkeli odada bulunan iki büyük yazı panosunun temiz olduğu ve tamire ihtiyaç 
duymadığı kaydedilmektedir. Bunun yanında namaz odası, üst katta büyük salondan geçilen yemek 
odasına bitişik odanın ve üst kattaki diğer bazı mekanlardaki tamire muhtaç yerler tespit 
edilmektedir. Toplam üç ana mekandaki yazının tamir masrafı ise 2.800 lira olarak takdir 
edilmektedir. Bu onarımların aslına uygun olarak, aynı teknik ve özellikte restorasyonunun sadece 
Güzel Sanatlar Akademisi çatısı altında yapılabileceği vurgulanmaktadır. Bu nedenle bu onarımın 
müteahhitler tarafından değil ihtisas sahibi sanatkarlarca kolektif bir çalışmayla ortaya konabileceği 
bildirilmektedir (MSHHA.CMH., 18; EK. Belge 15). Bu rapordan kısabir süre sonra, Şubat 
1952’de Sarayın tavan panolarında onarım başlamış ve onarım çalışması Hattat Hamit’e (Aytaç) 
ihale edilmiştir (MSHHA.CMH., 290). Mustafa Kemal Atatürk, Beylerbeyi Sarayı’na yaptığı bir 
ziyarette yanındaki devlet erkanından birisi tavandaki kitabelerin sildirilmesini teklif etmiş ve 
kendisi de muhatabına hayretle bakıp “Bunlar sarayı yaptıran için yazdırılmış beyitlerdir. Tarih olmuştur, 
ne diye silinsin, bırakın dursun.” şeklinde cevap vermişti (Şehsuvaroğlu, Boğaziçi’ne Dair, s. 171). 
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kullanılan yapı malzemelerinin cins, miktar ve birim fiyatlarına dair ayrıntılı 

bilgiler bulunmaktadır. Aşağıda, Beylerbeyi Sarayı’nda kullanılan yapı 

malzemeleri hakkında genel bir bilgi verilmeye çalışılacaktır: 

 

1.3.2.4.1.  Ahşap 

Beylerbeyi Sarayı’nın inşâsında gerekli olan ahşap malzeme Çırağan Sarayı 

için çeşitli sancaklardan getirilen kerestelerden tedarik edilmiştir. Aynı husus, o 

devirde yapılan diğer kasır ve köşk için de geçerlidir145. Çırağan Sarayı’nın 

inşâsına başlamadan önce sarayın ahşap malzemesinin temini konusunda, ilgili 

sancaklarla iletişime geçilmiştir. Kerestenin, istenilen ölçülerde tertip edilerek 

uygun fiyatın takdiri livâ meclislerine bırakılmaktadır. Meclis, fiyat tespitinde 

erbâb-ı vukûfla, yani konunun uzmanlarıyla istişare ederek karar verecektir. Fiyat 

tespitinde hazinenin zarara uğratılmaması ve tasarruf esas olmakla beraber, 

alacaklılara ve hele hele fukara halka zulmedilmemesi konusunda memurlar 

uyarılmıştır146.  

 

Keresteler, kaza meclisinin denetiminde gemiye yüklenerek İstanbul’a 

gönderilirdi. Bu işlemlerin yürütülmesi için bölgedeki memurların sayısının yeterli 

olmaması durumunda İstanbul’dan görevlendirme yapılır; kerestenin ücreti, 

bölgeye ait vergi gelirlerinden (mal sandığından) ödenirdi147. Kaza kaymakamı 

ahşap malzemenin gemiye yüklenerek İstanbul’a doğru yola çıktığını, düzenlediği 

bir mazbata ile Hazine-i Hâssa Nezâreti’ne bildirirdi148. İlgili livâ meclisine ihtiyaç 

duyulan kereste, Bâbıâli’nin Umûr-ı Dâhiliye kalemi tarafından iletilirdi149.  

 

Bâbıâli tarafından Bolu sancağına 23 Safer 1280/9 Ağustos 1863 tarihinde 

çekilen bir telgrafta Çırağan Sarayı için gönderilen kerestenin siparişe uygun 

olmadığı ve fiyatının da hazineyi zarara uğratacak kadar yüksek olduğu 

belirtilmektedir. İleride bu tür durumlara mahal vermemek için iskelelerde 

                                                
145 HH.EBA., 2/78; 3/5.  
146 HH.EBA., 1/83, lef. 7, (13 N 1279/19 Şubat 1278).  
147 HH.EBA., 1/83.  
148 HH.EBA., 3/78.  
149 HH.EBA., 1/83.  
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malzemeyi kontrol edecek ve alacaklılara kereste bedellerini ödeyecek bir kereste 

memuru görevlendirileceği haber verilmektedir150. İşte bu yazıdan sonra, Hazine-i 

Hâssa Nezâreti, Çırağan Sarayı için çeşitli sancak ve kazalardan tertip olunarak 

İstanbul’a gönderilecek ahşap malzemenin sevk ve idaresi işi için 750 kuruş 

aylıkla151 bir memur görevlendirilmiştir. Kayıtlardan anlaşıldığına göre bu 

memurun adı Bekir Efendi’dir. Görevini Bolu sancağında sürdürecek olan Bekir 

Efendi iskeleye getirilen ve kendisine teslim edilen ahşap malzemenin gemiye 

yükletilerek İstanbul’a gönderilmesinden sorumlu olacak; kerestelerin hangi 

bölgeden derlendiğini, miktarını, kimin gemisine yüklendiğini ve geminin 

kaptanını düzenlediği irsaliye senedi ile Hazine-i Hâssa Nezâreti’ne bildirecekti. 

Kereste memurunun irsaliye senedinden başka ilgili kaza meclisi üyelerince de, 

gönderilen malzemeye ilişkin bir mazbata düzenlenir ve merkeze gönderilirdi152.  

 

Kereste memuru, kerestenin toplandığı kazanın mal sandığından nakliye (navl-

ı sefîne) ücretiyle diğer alacaklılara ödemeyi, kaza kaymakamının ödeme 

emirnamesi ile yapar ve düzenlediği teslim tesellüm senedi ile de bunu belgelerdi. 

İlgili mal sandığına verilen bu senette ahşabın nakliye ve kesim (kat’iyye) 

ücretleriyle, malzemenin cins, miktar ve ölçüleri de yazılı olurdu153.  

 

Kereste hangi kazadan gönderiliyorsa o kaza meclisi tarafından bir mazbata 

düzenlenirdi. Kaza meclislerinden hem Hazine-i Hâssa Nezâreti hem de Bâbıâliye 

gönderilen bu  mazbatalarda, ilgili kaza meclisi üyelerinin isim ve mühürleri 

bulunmaktaydı. Üyeler; Kaza Kaymakamı veya Müdürü, Nâib, Müftü, Serkâtib-i 

Mal (vergi başkatibi), Serkatib-i tahrirat (yazı işleri başkatibi), Ziraat Müdürü ve 

sayıları yediye kadar ulaşan diğer üyelerden oluşmaktaydı. Üyeler içinde 

gayrimüslimler de yer alırdı. Mazbatada öncelikle ilgili kazanın adı ve bağlı 

olduğu livâ (örneğin; Akçaşehir der livâ-yı Bolu gibi bir ifade ile) belirtilir, 

ardından da kaç parça kereste gönderildiği, kerestenin çeşitleri ve ulaşım 

                                                
150 HH.EBA., 2/8.  
151 HH.MH., 672/89.  
152 HH.EBA., 12/5, lef. 1; HH.MH., 673/2, lef. 1-9.  
153 HH.EBA., 11/4; 11/6 lef.5. 
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ücretlerine ile toplam ödenen ücrete yer verilirdi154. Nakliye ücreti de, kaza 

kaymakamının verdiği emirname ile o kazanın mal sandığından ödenirdi155.  

 

Ahşabın gemilere yüklendiği iskeleler arasında Bartın İskelesi, Gölpazarı, 

Akçaşehir İskelesi, Ereğli İskelesi, Alaplı İskelesi, Sinop İskelesi, İslimiye 

İskelesi, Varna ve Şumnu iskeleleri başta gelmektedir156. Kerestelerin iskelelere 

gelişinde, malzemeyi deftere kaydederek ilmuhaberlerini yazan bir kâtip ile sürekli 

olarak görev yapan üç dört memur bulundurulurdu. İskeleye getirilen kereste, 

istifçiler eliyle deniz tarafına istiflenir; gemilere yüklemek için ise malzeme 

mandalarla yüklenir ve bu işte hamûleciler ve salcılar istihdam olunurdu. 

Kerestenin kesilmesi (tertîbi) sırasında çalışanlara ise dağ kalfaları adı 

verilirdi157.  

 

Virânşehir (Bartın), Şumnu, Sinop, İzmit, Bolu ve İslimiye sancaklarından 

Çırağan Sarayı için İstanbul’a getirilen kerestelerin muhasebesinin hatasız olarak 

yapılabilmesi ve Hazîne-i Hâssa Nezareti’nin zarara uğratılmaması için bir 

talimatnâme de yayınlanmıştır. Buna göre, sancaklardan gönderilen kerestelerin 

tesliminde bina eminleri tarafından ilmühaberler düzenlenmektedir. Bu 

ilmühaberlerin hepsi kereste memuru Bekir Efendi’de toplanacaktır. Bekir Efendi 

kendisinde toplanan bu belgeler ışığında her sancaktan gelen malzeme için 

defterler düzenleyecektir. Defterlere kayıtlı olup da ilmühaberi olmayan 

kerestelerin ödemesi yapılmayacaktır. Bu defterlerde kerestenin miktarı, cinsi, 

ölçüleri, nakliye ücreti, kimin gemisi ile gönderildiği ve diğer masraflara ait 

hususlara yer verilecektir. Teslim edilen kereste, nitelik ve nicelik bakımından 

olması gerekenden farklı/eksik olması durumunda aradaki fark toplam fiyattan 

düşürülecektir. Düzenlenen defterlerin altında kaza meclisi üyelerinin de mühürleri 

yer alacaktır158. 

 

                                                
154 HH.EBA., 1/83; HH.MH. 673/8.  
155 HH.MH., 673/3.  
156 HH.EBA., 3/62, lef. 2, 6.  
157 HH.EBA., 1/83.  
158 HH.EBA., 11/53.  
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(TABLO-3 ) 159 
Çırağan Sarayı İnşaat Ambarına Getirilip Beylerbeyi Sarayı İnşâsında da 
Kullanılan Ahşap Malzeme Cins, Boy ve Birim Fiyatı  
 
 

 
 

AHŞABIN CİNSİ       

 
BOYU 
(ZİRÂ) 

 
FİYATI 
(TANE) 

Lata çam 9 16 
Lata kızaklık 9  5 
Kebir meşe kiriş 11 14 
Gürgen kızaklık 9 5 

Meşe tabanı 10 30  
Meşe direk 8 60 
Meşe direk 10 75 

Meşe direk 7 50 
Meşe direk 13 120 
Kızaklık meşe 7 4 

Meşe kiriş 11 55 

Meşe taban 11 60 
Yeni dünya 6 40 
Sinop latası 9 25 

Sinop latası 12 35 
Sinop latası 10 30 
Sinop kızaklık meşe 8 50 

Sinop kızaklık meşe 9 55 

Gürgen kızaklık meşe 9 16 

 

 

1.3.2.4.2.  Taş 

Yapı malzemesi olarak kullanılan çeşitli türden taş malzeme esnaftan 

perakende olarak alındığı gibi ihale ile toptan olarak da satın alınmıştı. Özellikle 

Trieste’den getirilen taş malzeme için belirtilen şekilde toplu alımlar 

gerçekleştirilmiştir. Hazine-i Hâssa Nezâreti Trieste’den satın alınan taşa ödenen 

birim fiyat (sandık arşını), masraf ve nakliye dahil 140 kuruştur. Tüccarla yapılan 

sözleşmelerde, Sarayı temsilen, Hazine-i Hâssa Nezâreti  taraf olurdu. Tüccar, 

taahhüt ettiği taş malzemenin örneğini getirir ve sözleşme yapılırken bu örnek esas 

alınırdı160. Ebniye-i Seniyye İdaresi için taş alımının yapıldığı merkezlerden biri de 

                                                
159 HH.EBA., 1/83, 2/19, lef. 1; 2/51, 9/1, lef. 3-5; 3/62, lef. 1, 14, 15., R. 1279/M. 1863. 
160 HH.EBA., 2/38.  
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Dimetoka kazasının Mosakça’daki taş ocağı idi. Bu bölgeden getirilen taşın tüccar 

Paskal ve ortağı aracılığı ile getirtildiği tespit edilmektedir. Buradan alınan taşın 

her sandık arşını için 100 kuruş ödenmiştir161. Taşçı Nişan ve Taşçı Arakil, gibi 

taşçı esnafından küfeki taşı, Eşref Hoca’dan Darıca küfekisi, Karamürsel’de 

Çapacı Mehmed Ağa Ocağı’ndan ve Üsküdarlı taşçı Yani’den od taşı alınmıştır. 

Neccar Halil Efendi’den satın alınan mermerin zirâsı 325 kuruş, Marmaralı 

Mihael’den alınan mermerin zirâsı ise 212 kuruş idi162.  

 

Moloz taşın çekisine 60 para ödenmiştir. Moloz taşı inşaat alanına taşıyan 

mavna ve kayıklara çeki başına 25 para ödenmiştir. Taşlar kayıklara 35 ila 50 çeki 

olarak yüklenmiştir. Moloz taş, Hacı Kosti, Hacı Mihael, Hacı Hristo gibi bu 

işkoluna hakim olan, çoğu gayrimüslim esnaftan tedarik edilmiştir163.  

 

Beylerbeyi Sarayı’nın yapı harcında kullanılan kum ve sıvacı kumu, 

mavnalarla Darıca’dan getirilmiştir164. 

 

Malta taşının da fiyatı özelliğine göre değişmektedir. İnce Malta taşı 15 kuruş, 

tomruk Malta taşı 130 kuruş olmakla beraber tanesi 2 kuruş olan Malta taşı da 

tespit edilebilmektedir165.  

 

1.3.2.4.3. Demir  

Ham demir de tüccardan satın alınmıştır. Bununla beraber demirin fiyatının az 

çok farklılıklar arzettiği görülmektedir. Örneğin Rali Bazergân’dan satın alınan 

demir için 64 kuruş, 54 kuruş ve 71 kuruş olmak üzere farklı ücretler ödenmiştir. 

Belgelerde belirtilmemesine rağmen bu farklılığın satın alınan demirin çeşidinden 

olması muhtemeldir. Hazine-i Hâssa Nezâreti bu tür alımlarda ham demir 

                                                
161 HH.EBA., 3/25, lef. 1, 3.  
162 HH.d., nr. 842.  
163 HH.d., nr. 842; HH.EBA, 2/1 , 2/2.  
164 HH.d., nr. 842.  
165 HH.d., nr. 842.  
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bedelinin yanında kantâriye ve hammâliye de ödemiştir. Amerikalı bir tüccardan 

satın alınan demirin birim fiyatı ise 61 kuruştur166 . 

 

 1.3.2.4.4. Tuğla ve Kiremit 

Beylerbeyi Sarayı’nın inşâsında kullanılmak üzere kerpiç tuğlası, büyük battal 

tuğla, orta battal tuğla, çarşı tuğlası olmak üzere dört ayrı cins tuğla kullanılmıştır. 

Kerpiç tuğlasının her 1.000 tanesi 215-230 kuruş, büyük battal tuğla 1 adedi 56 

para, orta battal tuğlanın 1 adedi 26-28 para, çarşı tuğlasının her 1.000 tanesi 335 

kuruş, baruthâne tuğlasının her 1.000 tanesi için ise 190 kuruş ödenmiştir. 

Baruthâneli Dimitri, Tuğlacı Hacı Ahmed Ağa, Eşref Hoca,Tuğlacı Artin, Toros 

Harman’dan Tuğlacı Toros ve Murad,  Hasköy’de Şahbaz Harman‘dan tuğla satın 

alınmıştır. Kerpiç tuğlaları ise  genelde Büyükdere harmanlarından temin 

edilmiştir167.  

 

Yukarıda kaydedilen kişi ve merkezlerden başka Beykoz Sultaniye’nin hem 

toprağının tuğla imali için çok elverişli olması hem bu bölgede daha önceden de 

tuğla imalathâneleri olması nedeniyle yeni bir tuğla imalathânesi kurulmuş ve 

başına da Avrupalı ustalar getirilmiştir. İmalathânenin üretime geçmesiyle ilk 

etapta yaklaşık 5 milyon tuğla temin edilmesi yapılan mukavele ile karara 

bağlanmıştır. Tuğlalar harmanlardan Beylerbeyi Sarayı’na mavnalarla 

nakledilmiştir 168.  

 

Kiremidin 1.000 tanesi için 120 kuruş ödenmiştir169 Mürefteli Panayot’tan 

alınan kiremidin 1.000 tanesi ise 122 kuruş olarak kaydedilmiştir170.  

 

 

 

                                                
166 HH.EBA., 3/25, lef. 4-5.  
167 HH.d., nr. 842.  
168 HH.EBA., 2/3; 9/9; HH.d., nr. 842.  
169 HH.EBA., 2/10.  
170 HH.d., nr. 842.  
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 1.3.2.4.5. İhrâciye Ücreti 

Kum, tuğla, kerpiç tuğlası, moloz taş ve kireç gibi malzemelerin maliyetleri 

hesaplanırken ihrâciye ücreti adı altında bir masraf kaydı görülmektedir. 

Malzemenin ocaklardan çıkarılması veya alınması anlamına gelen ihrâciye 

ücreti, yine malzemenin türüne göre değişiklik göstermektedir. Buna göre, 

Beylerbeyi Sarayı’nın yapı harcında kullanılan kirecin 1 kantarının ihrâciyesi 13 

para, 1 ambar kum ihrâciyesi 60 para, 1 küfe moloz taş 6 para, her 1.000 tuğla 6.10 

kuruş, kerpiç tuğlasının tanesi ise 5 paradan ihrâc (yerinden alınmakta) 

edilmektedir. İhrâciye işinde Cerrâh Kasım ve Acem Aziz’in isimleri 

geçmektedir171. 

 

  1.3.2.4.6. Alçı  

Beylerbeyi Sarayı’nın inşâsı sürecinde ihtiyaç duyulan alçı çeşitli esnaftan 

tedarik edilmiştir. Bunlardan Alçıcı Boğos, 1 kile ince elenmiş alçıyı (1 çuval) 60 

paradan 172 Hoca Evakim ise ince alçının 1 kilesini 37 paradan imal etmiştir173. 30 

Nisan 1865 (17 Nisan 1281) tarihinde Hazine-i Hâssa Nezâreti ile Hayriye tüccarı 

Hacı Ali Ağazade Halil Bey ile Mecid Efendi arasında imzalan bir mukavele, 

Beylerbeyi Sarayı ve aynı devirde inşâ edilen diğer saltanat yapılarında kullanılan 

alçının cins ve fiyatı hakkında fikir verir niteliktedir. Buna göre, eskiden beri alçıcı 

esnafının kullandığı alçı Girit, Gemlik ve İzmit civarında bulunan taşlardan elde 

edilmektedir. Bunlardan birinci kalite alçının kilesi 50 para, ikinci (dondurma 

nakkaş alçısı) kalite alçı kilesi 40 para, üçüncü kalite alçı ise 20 paraya 

malolacaktır. Ancak, İzmit yöresinde tespit edilen taşın, henüz denenmediğinden, 

kalitesinden emin olunamadığı da söz konusu mukavelede belirtilmektedir. 

Mukavelede alçının sadece adı geçen tüccarlardan alınacağı da 

kaydedilmektedir174.  

 

 

                                                
171 HH.d., nr. 842.  
172 HH.d., nr. 842.  
173 HH.EBA., 2/5.  
174 HH.EBA., 8/24, lef. 2, 7.  
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1.3.2.4.7. Horasan Harcı 

Horasan harcının175 fiyatı 1 ambar üzerinden hesaplanmıştır. İnce ve kaba 

olmak üzere iki çeşit horasan harcı imal edilmiştir; Horasancı Şişman Mıgırdıç 

tarafından ince Horasan harcının ambarı 8 kuruş, kaba Horasan harcının ambarı ise 

4 kuruştan imal etmiştir. Horasancı Abdullah Ağa ise horasanın ambarını 150 

paradan imal etmiştir176. 

 

1.3.2.4.8. Şahmerdan Halat ve Makarası 

Özellikle meşe kazıkların temellere çakılmasında kullanılan şahmerdanların 

makaralarında kullanılan halat, Halatçı Emin Ağa tarafından imal edilmiştir. İmal 

edilen şahmerdan halatının kıyyesi 6.5 kuruştur. Kangallar halinde satılan şeker 

halatının ise 3 kangalı 140 kıyye çekmektedir ki bu miktardaki halata 980 kuruş 

olarak kaydedilmiştir. Şahmerdan halatının 3 kangalı 273 kıyye çekmektedir. 

Şahmerdanlarda kullanılan çifte dilli makaranın tanesi ise 70 kuruştan Makaracı 

Mahmûd Ağa’dan satın alınmıştır177. 

 

1.3.2.4.9. Nalburiyelik Malzeme ve Pazarcılar 

Beylerbeyi ve Çırağan Saraylarında kullanılan boya, cam ve çivi gibi 

malzemeler daha çok Galata’dan satın alınırdı. Aşağıda Ebniye Ambarı İdaresi 

adına daha çok pazarcılar tarafından satın alınmış, nalburiyelik, kırtasiye ve yapı 

malzemesi olmak üzere çeşitli malzemenin fiyatları yer alacaktır. Bu liste, 

dönemin yapı malzemesi fiyat hareketlerini ortaya koymasının yanında kullanılan 

malzemeler hakkında da fikir vermektedir: 

 
 

                                                
175 Pişmiş tuğla ve kiremit parçalarının tokmakla döüğülüp toz haline getirlmesinden sonra bir 
elekten geçirilerek elde edilen ince tozun kireç ve su ile karıştırılmasından yapılan harçtır. Taş ve 
tuğla ile birlikte duvar ve kubbelerde kullanılırdı, ayrıca su künkleri ile su haznelerinde ve 
hamamlarda da kullanılmıştır. Günümüzde de restorasyon işlerinde kullanılan bir harç türüdür. 
İçindeki tuğla ve kiremit tanecikleri bazen nohut büyüklüğünde bazen de elekten geçecek ince bir 
toz halindedir. İnce horasan ve kaba horasan olarak iki türü vardır (Doğan Hasol, Ansiklopedik 
Mimarlık Sözlüğü, İstanbul 2005; Neslihan Sönmez, Osmanlı Dönemi Yapı ve Malzeme 
Terimleri Sözlüğü, İstanbul 1997). 
176 HH.d., nr. 842; HH.EBA., 2/30.  
177 HH.d., nr. 842; HH.EBA., 2/3, lef. 13, 129; 2/25; 2/50.  
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(TABLO 4) 178  
Yapı İşlerinde Kullanılan Çeşitli Malzemeler ve Fiyatları 
 

          BİRİM 
FİYATI 

 

MALZEMENİN CİNSİ 

 

BİRİMİ 
Krş Para 

Kireç Kantar 8 
Ihlamur Deste 3.4 
Çin beziri  Kıyye  7.5 
Mermer kireci  Kile 6.5 
Revgan-ı zeyt Kıyye   7.5 
Kalay     “ 17.10 
Malta taşı Adet  3.15 

Sac  Kıyye   96 
Mısır keteni    “ 9 
Lame demiri    “ 8 
Çelik kazma     “ 4 

Cenova üstübeci Sandık   125 
Kaba üstübec Kıyye   15 
Kaynamış bezir    “ 10 
Kurşun kalem Deste 16 

Fransız kağıdı  Adet 100 
Metrelik kağıt  Metre 20 
Gönye tahtası  Adet  11 
Saman kağıdı 50 adedi 20 
İngiliz kağıdı  25 adedi 100 

Kiremit 1000 adedi  120 
Çivi Kıyye  5  

Demir      “    4 
Alçı  Kile 30 

 

1.3.2.5. Nakliye 

İnşaat alanına moloz ve kireç gibi malzemenin nakliyesinde beygir ve merkep 

arabaları kullanılmıştır. Arabacılar arasında adları geçen Oseb, Canik, Kosti, 

Karabet, Mehmet her servis için 7’şer kuruş almışlar, kendilerine ödemeler 

mutemedler eliyle yapılmıştır. Arabacılar, Ebniye İdaresi için yaptıkları hizmeti 

mîrî  olarak kaydederlerken Taşçı Arakil adına verdikleri hizmeti ayrıca 

belirtmişlerdir179. 

 

                                                
178 HH.EBA, 1/24, 2/5, 2/20, 2/30, 2/58; HH.d., nr. 842, R. 1279/M.1863.   
179 HH.d., nr. 842.  
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Beygirin her katarı 65 kuruş merkebin ise 32 kuruştur180. Bununla beraber 

beygir ve merkep arabalarının ücretinin farklılık arz ettiği ve bazen de bu 

farklılığın taşınan malzemeden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Örneğin moloz 

beygirinin 1 katarı 2.5 kuruş yük beygirinin ise 50 paradır. Araba işletmecileri 

arasında adı en sık geçenlerden Arnavut Hasan Ağa’nın 1 beygir arabasının servis 

ücreti 2 kuruştur. Hasan Ağa taşıdığı kireç veya taşın  ücretini kantar hesabıyla 

taşımıştır. Kirecin kantarını 2 kuruştan, moloz taşın çekisini ise 35 paradan 

taşımıştır181 

                                                
180 HH.EBA., 2/30.  
181 HH.d., nr.842.  
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2. Bölüm 

BEYLERBEYİ SARAYI MEKAN İŞLEVLERİ VE TEŞKİLÂTI  
 

2.1. Ana Bina  

               2.1.1. Mâbeyn-i Hümâyûn, Hünkâr ve Valide Sultan Daireleri  

2.1.1.1. Daireler Hakkında Genel Bilgi 

               2.1.1.1.1.  Mâbeyn-i Hümâyûn 

 

Mâbeyn Arapça bir terkip olup (mâ + beyn) sözlükte aradaki şey, aralık, 

arası olarak geçmektedir. Osmanlı Saray teşkilâtının bir terim olarak ise devlet 

erkanının saraya müracaat yeri ve sarayın resmî işlerinin görüldüğü yer anlamında 

kullanılmıştır1. Aynı anlamı ifade etmek üzere Mâbeyn-i Hümâyûn-ı Cenâb-ı 

Mülûkâne terkibi de kullanılırdı. Bununla beraber, Mâbeyn denince, sadece bir 

bölüm değil padişahın resmî ofisi ve ikâmetgâhı olan Saray anlaşılırdı. Bilindiği 

üzere, sarayla dış dünya arasındaki işleri düzenleyen görevlilere mâbeynci veya 

kurenâ denirdi. Dolayısıyla Mâbeyn, sarayla dış daireler arasındaki iletişimin 

sağlandığı bir makamdı. Mâbeynci, Mâbeyn-i Hümâyûn teşkilâtındaki en önemli 

görevlilerden biriydi. Buna göre, Sarayla dış dünya arasındaki ilişkiler mâbeynci 

(aracı, arabulucu) aracılığıyla, Mâbeyn-i Hümâyûn (Sarayla dış dünya arasındaki) 

dairesinde düzenlenirdi. Mâbeynin bir mekân olarak mevcudiyeti 1675 yılına 

kadar indirilebilirken mâbeynci teriminin kullanılışı nispeten geç bir döneme, 

XVIII. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenebilmektedir2. 

 

Beylerbeyi Sarayı XIX. yüzyılda inşâ edilen diğer saltanat sarayları gibi 

Mâbeyn-i Hümâyûn, Hünkâr Dairesi, Valide Dairesi ve Harem-i Hümâyûn olmak 

üzere dört ana bölümden oluşur. Kadınefendi ve İkballerin ikâmet ettiği Harem 

dairesi, ana binadan ayrı ve denize paralel olarak inşâ edilmiştir3.  

                                                
1 Şemseddin Sâmi, “Mabeyn”, Kamûs-ı Türkî, İstanbul 1989.  
2 Bu konuda yapılmış ayrıntılı bir çalışma için bkz. Ali Akyıldız, “Mâbeyn”, DİA, C. XXVII, 
Ankara 2003, s. 283-286.  
3 Beylerbeyi Sarayı Kadınefendiler Dairesi’nin görünümü için bkz. EK- Resim 1.1. 
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Mâbeyn-i Hümâyûn, sarayın ana binası içinde ilk bölümü oluşturur. Mâbeyn-i 

Hümâyûn-ı Cenâb-ı Mülûkâne olarak da adlandırılan ilk bölüm hem padişahın 

çalışma mekânıydı hem de sarayın idarî kadrosuna ait mekânları içermekteydi. 

Mâbeyn kadrosunu, resmî ve hususî4 hizmetlerinde görev alan erkân ile memurlar 

ve hizmetliler oluşturmaktaydı. Beylerbeyi Sarayı’nın bu bölümünün giriş katında 

sarayın resmî kadrosunda yer alan Serkitâbet ve Serkurenâlık Daireleri ile 

musâhiplere ait odalar bulunmaktadır. Bâbıâli’nin sarayda temsil edildiği Vezir 

Odası da bu bölümün mekânları arasındadır. Günümüze kadar ulaşmamış olan 

Seryâverlik Dairesi (Paşa Dairesi) ise Mâbeyn-i Hümâyûn’a bağlı yapılardandır. 

Mabeyn’in üst katı ise padişahın, başta yabancı protokol olmak üzere, resmî 

konukları ağırladığı mekânlara tahsis edilmiştir.  

 

2.1.1.1.2.  Hünkâr Dairesi  

XIX. yüzyılda inşâ edilen saltanat saraylarının Harem bölümlerinde ilk daire 

Hünkâr Dairesiydi5. Bu daireye verilen diğer bir ad da Yatak Dâire-i 

Hümâyûnuydu. Harem’deki diğer daireler gibi bu daire de, musandıra katları 

dahil dört katlı inşâ edilmiştir. Dairenin orta ve bodrum katı hazinedâr kalfalar, 

ustalar ve acemiler tarafından hizmet amaçlı olarak kullanılır; padişaha ait yaşam 

mekânları ise sadece üst katta yer alırdı. Yazlık ve kışlık yatak odaları, Hâsoda 

(yemek, istirahat ve benzeri amaçlı), Yazı Odası, Kahve Ocağı, Sakal-ı Şerif 

                                                
4 Padişahın kişisel hizmetinde istihdam edilen seccâdeci, ibrikdâr, kitabçı, kilerci, duhâncı, 
esvâbçı, berber, kahveci, çantacı, gidiş müdürü, sâzendegân, hânendegân, şâirân-ı Mâbeyn-i 
Hümâyûn, okçular, kuşçular gibi görevliler Mâbeyn-i hümâyûn gedikleri olarak da adlandırılır 
ve Husûsî  hizmetliler statüsünde yeralırlardı. Bu görevlilerin protokolde yerleri ve resmî devlet 
sâlnâmelerinde isimleri yoktu (Tahsin Paşa, Sultan Abdülhamid Tahsin Paşa’nın Yıldız 
Hatıraları, İstanbul 1990, s. 21). Mâbeyn’in husûsî hizmetlilerinin kaynaklarda geçen bir diğer adı 
da Hademe-i Mâbeyn-i Hümâyûn idi (MB.İ., 28/80, 28/81, 28/82, H.15 Ra 1290/ M.13 Mayıs 
1873; MB., 113/79, H.1283/M.1867).  
Mâbeyn-i Hümâyûn gedikleri olan bu görevlilerin odaları XIX. yüzyılda kullanılan sarayların alt 
katında yer alırdı. Beylerbeyi Sarayı’nın  alt katının kullanımına ilişkin ayrıntılı bulgulara 
ulaşılamamış olmakla beraber sarayın alt katında kiler, çamaşırhâne bulunduğu keşif defterlerine 
dayanılarak tespit edilmiştir. Bu da, Mabeyn’in Husûsî  hizmetlilerin Beylerbeyi Sarayı’nda da aynı 
alt katta yaşadıklarına işaret etmektedir (HH.EBA., 23/32, 23/33) . 
5Çırağan Sarayı örneğinde XIX. yüzyıl Osmanlı sarayının yerleşim düzeni için bkz. EK .Plan ve 
Çizimler 10. 
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Odası, Esvâb Odası, Hamam işlevli mekânlar bu dairenin üst katında yer alan 

mekânlardandı6.  

 

Dolmabahçe Sarayı, Çırağan Sarayı gibi devrin saray teşkilâtını temsil eden 

saraylarda, padişahın yatak odasının hemen yanında yer alan yazı odası, hazinedar 

kalfaların nöbet yeri olarak da kullanılırdı. Üst kattaki odaların merkezinde 

bulunan ana salonlar ise Harem muâyedesinde kullanılırdı7. XIX. yüzyıl saray 

teşrifâtında Harem teşkilâtı resmî teşrifâta katılmıştır. Sarayda ağırlanan yabancı 

devlet başkanlarının eşleri burada, Harem’in en görkemli mekânı olan Hünkâr 

Dairesinde karşılanırdı. Ev sahibeliğini ise vâlide sultan, onun hayatta olmaması 

halinde ise başkadınefendi üstlenirdi8. 

 

Hünkâr dairesine girişlerin belli bir protokolü vardı. Saraylarda görev yapan 

çeşitli kimselerin kaleme aldıkları hatıratlarda padişahın eşleri olan kadınefendiler, 

şehzade ve sultanların dahi bu daireye davetle gelebildikleri nakledilmektedir. 

Bunun gibi, Harem’deki diğer daireler de birbirinden bağımsız olup hiç kimse bir 

başkasının dairesine teklifsizce gitmezdi9. Aynı kaynaklarda hünkâr dairesinde gün 

boyu sessizliğin hakim olduğu, padişahtan başka hiç kimsenin sesinin yüksekçe 

çıkamadığı da kaydedilmektedir10.  

 

Hünkâr dairesinin orta ve alt katı ise hazinedâr kalfalar ile ustalar tarafından 

kullanılırdı11. Sayıları ortalama 15-20 civarında olan hazinedâr kalfaların amiri 

hazinedâr ustaydı. Padişahın yemekten giyinmeye kadar en yakın hizmetlerini 

görenler hazinedârlardan ilk ikisi ya da üçü olabilir, diğerleri ise hizmeti doğrudan 

                                                
6 Cengiz Göncü- Serpil Çelik, “Arşiv Belgeleri Işığında Dolmabahçe Sarayı’nın Bölümleri, Mekan 
İşlevleri ve Plan Özellikleri (I)”, Dolmabahçe Sarayı, Sayı:1, İstanbul 2003, s. 27-36.  
7 Ünüvar, a.g.e., s. 100-101; Halûk Şehsuvaroğlu, Tarihi Odalar, s. 28-33.  
8 Halid Ziya Uşaklıgil, Saray ve Ötesi, İstanbul 1981, s.198.  
9 Ali Said, Saray Hatıraları: Sultan Abdülhamid’in Hayatı, Hazırlayan: Ahmed Nezih 
Galitekin, İstanbul 1994, s. 31.  
10 a.g.e., gös. yer.  
11 MSHHA.d., nr. 26; Ünüvar, a.g.e., s.69; Leyla Saz, “Saray ve Harem Hatıraları”, Yeni Tarih 
Dergisi, C. II, İstanbul 1958, s. 67-68; Ayşe Osmanoğlu, Babam Abdülhamid, İstanbul 1960, s. 
77, 78.  
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değil hazinedâr usta ya da ikinci hazinedâr kalfanın aracılığıyla yerine getirirdi12. 

Dairenin bodrum katı ise hazinedâr acemileri ile kutucu usta, çaşniyâr usta, 

câmeşûy usta, saray usta, kahveci usta ile bunların yardımcıları olan refikleri (ya 

da diğer adlarıyla ikincileri) tarafından kullanılırdı13.  

 

Beylerbeyi Sarayı’nın Mâbeyn-i Hümâyûn bölümünün sona ermesiyle Hünkâr 

Dairesi’ne ulaşılır14. Geniş bir sofa ve etrafındaki odalardan oluşan Hünkâr Dairesi 

de sarayın diğer daireleri gibi 3 kattan oluşur15. Dairede; Yatak Odası, Hünkâr 

Hamamı, Esvâb Odası, Kabul Odası, Yemek Odası gibi padişaha özel mekânlar 

yer almaktadır. İstanbul’da ağırlanan yabancı devlet konuklarının sarayda 

ikâmetleri sözkonusu olduğunda kendilerine sarayın bu dairesi ayrılırdı16. 

 

 2.1.1.1.3.  Valide Sultan Dairesi 

Beylerbeyi Sarayı ana bina içinde üçüncü ve son bölüm ise Valide Sultan 

Dairesi’dir17. Osmanlı sarayının klasik dönemdeki yerleşim geleneğinin devamı 

olarak XIX. yüzyıl saraylarının Harem bölümünde de Hünkâr Dairesi’nden sonra 

gelen ilk daire Valide Sultan Dairesi’dir18. Dairede; hazinedar kalfalara ait odalar, 

Esvâb Odası, Yemek Odası ve misafirlerin ağırlandığı mekânlar yer alır. Valide 

Sultan hamamı, Giysi Odası ve Çamaşırhâne yapıları ise sarayın ana binasının 

dışında ve kara tarafındadır19. Valide Sultan Dairesi’nin orta katında ise hazinedar 

kalfalar ile ustalara ait odalar bulunmaktaydı. Valide sultan dairesinde Tanzimat 

devrinde ortalama 50 cariye (kalfa, usta, acemi) görev almıştır20.  

                                                
12 Çağatay Uluçay, a.g.e., s. 132-133; Ünüvar, a.g.e., s. 69-70; Ali Said, a.g.e., s. 30-31.  
13 MSHHA.d., nr.26; Y.EE d., nr. 273; Uluçay, a.g.e., s. 133.  
14 Belgelerde Beylerbeyi Sarayı Mabeyn-i Hümayun ve Hünkâr Dairesi ile ilgili mimarî ve 
dekoratif ayrıntılar yer almaktadır (HH.d., nr. 841 sene R.1280/M.1864). 
15 XIX. yüzyıl saraylarının harem bölümünün yerleşim düzeni ve daire kavramı ile ilgili olarak bkz. 
Cengiz Göncü-Serpil Çelik, a.g.m., s. 1-52; Güller Karahüseyin-Pelin Aykut Saçaklı, “Dolmabahçe 
Sarayı Harem Dairelerinin Mekan Fonksiyonları Açısından Değerlendirilmesi”, MS Millî 
Saraylar, İstanbul 2004, s. 83-102.  
16 Şehsuvaroğlu, a.g.e., s. 41, 77.  
17 Bu dairenin mimarî ve dekoratif özellikleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. HH.d., nr. 841. 
18 bkz. EK. Plan ve Çizimler 10.  
19 Y.PRK.HH., 20/7; HH.d., nr. 841 (Valide Sultan Hamamı ve müştemilatı günümüzde saray 
müdürlük makamı ve büro olarak tarafından kullanılmaktadır).  
20 Dairenin önde gelen hizmetlileri hazinedâr usta, cameşûy usta, ibrikdâr usta, kahveci usta, kutucu 
usta ve bunların ikincileri, yani yardımcılarıydı. 1853 yılına ait bir maaş defterinde Valide 
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Valide Sultan Dairesi’nin gerek Mâbeyn’le gerekse dış dünyayla olan tüm 

ilişkilerini kethudası (Valide Sultan Kethudası) yürütürdü. Valide sultanın malî 

işleri ise kethudası nezâretinde ve devrin meşhur sarraflarının birinin 

sorumluluğunda gerçekleştirilirdi21.  

 

Sultan Abdülaziz devri mutfak malzeme alım icmallerinde Valide Sultan 

Dairesi’nin mutfağı Harem mutfağı içinde gösterilmiştir22. 

 

2.1.1.2. Mekân İşlevleri ve Teşkilât 

Beylerbeyi Sarayı’nın gerek Mâbeyn-i Hümâyûn gerekse ana bina içindeki 

diğer iki dairenin (Hünkâr ve Vâlide daireleri) Mekân işlevlerinin tespitinde hem 

Sultan Abdülaziz hem de II. Abdülhamid dönemlerinde düzenlenmiş tefriş icmâl 

ve keşif defterleri kullanılmıştır23. Keşif defterlerinde oda ve salonların 

konumları, pencere sayıları belirtilmiştir; tespitler bu verilere dayanmaktadır. Bu 

defterlerde mekânların özgün tefrişlerine ilişkin bilgiler de yer almaktadır. 

Çalışmanın belirlenen  çerçevesini aşmamak için bu bilgiler burada 

değerlendirilmedi.  

 

                                                                                                                                                   
Dairesinin üst düzey cariyelere 300 ilâ 100 kuruş, çoğunluğu teşkil eden daha alt düzeydeki 
cariyelere ise 75 kuruş maaş tahsis edildiği tespit edilmektedir (DRB.d., nr. 46, s. 20-21).  
21 MB., 103/16; MSHHA.E II., nr. 1513, 1514.  
22  Bu döneme ait kayıtlarda kadınefendiler, ikballer ve şehzadelerle beraber, valide sultan dairesi 
yiyecek tayinatlarının Harem mutfağından tahsis edildiği görülmektedir (HH.MTA., 39/14, Teşrîn-i 
Sânî 1285/Kasım 1869). Sultan Abdülmecid devrine ait, iki yıllık malzeme sarfını gösteren bir 
defterde ise valide sultan dairesinin yiyecek tayinâtının hünkâr mutfağından (matbâh-ı hâs) 
karşılandığı tespit edilmektedir (HH.d., nr. 817, H.1268-1269/M.1852-1853). 
23 Y.PRK.HH., 20/7, R.28 Temmuz 1304/M.10 Ağustos 1888; HH.MFŞ., 2/39, 2/45, 5/1, 5/6, 6/10; 
HH.d., nr. 273, 492. Haluk Şehsuvaroğlu, Boğaziçi’ne Dair isimli eserinde Topkapı Sarayı Müzesi 
Kütüphânesi’nde 10727 numarada tespit ettiği bir deftere dayanarak Sarayın bazı Mekân- larının 
işlevlerini şöyle nakleder: “Mâbeyn üst katta kara tarafında doğramalı oda, doğramalı oda 
yanındaki Esvâb Odası, deniz tarafına nazır doğramalı oda, bu odanın yanındaki yazılı oda, üst 
kattaki büyük salonun denize nazır doğramalı odası, harem koridorunun üzerinde denize nazır 
büyük yatak odası, bu odanın yanında banyo, harem üst katta bahçeye nazır oda (valide sultan 
yatak odası), Mâbeyn’in birinci katı ise mâbeyncilere, musâhiplere, başkâtip, ibrikdâr, duhânî 
odası, ayrıca vezir odasıyla Yusuf İzzettin’e ait bir oda.”  Bu tanımlamalar, aşağıda görüleceği 
üzere çalışmanın verileriyle de örtüşmektedir (Şehsuvaroğlu, a.g.e., s.172-174). 
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Aşağıda, yukarıda belirtilen belgesel verilere dayanılarak Beylerbeyi 

Sarayı’nın mekân işlevleri ortaya konacaktır. Tespitler mümkün olduğunca çok 

sayıdaki belgeyle yapılacaktır. Mekanın kullanımı hakkında kesinlik arzeden bir 

belge tespit edilememesi durumunda, o mekanın içinde bulunduğu bölüm ve 

civarında yer alan diğer mekanlarla olan ilişkisi arasında bağ kurularak bir yorum 

yapılacaktır. Saray teşkilatında önem arzeden makamlara ait olan mekânların 

(serkurenâlık, yâveran, serkitâbet daireleri ile musâhiblerin odaları gibi) 

tanımlaması yapılırken bu makamlar, XIX. yüzyıl saray teşkilatı bakımından da 

değerlendirilecektir. Mekânlar, kapılarının üzerindeki numaralar esas alınarak 

sırasıyla ele alınacaktır. Belirlenen mekân işlevlerinin kapsadığı dönem, bu tezde 

kullanılan belgelerin ait olduğu süreçle sınırlıdır; zira mekanların kullanım 

özellikleri ile ilgili genel geçer tespitlerin yapılabilmesi, daha çok sayıda belgenin 

değerlendirilmesine bağlıdır. 

 

Oda ve mekânların bu çalışmayla tespit edilen işlevleri belirtilirken, hâlen 

bilinen tanımlamalarına ve kapıları üzerinde bulunan numaralarına da yer 

verilecektir. Sarayın kapıları üzerindeki numaralar; saray, köşk ve kasırların 

Cumhuriyet idaresine intikal ettiği 1924’den sonra yapılan sayım ve tespit 

çalışmaları sonrasında verilmiştir. Mekânların mobilyaları ve diğer taşınabilir 

eşyaları, Sarayın ilk kullanıma açıldığı yıllardaki orijinal eşyalar olmadığından ve 

mevcut tefrişle ilgili yapılmış çalışmalar bulunduğundan burada tekrarına gerek 

görülmemiştir24. Bununla beraber mekanların pencere sayısı, kapı sayısı, konumu, 

bulunduğu bölüm, süsleme özellikleri gibi sabit mimâri özelliklerine 

değinilecektir25.  

 

 

                                                
24 Bu çalışmanın çerçevesi dışında kaldığı için Beylerbeyi Sarayı’nın iç dekorasyon özelliklerine 
yer verilmedi. Bu konuyla ilgili olarak bkz. Feryal İrez, XIX. Yüzyıl Osmanlı Saray Mobilyası, 
Ankara 1989; Burcu Tözün, “Beylerbeyi Sarayı İç Dekorasyonu”, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü 
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2002; Halide Özlem Atıl, “Beylerbeyi Sarayı Döşemelik 
Kumaşları”, M.Ü. Güzel Sanatlar Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1998; Dilek Tüm, 
“Beylerbeyi Sarayı Perdelik Kumaşların Desen ve Motif Özellikleri”, M.Ü. Güzel Sanatlar 
Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1998.  
25 Oda ve salonların numarası verilmiştir. Bu numaralar esas alınarak hazırlanan kat planları ekte 
yer almaktadır. Mekanların plan üzerlerindeki yerleri için bkz. EK.Plan ve Çizimler 8-9. 
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2.1.1.2.1. Mâbeyn Binek Kapısı ve Medhal Salon (1 Numara) 

 Beylerbeyi Sarayı’nın iki ana girişinden ilki günümüzde 1 numaralı mekân 

olarak bilinen medhal salon (giriş salonu)  ve ona açılan binek kapısıdır26. 

Mâbeyn binek kapısı, başta padişah olmak üzere, Saraya gelen devlet erkânı ve üst 

düzey saray memurları tarafından kullanılır, bunun yanında yabancı devlet 

adamları da bu kapı önünde yapılan karşılama merasiminden sonra içeri alınırlardı. 

Salondan üst kata çıkışı sağlayan merdivenler saltanat merdiveni ya da şeref 

merdiveni işlevini görmekteydi. Hem  padişah hem de üst düzey konuklar bu 

merdivenleri kullanarak üst kata çıkarlardı.  

 

Salona girişte deniz tarafında bulunan odalar daha çok protokol amaçlı iken 

kara tarafında yer alan odalar kurenâ, başkâtib, musâhibler ve benzeri memur ve 

hizmet personeli tarafından kullanılırdı. Kara tarafında bulunan koltuk kapısı 

(servis kapısı), hiyerarşide alt kademede bulunan personel tarafından giriş çıkış 

amaçlı kullanılırdı. Koltuk kapısının sağ ve solundaki odalar ise saray 

kapıcılarının (Bevvâbîn-i Saray-ı Hümâyûn) güvenlik nöbet noktasıydı27.  

 

Salon diğer tüm oda ve salonları gibi (18 numaralı Parkeli Oda hariç) bu 

salonun da zemini hasır döşelidir28. Dekorasyonda ihtişam ve zenginliği 

yansıtmak üzere, duvarlar somaki mermer taklidi sıva (ştuko) ile kaplanmıştır. 

Diğer tüm kapılar gibi bu salona açılan kapılarda da kapı perdesi bulunurdu29; 

kapılarda perde kornişleri hâlâ muhafaza edilmekle beraber perdeler asılı değildir. 

Bu Salona açılan iki önemli makam odasından biri serkâtib (2 Numara) diğeri ise 

serkurenâ (16 Numara) tarafından kullanılırdı.  

 
 

                                                
                     26 Y.PRK.HH., 20/7. 

27 HH.d., 932, (R. 1265/M. 1849). 
 28 Başta Hünkâr Dairesi olmak üzere sarayların önemli oda ve salonlarında Mısır ve Hint  hasırı, 
bendegana ait mekânlarda ise Tunus hasırı kullanılırdı (HH.MFŞ., 8/15, 8/16,  8/25, 8/34 lef. 1; 
MSHHA.d., nr. 11, s. 217). 
29 Gerek  Beylerbeyi Sarayı gerekse aynı dönemde inşa edilen diğer sarayların kapılarında kapı 
perdesi bulunurdu. Bu konuda özellikle mekan tefrişleriyle ilgili keşif defterlerinde ayrıntılı bilgi 
bulunmaktadır (Y.PRK.HH., 20/7; MSHHA.d., nr. 26).  
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 2.1.1.2.2. Serkâtib Odası (2 Numara)  

 

Günümüzde Saray Müdür Yardımcısının makam odası olarak kullanılan 2 

numaralı oda oda, Serkâtib Odası idi. Oda, Beylerbeyi Sarayı’nın Mâbeyn 

girişinin hemen sağında yer alan bu odanın biri ana salona diğeri ise koltuk 

kapısına açılan iki kapısı ve iki de penceresi vardır30. Tavanı kalemişi süslemeli 

odada, II. Abdülhamid’in Sarayda zorunlu ikâmete tabi tutulduğu dönemde 

kullandığı çini soba da muhafaza edilmektedir. 

 

Başkitâbet Dairesi, padişah adına yazışma icra etme yetkisine sahip olup 

saltanat makamının genel sekreterliği makamında bir konumdaydı. Tanzimat 

devrinde Başkitâbet Dairesi kadrosu 5-6 kişi arasında değişirdi. Sarayın hem iç 

hem de dış yazışmaları bu daire aracılığı ile yürütülürdü. Bâbıâliden yazılan arz 

tezkereleri Bâşkitâbet Dairesi vasıtasıyla padişahın dikkatine ya da onayına 

sunulurdu. Arz tezkeresinin altına ya da arkasına başkatibin derkenarıyla, 

sözkonusu tezkerenin padişahın dikkatine sunulduğu belirtilir ardından da 

tezkereyle talep edilen hususa padişahın izin (irâde-i seniyye) verdiği belirtilirdi. 

Doğrudan Mâbeyn-i Hümâyûn’a bağlı olan kurenâ, kâtipler, musâhipler, harem 

ağaları ve gediklerin (Hademe-i Mâbeyn-i Hümâyûn) atamaları veya 

tahsisatlarıyla ilgili irade-i seniyyeler Hazine-i Hâssa Nezâreti’ne yine bu daireden 

tebliğ edilir, gereğinin yapılması istenirdi31.  

 

Kitâbet dairesinin iş yükü ve kadrosu Sarayın devlet idaresindeki rolüne paralel 

olarak değişmiştir. Tanzimat devri Mâbeyn Başkitâbet Dairesi ile II. Abdülhamid 

devri sarayının kitabet daireleri arasında hem işlev hem de kadrosu bakımından 

anlamlı bir fark vardır. Sarayın idarî inisiyatifi devraldığı bu dönemde Başkitâbet 

Dairesi etkin bir görev yürütmüştür. Bu dönemde sarayın Başkitâbet Dairesinde 

görev yapan kâtip sayısı 25-30 civarındadır. Sarayın gerçek anlamda resmî sayılan 

                                                
30 Y.PRK.HH., 20/7. 
31 MB.İ., 23, 28. 
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tek dairesi kitâbet dairesi olduğu, bu dairenin iş görmedeki hızı ve düzeninin 

Bâbıâliden üstün bulunduğu bizzat sarayda görev yapanlar tarafından nakledilir32. 

 

Beylerbeyi Sarayı’nın inşâ edildiği ve kullanıma açıldığı yıllarda Mâbeyn 

Başkâtibinin maaşı 25.000 ila 30.000 kuruş diğer kâtiplerin ise 7.500 ilâ 5000 

kuruş arasındaydı. Ayrıca diğer Mâbeyn erkânı gibi kâtiplerin de tayinâtları 

vardı33. 

 

2.1.1.2.3.  Kurenâ Beyler Odası (3 Numara) 

Mabeyn-i Hümâyûn orta katta karaya nazır dört pencereli olan 3 numaralı oda 

Serkurenâlık’a bağlı olarak görev yapan kurenâ beyler tarafından kullanılırdı34. 

İncelenen tefriş icmâl defterinde Mâbeyn’in orta katında dört pencereli odanın 

kurenâ beyler tarafından kullanıldığı kaydedilmiştir. Sarayın sözkonusu   

bölümünde dört pencereli başka bir oda yer almamaktadır. Oda günümüzde saray 

idaresine bağlı olarak görev yapan koruma memurları tarafından kullanılmaktadır. 

 

2.1.1.2.4.  Musâhibler Odası (4 Numara) 

Beylerbeyi Sarayı’nın Mâbeyn-i Hümâyûn orta katının kara tarafındaki 4 

numaralı oda musâhibler tarafından kullanılırdı35. Oda, günümüzde ziyarete 

kapalı mekânlardan olup Saray rehberlerine tahsis edilmiştir. Musahiplerin odaları, 

servis merdivenleriyle bir taraftan Mabeyn üst kata diğer taraftan da bodrum kata 

bağlanmaktadır. 

 

Musâhibler, XIX. yüzyıl saray teşkilâtında Mâbeyn-i Hümâyûn’da görev yapan 

saray görevlilerinden idiler. Musâhipliğin esas ocağı Harem Ağalığı idi36. 

Hiyerarşinin basamaklarında yükselebilen harem ağaları musahib olarak 

                                                
32 Tahsin Paşanın Yıldız Hatıraları, s. 6.  
33 HH.MH, 1019/50, lef. 9; HH.MH., 671/33.  
34 Y.PRK.HH., 20/7. 
35 Y.PRK.HH., 20/7. 
36 Tanzimat devrinde, klasik devirden intikal eden bazı saray unvanlarının değişime uğramıştır. 
Örneğin klasik devirde Enderûn ağaları ve sanatkarları musâhip olarak atanırken Tanzimat’tan 
itibaren Harem ağaları bu göreve atanır olmuştur (Hafız Hızır İlyas, Letâif-i Enderûn 1812-1830, 
Çeviren: Cahit Kayra, İstanbul 1987, s. 172).  
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seçilebilirlerdi. Padişahın Mâbeyn’deki husûsî  dairesinde hizmet ve güvenlik 

nöbetini tutmak, şifâhî emirlerini ilgili yerlere ulaştırmak ve benzeri hizmetlerle 

hükümdârın yakın hizmetini görürlerdi. Devlet sâlnâmelerinde isimleri yazılı olan 

musâhiplerin sayıları 6-7 arasındaydı37.  

 

Musâhipler Mâbeyn-i Hümâyûn’da hizmet ettikleri için burada odaları olmakla 

beraber kendilerine ait müstakil daireleri de vardı. Musâhipler nöbetle padişahın 

dairesine yakın otururlardı. Sultan Abdülhamid’in 12, Sultan Reşad’ın 6, 

Vahdettin’in 4 musâhibi vardı. Bunlar Harem’e sadece padişahın hizmeti için 

girerler; Harem ile Mâbeyn arasında nöbet tutarlar, geceleri dahi nöbetle 

yatarlardı. Padişah tarafından selam ve hatır sormaya bu ağalar giderlerdi. Padişah, 

hânedanına mensup bir kimseyi hareme davet ederse musâhiplerin refakatiyle içeri 

girebilirlerdi38.  

 

2.1.1.2.5. Esvâb Odası (5 Numara) 

     Sarayın Serdâb olarak da isimlendirilen Havuzlu Salon’unun karaya bakan üç 

pencereli odası Esvâb Odası olarak tanımlanmıştır39. Dolmabahçe ve Çırağan 

Saraylarının Harem ve Mâbeyn’deki Hünkâr dairelerinde de esvâb odası 

bulunurdu. Esvâb Odası, giysi ile ilgili her türlü eşyanın (günlük giysiler, resmî 

elbiseler, iç çamaşırı, çorap, terlik, ayakkabı, fes, aksesuar amaçlı kılıçlar, apolet 

ve benzeri) saklandığı, gerektiğinde tedarik edildiği yerin adıydı. Bu odanın (ya da 

birimin) sorumlusu Seresvâbî idi. Esvâb Odasının ihtiyacı olan malzeme; terzi, 

kunduracı, fesçi gibi esnafa sipariş yoluyla özel olarak imal ettirilir ya da devrin 

önde gelen yurtiçi ve yurtdışı mağazalarından satın alınırdı40. Padişaha ait diğer 

esvâb odası ise Mabeyn’deki karaya nazır 21numaralı doğramalı (lambrili) odanın 

yanındaydı. 

  

                                                
37 Sâlnâme-i Devlet-i Âliyye-i Osmaniye, İstanbul 1263-1292; Uluçay, a.g.e., s. 120.  
38 Safiye Ünüvar, Saray Hatıralarım, İstanbul 1964, s. 77.  
39 Y.PRK.HH., 20/7. 
40 MSHHA.d., nr. 26; YEE d., nr. 273; HH.DPO., 1/33, 1/34, 1/36, 1/37; HH.d., nr. 285; HH.MH., 
89/63.  
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               2.1.1.2.6. Havuzlu Salonda Oda (6 Numara) 

İncelenen belgelerde, Havuzlu Salon’da karaya nazır dört pencereli büyük 

bir odaya ilişkin bilgiler tespit edilmiştir41. Sözkonusu salonda, yapılan 

tanımlamaya uygun olan tek  oda 6 numaralı odadır. Odanın kullanımına ilişkin bir 

tanımlama tespit edilememiştir. Ancak odanın padişahın sık sık kullandığı bir 

alanda bulunması bu odanın da sultanî bir mekân olduğunu göstermektedir. 

Günümüzde bu odayla ilgili bir tanımlama bulunmamaktadır. 

 

2.1.1.2.7. Havuzlu Salon /Serdâb (7 Numara) 

Padişahın da katıldığı sanatsal gösterimlere ve özel günlerde davetlilerin de 

hazır bulunduğu kutlamalara sahne olan bu salon, Zülvecheyn Dairesi de denilen 

Hünkâr Dairesi’nin orta kattaki sofasıdır42. Burada yer alan mermer havuz 

nedeniyle Serdâb olarak da tanımlanan salonun, kara ve deniz tarafında toplam 

altı  penceresi bulunmaktadır. Salonda, onaltısı mermer ikisi ştuko olmak üzere 

onsekiz sütun yer almaktadır. Tavanındaki iki panonun içinde saray ressamı 

Mason’un eseri olan iki adet deniz manzara resmi bulunmaktadır. 

 

Özellikle Sultan Abdülaziz dönemi Osmanlı sarayında rağbet edilen geleneksel 

Türk tiyatrosu temsilleri ile saray sazende ve hânendelerinin ince saz konserleri 

burada, padişahın huzurunda icra edilirdi. Padişah bu tür temsilleri, özel olarak 

hazırlanan oyun sedirinde oturarak izlerdi43. 

       

Salonda yer alan bir mermer havuz nedeniyle mekân, Havuzlu Salon olarak da 

anılmaktadır. Sarayın ilk inşâ edilişinde tavanda çeşitli hayvan figürleri varken 

daha sonra padişahın emriyle tamamı, saray ressamı ve kalemkârı Mösyö Mason44    

                                                
41 Y.PRK.HH., 20/7. 
42 Y.PRK.HH., 20/7; HH.d., nr. 841. 
43 Beylerbeyi Sarayı orta katta yeralan havuzlu salonda Oyun Odası bulunmaktaydı (HH.d., 
nr.273, s. 23a). Sultan Abdülaziz döneminde, sadece Beylerbeyi Sarayı’nda değil Çırağan Sarayı ve 
Dolmabahçe Sarayı’nın Mâbeyn bölümlerinde de Oyun Odası ve sanatsal faaliyetleri seyretmek 
için padişah için özel olarak tasarlanan oyun sediri bulunmaktaydı (HH.MFŞ., 2/69; HH.d., nr. 
273, s. 5a).  
44 Mâbeyn-i Hümâyûn Ressamı Mösyö Mason, saraydaki görevi boyunca ayda 5.000 kuruş maaş 
tahsis edilmişti.  Mason, Kasım 1869’da bu görevinden ayrılmıştır (HH.d., 225, sıra nr., 65, 17 
Teşrîn-i Sânî 1285/30 Kasım 1869; HH.MH., 673/63, 3 Ağustos 1279/16 Ağustos 1863). 
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tarafından gemi ve denizcilikle ilgili resimlere dönüştürülmüştür45. Salonda yer 

alan tunç’dan imal edilmiş olan Sultan Abdülaziz heykeli ise 1871 yılında 

Floransalı sanatçı C.F. Füller tarafından tasarlanmış, dökümü ise 1872 yılında 

Münih’te gerçekleştirilmiştir. Füller’e bu çalışmasından dolayı 5.000 İngiliz lirası 

ödenmiştir46. 

 

2.1.1.2.8. Hazinedarlar Odası/II.Abdülhamid’in Yatak Odası (8 

Numara) 

Beylerbeyi Sarayı Valide Sultan Dairesi orta katta karaya nazır dört pencereli 

ve bir kapılı odasının kullanımı ile ilgili bir belge elde edilememiştir. Buna rağmen 

odanın Valide Sultan Dairesi’nin orta katında yer alması ve hemen yanında bir 

hazinedar kalfa odası bulunması, bu odanın da hazinedarlar tarafından kullanılmış 

olabileceğine delil teşkil etmektedir. Odanın servis merdivenleriyle üst kata 

bağlanması da, bu mekânı kullananların hizmetle yükümlü olan bir sınıfa ait 

olmasını gerektiğinin bir diğer delili sayılabilir. 

 

8 numaralı odanın, II. Abdülhamid’in Sarayda gözetim altında tutulduğu 

yıllarda (1912-1918) sâbık Hâkân için Yatak Odası olarak tahsis edildiği de 

bilinmektedir47.. Odanın hemen yanında, daha önce merdiven altı olarak kullanılan 

bir yerde II. Abdülhamid için bir banyo yaptırılmıştır48 ki bu da mekânın II. 

Abdülhamid tarafından kullanıldığına ilişkin rivayetleri teyit etmektedir. Oda 

günümüzde, II. Abdülhamid’in yatak odası olarak tanımlanmaktadır 

 

2.1.1.2.9. Hazinedarlar Odası (9 Numara) 

Beylerbeyi Sarayı Valide Dairesi orta katta bahçeye ve denize nazır iki 

pencereli ve iki kapılı oda II. Abdülhamid dönemine ait tefriş kayıtlarında valide 

                                                
45 HH.EBA., 21/39, lef. 34, (7 Mayıs 1284/20 Mayıs 1868).  
46 HH.d., nr. 208, sıra no: 120, (24 Kanûn-ı Sanî 1288/6 Şubat 1872). 
47 Şehsuvaroğlu, Tarihi Odalar, s. 112; Boğaziçi’ne Dair, s. 171.  
48 II. Abdülhamid için Beylerbeyi Sarayı’nda yapılan banyoyla ilgili ayrıntı için bkz. IV. Bölüm 
“Beylerbeyi Sarayı’nın Daimî Mesken Olarak Kullanımı”.  
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dairesinde alt katta hazinedârâna mahsûs oda olarak tanımlanmaktadır49.  

Sarayların Valide Sultan ve Hünkar Dairelerinin orta ve bodrum katı, bu 

çalışmanın ilgili bölümünde de belirtildiği üzere, hazinedar kalfalar ve ustalar 

tarafından kullanılırdı50.  

 

2.1.1.2.10. Valide Dairesi Binek Kapısı ve Salonu (10 Numara)  

      İncelenen belgelerde Valide Dairesi’nin alt katında binek kapısı ve 

yanındaki   (ya da bu kapıdan ulaşılan) sofa ile ilgili kayıtlar tespit edilmiştir51. 

Valide Dairesi’nde bu tanımlamaya uyan tek mekân 10 numaralı salon ve 

önündeki binek kapısıdır. Salon iki pencerelidir; 11 ve 9 numaralı odalarının bir 

kapılarının bu salona açılması öte yandan bu salondan, Dairenin  27 numaralı üst 

kat salonuna çıkılması 10 numaralı Valide Sultan dairesi giriş salonun ana 

sirkülasyon noktalarından olduğunu gösterir. Kapının önünde, dışarıdan gelecek 

soğuk havayı önlemek için imal edilmiş ve sarayların hemen tüm kapılarının 

önünde bulunan rüzgarlık câmekânı bulunmaktadır.  

 

2.1.1.2.11. Valide Sultan Dairesinde Oda (11 Numara) 

      Sarayın Valide Dairesi’nin girişinde sağda bahçe üzerinde yer alan iki 

pencereli oda incelenen belgelerde alt katta binek kapısı ittisalinde iki pencereli 

küçük oda  olarak tanımlanmıştır. Odanın kullanımına ilişkin kesin bir bilgi tespit 

edilememekle beraber, döneme ait diğer sarayların yerleşim düzeni göz önüne 

alınarak bu odanın daire kalfaları ve ustaları tarafından kullanıldığı düşünülebilir. 

Bu oda günümüzde yemekten sonra çay kahve içilen oda olarak 

tanımlanmaktadır.  

 

                2.1.1.2.12. Valide Sultan Dairesinde Oda (12 Numara) 

      İncelenen belgelerde Sarayın Valide Dairesi’nde alt katta altı pencereli 

denize nazır kebîr oda olarak tanımlanan bir mekâna ait kayıtlar tespit edilmiştir. 

                                                
49 Y.PRK.HH., 20/7. 
50 Hizmet sınıfının saray içindeki mekanları kullanımlarıyla ilgili olarak bkz. II. Bölüm, “Daireler 
Hakkında Genel Bilgi”. 
51 Y.PRK.HH., 20/7. 
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Belirtilen dairede bu tanımlamaya uyan tek mekân 12 numaralı odadır. Odanın 

kullanımına ilişkin kesin bir bilgi tespit edilememiştir. Bununla beraber oda Valide 

Sultan Dairesi sınırları içindedir ve dairenin hazinedarları tarafından kullanılmış 

olmalıdır. Oda, günümüzde Yemek Odası olarak tanımlanmaktadır.  

 

       2.1.1.2.13. Hünkâr Odası (13 Numara ) 

Hünkâr Dairesi orta katta yer alan beş pencereli bu mekân padişahın özel 

kabulleriyle dinlenme gibi kişisel kullanımlarına ayrılmıştı. Özellikle, onuruna 

yemek verilen yabancı konuklarla padişah arasındaki ikili özel görüşmeler burada 

gerçekleştirilirdi. Sarayda icrâ edilen sanatsal gösterimlerin bazen de bu odada  

icra edildiği düşündüren bulgulara ulaşılmıştır52. Odanın Hünkâr Dairesi sınırları 

içinde yer alması, tavan ve duvar süslemeleri ile  denize nazır konumu, padişaha 

ait bir mekân olduğunu göstermektedir. Dolmabahçe Sarayı’nda padişahlar, orta 

katta sadece Muayede Salonu’nu kullanırlardı. Bunun dışında orta katta (Binek 

kapıları dışında) sultanî bir mekan bulunmamaktadır. Beylerbeyi Sarayı’nın 

Havuzlu Salonu’nun Muayede Salonu gibi devlet erkânına açık kutlama ya da 

törenlerde, ziyafetlerde kullanıldığı bilinmektedir. Muâyede Salonu’nda Hünkâr’a 

ait bir kabul ve dinlenme odası bulunduğu gibi bu salondaki 13 numaralı oda da, 

padişahın Salonda icra edilen törenlerden sonra ya da önce dinlendiği ve özel 

görüşmelerini gerçekleştirdiği bir mekân olmalıdır.  

 

2.1.1.2.14.  Havuzlu Salon’da Oda (14 Numara) 

Havuzlu Salon’a açılan bir diğer oda beş penceresi bulunan 16 numaralı odadır. 

Odayla ilgili kesinlik arzeden bir belgesel bir bulguya ulaşılamamıştır. 

Günümüzde odada bulunan deniz manzaraları ve halat motifli mobilyalardan 

dolayı Halatlı Oda ve Amiral Odası şeklinde tanımlanmaktadır. Odanın, 

padişahın orta katta kullandığı odalar sınıflamasında yer aldığı düşünülmektedir.  

 

                                                
52 Sarayın orta katında Oyun Odası olarak bir mekândan sözedilmektedir. Orta katta deniz 
tarafında yer alan 13 ya da 14 numaralı oda bu tanıma en uygun mekânlardır (HH.d., nr.273, s. 
22b).  
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  2.1.1.2.15. Vezir Odası (15 Numara) 

Beylerbeyi Sarayı Mâbeyn bölümünün orta kat denize nazır altı pencereli odası 

Vezir Odası idi53; oda günümüzde Bekleme Odası olarak tanımlanmaktadır. Bu 

oda Bâbıâlinin saraydaki temsil odasıydı. Sadrazam başta olmak üzere diğer 

nazırlar saraya geldiklerinde bu odada dinlenirler, ağırlanırlar ve padişahın kabulü 

öncesi burada beklerlerdi. Gerektiğinde sadrazam başkanlığında yapılan hükümet 

toplantıları bu odada gerçekleşirdi. Sadece Beylerbeyi Sarayı’nda değil XIX. 

yüzyılda inşâ edilen Dolmabahçe Sarayı, Çırağan Sarayı gibi saraylarda da vezir 

odası yer alırdı. Vezir Odası, Bâbıâliyi temsil etmesi nedeniyle gerek konumu 

gerekse dekorasyonu bakımından saray bürokrasisine ait mekânlardan ayırt 

edilebilmektedir. Vezir Odası olarak tanımlanan mekânlar bodrum üzerine iki katlı 

olarak inşâ edilen XIX. yüzyıl saraylarının birinci katında ve denize nazır olarak 

konumlandırılmışlardır. Devlet erkanı padişah tarafından kabullerinden önce ya da 

kabullerinden sonra, sarayda karşılanmalarından ağırlanmalarına kadar her türlü 

protokol işleriyle bizzat serkurenâ ilgilenirdi. Beylerbeyi Sarayı’nda Vezir 

Odası’nın serkurenâ ve kurenâ beyler odalarının arasında bir mevkide 

konumlandırılmış olması da bu durumun bir sonucu olmalıdır 54.  

 

2.1.1.2.16.  Serkurenâ Odası (16 Numara) 

Günümüzde Kâtip Odası olarak tanımlanan 16 numaralı oda, Serkurenâ 

(serkarîn ya da başmâbeynci olarak da adlandırılırdı) tarafından kullanırdı55. 

Odanın biri Mabeyn’in ana salonuna diğer ise ara koridora açılan iki kapısı 

bulunmaktadır. 

 

Padişahla görüşmek isteyen makamlar, Serkurenâlık ile iletişim kurar ve 

görüşme taleplerini bu makama iletilirlerdi. Görevden alınan sadrazamlardan 

mühr-i hümâyûnun alınması ve yeni sadrazama görev tebliği gibi önemli 

görevler de kimi zaman kurenâya tevcih edilirdi. Padişahla görüşmesi 

                                                
53 Y.PRK.HH., 20/7. 
54 Tahsin Paşa’nın Yıldız Hatıraları, s. 24; Halûk Şehsuvaroğlu, Tarihi Odalar, İstanbul 1954, s. 
6; Sözkonusu saraylarda birer Vezir Odası bulunmaktaydı ( MSHHA. d., nr. 26). 
55 Y.PRK.HH., 20/7. 
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kararlaştırılan kişiler, serkurenânın eşliğinde huzura çıkartılırdı. Başkitâbet 

Dairesi, saray ile devlet daireleri arasındaki yazışmaları yürütürken Serkurenâlık, 

saray ve hânedanı ilgilendiren konularla ilgilenirdi. Sarayda yapılacak her türlü 

harcamayla ilgili muamelat önce Serkurenâlık Makamınca değerlendirilir uygun 

görülürse gereğinin yapılması için ilgili yerlere havale edilirdi56.  

 

Serkurenâlık Makamının bir diğer görevi de Ceyb-i Hümâyûn’un idaresiydi57. 

Padişahın aylık tahsisatını Hazine’den serkurenâ teslim alırdı. Padişah adına ay 

içinde yapılacak tüm harcamalar onun eliyle yapılırdı58. Kurenâ; Gümüşsuyu, 

Nişantaşı gibi saraya yakın semtlerde kendilerine tahsis edilen özel konaklarında 

ikâmet ederlerdi59.  

 
Hem padişahla olan yakın mesaileri hem de zaten padişah tarafından seçilerek 

atamaları yapıldığı için kurenâ devlet işlerinde de etkili oluyordu. Tanzimat 

dönemine kıyaslandığında60 II. Abdülhamid’in sarayında görev yapan kurenânın 

(ve genelde de saray erkanının) devlet işlerindeki nüfuzu artmış; devlet adamları 

(başta kurenâ ve kâtipler olmak üzere) saray erkanına aşırı hürmet gösterir 

olmuşlardı61.  

 

                                                
56 Örneğin Yıldız Sarayı’nın çeşitli dairelerinin onarımlarına ilişkin talebnâmeler, serkurenâlık 
tarafından tasdik edildikten sonra Hazine-i Hâssa Nezâreti İdare Heyeti’ne havale edilirdi (HH. 
EBA., 34). Ayrıca kurenâ gerekli gördüklerinde padişahın huzuruna çıkabilirlerken katipler bu 
yetkiye sahip değillermiş (Ali Said, a.g.e.,  s. 34).  

                     57 Terzi, a.g.e., s. 78 
58 Örneğin Dolmabahçe Sarayı, Çırağan Sarayı, Dolmabahçe Camii gibi saltanat yapılarının inşâsı 
sırasında serkalfa Hoca Karabet’e yapılan ödemeler serkurenâ eliyle yapılmıştı (HH.d., 272). 
Ayrıca II. Abdülhamid döneminde Ceyb-i Hümâyûn idaresi ile ilgili yapılan düzenlemeler ve 
Serkurenâ’nın görevleri hakkında hazırlanan talimatnâme için bkz. Terzi, a.g.e., s. 78-80. 
59 HH.EBA., 24/70.  
60Aslında Sultan Abdülaziz döneminde de mâbeyncilerin padişahın idarî tasarruflarında etkili 
oldukları anlaşılıyor: Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa, hâriciye nâzırı Mısırlı Halil Şerif Paşa’nın 
nezaretten azli için önce Sadrazam Mütercim Rüştü Paşa nezdinde girişimlerde bulunmuş, bu 
girişim sonuç vermeyince maddî imkanlarını kullanarak (30.000 lira ile) Başmâbeynci Ziver Bey’i 
devreye sokmuş ve başarılı olmuştu (İbnülemin Mahmud Kemal İnal, Son Sadrazamlar, C. I, 
İstanbul 1982, s. 108).  
61 Ali Akyıldız, “II. Abdülhamid’in Çalışma Sistemi Yönetim Anlayışı ve Babıali'yle (Hükümet) 
İlişkileri”, Osmanlı, C. II, Ankara 1999, s. 181-182; Mehmet Tevfik Bey, II. Abdülhamid, 
Meşrutiyet ve Mütareke Devri Hatıraları, Hazırlayan: F. Rezan Hürmen, C. I, İstanbul 1993, s. 
37. 
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Tanzimat döneminde serkurenâ maaşı 30.000 kuruş iken ikinci kurenâ 15.000 

kuruş diğerleri ise 7.500 ve 5.000 arasında değişmiştir62. Maaşları dışında 

sâlyâneleri (senelik Muharremiyye, Iydiyye, Ramazâniyye gibi ikramiye türü 

tahsisatlar) aylık ve günlük tahsisatları vardı. Bu tahsisatlar korna (mezbaha), 

Hatab Ambarı, Erzak Ambarı, Matbâh-ı Âmire ve Istabl-ı Âmire’den verilirdi63. 

Hademe-i hâssa ve yaverân kadrosu ile kurenâ kadrosu arasında geçişler olur, 

atamaları sık sık değişirdi64.  

 

Sarayın en yüksek amiri ve padişaha en yakın saray görevlilerinden olan 

serkurenânın odasının (Dolmabahçe ve Çırağan Saraylarında da olduğu gibi) 

Beylerbeyi Sarayı’nda sarayın hemen girişinde merkezi bir yerde olması, saray 

teşkilâtındaki üst düzey konumuyla ilgili olmalıdır. 

 

2.1.1.2.17.  Mâbeyn-i Hümâyûn Üst Kat Sofası (17 Numara) 

Mâbeyn-i Hümâyûn giriş sofasının üzerinde yer alan 3 pencereli ve 17 

numaralı salon için günümüzde herhangi bir tanımlama yapılmamaktadır. Salonun 

özgün adıyla ilgili bir kayda rastlanmamış olmakla beraber salonun konumu ve 

civâr odaları ile olan bağı düşünüldüğünde Mâbeyn-i Hümâyûn’un ana sirkülasyon 

noktası olduğu anlaşılır. Büyükelçiler ile yabancı misafirler ve huzura kabul 

olunacak diğer devlet erkânı bu salondan geçerek padişahın huzuruna çıkarlardı. 

  

Salonun kara ve deniz tarafındaki eyvanlarda padişahın deniz ve denizciliğe 

olan özel ilgisini yansıtan deniz manzaraları yer almaktadır. Salon, günümüzde 

Sedefli Salon olarak tanımlanan iki mekândan birisidir. 

 

 

 

                                                
62 MB.İ., 23/95; HH.MH., 672/81.  
63 HH.İ., 11/80; HH.d., nr. 209.  
64 Sarayın en üst görevlerinden olan Kurenâlık kadrosunda sürekli değişim olması, göreve atanan 
bir kurenânın kısa bir süre sonra yaverliğe sonra da Hademe-i Hâssa kadrosuna atanması dikkat 
çekici bir durumdur (HH.d., nr. 209; MB.İ., 23, 28) 
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 2.1.1.2.18. Taht Oda-yı Âlîsi /Parkeli Oda (18 Numara) 

Mâbeyn-i Hümayûn üst katta denize nazır 6 pencereli 18 numaralı odanın 

özgün adı Paketli (Parkeli) Oda’dır; günümüzde odanın işlevine ilişkin bir 

tanımla yapılmamaktadır. Sarayın zemini parkeli olan tek odası burası olduğundan 

bu şekilde isimlendirilmiştir. Tavanında Hattat Abdülfettah Efendi’nin eseri olan 

iki adet kitâbe yer almaktadır. Duvarları, sarayın en gözde ahşap kaplamalarıyla 

kaplı olan Mâbeyn bölümünün bu odasında padişah,yabancı devletlerini ve 

Osmanlı devlet erkanını kabul ederdi. Zemin döşemesi parke olması nedeniyle 

Paketli Oda olarak da tanımlanmıştır65. Devletin en üst düzeyde temsil edildiği 

Mâbeyn-i Hümâyûn’da böyle bir odanın padişah tarafından kabul amaçlı 

kullanılmış olmalıdır. Zira adından anlaşılacağı üzere (Taht Odası), saltanatın gücü 

ve görkemi bu odada temsil edilmektedir.  

 

İlgili bölümde değinildiği üzere odanın tüm doğramaları Sarayın  

Doğramacıbaşısı Vortik Kemhacıyan tarafından  imal edilmiştir. Vortik Usta 

odanın tüm ahşap kaplaması için 500.000 kuruş ustalık ücreti almıştır. Odaya 

döşenen 284 adet parkenin her birinin döşemesi için ise Vortik Usta’ya 10 kuruş 

ücret ödenmiştir66. 

 

2.1.1.2.19. Yazılı Oda (19 Numara) 

Mâbeyn-i Hümâyûn’da yer alan ve duvar ve tavanlarında yer alan Ayetler 

nedeniyle Namaz Odası olarak da anılan 2 pencereli bu oda, döneme ait 

kaynaklarda Yazılı Oda olarak tanımlanmıştır67. Her ne kadar günümüzde Namaz 

Odası olarak tanımlansa da özgün kullanımı farklı olmalıydı. Zira padişahın 

huzurunda resmî kabullerin gerçekleştiği odanın hemen yanında yer alan bu oda -

içinde bulunduğu  mekânın temsil niteliği ve diplomatik ilişkilere açık olan 

konumu dikkate alındığında- huzura kabul öncesi son bekleme ve dinlenme 

mekânı olarak kullanılmış olmalıdır.  

 
                                                

65 Y.PRK.HH., 20/7. 
66 HH.d., nr.841, s.19-20. 
67 Y.PRK.HH., 20/7. 
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 Odada bulunan yazılar nedeniyle bekleme odası olması mümkün değil gibi 

görünse de bunun pek de geçerliliği olmayacağı anlaşılacaktır. Nitekim padşahın 

yabancı devlet erkânını kabul ettiği veya onlara tahsis ettiği mekânların 

tavanlarında da aynı kitabelerden bulunmaktadır. Dolmabahçe Sarayı’nın hiçbir 

mekânında bu türlü bir süsleme görülmezken Beylerbeyi Sarayı’nın temsil niteliği 

taşıyan her mekânında Türk-İslâm kültürünü yansıtan kitâbelerin yer alması 

dikkate şayan bir husustur. Sultan Abdülaziz’in süslemenin hemen her evresinde 

sanatçıyı yönlendirdiği bilinmektedir; bu çerçevede Saray mekânlarındaki bu üslûp 

değişikliğinin doğrudan padişahın tercihini yansıttığı anlaşılmaktadır. 

  

2.1.1.2.20. Esvâb Oda-yı Âlisi (20 Numara) 

Mâbeyn-i Hümâyûn üst katta yer alan iki pencereli odaya ilişkin belgesel bir 

bilgi tespit edilememiştir. Bununla beraber Halûk Şehsuvaroğ’lu Topkapı Sarayı 

Müzesi Arşivi’nde tespit ettiği bir defterden naklen68 verdiği bilgide bu odayı 

Esvâb Odası olarak kaydetmektedir.  

 

2.1.1.2.21. Doğramalı Oda (21 Numara) 

Sarayın lambrili üç mekânından biridir; ahşap kaplamalardan dolayı 

Doğramalı Oda olarak tanımlanmış olan69 mekân 6 pencerelidir. Odanın ahşap 

kaplamalarının bittiği duvar yüzeyleri somaki taklidi sıvalıdır. Tavanlarında ise 2 

ayrı çerçeve içinde deniz manzaralı resimler vardır. Odanın duvarlarındaki ahşap 

kaplamalar için Vortik Usta’ya 190.000 kuruş ustalık ücreti ödenmiştir70. 

 

 

 
                                                

68 Haluk Şehsuvaroğlu, Boğaziçi’ne Dair isimli eserinde Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphânesi’nde 
10727 numarada tespit ettiği bir deftere dayanarak Sarayın bazı Mekânlarının işlevlerini şöyle 
nakleder: “Mâbeyn üst katta kara tarafında doğramalı oda, doğramalı oda yanındaki Esvâb Odası, deniz 
tarafına nazır doğramalı oda, bu odanın yanındaki yazılı oda, üst kattaki büyük salonun denize nazır doğramalı 
odası, harem koridorunun üzerinde denize nazır büyük yatak odası, bu odanın yanında banyo, harem üst katta 
bahçeye nazır oda (valide sultan yatak odası), Mâbeyn’in birinci katı ise mâbeyncilere, musâhiplere, başkâtip, 
ibrikdâr, duhânî odası, ayrıca vezir odasıyla Yusuf İzzettin’e ait bir oda.”  Bu tanımlamalar, aşağıda 
görüleceği üzere bu çalışmanın verileriyle de örtüşmektedir (Şehsuvaroğlu, a.g.e., s.172-174).  
69 Y.PRK.HH., 20/7. 
70 HH.d., nr.841, s.20. 
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Mekânın kullanımına ilişkin net bir tanımlamaya rastlanmamakla beraber gerek 

süslemesi gerekse padişaha ait Esvâb Odası’nın hemen yanında yer alması 21 

numaralı odanın padişah tarafından (dinlenme, yemek, özel kabuller gibi kişisel 

amaçlarla) kullanıldığına işaret eder.   

 

2.1.1.2.22.  Mavi Salon (22 Numara) 

22 numaralı salon Hünkâr Dairesi’nin merkezî sofası konumunda olup71 

günümüzde Mavi Salon olarak tanımlanmaktadır. Salon, Valide Sultan Dairesiyle 

Mâbeyn-i Hümâyûn arasında konumlandırılmıştır ve Kara ve deniz taraflarında 

3’erden toplam 6 penceresi vardır. 6 adet mavi ştuk sıvalı sütunu72 bulunan 

salonun tavanlarında hattat Abdülfettah imzalı 2 ayrı kitâbe yer almaktadır. 

Salonun tavan kenarlarında 16 adet hilâl motifi ile süslü aydınlatma camekanı 

bulunmaktadır. 

 

Gerek Sultan Abdülaziz gerekse Sultan II. Abdülhamid döneminde bu salon ve 

etrafındaki odalar İstanbul’u ziyaret eden yabancı devlet başkan ve prenslerine 

tahsis edilirdi. Osmanlı padişahları da konuk devlet başkanları tarafından bu salon 

ve etrafında yer alan odalarda kabul edilip ağırlanırdı. Önemli mülakatlara tanıklık 

etmesi nedeniyle sarayın tarihi mekânlarından biridir73. 

 

Sultan Abdülaziz döneminde Fransa İmparatoriçesi Eugénie,74 II. Abdülhamid 

döneminde Rus Ordusu başkomutanı Grandük Nikola burada ağırlanan yabancı 

devlet büyüklerinden sadece ikisidir. Grandükün bu ziyareti, 1877-78 Osmanlı-

Rus savaşının sona ermesinden hemen sonra gerçekleşmiş; Grandük ile II. 

Abdülhamid arasında Ayastefanos Anlaşması üzerindeki görüşmeler bu salonda 

yapılmıştı75.  

 

                                                
71 Y.PRK.HH., 20/7; HH.d., nr. 841. 
72 Sütunların alt taraflarında bulunan (kürsiler) ahşap bölümler maun ağacından kaplamalıdır ve 
Vortik Usta tarafından tanesi 800 kuruştan imal edilmiştir (HH.d., 841, s.20). 
73 Şehsuvaroğlu, a.g.e., s. 77.  
74 a.g.e., s. 77.  
75 a.g.e., s. 74-77.  
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2.1.1.2.23. Yemek Odası (23 Numara) 

Hünkâr Dairesi üst katta kara tarafında yer alan bu oda Taâm Odası (Yemek 

Odası) olarak tanımlanmıştır76. Üç pencereli odanın tavanında iki ayrı pano içinde 

kitâbeler bulunmaktadır. Duvarları mavi ve sarı ştuk sıvalıdır.  

2.1.1.2.24. Padişah Yatak Odası ve Hamamı (24 Numara) 

Hünkâr Dairesi üst katında karaya nazır dört pencereli 24 numaralı oda sarayda 

ikâmet edecek padişah için yatak odası olarak düzenlenmiştir77. Odanın duvarları 

sarı ve yeşil tonda ştuko sıvayla kaplanmıştır. Burada yer alan yatak sedef kakmalı 

olup üzerinde yıldız motifi bulunmaktadır. Odadan hamama geçilmektedir; hamam 

içinde Cumhuriyet döneminde eklendiği anlaşılan termesifonla ısıtmalı modern bir 

banyo da bulunmaktadır. Tavanda ise ikisi büyük ölçekli diğer ikisi daha küçük 

olmak üzere dört adet deniz manzarası vardır. Hamamdan geçilen tuvaletten ayrı, 

bu odanın girişinde bir tuvalet daha bulunmaktadır. 

 

Bu oda, sarayda ağırlanan yabancı devlet başkanlarına da yatak odası olarak 

tahsis edilmiştir. Valide Sultan Dairesi’nin karaya nazır yatak odasıyla bu oda 

arasında servis merdivenleri yer almaktadır.  

 

2.1.1.2.25.  Denize Nazır Yatak Odası (25 Numara) 

İncelenen belgelerde yatak dairesinde deniz tarafında yatak odası olarak 

ifade edilen mekân bu oda olmalıdır78. Gerek Dolmabahçe Sarayı’nda gerekse 

Çırağan Sarayı’nda da hem karaya hem de denize nazır yatak odası vardı. 

Beylerbeyi Sarayı’nda da denize nazır bir yatak odası olması bu yerleşim 

düzeninin bir devamı olarak yorumlanabilir79. Oda 5 pencerelidir, tavanında 

ressam Masom imzalı 2 adet gemi resmi vardır. 1 kapısı olan odanın yüklüğü de 

vardır ki bu da odanın yatak odası olarak kullanılmış olabileceğine işaret eden bir 

                                                
76 HH.d., nr. 273, s. 23a.;Y.PRK.HH., 20/7. 
77 HH.MFŞ., 6/10;Y.PRK.HH., 20/7; Şehsuvaroğlu, a.g.e., s.41-45. 
78 HH.MFŞ., 4/18, (30 Mayıs 1292/12 Haziran 1876). 
79 Çırağan Sarayı ve Dolmabahçe Sarayı’nın Hünkâr dairelerinde denize ve karaya nazır yatak 
odası bulunmaktaydı (MSHHA.d., nr.26, R.1291/M.1875). 
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unsur olarak değerlendirilebilir. Duvarları sarı ve gri tonlarında olmak üzere ştuk 

sıvalıdır.  

 
2.1.1.2.26.  Doğramalı Oda/Hünkâr Hâsodası (26 Numara) 

Beylerbeyi Sarayı’nın Hünkâr Dairesi’nde denize nazır beş pencereli oda 

Doğramalı Oda olarak tanımlanmaktadır80. Odanın duvarlarındaki ahşap 

kaplamalar Doğramacıbaşı Vortik Usta tarafından 190.000 kuruş karşılığında imal 

edilmiştir81. Lambriler üzerinde yıldız ve çiçek motifleri bulunmaktadır.  

 

Beylerbeyi Sarayı yabancı devlet başkanlarının ikâmetlerine tahsis edildiğinde, 

konuk devlet başkanı kabullerini burada gerçekleştirir, Osmanlı padişahını da bu 

odada ağırlarlardı. 

 

 2.1.1.2.27. Valide Dairesi Üst Kat Sofası (27 Numara) 

Günümüzde sedef kakmalı mobilyaları nedeniyle Sedefli Salon olarak 

tanımlanan üç pencereli mekân, incelenen mekân tefriş defterinde valide 

dairesinde merdiven başında sağır (küçük) sofa  olarak tanımlanmıştır. Salonun 

merdiven korkuluklarının üzerine aplike edilen üç yarım dairevî pencere, Dairenin 

giriş salonuna ve dış kapıya hakimdir; pencereler giriş çıkışların kontrol altında 

tutulması amacıyla buraya yerleştirilmiş olmalıdır.  

 

2.1.1.2.28. II. Abdülhamid’in Çalışma Odası (28 Numara) 

İncelen tefriş icmâl defterlerinde Valide Sultan Dairesi’nin üst katında karaya 

nazır yatak odası olduğu kaydedilmektedir82. Dairenin üst katında sadece karaya 

bakan tek mekân dört pencereli ve 28 numaralı odadır. Bu nedenle sözkonusu 

Valide Sultan’ın Yatak Odası olarak tanımlanabilir. Odanın hemen yanından 

bulunan tuvalet ve lavabo mekânlar, bahse konu odanın yatak odası olduğu tezinin 

bir teyidi sayılabilir. Oda günümüzde, II. Abdülhamid’in Çalışma Odası olarak  

tanımlanmaktadır.   
                                                

80 HH.d., nr. 841; Y.PRK.HH., 20/7. 
81 HH.d., nr.841, s. 20. 
82 Y.PRK.HH., 20/7; Şehsuvaroğlu, Boğaziçi’ne Dair, s. 170.  
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 2.1.1.2.29. Valide Sultan Misafir Odası (29 Numara) 

Valide Dairesi üst katta hem bahçeye hem de denize nazır iki pencereli ve iki 

kapılı odanın tanımlanması ile ilgili bir bilgi tespit edilememiş; ancak, valide 

dairesi üst katta dört pencereli odanın yanındaki iki pencereli oda olarak bir kayda 

rastlanmıştır83. Dolmabahçe Sarayı ve Çırağan Sarayı gibi döneme ait diğer 

sarayların valide dairelerinin üst katında gündüzlük odası (misafir odası, oturma 

odası), katibe kalfa odası gibi misafir ağırlanmasına yönelik mekanlar olması 

bahse konu odanın da böyle bir amaca tahsis edilmiş olabileceğini 

düşündürmektedir. Odanın 27 numaralı salona doğrudan açılan kapısı sayesinde 

burada ağırlanan konukların valide sultan yatak odasıyla görsel teması kesilerek  

mekânın mahremiyeti sağlanmaktadır. 

 

 2.1.1.2.30. Beyaz Oda  (30 Numara) 

Valide Sultan Dairesi üst katta denize nazır altı pencereli oda Beyaz Oda olarak 

tanımlanmıştır84. Bununla beraber odanın kullanımına ilişkin kesinlik arzeden bir 

kayıt tespit edilememiştir. Haluk Şehsuvaroğlu üst katta Harem koridoru üzerinde 

yer alan denize nazır odanın (30 numaralı oda) yatak odası olduğunu kaydeder85. 

Odanın yanında bir esvâb odası bulunması, bu odanın yatak odası veya valide 

sultan tarafından kabul amaçlı kullanıldığını yönündeki görüşü desteklemektedir. 

Oda günümüzde Kırmızı Oda olarak tanımlanmaktadır. 

 

 2.1.1.2.31. Valide Dairesi Esvâb Odası 

İncelenen belgelerde Valide Dairesi üst katta altı pencereli Beyaz Oda’nın 

yanında iki pencereli Esvâb Odası bulunduğuna ilişkin kayıtlar tespit edilmiştir. 

Yapılan tanımlamaya uygun tek mekân, günümüzde banyo olarak ziyarete açık 

olan odadır. Emaye küvetli, duşlu ve termesifonlu bu banyo sonradan yapılmıştır. 

Dolayısıyla daha önce Valide Saultan’ın Esvâb Odası olarak kullanılmıştır. Bu 

mekânın üzerinde herhangi bir numara bulunmamaktadır.    

                                                
83 Y.PRK.HH., 20/7. 
84 Y.PRK.HH., 20/7. 
85 Şehuvaroğlu, a.g.e., s.172-174. 
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  2.1.1.2.32. Valide Sultan Hamamı 

Günümüzde Beylerbeyi Sarayı Müdürlüğü Makam Odası olarak kullanılan 

Valide Sultan Hamamı86 ana bina dışında, ama ona yakın bir mahalde inşâ 

edilmiştir. Ohannes Kalfa tarafından inşâ edilen Valide Sultan Hamamının temeli 

ızgaralı, külhanı ve cehennemliği od taşından imal edilmiştir. Döşeme taşı 

Marmara mermerinden imal edilen Hamam 4 kurnalı olup 2 adet de su deposu 

bulunmaktaydı87. Giysi Odası (Câmekân Mahalli) ile birlikte 213 zirâlık bir alan 

üzerinde kurulmuş; 133 zirâlık esas hamam bölümünün her zirâsına 400 kuruş, 80 

zirâlık Giysi Odası’nın her zirâsı için ise 150 kuruş ustalık ücreti ödenmiştir. 

Hamamın kerpiç tuğlasından yapılan içi sıvalı bacasının çevresi 52 zirâdır ve aynı 

kalfa tarafından inşâ edilmiştir88. Hamamın müştemilâtından olan çamaşırhane ise 

günümüzde büro olarak kullanılmaktadır. 

 

2.2. Harem-i Hümâyûn  

2.2.1. Harem Kavramı ve Teşkilât 

Beylerbeyi Sarayı Harem dairelerinin yapısı ve mimarî özelliklerine geçmeden 

önce Harem kavramı89 ve XIX. yüzyıl Osmanlı sarayında ifade ettiği anlam 

üzerinde bazı değerlendirmelere yer verilecektir. 

 

Harem kelimesi Arapça h-r-m kökünden türemiş olup sözlükte, yasak ya da 

kanundışı olmak ve kutsal, dokunulmaz ya da tabu ilan etmek anlamlarına 

gelir90. Terim olarak ise Harem; saltanat saraylarında ya da konaklar, köşk ve 

sahilhânelerde selamlık bölümünden sonra gelen ve hâne reisi ve aile üyelerinin 

yaşadığı özel bölüme verilen addır91. Bununla beraber Harem kelimesi daha genel 

bir anlam olarak bir kişiye ya da gruba ait olan ve izin verilmedikçe müdahale 

                                                
86 Y.PRK.HH, 14/51.  
87 HH.EBA., 3/69.  
88 HH.d., nr. 841.  
89 Osmanlı sarayında Harem ve teşkilâtı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 
Osmanlı Devletinin Saray Teşkilâtı, Ankara 1984; Çağatay Uluçay, Harem II, Ankara 1992; 
Ahmet Akgündüz, Osmanlıda Harem; İslam Hukukunda Kölelik-Cariyelik Müessesesi, 
İstanbul 1995; Leslie P. Peirce, Harem-i Hümâyûn, İstanbul 2000.  
90 Francisci Meninski, Lexion Arabico-Persico-Turcicum, Viyana 1780-1802, C. II, s.464-465 ve 
buradan naklen Leslie P.Peirce, a.g.e., s. 2.  
91 Uluçay, a.g.e., s. 7.  
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edilemeyecek olan özel alanı ifade etmektedir; bu açıdan bakıldığında herkesin 

çeşitli durumlar ve kişilere göre  değişebilecek bir mahrem alanı vardır. Bir kişinin 

annesi, babası ya da kardeşine açmakta serbest davrandığı bir mekân/konu bir 

başkası için mahrem olabilir ve bu mekân/konu o kişinin haremi sayılmaktadır92.  

 

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde Haremin Osmanlı sarayındaki 

yapılanması iki durumu ifade ettiği söylenebilir: Bunlardan ilki; padişah, valide 

sultan, kadınefendi ve ikballer ile şehzade ve sultanların ikâmet amaçlı 

kullandıkları, hizmetlilerin ise (hazinedarlar kalfalar, ustalar, kalfalar ve acemi 

cariyelerin) görev amaçlı bulundukları bölümdür. Harem’in ifade ettiği ikinci 

anlam ise; Osmanlı saltanat sarayında, hânedan dışındakilere açılması mahrem 

sayılan, bir başka ifadeyle sadece padişah ve birinci derece yakınlarının 

ikâmetgahıdır ki böyle bir bölümün varolması sadece Saraya ait bir durum da 

değildir.  

 

Padişah eşleri olan Kadınefendiler ile İkballerin daireleri XIX. yüzyıl Osmanlı 

sarayı Hareminde Valide Sultan Dairesi’nden sonra gelirdi. Valide Sultan Dairesi, 

Kadınefendiler   Dairesi ile Hünkâr Dairesi arasında ve denize dik olarak 

konumlandırılmıştır. Valide Sultan Dairesi ile Hünkâr Dairesi Çırağan ve 

Dolmabahçe Sarayı’nda denize nazır iken Kadınefendiler Dairesi’nin denize dik 

olarak düzenlenmesi görsel mahremiyetin sağlanmasına yönelik olmalıdır. Bu 

                                                
92 Harem, varolması gayet doğal olan insani ve toplumsal bir gerçekliktir. Herkesin bir haremi 
(özel yaşam alanı) olabileceği doğal bir olgudur. Bazı çevrelerce sanıldığı gibi harem, sadece 
Osmanlı sarayına ya da Doğu toplumlarına özgü bir kavram değildir. Gerek toplumumuzda gerekse 
Batı toplumlarında Harem kavramının, padişah için bir keyif aracı olmak üzere çok sayıda 
cariyenin (istifrâş amaçlı olarak) yaşadığı bir eğlence yeri olarak algılandığı da bir gerçektir. Bu 
durum kısmen bilgi eksikliğinden kısmen de ideolojik yaklaşımlardan kaynaklanmaktadır.  
 
Üzerinde zaman zaman spekülasyon yapılan Cariye kavramı ise; sarayların hizmet sınıfına ait genel 
bir ifadedir. Cariye, sadece padişah dairesine özgü bir hizmet sınıfı olmayıp valide sultan, 
kadınefendiler ve sultanlar padişah kızları ile küçük yaştaki şehzadelerin de maiyyetlerinde mutlaka 
cariyeleri olurdu92 Bunlar kıdem ve rütbelerine göre hazinedar, usta, kalfa, cariye gibi unvanlar 
taşırlardı. Hatta yeni dünyaya gelen bir sultan ya da şehzadeye tayinât tahsis edildiği gibi 
maiyetine cariye verilirdi. Bunlar daye kalfa ve dadı kalfa olarak da isimlendirilirdi92. Bununla 
beraber Osmanlı padişahlarının tek eşli olduklarını da söylemek mümkün değildir, ancak 
saraylarında çok eşli yaşam süren tek hânedan Osmanlı hânedanı değildir. Doğuda ve hatta Batıda 
hükümran olan birçok hânedanın sarayında çok eşli bir düzen olduğu bilinmektedir. Osmanlı 
sarayının haremi eleştirilirken yukarıdaki hususun dikkate alınması gerekir.  
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yönüyle Kadınefendiler Dairesi, mimarî olarak, saray dışındaki çevreye kapalı olan 

Harem’deki tek daireydi. 

 

Padişah eş ve çocuklarının ikâmet ettiği daireler musandıra hariç üç katlı olarak 

düzenlenmiştir. Üst kat, daire sahibesinin yatak odası, Gündüzlük Odası, şehzade 

ve sultan yatak odası, Başkalfa Odası gibi işlevlerle kullanılırdı. Orta katta da 

yatak odası bulunur, ayrıca yemek odası, kalfalara ait odalar yer alırdı. Alt 

(bodrum) kat ise, Bulaşıkhâne, Kiler, Çamaşırhâne ve acemi cariyelerin ikâmet 

ettiği mekânlar bulunmaktaydı. Her katta tuvalet ve el lavabosu yanında katlar 

arasında bağlantıyı sağlayan hizmet merdivenleri bulunurdu. Her odada yatak, 

çarşaf, gibi gece kullanılan gündüz kaldırılan günlük kullanım eşyalarının 

saklandığı yüklükler yer alırdı93.  

 

Sarayın diğer oda ve salonlarında olduğu gibi Kadınefendi Daireleri’nin de tüm 

kapılarında kapı perdesi bulunurdu. Mekânları erkan ve gezdirme minderleri, 

şilteler, balin ve trabzan yastıkları, aynalı konsollar süslerdi. Isınma ise gümüş 

veya pirinç mangallarla sağlanır, yangınlara önlem olmak üzere altlarına muşamba 

serilirdi. Dairelerde Mısır (İskenderiye), Hind ve Tunus hasırı gibi değişik kalitede 

hasırlar döşenir bunların üzerine ise Uşak ve Manisa Gördes halıları serilirdi. 

Hereke kumaş fabrikası mamûlatı olan atlas ve ipekli kumaşlardan imal edilmiş 

perdeler ise farbelaları, saçakları, püskülleri ve altın yaldızlı kornişleriyle 

mekânların zenginliklerini pekiştirirlerdi94.  

 

Kadınefendiler Dairesinin hizmet kadrosu, Harem’deki yapılanma uyarınca 

cariyeler (kalfalar, acemiler), harem ağaları ve baltacılardan (hademeler) teşekkül 

ederdi. Her dairede 5 ila 10 arasında değişen kalfa görev yapar, bunların amiri ise 

başcariye ya da başkalfa unvanını taşırdı. Şehzade ve sultanların hizmetine bakan 

                                                
93 Karahüseyin-Aykut, a.g.m., s. 100.  
94Gerek Beylerbeyi Sarayı gerekse diğer sarayların tefrişine ilişkin çok sayıda tefriş icmâl ve keşif 
defteri bulunmaktadır. Bu defterler mekânların döşenmesi hakkında bilgi verdiği gibi döşemelik 
kumaşların birim fiyatları, sarayların periyodik tefriş masrafları tespit edilebilmekte; ayrıca, 
mekanların işlev ve tanımlamaları hakkında kesin bilgilere ulaşılabilmektedir (MSHHA.d., nr. 26; 
HH.MFŞ., 2/39, 2/4, 5/1, 5/6, 6/10; HH.d., nr. 273). 
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cariye kadrosunun başında dadı kalfa yer alır, ondan sonra da daye kalfa gelirdi95. 

Kadınefendilerin dışarıyla olan bağlantısı harem ağaları aracılığıyla sağlanırdı; 

ancak bunlar dairelerin içlerine kadar girmeyip en fazla daire girişlerindeki ana 

sofalarda bulunabilirlerdi. Harem ağaları kısaca ağa olarak anılırdı. Baltacılar ise 

kadınefendilerin, kahvecilik, arabacılık, hammallık vb. hizmetlerini görürler ve 

Baltacılar Dairesinde ikâmet ederlerdi96.  

 

2.2.2. Beylerbeyi Sarayı Harem-i Hümâyûn Dairesi 

Beylerbeyi Sarayı kadınefendiler ve İkballer daireleri, ana binadan ayrı olarak 

ve denize paralel olarak inşâ edilmiştir97. XIX. yüzyıl saraylarında Harem 

bölümünün ana saraydan ayrı olarak inşâ edildiği bir başka saray Çırağan’dır98. 

Harem Dairesi Hacı Mıgırdıç Kalfa tarafından inşâ edilmiştir. Daire, üç katlı 

olarak ve müştemilatı (Kadınefendi Sahilhâneleri, Çamaşırhâne, Mutfak ve Kiler) 

ile birlikte yarı kârgîr olarak inşâ edilmiştir. Bu dairenin üst kat tavanı yaldızsız 

olup çiçek desenleri ile bezelidir. Harem Dairesinin alanı 2.081 zirâ olarak tespit 

edilmektedir. Kalfaya inşaatın her zirâsı için 130 kuruş ödenmiştir99. 

 

Harem dairelerinin hemen yanında kadınefendiler için, iki katlı olarak 995 

zirâlık bir alanda, Kadınefendiler Sıra Sahilhâneleri inşâ edilmiştir. Bu dairelerin 

hemen yanında her zirâsı için 400 kuruş ustalık bedeli ödenen 107 zirâlık bir de 

hamam bulunmaktadır100. Kadınefendiler dairelerinde meşe ağacından mamul ve 

küçük sandıklı 64 adet pencere çerçevesinin tanesi 1.000 kuruştan imal edilmiştir. 

Dış muhafaza kapıları ise ıhlamur ağacından Vortik Usta tarafından imal 

edilmiştir101.  

 

İki ve üç katlı olarak inşâ edilen bu sahilhâneler 1890’lı yılların sonuna doğru 

yıkılmaya yüz tutmuş, hatta onarımının daha pahalıya mâlolacağı gerekçesiyle 
                                                

95 HH.DRB.d., nr.46, s.24-34, (R.1267/M.1851).  
96 Ünüvar, a.g.e., s. 77-79,81; Uluçay, a.g.e., s. 117-119.  
97 bkz. EK. Resim 1.1. 
98 bkz. EK. Plan ve Çizimler 10. 
99 HH.d., nr. 841.  
100 HH.d., nr. 841.  
101 HH.d., nr.841.  
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yıkılarak enkazının muhafaza altına alınması gündeme gelmiştir. Kadınefendilere 

ait sahilhânelerin tam olarak ne zaman ortadan kalktığı şimdilik bilinmemekle 

beraber, yukarıdaki mütâlaaların yapılmasından kısa bir süre sonra yıkılmış gibi 

görünmektedir102. Bu yapıdan günümüze sadece bazı temel kalıntıları 

ulaşabilmiştir. 

 

Harem’in sahil tarafında 5 x 1 zirâ ölçülerinde yaldız süslemeli bir kapısı 

bulunmaktadır ve bu kapıyla Valide Deniz Köşkü arasındaki rıhtım boyunca 

mesafe yaklaşık 40 zirâ olarak kaydedilmektedir103. Dairenin bir diğer kapısı ise 

ağalar dairesine bakan Araba Kapısı’dır104

                                                
102 Hazine-i Hâssa Nezâreti 15 Şubat 1896’da Beylerbeyi Sarayı’nın Kadınefendiler dairelerinde bir 
keşif çalışması yaptırır. Keşfin sonucunda dördüncü Kadınefendi ve Başikbal sahilhânelerinin hâlâ 

ayakta olduğu, ancak, onarılması gerektiği belirtilmektedir. Başikbal dairesindeki seranın 
(limonluğun), ağalar dairesinin ve  ahırın ise yıkılmaya yüz tuttuğu aynı keşifte bildirilirken ayakta 
kalabilen sahilhânelerin ise birçok yerden su aldığı kaydedilmektedir. Keşfi hazırlayanlar 
sahilhânelerin yıkılmasının önüne geçmek için hemen akan yerlerinin onarılması ya da en azından 
yapının enkazının zayi olmaması için yıktırılmasını ve bir kenarda muhafaza altına alınmasını 
önermektedirler. Bunun üzerine Hazine-i Hâssa Nezâreti Ebniye İdaresi’nden onarımın maliyetine 
dair bir çalışma yapmasını ister. Ebniye İdaresi tarafından görevlendirilen bir kalfa ve mühendis 
sahilhenelerin hatıllarının çökmüş bir halde olduğunu; saçak, cam, kaplama ve çerçevelerinin 
tamamen harap olduğunu; ayrıca, hamam ve bendegân daireleri ile mutfakların yıkılmış olduğunu 
bildirmişlerdir. Raporun sonunda ise; yapıların ya müceddeden inşâsı ya da yıkılarak enkazının 
muhafazasının iki ayrı seçenek olarak ortaya konmuştur. Bu belgeden de anlaşılacağı üzere, 
1896’da henüz otuz yıllık bir geçmişi olan Beylerbeyi Sarayı’nın en önemli yapılarından olan 
Kadınefendi ve İkbal dairelerinin bir kısmı  tamamen yok olmuş kalan kısmı ise yıkılma derecesine 
gelmiştir (MSHHA.d., nr. 1894).  
103 HH. EBA., 15/53, lef. 3.  
104 Y.PRK.HH., 14/51, s. 4a. 
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3. Bölüm 
BEYLERBEYİ SARAYI’NIN KULLANIMI, MÜŞTEMİLAT VE 

BAHÇE  
 

3.1. Beylerbeyi Sarayının Kullanımı 

3.1.1. Yazlık Saray ve Misafirhâne-i Hümâyûn Olarak Kullanımı 

Beylerbeyi Sarayı, bânisi Sultan Abdülaziz tarafından, inşâ amacına uygun 

olarak, yazlık saray olarak kullanıldı1. Saray, Sultan Abdülaziz ve II. 

Abdülhamid’in saltanat yıllarında yabancı devlet hükümdar ya da başkanlarının 

resmî ziyaretlerinde kendilerine tahsis edilmeye başlanmasıyla beraber devlet 

konukevi işlevi kazandı. Osmanlı sarayının kapılarını yabancı protokole açması, 

yabancı devlet başkanlarının modern protokol kurallarına uygun olarak 

ağırlanması Tanzimat’la beraber başlatılan uygulamalardandır. Bununla beraber 

Osmanlı devletinin mevcut sarayları Avrupa’nın gösterişli saraylarından farklı bir 

görkem anlayışına sahip olduğundan, Tanzimat sürecinde Batı üslubunda saray, 

köşk ve kasırların inşâsına hız verildi. Beylerbeyi Sarayı, her ne kadar padişahların 

belli sürelerle ikâmetlerinde kullanıldıysa da, özellikle yabancı devlet 

başkanlarının ikâmetlerine tahsis edilmiştir.  

 

Beylerbeyi Sarayı’nda ağırlanan ilk önemli konuk Fransa İmparatoriçesi 

Eugénie’dir. İmparatoriçenin bu gezisi Sultan Abdülaziz’in 1867 Fransa gezisini 

iade makamında gerçekleşmekteydi. 13 Ekim 1869’da İmparatoriçe ve 

beraberindekileri taşıyan Aigle Yatı donanma tarafından top atışlarıyla 

karşılanmış; padişah Abdülaziz de hoş geldiniz demek üzere on iki çifte saltanat 

kayığıyla imparatoriçenin vapuruna kadar gitmişti. Sultan Abdülaziz’in Fransa 

ziyaretinin iadesi makamında gerçekleşen bu ziyarette kraliçe için Beylerbeyi 

Sarayı tahsis edilmişti. Sarayın hükümdar dairesinin (Hünkâr Dairesi) karaya nazır 

                                                
1 Çırağan Sarayı gibi bir külliye-saray istisna tutulursa daha küçük ölçekli ve teşkilâtlı olarak inşâ 
edilen Tokad Kasrı, Kalender Kasrı, Çekmece Kasrı, İzmid Kasrı, Levend Kasrı, Büyük Çamlıca 
Kasrı, Küçük Çiftlik Kasrı, Göksu Kasrı ve  Ayazağa Kasrı, Sultan Abdülaziz döneminde kısa ya 
da uzun süreli olarak kullanılan biniş kasırlarıydı. Bunların içinde Beylerbeyi Sarayı ve Sadabad 
Kasrı padişahın özellikle bahar aylarından başlayarak yaz boyu ikâmet ettiği kasırlar olarak ayrı bir 
öneme sahipti (Ahmed Lütfî Efendi,Tarih, C. XI, s. 13, 79; HH.d., nr. 405, s. 101, Ağustos 
1281/Ağustos 1865; HH.EBA., 25/32; MSHHA.d., nr. 287, s. 21, R.1291/M.1875).  
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yatak odası (24 numaralı oda) imparatoriçe için de aynı amaçla tahsis edilmişti. 

Kraliçenin ikâmeti sırasında Fransa İmparatoru ile haberleşebilmesi amacıyla 

saraya telgraf da konmuştu2. Eugénie, 42 yıl sonra Temmuz 1911’de (85 yaşında) 

tekrar İstanbul’a gelmiş ve Beylerbeyi Sarayı’nı yıllar sonra yeniden görmek 

istemiştir3.  

 

Sultan Abdülaziz döneminde Beylerbeyi Sarayı’nda ağırlanan diğer yabancı 

konuklar, Avusturya-Macaristan İmparatoru Joseph (1869), Prusya Veliahd Prensi 

Frédéric Guillaume Nicola Charles (1869), İtalya Veliahdı (1869), İran Şahı 

Nasıreddin (18 Ağustos 1873), Rus İmparatoru II. Aleksandr’ın kızkardeşi 

Vürtemberg Kraliçesi Olga (1872), Karadağ Prensi Nikola (30 Nisan 1874) idi. II. 

Abdülhamid’in tahta çıkışından yaklaşık 2 yıl sonra ise Rus orduları 

başkumandanı Grandük Nikola ise 1878 yılının ocak ayında Livadya Çarlık Yatı 

ile İstanbul’a gelmiş ve Beylerbeyi Sarayı’nda ağırlanmıştır. Grandük Nikola 

İstanbul’a, 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi’nin galibi olan Çar II. Aleksandr’ın barış 

koşullarını kabul ettirmek için İstanbul’da bulunuyordu4.  

 

Beylerbeyi Sarayı’nı ziyaret eden yabancı konuklar arasında en görkemli 

merasimle ağırlananlardan biri de Alman İmparatoriçesiydi. 20 Ekim 1898 (7 

Teşrin-i Evvel 1314) tarihinde misâfir-i hâssı’l-havâss-ı hazret-i şehriyârî 

(Padişahın en üst düzey protokolle ağırlanacak misafiri) olarak Beylerbeyi 

                                                
2 Ahmed Lütfî Efendi, a.g.e., C. XII, s. 56-57; Avusturya İmparatoru ve Fransa İmparatoriçesinin 
ziyaretleri aynı yıla rastlamıştır. Bu ziyaretler öncesinde Beylerbeyi Sarayı ve Dolmabahçe 
Sarayı’nın döşemelerinde yaklaşık 16.000 kuruşluk yenileme çalışması yapılmıştı (MB.İ., 23/27). 
Beylerbeyi Sarayı’nın onarımı için ise 30.000 kuruş ödenmişti (MB.İ., 23/28).  
3 Dönemin Mâbeyn Başkatibi Halid Ziya Uşaklıgil bu ziyarete Saray hatıratında şu ifadelerle yer 
verir: “…İşte bu İmparatoriçe artık yılların sıkletiyle bir harabe haline gelmiş iken Geçmiş zaman olur ki 
hayali cihan değer diyerek İstanbul’un o zamana ait hatıralarını, ölümün parmakları gözlerini tamamıyla 
kapamadan evvel bir daha deşerek uyandırmak üzere İstanbul’a uğruyordu. Bu öyle fevkalade bir hadiseydi 
idi ki bütün Saray altüst oldu ve kendisini çocukluğunda görmüş Hünkâr da bu kadını o hâl-i hareminde 
görmeye tehâlük gösterdi. Bizler, kendisini Dolmabahçe’nin rıhtımında istikbâl ettik. Kendisine lâyık olan 
ihtirâmât ile padişahın huzuruna îsâl olundu. Eugénie İstanbul’a ilk seyahatinde pek küçük bir çocuk olarak 
tanıdığı Yusuf İzzettin’i de görmek arzusunu izhâr ettiğinden bu mülâkat esnasında o da bulundu. Mülâkat pek 
samimi oldu. İmparatoriçe çocukluklarını tanıdığı bu iki zatı kırk sene sonra görünce ne düşündü, ne duydu, 
bu sarayın merdivenlerini divanhânelerini geçerken kalbini neler burktu, bunu keşfetmek mümkün değildir; 
fakat avdet ederken, rıhtımda sandalına binerken daha ziyade yaşlanmış, daha fazla çökmüş gibiydi. Bu 
manzaradan bende de yadigar olarak elim bir his kaldı.” (Uşaklıgil, a.g.e., s. 73-74). 
4 Ahmed Lütfî Efendi ,a.g.e.,C. XIV, s. 21, 56-59, 70; Güller Karahüseyin, “Beylerbeyi Sarayı ve 
Ünlü Konukları”, Millî Saraylar 1992, İstanbul 1992, s. 139.  
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Sarayı’nı ziyaret eden İmparatoriçe, Üsküdar Mutasarrıfı, Piyade İkinci Kıta 

Kumandanı, Dokuzuncu Daire-i Belediye müdürü ile bir bölük askerle sarayın 

bahçesinde karşılanmış, kendisine ikramda bulunulmuştur5.  

 

V. Mehmed Reşad’ın tahta çıktığı ilk aylarda Beylerbeyi Sarayı’nın devletin 

şanına uygun bir görkemde tefriş edilmesi ve yabancı devlet başkanlarının 

ağırlanmalarına hazırlanmaları istenmekteydi. Bu vesileyle sarayın aydınlatma, 

tefriş ve diğer eksiklikleri Sermimâr-ı Hazret-i Şehriyârî (saray başmimarı) Vedat 

(Tek) Bey nezaretinde yapılan çalışmalarla ele alınmıştır. Bu çerçevede yapılan 

çalışmalar arasında Mâbeyn bölümünde bazı mekânların parkeleri de 

değiştirilmiştir6. Sultan V. Mehmed Reşad Beylerbeyi Sarayı’nın bahçesinde Ayân 

ve Mebûsân meclisi üyelerine verdiği ziyafet7, Sarayın kullanımına dair düşülen 

tarihsel bir not olmakla beraber Anayasal Parlamanter Monarşi sisteme geçişin 

de bir anısıdır. 

 

Beylerbeyi Sarayı’nda Cumhuriyet döneminde de yabancı devlet konukları 

ağırlanmıştır. 1934’de Türkiye’ye gelen İran Şahı Pehlevi, Cumhurbaşkanı Gazi 

Mustafa Kemal Atatürk tarafından bu sarayda ağırlanmıştır. Balkan Oyunları 

Festivali 1936 senesinde Beylerbeyi Sarayı’nda düzenlenmiştir. Mustafa Kemal 

Atatürk o geceyi Beylerbeyi Sarayı’nın tarihi yatak odasında (24 numaralı oda) 

geçirmiştir8. 

 

3.1.2. Müze Olarak Kullanılması 

II. Abdülhamid’in 33 yıl süren saltanatı süresince Beylerbeyi Sarayı özellikle 

yabancı devlet protokolü tarafından gezilen bir  müze işlevi de gördü. Bu dönemde 

Beylerbeyi Sarayı ile beraber Dolmabahçe Sarayı ve Hazine-i Hümâyûn da, 

padişahın izni alınmak şartıyla ziyaret edilebilen saltanat müzeleri olarak 

kullanılmıştı. İzin talepleri büyükelçilikler tarafından bir tezkereyle sarayın 

                                                
5 Y.PRK.ASK., 145/73.  
6 MSHHA., E-I, 281, lef.2, 14, 17, 19.  
7 Karahüseyin, a.g.m., s. 139.  
8 a.g.m., gös. yer.  
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protokol dairesi olan Teşrifât-ı Umûmiye Nazırlığı’na bildirilir ve alınan irade-i 

seniyye ile bu saraylar ziyarete açılırdı9.  

 

Saray ve çevresi, Sultan II. Abdülhamid devrinde10 çok sıkı bir izleme ve 

korumaya tabi tutulmuştu. Sarayın güvenliğine ilişkin düzenli aralıklarla raporlar 

Üsküdar Kumandanlığı tarafından düzenlenir; sadece Üsküdar değil Kadıköy 

yakasından Beykoz’a kadar tüm bölgenin asayiş durumu bizzat padişaha 

bildirilirdi11. Sarayı ziyaret eden protokol ve yabancı seyyahlara dair bilgiler de bu 

raporlarda yer alırdı12.  

 

II. Abdülhamid’in saltanat makamını temsil eden saray, kasır ve köşkleri 

ziyarete açması, XIX. yüzyılda Osmanlı sarayının kendi dışındaki dünyayla 

kurmak istediği ilişki hakkında ipuçları vermektedir. 

 

3.1.3. Daimî Mesken Olarak Kullanımı 

Osmanlı tahtının otuzdördüncü padişahı II. Abdülhamid, hal’ edilmesinin 

hemen ardından Selanik Alatini Köşkü’nde zorunlu ikâmete tabi tutulmuştu. 

Balkan Savaşı’nın patlak vermesiyle birlikte Osmanlı yönetimi sabık padişahın 

güvenliği için başka bir yere nakletmeyi uygun gördü. İlk düşünülen yer Bursa 

şehri oldu. Mahlû’ padişah için Bursa’da Mavi Köşk önceleri uygun bir ikâmetgah 

gibi göründüyse de, köşkün eksikliklerinin çok olması, çevre güvenliğinin 

sağlanmasında zorluk çekilecek bir konumda bulunması ve çevresinde çok sayıda 

yapı bulunması gibi nedenlerle buradan vazgeçildi. Daha sonra İstanbul’daki 

Beykoz Kasrı üzerinde görüş birliğine varıldı; ancak bu köşkün de bazı eksiklikleri 

olması nedeniyle II. Abdülhamid’in geçici olarak Beylerbeyi Sarayı’na 

yerleştirilmesi kararına varıldı. Sonunda II. Abdülhamid Beylerbeyi Sarayı’na 21 

Kasım 1912’de Alman büyükelçiliği tarafından sağlanan Lorely gemisiyle 

                                                
9 Y.PRK.TŞF., 5/73.  
10 II. Meşrutiyet döneminde Mâbeyn Başkâtibi olarak görev yapan Halid Ziya Uşaklıgil hatıratında 
II. Abdülhamid’in kendi ikâmet ettiği sarayı süslemek için Beylerbeyi ve Dolmabahçe Sarayı 
eşyasına dokunmadığını kaydederken bu durumun padişahın lehine kaydedilmesi gerektiğini 
söylemektedir (Uşaklıgil, a.g.e., s. 11-12).  
11 Y.PRK.ZB., 21/63.  
12 Y.PRK.ZB., 30/111.  
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İstanbul’a nakledildi ve askeri makamların mesuliyeti ve gözetiminde korunmak 

üzere Beylerbeyi Sarayı’na yerleştirildi13.  

 
Sabık hükümdar, yolculuk ettiği gemiden sandallarla saraya getirilmişti ve 

Mâbeyn kapısına yönelince nöbetçi askerin “yasak” diye bağırması üzerine 

“düşünemedim” diyerek Harem tarafındaki Valide Kapısı’na yönelmiş ve eski 

sarayda annesinin yatak odası olarak kullandığı mekâna konum olarak benzeyen 

bir mekâna gelmiş ve “annem de burada yatmıştı” diyerek o mekânı kendisine 

yatak odası yapmıştı14. II. Abdülhamid’in Beylerbeyi Sarayı’ndaki vaktinin 

çoğunu gazete okumakla geçirdiği ve bazen de yazı yazdığı 15; bu saraydan da pek 

hoşlanmadığı kaynaklarda nakledilir 16. 

 

II. Abdülhamid, Beylerbeyi Sarayı’nda eski Valide Dairesi’nde yerleşmiş; bu 

vesileyle sarayda genel bir onarım gerçekleştirilmiştir. Sabık padişahın kullanımı 

için yatacağı odanın hemen yanında müştemilatı ile beraber bir banyo imal 

ettirilmiştir. II. Abdülhamid yatak odasının yanı başındaki banyonun planlarını 

bizzat kendisi çizmiştir. Banyonun planlarını Enver Paşa’nın babası Ahmed 

Paşa’ya gösteren II. Abdülhamid, bu banyoyu, kendi saltanatı yıllarında saray 

banyolarını imal eden Karlo ustanın inşâ etmesini istemiştir. Neticede bu hamamı 

sabık padişahın isteğine uygun olarak Karlo usta imal etmiştir17. Keşif 

derferlerindeki kayıtlara göre banyo için demirdöküm küvet, duş, borusuyla 

beraber bir adet termesifon, alafranga tuvalet, çini rezervuar imal edilmiş; 

                                                
13 A.MKT.MHM., 742/17. Tanzimat devrinde görkemli ziyafetlere ve önemli konuklara ev 
sahipliği yapan Beylerbeyi Sarayı II. Abdülhamid’den önce bânisi Sultan Abdülaziz için de 
‘zorunlu ikâmet mekânı’ olarak düşünülmüş, ancak mahlû’ padişah bu öneriyi reddetmişti 
(İbretnümâ: Mâbeynci Fahri Bey’in Hatıratı, Hazırlayan: Bekir Sıtkı Baykal, Ankara 1989, s. 7, 
125).  
14 Ayşe Osmanoğlu, a.g.e., s. 221.  
15 a.g.e., s. 222.  
16 II. Abdülhamid’in Beylerbeyi Sarayı için şunları söylediği rivayet edilir: “Sarayın yeri Allah için 
iyidir. Havasına diyecek yoktur. Fakat tarz-ı inşâsı fena, hele taksimatı hiç iyi değildir...Burası 
geniş bir sofa ortasında bir havuz, üç dört oda… Bundan ibaret. İnsan oturacak münasib bir oda 
bulamıyor. Bunlar amcam Sultan Aziz zamanında yapıldı. Birçok saray daha yaptırdı; fakat 
kalfaları usta değilmiş.” (Şehsuvaroğlu, Boğaziçi’ne Dair, s. 173-74).  
17 a.g.e., s. 208.  
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elbiselik, sabunluk ve ayna da konulmuştur. Banyonun duvarları ise kenarlı ve 

çiçekli Avrupa çinisiyle kaplanmıştır18. 

 

Ayşe Osmanoğlu hatıratında, kardeşleriyle beraber babaları Abdülhamid’i 

senede bir kez sadece Kurban bayramlarında görebildiklerini ve bu ziyareti bir 

musahibin eşliğinde yapabildiklerini aktarmaktadır19. II. Abdülhamid’in yanında 

kalan tek oğlu Abid Efendi’ydi. Abid Efendi Harbiye mektebine de bu sırada 

devam etti20.  

 

3.1.4. Kamu Yararına Kullanımı 

II. Abdülhamid’in ilk saltanat yıllarında Rusya ile yaşanan savaş (1877-78  

Osmanlı-Rus Savaşı) sırasında Kafkasya’dan göç eden muhacirler Beylerbeyi 

Sarayı’nın müştemilâtından Paşa Dairesi, mızıka dairesi ve harem ağaları 

dairesinde iskân edilmişlerdi. Ancak bir süre sonra cephelerden yaralı askerlerin 

gelmeye başlamasıyla beraber bu daireler tahliye edilerek hastane olarak 

kullanılmak üzere Hilal-i Ahmer Cemiyeti’ne tahsis edilmişti21. Daha sonraki 

yıllarda da hastane olarak kullanılan bu dairelerde, 1887 yılının Temmuz ayında 

İstanbul’da yaşanan büyük yangın sonrasında evsiz kalan bir grup yangınzede, 

geçici olarak barındırılmıştı22. Sarayın ağalar ve paşa dairesi II. Abdülhamid’in 

saltanatının son yıllarında Onbeşinci Daire-i Belediye’ye tahsis edilmiş,23 II. 

Meşrûtiyet’in ilanından birkaç ay sonra ise Selimiye Kışlası Kumandanlığı 

tarafından kullanılmıştı24. Sarayın ahırlarının da Selimiye Kışlası Hâssa Seyyar 

Topçu Alayı’na tahsisi söz konusu olmuş; ancak burada mekânın alaydaki 600 atı 

                                                
18 MSHHA., E.I., 718, 13 Teşrinievvel 1329/26 Ekim 1913.  
19 Ayşe Osmanoğlu, a.g.e., s. 203, 207.  
20 a.g.e., s. 224.  
21 İ.DH., nr. 61649/44; MSHHA, E-I., 103, lef. 29.  
22 Y.PRK.ASK., 40/96, lef. 5 .Bu yangında Beylerbeyi Sarayı’nın Paşa Dairesi ile beraber, 
Selimiye Kışlası da yangınzedeler için tahsis edilmişti. Yaklaşık 750 kişi kalıcı evleri hazırlanana 
kadar burada ikâmet ettirilmişti (Y.PRK.ASK., 40/96, lef. 3 -4).  
23 ZB., 327/125.  
24 Y.MTV, 313/118.  
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alamayacağı için bundan vazgeçilmişti25. Paşa dairesi II. Meşrûtiyet devrinde 

karakolhâne olarak kullanılmıştır26. 

 

3.2. Müştemilat  

3.2.1. Ustalar ve Kalfalar Dairesi 

Harem’in muhtelif dairelerinde görev yapan kalfa ve usta gibi gedikli cariyeler 

için XIX. yüzyılın en büyük sarayı olan Dolmabahçe Sarayı’nın Harem 

bölümünün hemen yanında müstakil ve üç katlı bir yapı dikkat çeker. Döneme ait 

kaynaklarda Atîk Harem-i Hümâyûn Ocağı, Kalfa ve Ustalara Ait Daire ile 

Yeni Daire isimleriyle anılan bu yapı saraya hediye edilerek ya da satın alınarak 

getirilen cariyelerin acemî olarak ilk eğitimlerini aldıkları ve hizmete 

hazırlatıldıkları ocak idi. Hazinedâr usta, hazinedâr kalfalar, ustalar (kilerci, 

çamaşırcı, kahveci, kutucu ve diğerleri), kethuda kadın, başkâtibe, kâtibe kalfalar 

ve hazinedâr acemileri bu dairede ikâmet etmekteydi27. 

 
Hânedan Türkiye’den çıkarıldıktan sonra, usta ve kalfalar bir müddet 

Dolmabahçe Sarayı’nda kaldılar. Daha sonra evi ve akrabası olanlar çıktılar. 

Kimsesiz olanlar da Dârülaceze’ye gönderildiler28.  

 

3.2.2. Ağalar Dairesi 

Diğer sarayların Harem bölümlerinde olduğu gibi Beylerbeyi Sarayı’nın da 

Ağalar Dairesi, Harem ile yakın bir noktada düzenlenmiştir. Harem ağaları için 

inşâ edilen bu iki katlı yarı kârgîr yapı da Hacı Mıgırdıç kalfa marifetiyle inşâ 

edilmiştir. Bu dairenin cadde tarafına nazır bir muhafaza kapısı bulunmaktaydı29. 

Bu dairede, Dârussaâde Ağası’na ait daire ile Efendilere (şehzadelere) ait 

kütüphâne, hamam gibi mekânlar da bulunmaktaydı. Belgesel verilere göre, ağalar 

dairesinin tavanı moskof beziyle kaplı olup üzerine yağlı boya sürülmüştür. Bu 

                                                
25 Y.MTV., 35/33.  
26 MSHHA, E-I., 712.  
27 Belgelerde bu dairenin tanımlaması ve ikâmet edenlerin tam listesi de yer almaktadır(Y.EE d., 
nr. 273, s. 37-40; Y.PRK.HH., 38/84). 
28 Ünüvar, a.g.e., s. 80.  
29 HH.d., nr. 841.  
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bölümde 8 tuvalet ve Harem ağalarının kullanımına tahsis edilen 120 metrekarelik 

iki katlı bir de hamam bulunmaktadır30. Ağalar dairesinin ön yüzünde bulunan 21 

adet pencere tanesi 1.500 kuruştan imal edilmiştir31.  

 

Millî Saraylar Müdürlüğü’nün düzenlediği Beylerbeyi Sarayı vaziyet 

planlarında Harem bahçesinden bir duvarla ayrılan yapı, Eski Kızlarağası binası 

olarak tanımlanmış, bu yapının daha önce yandığı ve onarılarak okul haline 

getirildiği  belirtilmiştir. Gerek bu bilgi gerekse yapının geleneksel Harem 

yerleşim düzenine uygun konumu sözkonusu yapının Darussâade Ağası binası 

olduğunu göstermektedir32.  

 

Tanzimat devrinin ilk hükümdarı Sultan Abdülmecid dönemine ait 1266-69 

tarihli bir maaş defterinden, Haremde görev yapan harem ağası sayısının yaklaşık 

200 kişi olduğu tespit edilmektedir. Bunların Başkapı Gulâmı, Yayla Başkapı 

Gulâmı, Hasıllı (ya da Hasırlı) Ağalar, Hasıllı Mülâzımları, Musandıracıbaşı, 

Ortanca Ağaları, Acemi Nöbetçileri ve Acemiler (Neferler), En Aşağı, gibi 

çeşitli sınıf ve rütbeleri vardı. Hasıllı mülâzımları ve acemiler en kalabalık sınıfları 

oluştururdu33. Harem, padişaha veya valide sultana genellikle Mısır Valileri ve 

daha sonra da hidivleri tarafından hediye olarak takdim edilirlerdi34. Çırağ 

edildiklerinde ise Şam,35 Mısır, ve Hicaz bölgelerinde ikâmet ederlerdi36. 

 

Harem ağalarının sarayda en üst amirleri  Dârussaâde Ağası idi. Harem 

ağalarının atamalarının kayıtlı olduğu defterlerden, bir harem ağasının terfi 

ettirilmesi durumunda Musâhip,  Dârussaâde Ağası, Sergulâm-ı Hazîne-i 

Hümâyûn, Hazîne-i Hümâyûn Vekili gibi görevlere yükselebildikleri tespit 

                                                
30 Y.PRK.HH, 14/51; HH.d., nr. 841.  
31 HH.d., nr. 841.  
32 bkz. EK. Plan ve Çizimler 4. 
33 Uzunçarşılı, a.g.e., s. 173; DRB.d., nr. 26 , s.48; nr. 46, s. 58-60.  
34 Uzunçarşılı, a.g.e., s. 172; Örneğin Mısır Hidivvi’nin annesi, şehzadeler Yusuf İzzettin ve 
Mahmud Celalettin efendilerin hizmetinde istihdam edilmek üzere Firûz ve Küçük Beşir adıyla iki 
harem ağası hediye etmiş ve bu ağalara 150 kuruş hizmet maaşı tahsis edilmişti ( HH.İ., 40/3, lef. 
1-3).  
35 HH.İ., 11/23.  
36 HH.THR., 1663/11-12.  
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edilmektedir37. Harem-i Hümâyûn’dan hemen sonra yer alan ilk daire   Dârussaâde 

Ağası Dairesi’dir. Harem’in en üst amiri konumunda olan  Dârussaâde Ağası’nın 

dairesi yüksek bir duvarla asıl Harem ve kalfalar dairesinden ayrılırdı.   

Dârussaâde Ağası’nın Mâbeyn-i Hümâyûn’da da bir temsil odası bulunurdu, ancak 

asıl dairesi Harem bahçesi içindeydi38.  

 

Harem-i Hümayun’un en üst amiri   Dârussaâde ağası idi. Sarayda   Dârussaâde 

ağasından daha büyük rütbeli ağa olmadığından buna büyük ağa denirdi39.   

Dârussaâde Ağaları görevden azledildikleri zaman Mısır’a veya Hicaz’a 

gönderilirlerdi. Dolayısıyla Mısır ve Hicaz öteden beri  Dârussaâde Ağalarının son 

durağıydı40.  

 

Harem üyelerine hizmet veren tüm hizmet sınıfı bu makama bağlı idi. 

Haremdeki her hizmet sınıfının ataması, tayinât tahsisi, çırağ edilmesi; Harem 

hizmetlilerinin dairelerinin taleplerinin Mâbeyn’e iletilmesi, şikayetler ve benzer 

diğer hususlar   Dârussaâde Ağalığı vasıtasıyla gerçekleşirdi. Kendisi siyah hadım 

ağalarından olduğu gibi emri altında Harem-i Hümâyûn hizmetinden istihdam 

edilen siyah harem ağaları vardı41.  

 

XVI. yüzyıl sonlarına kadar   Dârussaâde Ağalığı, Hadım Ak Ağaların amiri 

olan Kapı Ağasına verilmiş ise de H. 990/M. 1082 tarihinde Habeşî Mehmed Ağa, 

Darussâde Ağalığını, Ak Ağalar’dan ayırmaya muvaffak olarak 9 sene idare etmiş 

ve daha sonra   Dârussaâde Ağası olan Sünbül ve Server ağa, Sarayın 

mahremiyetini dışarıya taşıdıklarından azlolunmuşlardı. Böylelikle   Dârussaâde 

Ağalığı yine Ak Ağalar’a geçmişti ve Kapı Ağası Bosnalı Mehmed Ağa'ya ilâve-i 

memuriyet olarak   Dârussaâde Ağalığı verilmişti. Fakat bundan sonra yani H. 

1003/M. 1594 tarihinde   Dârussaâde Ağalığı ikinci defa Ak Ağalar’dan alınarak 

                                                
37 DRB.d., nr. 46, s. 56-58.  
38 Ünüvar, a.g.e., s. 77; Y.EE d., nr. 273, s. 1-10.  
39Tayyarzade Ahmed Ata, Tarih-i Atâ, C. I, İstanbul 1292, s. 266. 
40 a.g.e., s. 266.  
41 Uzunçarşılı, a.g.e., s. 172.  
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tekrar bağımsız olmuş ve bu bağımsızlığını daimî surette nüfûzunu artırmak 

suretiyle sonuna kadar devam ettirmiştir42.  

 

3.2.3. Baltacılar Daireleri 

XIX. yüzyıl saray teşkilâtında baltacı kavramı Harem içinde yaşayan valide 

sultan, kadınefendi, şehzade ve sultanların kahvecilik, hademelik, arabacılık, 

hamallık gibi çeşitli hizmetlerini gören hademeleri ifade etmek için kullanılırdı. 

Hem Dolmabahçe Sarayı’nda hem de aynı dönemde inşâ edilen diğer saltanat 

saraylarında harem ağaları ve baltacılar daireleri birbiri ardı sıra 

düzenlenmişlerdir. Harem’de kahvecilik, bekçi hademeliği, bahçe işleri, arabacılık 

gibi işler bu kadro tarafından yerine getirilir; Harem’in dışarıyla olan ilişkilerinin 

düzenlenmesinde Harem ağalarıyla beraber rol alırlardı43.   

 

Beylerbeyi Sarayı Baltacılar Dairesi, Harem ağaları dairesine yakın bir 

konumda inşâ edilmiştir. Bu dairenin müştemilâtından olan hamam ve hamam 

soğukluğu, Sarayla aynı süreçte, Senekerim Kalfa tarafından inşâ edilmişti44. Keşif 

defterlerine göre Baltacılar Dairelerinin arkasında onarımı yapılmış fodla fırınları 

ile ahırlar, arabalık, samanlık gibi yapılar da bulunmaktaydı45. 

 

3.2.4. Hâsahır (Istabl-ı Âmire) 

Beylerbeyi Sarayı İstabl-ı Âmire binası yaklaşık 1.200 zirâlık bir alanda inşâ 

edilmiştir. Bu yapının karşısında 672 zirâlık kuşluk ve 50 zirâlık tavukluk 

bulunmaktaydı46. Daire içinde 243 zirâlık bir mekân inek ahırı olarak ayrılmıştı. 

Bunun yanında ise 240 zirâlık beygir ahırı bulunmaktaydı. İstabl-ı Âmire’nin 

amiri olan Emîr-i Ahûr’a (İmrahor) ait daire de buradaydı; bu daire 55 zirâ idi. 

                                                
42 a.g.e., s. 173.  
43 Baltacılar dairesinin onarımını gösteren bir keşif defterinden bu dairenin teşkilâtı ve görev 
tanımları hakkında ipuçları edinilmektedir. Belgeye göre, daire içinde yakalı baltacılar, zülüflü 
baltacılar, hademeler, kahvecibaşılar, hammallar ikâmet etmekteydi. Kadınefendi ve sultanların 
yanında; hazinedarlar, kethûda kadın, ustalar, Dârussaâde Ağası gibi diğer  rütbeli harem 
görevlilerinin de baltacıları olurdu (Y.EE d., nr. 273, s. 80-95; Safiye Ünüvar, a.g.e., s. 81). 
44 HH.d., nr. 841.  
45 HH.d., nr. 841.  
46 HH.d., nr. 841; HH.EBA., 15/53 lef. 1.  
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İstabl-ı Âmire’nin kullanılmadığı dönemlerde bu ahır Beylerbeyi Hastanesi 

tarafından depo olarak kullanılmıştır47. İstabl-ı Âmire’nin, tanesi 5.000 kurûştan 

imal edilmiş 2 adet muhafaza kapısı, 6 adet penceresi ve 13 adet havale penceresi 

bulunmaktaydı48. İstabl-ı Âmire’nin arka tarafında Matbâh-ı Âmire 

bulunmaktaydı49. 

 

Günümüze kadar ulaşabilmiş yapılardan olan Hâsahır’ın hemen arkasında Ahır 

Mutfağı ve Samanlık bulunmaktadır. Bu iki mekânın ortasında ise Giriş Holü yer 

almaktaydı. Millî Saraylar Müdürlüğü mimarlarının yaptıkları plan ve proje 

çalışmalarında, Hasahır’a ait bu yapının Muhafız Bölüğü askerleri için yatakhane 

olarak projelendirildiği tespit edilmektedir50. Yine Millî Saraylar Müdürlüğü’nce 

düzenlenen 24 Mart 1946 tarihli bir planda Ahır Köşk’ün içinde, sağlı sollu olmak 

üzere hayvanlara mahsûs  20 bölme ile Tavla Odası (muhtemelen İmrahor’a ait 

oda) gösterilmektedir51. 27 Mart 1953 tarihinde Mimar Mazhar Güzaltan 

tarafından düzenlenen projede ise Ahır Köşk’ün hemen yanındaki 8991 

metrekarelik arazi  eski yıkık mutfakların bulunduğu alan olarak gösterilmekte ve 

bu projeden arazinin Deniz Erbaş Okulu’na tahsis edileceği tespit edilmektedir. Bu 

arazinin devamı niteliğindeki 834 metrekarelik kısım ise Deniz Gedikli Erbaş 

Okulu tarafından kullanılmıştır. Bu arazinin de hemen arkasında Eski Kereste 

Deposu, Eski Su Haznesi, Çiçek Sobası, Bahçevanlar Koğuşu, Depo, Küçük Çiçek 

Sobası, Koğuş, Eski Aslânhane gibi yapılar yer almaktadır52.  

 

Hâsahır’ın temel kazımı lağımcı Abbas tarafından gerçekleştirilmiştir. Ahırın 

tavanı yaldızlı ve resim işlemelidir. Tavan yüzeyi 124 zirâdır. Yaldız süslemesinin 

her zirâsına 90 kuruş ödenirken, 12 zirâ resim süslemelerinin her zirâsına 500 

kuruş ödenmiştir53. 

                                                
47 Y.PRK.HH, 14/51.  
48 HH.d., nr. 841.  
49 HH.d., nr. 841.  
50 MSHHA., E II., 1735; Ahır Köşk ve müştemilâtı plan ve projeleri için bkz. EK.Plan ve Çizimler 
5. 
51 MSHHA., E II., 1734; bkz. EK..Plan ve Çizimler 6. 
52 MSHHA., E II., 1736; bkz. EK.Plan ve Çizimler 2-3 
53 HH.d., nr.841.  
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Beylerbeyi Sarayı’na, dünyanın muhtelif yerlerinden hediye ya da satın alma 

olarak getirilmiş yaban hayvanları ile büyükbaş ve kümes hayvanları da 

bulunmaktaydı. İnekhâne, Geyikhâne, Ceylanhâne, Arslanhâne, Kaplanhâne bu tür 

hayvanların beslenmesi ve barındırılması için inşâ edilmiştir. Bu haliyle 

Beylerbeyi Sarayı adeta bir çiftlik saray idi. Padişah için en iyi cins Arap atları 

Bağdad ve Necd’den getiriliyordu54. 

 

3.2.5. Tebdil Ahırı 

Tebdil ahırı55 karşısında yarı kârgîr olarak tek katlı yapılar bulunmaktadır. 

Kayıtlarda kullanım amacı tespit edilemeyen bu yapıların 569 zirâlık bir alan 

üzerinde kurulduğu ve ustalık birim fiyatı için her zirâsına 35 kuruş takdir edildiği 

saptanmaktadır. Ahırın dış muhafaza kapısı üzerinde kerpiç tuğlasından tonoz 

kemer inşâ edilmiştir. Ahırın kapısı önünde 5 zirâlık taştan bir merdiven sahanlığı 

da bulunmaktadır. Tebdil ahırında istihdam edilen hademelere ait daire ise ahırın 

hemen yanındadır56. 

 

3.2.6. Padişah Faytonluğu 

Padişahın kullandığı faytonlar için Hamamcı Parsah tarafından, -eski padişah 

mutfağı onarılarak- bir faytonhâne inşâ edilmiştir. 41 zirâlık yapının her zirâsı için 

ustalık olarak 35 kuruş takdir edilmiştir. Faytonhânenin arkasında ise yarı kârgîr 

olarak Kuşçubaşı Dairesi inşâ edildiği tespit edilmektedir57.  

 

 

 

 
                                                

54 HH.EBA , nr. 1/79.  
55 Tebdil; kelime olarak değiştirme anlamına gelmekle beraber XIX. yüzyıl saray teşkilâtında 
padişahın resmî olmayan gezilerini tanımlamak üzere kullanıldığı anlaşılmaktadır. Tebdil kayıkları, 
tebdil arabaları ve ahırı bu gezilerde kullanılan araba ve kayıkların muhafaza edildiği mekanları 
ifade etmek üzere kullanılmış gibi görünmektedir.  
56 HH.d., nr. 841.  
57 HH.d., nr. 841.  
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3.2.7. Paşa Dairesi 

XIX. yüzyıl saray teşkilâtı müesseselerinden biri olan Seryaverlik Dairesi,58 

padişahın ve sarayın güvenliğinden sorumlu idi. Tanzimat devri Mabeyn yaverlik 

kadrosunda aynı anda asgari 8 azami 24 personel bulunduğu tespit edilmektedir59. 

Devlet Sâlnâmelerinde Yâver-i Harb ve Mâbeyn-i Hümâyûna Memûr Zâbıtân-

ı Askeriye olarak kaydedilmiş olan yaverlerin sayısı II. Abdülhamid devrinde 

400’e yaklaşmıştı60.  

 

Tanzimat devrinde yaverlik kadrosu ile Mâbeyn-i Hümâyûn’da görev yapan ve 

ataması doğrudan padişah tarafından yapılan kurenâ ve hademe kadroları arasında 

geçişlilik olduğu tespit edilmektedir. Kurenâ olarak görev yapan bir saray görevlisi 

kısa bir süre sonra yaverlik veya Mâbeyn hademeliği görevine atanabilmekteydi61. 

 

Mâbeyn yaverleri kadrosunda, Osmanlı tebaasından gayrimüslim isimlere 

devlet sâlnâmelerinde ilk kez, H.1286/M.1869-70’da rastlamaktayız: Marco, 

Kostaki, Vasilaki, Konstantin, Yorgi, Dimitri gibi isimlerden anlaşıldığına göre, 

bunların çoğu Rum kökenli Osmanlı vatandaşlarıdır. Ancak, H.1289/M.1872-

73’den itibaren yayınlanan devlet sâlnâmelerinde, Osmanlı tebaasından olan 

gayrimüslim yaver isimlerine tespit edilememektedir. Yaver kadrosunda yeralan 

gayrimüslim subayların rütbelerinin en çok yüzbaşı düzeyindedir62.  

 

Başta Dolmabahçe ve Çırağan Sarayları olmak üzere XIX. yüzyılda inşâ edilen 

saray ve hatta kasırlarda63 Paşa Dairesi bulunmaktaydı. Bu daire Mâbeyn-i 

Hümâyûn Dairesine yakın ve bu daireye gelmeden önce yer alırdı. Paşa Dairesinin 

                                                
58 Yaverlerle ilgili olarak tespitlerimiz 1847-1918 yılları arasında yayınlanmış sâlnâme-i devletlerin 
verilerine (toplam 68 adet) dayanmaktadır. Sâlnâmelerden alınan bilgiler dipnotta ayrı olarak 
gösterilmemiştir. Başka kaynaklardan alınan bilgilerin referansları ise gösterilecektir. 
59 Sâlnâme-i Devlet-i Âliyye-i Osmaniye, İstanbul 1263-1293. 
60 Ali Karaca, “Saray’da/Mâbeyn-i Hümâyûn’da Yaverlik Kurumu (1839-1920)”, Türkler, C. XIII, 
Ankara 2002, s. 612; Sâlnâme-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniye, İstanbul 1314-1326. 
61 Mâbeyn-i Hümâyûn kadro ve teşkilâtı hakkında pek çok malzemeye ulaşmak mümkündür. 
Ancak belirtilen hususlara örnek olmak üzere bkz. MB.İ., 28/65; 28/55; HH.d., nr. 209.  
62 MB.İ., 28/76.  
63 Göksu Kasrı’nın onarımına ait inşaat ve tefriş keşif defterinde kasırda paşa dairesi olduğu tespit 
edilmektedir ( HH.EBA., 23/39; HH.MFŞ., 7/5). 
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güvenlik amaçlı işlevi, Mâbeyn Dairesinden önce inşâ edilmesini gerekli kılıyordu. 

Bu nedenle Beylerbeyi Sarayı’nın Paşa Dairesi de, Mâbeyn Dairesinin yakınında 

ve bu daireye hakim bir mevkide konumlandırılmıştı. Saray yaverlerinin karargahı 

olmasının yanısıra padişahla görüşmeye gelen elçilerin de bu daire içinde 

ağırlandıkları ve bekletildikleri mekânlar bulunmaktaydı64.  

 

Beylerbeyi Sarayı Paşa Dairesi II. Abdülhamid döneminde kamu yararına 

kullanıma açıldı. 1887 yılının Temmuz ayında İstanbul’da çıkan yangından zarar 

gören ve yersiz yurtsuz kalan yangınzedeler, yaralarının sarılma sürecinde sarayın 

paşa dairesinde barındırılmış, 1897 Türk Yunan Savaşı’nda cepheden gelen yaralı 

askerlerin tedavisi için yine bu daire tahsis edilmişti65. Paşa dairesi sonraki yıllarda 

hastane olarak kullanılmış,66 II. Abdülhamid’in saltanatın son yıllarında ise yine 

benzer amaçla, askeri hastane olarak değerlendirilmiştir67. 

Belgesel verilere göre paşa dairesi, Hacı Mıgırdıç Kalfa tarafından Eski Beylerbeyi 

Sarayı’ndan kalma Paşa Dairesi yenilenerek inşâ edilmiştir. Dairenin kalemişi 

süslemeleri ise zirâsı 30 kuruştan kalemkârlar Bedros ve Mıgırdıç tarafından 

gerçekleştirilmiştir68. 

 

Beylerbeyi Sarayı’na ait Paşa Dairesi’nin yerinin tam olarak tespitine yardımcı 

olacak tanımlar da bulunmaktadır. Buna göre, Paşa Dairesi sarayın solundadır ve 

bu dairenin arkasında Kuşhâne Mutfakları69 önünde ise Deniz Havuzu 

bulunmaktadır;70 bu havuzun yanında  ise saray rıhtımına geçişi sağlayan demir 

korkuluk bulunmaktadır71. Tebdil-i Hümâyûn kayıkhânesi, Bekçi Odası ve 

Hamlacılar Koğuşu bu dairenin yakınında yeralan diğer yapılardandır. Kuşhâne 

mutfağının yanında ise, kavaslara (hizmet personeli) ait bir daire bulunmaktadır72. 

Bu dairenin yakınında yer alan Paşa Dairesi’nin ön tarafındaki 33 adet pencere 

                                                
64 HH.MFŞ., 7/15.  
65 İ.DH., 61649/44; Y.PRK. ASK., 40/96, lef. 5.  
66 HH.THR., 789/42.  
67 Y.MTV., 313/118.  
68 HH.d., nr. 841.  
69 HH.d., nr. 841., Y.PRK.HH, 14/51, s. 6a.  
70 Y.PRK.HH., 20/7, s. 4b.  
71 Y.PRK.HH., 20/7.  
72 Y.PRK.HH., 14/51, s. 6a-6b.  
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tanesi 1500 kuruşa, 112 adet diğer pencereleri ise sandıksız olarak tanesi 1000 

kuruştan Vortik Usta’ya imal ettirilmiştir73.  

 

Beylerbeyi Sarayı’nda yaverler için inşâ edilmiş olan Paşa Dairesi’nin önünde 

deniz havuzu bulunduğu ve havuzun yanında saray rıhtımına geçişi sağlayan demir 

korkuluk bulunduğu kaydedilmekte, ayrıca paşa dairesinin muhafaza duvarı ise 

Mâbeyn bahçesine bakmaktadır74 . 

 

Dolmabahçe Sarayı paşa dairesinde olduğu gibi Beylerbeyi Sarayı paşa 

dairesinde de, karşılıklı olmak üzere iki nöbet kulesi bulunmaktaydı. Dairenin 

arkasında kârgîr bir hamam ve câmekân (giysi bölümü) da inşâ edilmiştir75. Paşa 

Dairesi için satın alınan parkeler ise maun ağacından imal edilmişti 76. 

 

Padişahın şahsına ait mutfak bu daireye yakın bir yerdeydi. Padişah mutfağının 

hemen yanında ise kavaslar (hizmetliler) dairesi mevcuttu. Padişahın resmî 

olmayan (hususî) deniz gezilerinde kullandığı kayıklar için tahsis edilen Tebdil 

Kayıkhânesi, Paşa Dairesi yakınında inşâ edilmiş olan bir diğer bölüm idi. 

Hamlacılara ait koğuşlar yine kayıkhânenin üst katında yer almaktaydı77. 

 

 Cumhuriyet döneminde Millî Saraylar Müdürlüğü Mimarı Mazhar Güzaltan 

tarafından yapılan mimarî çizimde Beylerbeyi Sarayı’nın Mabeyn-i Hümayûn 

tarafında ve rıhtımda yeralan ilk yapının askerî hastane olarak kullanıldığı 

belirtilmiştir;  yapının önünde iki adet de havuz yer almaktadır. Gerek sözkonusu 

yapının Mâbeyn’e göre olan konumu gerekse tarihsel süreçteki kullanımına benzer 

bir şekilde değerlendirilmesi bu yapının Eski Paşa Dairesi olduğunu 

göstermektedir. Rıhtım üzerinde Paşa Dairesi’yle yaklaşık boyutlara sahip bir 

                                                
73 HH.d., nr. 841.  
74 Y.PRK.HH., nr. 20/7.  
75 Y.PRK.HH., nr. 14/51.  
76 HH.d., nr.842.  
77 Y.PRK.HH., 14/51; HH.d., nr. 841.  
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diğer yapının ise Sıhhiye Deposu olarak adlandırıldığı tespit edlmektedir78. Paşa 

Dairesi, Sarayın günümüze ulaşamamış yapılarındandır. 

 

3.2.8. Mızıka ve Hademe-i Hümâyûn Dairesi 

Kadınefendi Sahilhâneleri yakınında inşâ edilen79 Mızıka-yı Hümâyûn ve 

Hademe-i Hâssa Dairesi80, 1614 zirâlık bir alan üzerinde Yuvan kalfa tarafından 

inşâ edilmiştir; bu daire üç katlı ve yarı kârgîr bir yapıdır. Kaynaklardan edinilen 

bilgiye göre eski Beylerbeyi Sarayı’ndaki Mızıka-yı Hümâyûn Dairesi de Yuvan 

kalfa marifetiyle inşâ ettirilmiştir81. Yapının her zirâsına kalfalık ücreti olarak 97.5 

kuruş takdir edilmiştir82. Yapının temeline her arşında 2 kazık çakıldığı da 

kaynaklardan edinilen bilgiler arasındadır83. Mızıka ve Hademe-i Hümâyûn 

Dairesi arkasında set üzerinde Kuşhâne Mutfakları, Tatlıhâneler, Kiler, Sebzehâne 

ve Çinihâne inşâ edilmiştir. Mutfaklarda 6 adet kemerli ocak ile 4 adet fırın imal 

edilmiştir84.  

 

Mızıka-yı Hümâyûn ve Hademe-i Hâssa Dairesi’nde, Parsah Kalfa marifetiyle 

yarı kârgîr olarak inşâ edilmiş 3 adet mutfak 2 adet de kiler bulunmaktaydı 

Mızıka-yı Hümâyûn ve Hademe-i Hâssa Daireleri için inşâ edilen kârgîr hamam 

yanında 107 zirâlık yarı kârgîr bir giysi mahalli de bulunmaktaydı85. Mızıka-yı 

Hümâyûn Dairesi arkasında bulunduğu kaydedilen set duvarı ise86, bu daireyi asıl 

saray bölümünden ayıran bir sütre olarak değerlendirilebilir. 

 

Mızıka-yı Hümâyûn ve Hademe-i Hâssa Dairesi de, Paşa Dairesi gibi 

Beylerbeyi Sarayı’nın kamu yararına kullanıma açılan dairelerindendir. 1887 

                                                
78 MSHHA.E II., 1737; bkz. EK. Plan ve Çizimler 1, 4.  
79 HH.d., nr.841.  
80 Sultan Abdülaziz devrine ait erzak tahsis belgelerinde Mızıka-yı Hümâyûnda 434 subay ve asker 
(zabitan ve neferât) bulunduğu kayıtlıdır (HH.MTA, 39/22, lef. 4). Hademe-i Hâssa teşkilâtında ise 
51 subay, 113 asker yer almaktaydı (HH.MTA., 39/22, lef. 1).  
81 HH.EBA., 1/17.  
82 HH.d., nr. 841.  
83 HH.EBA., 3/107, lef. 2.  
84 HH.EBA., 3/107, lef. 3.  
85 HH.d., nr. 841.  
86 HH.d., nr. 841. 
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İstanbul yangınında yangınzedelerin barındırıldığı bu yapı, II. Abdülhamid’in daha 

sonraki saltanat yıllarında askeri hastane olarak kullanılmıştır87.  

 

3.2.9. Kuşhâne Mutfağı 

Mızıka-yı Hümâyûn ve Hademe-i Hâssa Dairelerinin arka tarafında Kuşhâne 

Mutfağı bulunmaktaydı. 1105 zirâ ölçüsünde olan bu mutfakların her zirâının 

ustalığı 97.5 kuruştur. Bu mutfakların yanında 267 zirâ bir alan üzerinde aşçılar 

için daire ve aynı mekânda 263 zirâlık yarı kârgîr bir tatlıhâne inşâ edilmiştir88. 

Kuşhâne Mutfağı’nın muhafaza kapıları ıhlamur ağacından imal edilmiştir89. 

 

3.2.10. Nevresm Köşkleri (Deniz Köşkleri) 

Beylerbeyi Sarayı’nın ön tarafında bahçe cephesi boyunca üzerinde biri Harem 

diğeri ise Mabeyn-i Hümayun’a ait olmak üzere birer küçük köşk vardır. Denize 

nazır bu köşkler doğu mimarî etkilerine sahip olup çadır biçimli bir çatı ile 

örtülüdür90. Deniz köşkleri; Valide ve Hünkâr Köşkleri, Mâbeyn ve Harem 

Deniz Köşkleri olarak farklı şekillerde tanımlanmıştır. Köşklerin Nevresm olarak 

adlandırılması ise, Osmanlı mimarlığında o güne değin uygulanmamış tasarım 

özellikleri taşımasından olmalıdır. Nevresm; yeni proje, yeni tasarım gibi 

anlamları karşılamak için kullanılmıştır91. 

                                                
87 İ.DH., 61649; Y.MTV, 313/118.  
88 HH.d., nr. 841.  
89 HH.d., nr. 841.  
90 Halûk Şehsuvaroğlu, “Beylerbeyi Sahilsarayı”, İstanbul Ansiklopedisi, C.V, İstanbul, s.2690-
2698; Asaf Halet Çelebi, “Beylerbeyi Sarayına Dair İntibalar”, Türk Yurdu, Sayı: 38, İstanbul 
1961, s. 298-302; Metin Sözen, “Beylerbeyi Sarayı”, DİA, s. 77; Erdoğan Sevgin, “Beylerbeyi 
Sarayı”, Hayat Tarih Mecmuası, Sayı: 4, İstanbul 1966, s. 38-47; B.A. Photiades, “The Palace of 
Beylerbeyi””, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, Sayı: 260, İstanbul 1963, s. 28-
29. 
91 Mimarlık Tarihçisi Afife Batur köşklerin tasarım özellikleri ile ilgili olarak şu 

değerlendirmelerde bulunmaktadır: “…Deniz köşkleri selamlık ve hareme ait olmak üzere iki tanedir. Ve 
yeni sarayın ilginç tasarım önerilerinden biridir…  Bu köşkler çadır benzeri örtüsü ile oryantalist historisizmin 
erken örneklerini çağrıştıran bir tasarımdır. Saraya oranla minyatür ölçeğinde olan deniz köşkleri saray 
kompleksinin içindeki işlevinin ötesinde Serkiz Balyan’ın imge arama denemelerinin biraz uçuk ama son 

derece yaratıcı örneklerinden biridir.” (Afife Batur, “Beylerbeyi Sarayı”, Dünden Bugüne İstanbul 
Ansiklopedisi, İstanbul 1994, s. 207-208). Sedad Hakkı Eldem ise Beylerbeyi Sarayı’nın deniz 
köşkleri ile ilgili şu değerlendirmeleri yapmaktadır: “…Beylerbeyi Sarayı’nın bahçesinin içinde 
bulunan çeşitli köşkler arasında Selamlık ve Haremliğe ait deniz köşkleri, gerek yerleri gerekse mimarilerinin 
özelliği bakımından önemli bir yer işgal ederler.Selamlık ve Harem bahçelerinin denize bakan birer göz ya da 
penceresi konumunda olan bu köşkler , birbirinin aynıdır. Köşkler saray ile aynı tarihte inşâ edilmiştir. Devir 
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Birer abdesthâne ve kileri de bulunan bu köşklerin üzerleri kurşunla kaplıdır. 

Mâbeyn ve Harem deniz kasrı 7 pencerelidir. Her iki köşkte yer alan tefriş düzeni 

devre ait diğer saltanat sarayları ile paralellik arzeder; erkân minderleri, 

sandalyeler ve ipek kollu perdeler mekânların mimarî görkemini pekiştiren 

unsurlardır92.  

 

Köşklerin çiçek ve resim süslemeli kalemişleri Kalemkâr Mason tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Toplam 252 zirâlık yüzeyin süslemesi, birim fiyatı 150 

kuruştan olmak üzere 37843 kuruşa malolmuştur. Mabeyn Deniz Köşkü’nün 79 

zirâlık duvar yüzeyinin somaki sıvası ise, zirâsı 190 kuruştan imal edilmiştir93. 

Köşklerin demir şebekeleri Beşiktaşlı Hacı Mardiros tarafından imal edilmiş ve 

470 kıyye demir kullanılmıştır94. Nevresm ya da Deniz Köşklerinin üzerlerinde 

bulunan alemler 4 parçalı olup 26 kıyye ağırlığındadır. Bakırdan mamul olan 

alemlerin her kıyyesi için 35 kuruş ödenmiştir95. 

 

İki deniz köşkünün toplam 14 adet pencereleri maun ağacından imal edilmiş 

olup etrafları pelesenk ağacından kaplamalıdır. Yaldızlı ve pervazlı olan 

çerçevelerin tanesi 6.000 kuruştan imal edilmiştir. Yuvarlak camlı 32 adet çerçeve 

ise yine maun ağacından imal edilmiş olup tanesi 100 kuruştan imal edilmiştir. 

Köşklerin süpürgelikleri de, zirâsı 35 kuruştan maun ağacından, 6 adet kapı maun  

 
                                                                                                                                                   

icabı değil ise de önemleri ve mimarilerinin kişiliği yüzünden yeni ve eklektik bir tarzda inşâ 
edilmişlerdir.....Beylerbeyi Sarayı'nda Venedik Rönesansı uygulanmıştır.....Köşklerde, esas saraydan farklı 
olarak çok daha hafif, fantezi ve aynı zamanda "arabesk" karaktere meyilli bir mimarî tatbik edilmiştir. İki 
köşkün aralarındaki üslûp farkına rağmen büyük bina ile olan mimarî ilişkileri çok ahenkli ve 
isabetlidir.Kompozisyonun ağırlık merkezini sarayın kendisi teşkil eder. Köşkler bu büyük kitlenin ve bütün 
rıhtım uzunluğunca yüksek bir duvar ile bağlanmak şartıyla yerleştirilmiştir.....Köşklerin planı sekiz köşeli 
kubbeyi taşıyan birer oda ve onun iki tarafındaki servis yerleriyle bahçeye bakan revaktan ibarettir. Dış 
siluette köşk odası çadır şeklindeki kıvrımlı çatısıyla diğer kısımlara hakimdir....Serkiz bu iki ufacık binada 
büyük bir mimarî eser meydana getirmiştir. Buna ilk hamlede erişmemiş olduğu, daha evvelden bu köşkler 
için yapmış olduğu araştırma etütlerinden anlaşılabilir. Kendi eli veya atölyesinden çıkan bir ön projeden 
deniz köşkleri henüz son şeklini almamıştır. Direklik ile yan odalar aynı sistem içine alınmamış, köşk odaları 

da kitleleriyle gereğiyle ayrılmamıştır…” (Sedad Hakkı Eldem, Köşkler ve Kasırlar, C. II, s. 437).  
92 Y.PRK.HH., 20/7; Deniz köşklerinden birisinin,  sarayın kullanıma açıldığı ilk yıllardaki tefrişi 
şöyleydi: 7 adet korniş, 14 adet panz , 7 çift perde mea işleme tül ve şemsiye, 2 adet ayna, 2 adet 
konsol, 1 çift sim şamdan mea fanus 4.980 dirhem, 1 adet avize, 6 parçalık sandalye takımı (2 ufak 
kanape, 2 koltuk, 2 sandalye), 1 küçük sofra 2 ayak halısı (MSHHA.d., nr. 3117, s. 94b).  
93 HH.d., nr. 841.  
94 HH. EBA., 11/51. 
95 HH.d., nr. 842.  
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ağacından tanesi 7000 kuruştan, tuvalet kapıları etrafı pelesenk pervazlı ve yaldızlı 

olup tanesi 2500 kuruşa imal edilmiştir96.  

 

3.2.11 Sarı Köşk (Sarı Kasr-ı Hümâyûn) 

Adını renginden aldığı kabul edilen köşkün97 kısmen ya da tamamen yıkılarak 

inşâ edildiğine dair olan bilgilere bakarak mevcut köşkün aynı adla daha sonra 

yapıldığı anlaşılmaktadır. Bazı mimarlık tarihçileri köşkün kütlesi, plan şeması ve 

bazı dekorasyon öğelerinin98 biçimlerine bakarak Beylerbeyi Sarayı ile yaklaşık 

olarak aynı yıllarda inşâ edildiğini değerlendirmektedir 99. Bununla beraber, Eski 

Beylerbeyi Sarayı’nda da Sarı Köşk olarak adlandırılan bir yapı bulunmaktaydı100. 

 

Belgelere göre, Sarı Köşk’ün 1233 zirâlık alanının temel kazımı Sıvacıbaşı 

Ohannes kalfa marifetiyle gerçekleştirilmiştir. Köşkün üst kat duvar yüzeylerinden 

452 zirâlık bölümü somaki sıvalıdır101. Taş duvarları, tuğla kemerleri tuğla 

duvarları ile köşk önündeki şose yol hamamcı Parsah marifetiyle inşâ edilmiştir102. 

Köşkün neccarlık ve marangozluğa dair olan işleri Küçük Ohannes Kalfa  

                                                
96 HH.d., nr. 841.  
97 Sözen, a.g.m., s. 78.  
98Sarı Köşk’ün, sarayın ilk kullanıma açıldığı yıllarda dekorasyon özellikleri şöyle 
tanımlanmaktaydı: “Beylerbeyi Sarayı bahçesinde vâki’ Sarı Köşk’te bulunan eşyanın defteridir: 
Divânhâne Takımları: 2 adet büyük ayna , 2 adet konsol yerine çiçeklik, 1 çift (5.538 dirhem) sim şamdan , 
sandalye takımı: 4 adet koltuk, 2 kanape, 6 sandalye, 4 ayak iskemle mea puşide (toplam 16 parça), pencere 
perdelerine mea işleme tül ve şemsiye 5 çift, 5 çift kapı perdesi, 10 adet korniş, 16 adet panz, 36 mumlu 
kırmızı avize 1 adet, 1 adet orta sofrası, 2 adet ayak  tası 1 adet küçük sofra, 2 adet kebir yağlı boya resmi, 33 
metro yol halısı , Arabî Odanın Takımları: 2 adet büyük ayna, 1 çift konsol, 1 çift sim şamdan (5.742 
dirhem), 10 adet korniş, 18 adet panz, 9 çift perde mea işleme tül ve şemsiye, 1 adet  mea iki ayaklı iskemle, 
kebir sedir, 10 parçalık sandalye takımı (4 adet koltuk, 6 sandalye), sandalye mea puşide 2 çift  panz mea 
puşîde, 1 çift perde, 1 adet  36 mumlu üç renkli avize, 1 adet orta sofrası, 3 adet ayak halısı, 1 adet küçük 
sofra, 6 adet işlemeli  yasdık, 1 adet işleme şilte, yol halısı , Sağ Taraf Göynek Odasının  Takımları: 1 çift 
kebir ayna, 1 çift konsol, 1 çift sim şamdan mea fanus (5.548 dirhem), perde mea işleme tül şemsiye 9 çift, 2 
adet köşe sediri mea puşide , 1 adet 36 mumlu üç renkli ve selvili avize, sandalye takımı 13 parça (1 kanape, 4 
koltuk, 6 sandalye, 2 hafif sandalye ve 2 ayak iskemlesi mea  puşide), 1 çift perde,  40 metre yol halısı, 
Merdiven Başı Takımları: Perde mea işleme tül ve şemsiye üç çift, 1 adet avize, 2 adet direk şamdanı mea 
kürsi, merdiven için yol halısı ve pirinç yaldızlı şişeler, 4 adet korniş, kapu perdesi 1 çift, Alt Kat Takımları: 
1 adet kanad, 2 çift kumaş perde mea işleme tül ve şemsiye, 3 adet korniş, 6 adet panz, 1 çift kapı perdesi” 
(MSHHA.d., nr.3117, s.9394a-94b.). 
99 Batur, a.g.m., s. 209.  
100 HH.EBA., 1/46.  
101 HH.d., nr. 841.  
102 HH.d., nr. 841.  
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tarafından gerçekleştirilmiştir103. Tüm çerçeve ve kapıları Rusya meşesinden imal 

edilmiştir. Sarayın tüm doğramaları gibi Sarı Köşk’ün de doğrama işleri Vortik 

Usta tarafından imal edilmiştir. 

 

Tefriş kayıtlarına göre, Sarı Köşk’ün orta katında 9 pencereli bir Kitâbet 

Odası bulunmaktadır. Sofa ise 5 pencerelidir. Kara tarafında yer alan 9 pencereli 

odanın perdesi Şam ipeklisindendir; odada erkân takımı ve 6 adet sandalye de 

bulunmaktadır104. Köşkün karşısında, güvercinlik ve tavukluk bölümlerini de 

içeren 344 zirâlık bir kuşluk inşâ edilmiştir105. 

 

3.2.12. Serdâb Kasrı (Mermer Köşk) 

Eski Beylerbeyi Sarayı’ndan kalma yapılardan olduğu bilinen Serdâb Köşkü106, 

Üçüncü Set üzerinde yapılmış, ancak kısmen Dördüncü Set’e gömülü olmasından 

dolayı böyle isimlendirilmiştir. Köşk, sofasındaki mermer havuz ve selsebiller 

nedeniyle de Mermer Köşk107 olarak adlandırılmıştır. Serdâb köşkleri, yazlık 

saraylarda serin mekânlar elde etmek amacıyla inşâ edilirlerdi. Bu köşklerin içi su 

manzaralı resim ve havuz, çağlayan, çeşme gibi su eksenli düzenlemelerle 

donatılırdı108.  

 

                                                
103 HH.EBA., 3/66. 
104 Y.PRK.HH., 20/7.  
105 HH.d. nr. 841; HH.EBA, 15/53, lef.1.  
106 Serdâb Kasrı’nın sarayın kullanıma açıldığı ilk yıllarda dekorasyonu şöyleydi: “Mermer 
Avlunun Takımları: 48 mumlu avize 1 adet, 4 adet direk şamdanı mea kürsi, 9 parçalı sandalye 
takımı (6 adet sandalye, 2 adet koltuk, 1 adet kanape), 2 adet ayak iskemlesi, 9 adet korniş, 18 adet 
panz, 1 adet kalın halı, 1 adet küçük sofra, 4 adet mea çiçek çiçeklik, 40 metre yol halısı , Mermer 
Avlunun Sağ Tarafında Kain Sarı Odanın Takımları: 4 adet korniş, 8 adet panz, 4 adet perde 
mea işleme tül ve şemsiye, 2 adet köşe sediri, 1 adet ayna, 1 adet konsol, 1 adet sim şamdan (1.477 
dirhem), sandalye takımları 11 parça (1 kanape, 4 adet koltuk, 6 adet sandalye,) 2 adet ayak 
iskemlesi mea puşide, 1 adet 36 mumlu avize, 1 adet orta sofrası, 3 adet ayak halısı, 4 adet 2 köşe 
sedirine işlemeli yasdık, 2 adet küçük işlemeli şilte, köşe sedirine kebir işleme şilte 2 adet, mea 
çiçek vazo, 1 adet hafif sandalye, Mermer Avlunun Sol Tarafındaki Mai Odanın Takımları: 4 
adet korniş, 4 adet panz, 4 çift kumaş perde mea işleme tül ve şemsiye, 1 adet ayna, 2 adet köşe 
sediri, 1 adet konsol, 1 adet sim şamdan , 11 parçalık sandalye takımı (4 adet koltuk, 1 kanape, 6 
sandalye), 1 adet 36 mumlu avize, 1 adet orta sofra, 4 adet işleme yasdık, 2 adet küçük işleme şilte, 
kebir işleme şilte 2 adet,  2 adet vazo ve çiçek, 1 hafif sandalye” (MSHHA. d., nr.3117, s.94a-94b). 
107 Mermer Köşk ile ilgili Millî Saraylar Müdürlüğü tarafından hazırlanan bir proje için bkz. 
EK.Plan ve Çizimler 7.  
108 Batur, a.g.m., s.209.  
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Plastırlarla tutulmuş cephelerinde, pencerelerinin basıklığı dikkat çeker: 

bunların böyle olması içerisini mümkün olduğu kadar loş ve serin tutmak içindir. 

Köşkün teras şeklindeki örtüsü etrafında bulunan parmaklık, Sultan Abdülaziz 

zamanında ilave edilmiştir. Ortasında büyük bir mermer sofa, onun iki yanında 

birer odası vardır. Odaların arkalarında helalar ve aralıklar yer almıştır. Orta sofa 

köşkün bütün derinliğini alacak şekildedir. Pencereleri iki cephesinde hava 

akımına imkan verecek şekilde düzenlenmiştir. Buranın başlıca ziyneti ve 

varlığının nedeni ortadaki beyzî havuzdur. Havuz iki tarafında mermer döşemeye 

oyulmuş su yollarıyla yan duvarlardaki karşılıklı selsebillerle bağlanmıştır. 

Selsebiller, kaseleri 9-10 kat olmak üzere gayet zengin bir dekor içinde kompoze 

edilmiştir. Portik şeklindeki çerçeveleri İyonyen tarzındadır. Salonun dekoru bu 

üslubun ağır örnekleriyle meydana getirilmiştir. Üslup, baroklaşan geç ampir 

tarzındadır109.  

 

Serdâb Kasrı’nda mermer avlunun sağ tarafındaki oda Sarı Oda, sol 

tarafındaki oda ise Mavi Oda olarak tanımlanmıştır110. Kasrın önünde 2 adet 

ahşap kuşluk bulunmaktaydı. Sıvacıbaşı Ohannes Kalfa tarafından inşâ edilen 

kuşluklarının alanları toplamı 334 zirâ olarak tespit edilmektedir111. Kasrın 15 adet 

Rusya meşesinden mamul çerçevesi, tanesi 1.500 kuruştan; büyük ve söveli 

yaldızlı pervazlı oda kapıları limon ağacı ile kaplı olup tanesi 6.000 kuruştan; dış 

muhafaza kapısı ise Rusya meşesinden olup 3.000 kuruşa Vortik Kemhacıyan 

atölyesinde tarafından imal edilmiştir. Toplam 45 zira tutan pencere kornişleri de 

yine limon ağacından kaplamalı olarak imal edilmiştir.112.  

Serdâb Kasrı’nın içindeki salon ve odaların, somakici Kirkor tarafından zirâsı 

190 kuruşa imal edilen somaki (şütük) sıvalı yüzeylerinin toplamı 618 zirâdır. 

Kasrın geyiklik tarafında bir kapısı bulunmaktadır; bu kapının yanına Yuvan Kalfa 

tarafından bir ahşap kuşluk, önüne de ortası ada olmak üzere oval şekilli bir havuz 

inşâ edilmiştir113. 

                                                
109 Eldem, İstanbul Anıları, s. 429. 
110 MSHHA.d., nr. 3117, 93b-94b.  
111 HH.d., nr. 841.  
112 HH.d.,. nr. 841.  
113 HH.d., nr.841.  



 99 

3.2.13. Kahvecibaşı Dairesi 

Kahvecibaşı Dairesi yanında Musahib Efendiler hademeleri için Hacı 

Mıgırdıç tarafından tek katlı daire olarak inşâ edilmiştir. Bu daire karşısındaki 

Nöbet Mahalli, Kahve Odası ve hamam aynı kalfa tarafından inşâ edilmiştir114. 

 

3.2.14. Arslanhâne 

Beylerbeyi Sarayı Arslanhânesinde kullanılan yapı malzemeleri arasında kerpiç 

tuğlası, kantarlık demir, kirişlik demir, Trieste taşı, saraot tahtası; kened için külçe 

kurşun bulunmaktadır115. Arslanhâne’nin tüm taş işleri taşçı Bodik Oğlu tarafından 

gerçekleştirilmiştir116. Arslanlar için alınan bazı tedbirler dikkat çekicidir; 

yavrulamak üzere olan bir arslanın doğumunu yaptıktan sonra yavrusunun 

görülmemesi için Arslanhâne’nin etrafına tahta bir bölme çekilmiştir. Buna 

gerekçe olarak ise arslanların yavrularını insanların bakışlarından saklama 

adeti bulunması gösterilmiştir117. Sarayın arslan, kaplan gibi vahşi hayvan 

talepleri, genellikle Trablusgarb Eyaleti dahilinde yeralan mıntıkalardan tedarik 

edilirdi118.  

 

3.2.15. Havuz 

Sarı Köşk ve Mermer Köşk’ün önünde 80 x 30m. boyutlarında Havuz 

bulunmaktadır. Havuzun günümüzde Boğaziçi ayağına bakan tarafında ise saray 

atlarının bakımı için yaptırılmış, tavanında renkli armalar ve hayvan tasvirleri 

bulunan Ahır Köşkü yer almaktadır119. 

 

 

 

 

 

                                                
114 HH.d., nr. 841.  
115 HH.EBA., 11/58, lef. 29-33; 12/2, lef. 62, 69, 76.  
116 HH.EBA., 21/39 lef.26. 
117 HH.EBA., 15/53, lef. 10.  
118 HH.d., nr. 208; MB.İ., 23/31.  
119 Sözen, a.g.m., s. 78.  
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3.2.16. Harem Kayıkhânesi 

Beylerbeyi Sarayı’nda Nakkaş Tabyası tarafındaki kayıkhâne Harem’e aitti. 

1206 zirâlık Kayıkhânenin yanında tek katlı ve yarı kârgîr olmak üzere Mutfak, 

Kiler ve Çamaşırhâne inşâ edilmiştir120. 

 

3.2.17. Meşkhâne 

Kadınefendiler Dairesi yanında tek katlı yarı kârgîr bir Meşkhâne inşâ 

edilmiştir. Hacı Mıgırdıç Kalfa tarafından inşâ edilen yapının inşâsının ustalığı 

olarak zirâsına 40 kuruş ödenmiştir121.  

 

3.2.18. Eczahâne-i Hümâyûn 

Beylerbeyi Sarayı’nın eczahânesi saraya yakın bir yerde bulunmaktaydı. 

Eczahânenin alt katında çamaşırhâne, Eczahâne Odası ve ilaç koymaya yarayan 

dolaplar bulunmaktaydı122. 

 

Sarayın sağlık merkezi olarak faaliyet gösteren Eczahâne-i Hümâyûn 

teşkilâtının başında Seretıbbâ-yı Hazret-i Şehriyârî olarak da bilinen saray 

baştabibi bulunmaktaydı. Tabipler, cerrahlar, diş tabibi ve eczacılar Eczahâne-i 

Hümâyûn kadrosunda yer almaktaydı. Bu müessese, sadece saray personelinin 

sağlık işleriyle ilgilenmekle kalmaz saraya satın alınan yiyecek maddelerinin 

tahlili ve bunlarla ilgili raporların düzenlenmesi işini de yürütürdü. Başta padişah 

olmak üzere saraylıların çeşitli hastalıklarının tedavisi için reçetelerin 

hazırlanması, saray, kasır ve köşklerin dezenfenkte edilmesi de Eczahâne-i 

Hümâyûn tarafından yürütülen faaliyetler arasındaydı. Her sene nevrûz zamanında 

nevrûziye denilen bir çeşit tatlının hazırlığı da Eczahâne-i Hümâyûn’un 

nezaretinde gerçekleştirilirdi. Osmanlı devletinin son yıllarında Eczahâne-i 

                                                
120 HH.d., nr.841.  
121 HH.d., nr. 841.  
122 Y.PRK.HH., 14/51.  
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Hümâyûn, aynı zamanda serkimyager olan, bir müdür tarafından idare 

edilmiştir123.   

 

3.2.19. Mâbeyn Tatlıhânesi 

Beylerbeyi Sarayı servis yapılar grubundan biri de 165 zirâlık bir alanda inşâ 

edilen Mâbeyn Tatlıhânesi idi124. Saray için pişirilen helva, reçel, şurub, boza gibi 

tatlılar serkilârînin nezaretinde Mâbeyn Tatlıhânesi’nde hazırlanırdı125.   

 

Bahçıvanlara mahsûs  200 zirâlık bir daire ile mutfak ve bahçıvan dairesi 

içinde yer alan nakliye beygirleri ahırı Mâbeyn Tatlıhânesi’nin çevresinde bulunan 

yapılardandı126. 

 

3.2.20. Gazhâne 

Beylerbeyi Sarayı gazhânesinin inşâsı için ilk düşünülen mevki Nakkaş 

Bostanı denilen yerdi. Ancak bu arazinin özel mülk olması nedeniyle bu 

düşünceden vazgeçilmiş ve gazhâne bu mevkiin hemen arkasında yer alan Emlâk-ı 

Hümâyûn’a ait bir arazi üzerinde inşâ edilmiştir. Hazine-i Hâssa Nezâreti’nin 

gazhâne için yer seçimi ile ilgili ilk hazırlıklar 1865 yılının Ocak ayında başlamış; 

gazhânenin inşaatı Tophâne-i Âmire Nezâreti tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Konuyla ilgili düzenlenen raporlarda, inşâ edilecek gazhânenin, uzun vadede 

civarda bulunan işyerleri ile evleri de aydınlatabilecek kapasitede olacağı, ancak 

başlangıçta saray ve müştemilâtının aydınlatmasının öncelikli olduğu 

kaydedilmiştir. Yapılan ilk keşiflerde gazhânenin 878.000 kuruş masrafla inşâ 

edileceği hesaplanmış127, ancak işin tamamlanmasından sonra yapılan son 

keşiflerde toplam maliyet  yaklaşık 430.000 kuruş tenzilattan sonra 1.169.000 

kuruş olarak tahakkuk etmiştir. İlk keşif ile son keşif arasındaki farka gerekçe 

olarak ise, Sarayın içine ve bahçeye konulan sütun, fener ve sarayın kapısından 

                                                
123 MB., 102/65; HH.d., nr. 932; Y.PRK.SGE., 1/16; HH.MH., 1019/68; HH.DPO., 13/63, lef. 1; 
MSHHA.d., nr. 4701.  
124 Y.PRK.HH., 14/51.  
125 MSHHA.d., nr. 4715; HH.MH., 90/11   
126 Y.PRK.HH., 14/51.  
127 MSHHA.d., nr. 3117.  



 102 

İstavroz (Beylerbeyi) dört yol ağzına değin döşenen ana borular masrafıyla 

gazhânedeki saat yanında yaptırılan eşya ambarı, demirhâne, kapıcı                 

odası, arpa, saman ambarları ve kazdırılan kuyu ile muhafaza duvarları dışına 

açılan hendekler masrafın ilk keşifte yer almaması gösterilmiştir128.  

 

3.3. Bahçe 

İstanbul Boğazı'nın Anadolu yakasında Üsküdar ilçesinde bulunan Beylerbeyi 

Sarayı geniş bir bahçe içindedir. Beylerbeyi Sarayı bahçesi, saray çevresindeki 

mimarî düzeni içeren bahçesi; daha gerideki set bahçeleri ve setlerin arkasında 

uzanan koruluğu ile tipik bir Avrupa bahçesini yansıtmaktadır. Özellikle Fransız 

bahçeciliğine yaklaşan bir stilde düzenlenmiştir. Ancak set sayılarının fazla oluşu 

ve bu yükseltinin eğimle değil de setlerle gerçekleşmesi ölçü açısından bu stilden 

biraz ayrılmıştır. Ana yapıdan uzaklaştıkça koruluğa dönüşen sarayın bahçesi neo-

klasik ve barok stillerinin karmasından düzenlenmiştir129.  

 

Setlerin birbirine bağlanmasını sağlayan merdiven ve rampalar İtalyan 

Rönesans bahçelerinin bir örneğini oluşturur. Üst set balkon teras özelliğindedir ve 

bu durum Toskan karakterini yansıtır; Floransa devri villalarını hatırlatır. Su 

öğesinin durgun kullanımı da bu devrin ilkelerinden biridir. Ancak merdivenlerin 

biçim ve konumu Barok stilini hatırlatır. Sarayın yakınında düzenlenen bahçeler, 

formel ve geometrik şekiller içermekle birlikte saraydan uzaklaştıkça ve setlerin 

bulunduğu yükseltiler geçildikçe bahçe koruluğuna dönüşmektedir ki bu, Barok 

stilin özelliklerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Ana yapının bulunduğu 

havuzların aksiyal ve simetrik olması formel Batı etkisinin özelliğidir. Özellikle 

şimşirlere şekil vererek uygulanan topiary sanatı, Rönesans bahçe sanatının 

öğelerindendir130.  

 

                                                
128 MB.İ., 23/66.  
129 Ayşegül Ekşioğlu, “Rönesans ve Barok Bahçe Sanatının İstanbul Saraylarındaki Etkileri 
Dolmabahçe ve Beylerbeyi Sarayı Örneği”, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 
İstanbul 2001, s. 186-189, 221.  
130 a.g.t., gös. yer.  
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Saray bahçesinde bulunan ağaçların ve bitki örtüsünün türlerinin tespitine 

yönelik bir tespitte yaklaşık 50 değişik türden bitki türü tespit edilmiştir. 

Beylerbeyi Sarayı set bahçelerinde mevcut doğal ve egzotik bitki türlerinden 

bazıları şöyledir131: Acer Campestre, Acer Negundo, Aesculus Xcanea, 

Aesculus Glabra, Aesculus Hippocastaneum, Araucaria Arauncana, Aucuba 

Japonica, Broussonektia Popyrifera, Buxus Sempervirens, Carpinus Betulus, 

Cedrus Libani, Cedrus Deodora, Celtis Australis, Castanea Sativa, Magnolia 

Grandiflora. 

 

Sarayın inşaatının tamamlanmak üzere olduğu 1864 yılının yaz aylarında bahçe 

düzenleme çalışmalarına hız verildiği anlaşılmaktadır. Sarı köşkün karşısındaki 

bahçenin tanzimi işi bahçıvanbaşı Mösyö Deroin eliyle gerçekleştirilmiştir. Bu 

bahçeye 100 meyve ağacı, 1500 çiçek ağacı, 10 çam ağacı dikilmiş ve bu 

düzenleme için bahçıvanbaşıya 32500 kuruş ödenmiştir132. Sarayın bahçeleri için 

çim Göksu’dan nakledilmiştir133. Sarayın bahçe düzenlemesinde istihdam edilen 

bir diğer isim de bahçıvanbaşı Sester’dir. Sester aracılığıyla satın alınan fidanlar 

Milan’dan, portakal ağaçları ise Malta’dan getirilmiştir134.

                                                
131 Ahsen Taş, “Rönesans Devri Bahçe Sanatı ve Ülkemizdeki Yansıması Olarak Beylerbeyi Sarayı 
ve Set Bahçeleri”, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1998, s. 119-120.  
132 HH.EBA, 21/39 lef.29. 
133 HH.d., nr. 842.  
134 MSHHA d., nr. 2978.  
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SONUÇ 

Beylerbeyi Sarayı; Osmanlı devletinin varlığını sürdürebilmek için idarî , 

askeri ve hukuki alanlarda yenilik arayışlarına girdiği, içinde bulunduğu duruma 

müdahale etmesi gerektiğini hissettiği bir dönemde inşâ edildi.  

 

Bu çalışmayla hem kültür medeniyet tarihimiz açısından önem arzeden bir 

sanat ve mimarî eseriyle ilgili yeni bulgulara ulaşıldı hem de XIX. yüzyılda inşâ 

edilen bir saltanat yapısının imar süreci ile ilgili özgün bilgiler tespit edildi. Bunun 

yanında yine arşiv belgeleri ışığında ve Beylerbeyi Sarayı mekânları/daireleri 

çerçevesinde, XIX. yüzyıl saray teşkilâtı hakkında genel bir çerçeve çizilmeye 

çalışıldı.  

 

Beylerbeyi Sarayı’nın inşâ edildiği zaman dilimi, mâliyeti, sarayın bina emini, 

yapımında çalışan yapı ustaları, ameleler, yevmiyeler, yapı malzemesi ve fiyatları 

kısacası inşâ süreci ve çalışan işgücü ile ilgili hususlar  bu çalışmayla ortaya 

kondu. Sarayın imar süreci ve teşkilâtı hakkında ortaya konan bilgilerin aynı 

devirde inşâ edilen diğer saray, köşk ve kasırlar için de aydınlatıcı olması 

umulmaktadır. Beylerbeyi Sarayı’nın inşâ sürecine ilişkin bulguların başta 

Mimarlık Tarihi ve İktisat Tarihi olmak üzere çeşitli disiplinler için de 

değerlendirilebileceği düşünülmektedir.  

 

Beylerbeyi Sarayı’nın 1863-65 yılları arasında inşâ edildiğinin tespiti bu 

çalışmayla ulaşılan sonuçlar arasındadır. Mevcut çalışmalarda sarayın 1861-1865 

yılları arasında inşâ edildiği belirtilmiş olmasına karşın bu çalışmanın bulgularına 

göre inşâ süreci 1863-1865 arasındadır. Beylerbeyi Sarayı’nın başkalfasının 

(mimarı) Serkiz Bey olduğu bu çalışmayla da teyid edilmiş olmakla beraber saray 

ve müştemilâtının inşaatında bizzat görev alan kalfaların da isimleri ve yapısal 

faaliyetin neresinde ne kadar pay sahibi oldukları tespit edilmiştir.  

 

Çalışma sonucunda Beylerbeyi Sarayı’nın mekân kullanımları ile ilgili yeni 

bulgulara ulaşıldı. Belirlenen mekân kullanımlarının ve yerleşim düzeninin aynı 
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devirde inşâ edilen Dolmabahçe Sarayı, Çırağan Sarayı gibi külliye-saraylarla 

paralellik arzettiği görüldü. Buna göre ana saray yapısı Mâbeyn-i Hümâyûn, 

Hünkâr Dairesi ve Vâlide Dairesi’nden teşekkül etmektedir. Kadınefendilerin ve 

İkballerin ikâmet ettiği Harem-i Hümâyûn ise denize paralel bir konumda ve 

Valide Sultan Dairesi’nin hemen ardından inşâ edildiği tespit edilmiştir. Haremin 

sarayın ana yapısından ayrı olarak denize paralel olarak inşâ edildiğinin tespiti en 

önemli bulgular arasındadır. Zira bu güne değin Beylerbeyi Sarayı ile ilgili olarak 

yapılan çalışmalarda bu yönde bir tespit görülmemektedir. Bu tespit görsel 

belgeyle de desteklendi.  

 

Bu tezde, Beylerbeyi Sarayı’nın inşâ süreci, mekân kullanımları ve yapıları 

üzerinde durulmakla beraber tarihsel süreç içinde nasıl kullanıldığına da değinildi. 

Beylerbeyi Sarayı’nın savaş, yangın ve benzeri felaketlerde kamu yararına 

kullanıldığının belirlenmesi sarayın kullanımıyla ilgili tespitlerdendir. Dolmabahçe 

Sarayı ve Hazine-i Hümâyûn (Topkapı Sarayı) ile birlikte müze olarak yabancı 

seyyahların ve protokolün ziyaretine açılan ilk saltanat yapılarından biri de 

Beylerbeyi Sarayı’dır. Özellikle Müzecilik ilgili yapılacak çalışmalarda, sarayın bu 

yönüyle kullanımı daha geniş bir çerçevede ele alınabilir.  

 Beylerbeyi Sarayı ile ilgili olarak hazırlanan bu çalışma öncelikle bir tespit 

çalışmasıdır. Ulaşılan bulguların ve yapılan değerlendirmelerin bundan sonra 

yapılacak çalışmalara sağlıklı bir zemin oluşturması en önemli dileğimizdir. 
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BELGE 14/1 

 
MSHHA.CMH. 212 

Beylerbeyi Sarayı Süslemelerinin Restorasyonunun Cumhuriyet Döneminde Dekoratör Müteahhid 
Antonyo İsolabella Tarafından Gerçekleştirildiğine Dair Milli Saraylar Müdürlüğünün Yazısı   
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BELGE 14/2 

MSHHA.CMH. 212 
Güzel Sanatlar Akademesi Öğretim  Görevlilerinin Beylerbeyi Sarayı Süslemeleriyle İlgili Yapılan 

Restorasyon Çalışması ve Tavan Kitabeleri Hakkındaki Raporu 
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MSHHA.CMH. 212 
Milli Saraylar Müdürü Zeki Akmanalp’ın  Güzel Sanatlar Akademisi Müdürlüğünden Beylerbeyi 

Sarayı Oda ve Salonlarındaki Celî Talik Yazıların Onarımı İçin Keşfinin Hazırlattırılmasına İlişkin 
Talep Yazısı 
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BELGE 15/1 
 

MSHHA.CMH. 18, lef..1 
Güzel Sanatlar Akademisi Öğretim Görevlilerinin Beylerbeyi Sarayı Oda ve Salonlarında Bulunan 

Celî Talik Kitâbelerin Onarımına İlişkin Düzenledikleri rapor  
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BELGE 15/2 
 

MSHHA.CMH. 18, lef.2 
Güzel Sanatlar Akademisi Öğretim Görevlilerinin Beylerbeyi Sarayı Oda ve Salonlarında Bulunan Celî Talik Kitâbelerin 

Onarımına İlişkin Düzenledikleri Rapor  
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BELGE ÇEVİRİLERİ 
 

Belge 3 
 
HH.EBA 
1/83 lef:7 
Tarih :19 Şubat 1278  
 
ÖZET: Beylerbeyi ve Çırağan Sarayı’nda kullanılacak ahşap malzemenin 
temin yolları 
 

Cevâb 60 
 

Makam-ı celîl-i hazret-i vekâlet-penâhîye 
 
 Çerâğân Sâhil-Sarây-ı Hümâyûnunun bi-mennihi te’âlâ evvel behâr 
hulûlünde inşâsı emr u fermân buyrulmuş olduğu beyân-ı âlîsiyle bunun içün iktizâ 
eden mütenevvi’ kerâstenin melfûf pusula mûcibince çap ve endâzesine tevfîkan 
ve usûl-i mültezime-i tasarrufiyeye ri’âyeten behâları meclis ma’rifeti ve erbâb-ı 
vukûfun ma’lûmât-ı sahîhası ile kat’ ve tedârikiyle sefînelere tahmîlen 
Dersa’âdet’e irsâli ve bu bâbda me`mûrîn-i mahalliyenin iktidârı kâfî olamayub da 
ayrıca me`mûr irsâli lâzım gelür ise irsâl buyrulmak üzere keyfiyetin iş’ârı ve 
behâsının dahi mahalleri emvâlinden îfâsı emr ü irâdesini şâmil fî 27 Şa’bân sene 
[12]79 ve fî 2 Şubat sene [12]78 târîhleri ve altmış numero ile hâme-pîrâ-yı ta’zîm 
ve ser-nihâde-i terkîm ü ibcâl olan fermân-nâme-i sâmî-i hazret-i vekâlet-
penâhîleri mufâd-ı mekârim-i’tiyâd-ı âlîsi karîn-i müdrike-i çâkerânemiz olmuş 
her bir emr u fermân-ı kerâmet-beyân-ı hıdîv-i a’zamîlerinin sür’at-ı tenfîz ü icrâsı 
mütehattim-i zimmet-i memlûkiyetimiz olub husûsiyle velî-ni’met-i bî-minnetimiz 
şevket-me`âb efendimiz hazretleri içün sür’at-ı inşâsı emr u fermân buyrulan 
sarây-ı âlînin levâzımâtından ma’lûmü’l-kıta’ât kerâste fermûde buyrulması cümle 
ahâlîye teşekkür olarak hemân akd olunan meclis-i çâkerânemizde bit-tezekkür 
mîr-i mîrândan sa’âdetlû Tâhir Paşa’nın kāim-makāmlığında hudânekerde vukû’ 
bulan fesâd misillû bir gûne hâlât vukû’a gelmemek ve kerâste-i mütenevvi’a-i 
mezkûr çap ve endâzesine muvâfık olmak üzere bir kadem-i akdem sür’at-i kat’ u 
i’mâliyle bir tarafdan iskelelere nakl ve tenzîli husûsu tasvîb olunarak ve Bolu 
etraf şehrinde vâkı’ karyeler hızarlarında kat’ ve i’mâl etdirmek içün kâffe-i 
muhtârân ve söz anlarları celb kılınarak sıyânet-i hazîne-i celîle kaziyesi 
gözedilerek iz’âc-ı ahâlî vukû’ bulmayacak mertebe ile zirâ’-ı tûlünde irâde 
buyrulan yirmibeşbin aded sarı ot tahtasının kat’iyesi altı ve nakliyesi üç guruş ki 
ma’a nakliye Akçaşehir iskelesine teslîm olunmak üzere beheri dokuz guruşa ve 
dört zirâ’ tûlünde olan kırkbin aded sarı ot tahtasının dahi kat’iyesi üç ve nakliyesi 
iki guruş ki kezâlik Akçeşehir iskelesine teslîm kılınmak şartıyle beheri beşer 
guruşa bi’t-terâzî fiyât olarak cümlesi bu vechle te’ahhüd ile taksîm olunarak 
defterin zeyli taraflarından temhîr olunmuş olduğundan meclis mührüyle memhûr 
ve musahhah taksîm pusulaları hemân yedlerine i’tâ kılınub dokuz zirâ’ tûlünde 
altıbin kıt’a lata ile sekiz zirâ’ tûlünde onbirbin aded poyralığın cins pusulasında 
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ne makûle ağacdan olduğu muharrer olmadığından ve bunun bit-tabi’ köh(k)nar 
ağacından olması lâzım gelüb bu dahi Gerede Derendîvân ve Afa ve Mengen 
kazâları cibâllerinde bulunduğundan Akçaşehir iskelesine nakl olunmak vechle 
latanın beheri kat’iye ve nakliyesiyle ondört poyralığın beheri kezâlik mea’ kat’iye 
ve nakliye oniki guruşa meclisce kat’-ı fiyât olunarak kazâ-i erba’a-i mezkûra 
taksîm pusulaları isbâl olunmuş ve sekiz zirâ’ tûlünde ikibin kıt’a direklik meşe ve 
dört arşun tûlünde ikibinyüz kıt’a paraçol  ve yedi zirâ’ tûlünde binbeşyüz aded 
meşe kazıklık ve kezâlik yedi zirâ’ tûlünde onbin aded kazıklık ağacları dahi 
Düzce ve Üsküb ve Akçaşehir ve Alablı ve Ereğli vilayetince ve Devrek ve Dirgen 
(?) ve Hisarönü kazâlarına bit-taksîm iktizâ eden pusulaları zabtıye-i mahsûsalar 
ile mahallerine müsâra’aten isrâ kılınmış ve fakat bunların kat’-ı fiyât maddesi 
kazâları meclislerine havâle kılınub şâyed ziyâde görünür ise yine hadd-ı i’tidâle 
îsâline meclis-i âcizânemizce ibtidâr olunacağı bedelleri bulunmuş ve sâye-i 
kudret-vâye-i hazret-i pâdişâhîde zikr olunan kerâstelerin naklinde iktidâr-ı 
mahalliye içün me`mûr talebine hicâb olunacağı rütbe-i bedâhetde olub emr u 
fermân buyrulduğu vechle olunan teşebbüsât iktizâsınca kerâste-i mezkûrenin 
Mart gâyesinde kâmilen iskelede bulundurularak kayıklara tahmîline müsâra’at 
edileceği umûr-ı müsellemeden olub şu kadar ki bu havâlîde el-hâletü hazihi 
kesret-i şitâdan şimdilik âdetâ mürûr u ubûr müşkilâtda bulunmasıyle burasının 
beyânına mecbûr olunmuşdur ve birde zikr olunan kerâstelerin naklinde yalnız 
kabzına me`mûr olarak pey-â-pey nakl olunan kerâstenin iskelede kabzıyle 
vürûduna dâir cins ve mikdârıyle nakl eden arabacılara ilm u haberlerini vermek 
üzere Akçaşehir ve Alablı iskelelerinin birbirine be-gāyet kurbiyeti cihetiyle 
bunları bir me`mûr idâre edebileceğine mebnî buraya bir ve birde Hisarönü kazâsı 
iskelesine kezâlik kabz içün bir me`mûr-ı âhar ta’yîni ve Hisarönü iskelesinde 
bulunacak me`mûr Zağferânbolu sancağından nakl olunacak kerâstenin dahi 
kabzını icrâ edeceği bedîhiyâtdan olarak sâlifüz-zikr Bolu sancağına musîb 
kerâstenin sûret-i taksîm defteri leffen arz u takdîm kılınmağla ol bâbda ve her 
hâlde emr u fermân hazret-i men lehu’l-emrindir.  
 
An Bolu 
Fî 13 Ramazân sene [12] 79 ve fî 19 Şubat sene [1] 278 
A’zâ  
A’zâ Tâhir 
Kâtib-i tahrîrât Seyyâd Ahmed Âkif 
A’zâ Seyyîd Mehmed Kâmil 
A’zâ es-Seyyîd Hasan 
A’zâ es-Seyyîd Mehmed Reşîd 
A’zâ Mehmed İzzet 
Nâzır-ı nüfûs Seyyîd Ahmed ….. 
Müdîr-i evkāf Mehmed Lütfullah 
Ser-kâtib-i mâl Mehmed Emîn 
Ed-Dâ’î müftî-i belde Sıbgat 
Ed-Dâ’î nâibüş-şer’      
Kāim-makām-ı livâ-yı Bolu es-Seyyîd Mehmed Tevfîk 
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BELGE 4 
 
HH.EBA 
21/39 lef:2  
(Tarihsiz) 
ÖZET: Senekerim Kalfa’nın Beylerbeyi Sarayı’nda gerçekleştirdiği işler. 

 
                                              Senekerim kalfanın 
guruş              para   zirâ’      zammını  
                                              istid’â eylediği 
 
33139              19      662      50 Istabl-ı âmire karşusunda kuşluk ebniyesi 
  1479 buçuk   23      147      10 Dîger kuşluk 
18947 buçuk   12      344      55 Sarı kasr-ı hümâyûnu karşısındaki kuşluk  
                                                     ebniyesi 
  1310              10      131      10 Küçük bağçede dîger kuşluk ebniyesi 
  1375              20        45      30 Güvercin kuleleri 
  5695 buçuk     4    1139        5 Atîk limonluk ebniyesinin ahura tahvîli 
───────   ──  ────  ─── 
61939 buçuk   00    0000     00 
    551 buçuk     3        55     10 Samanlık ebniyesi 
  4184              22      464       9 Kebîr samanlık ve şa’îr anbarı 
38600                6    1206      32 Nakkaş tarafında kayıkhâne 
  2923                7       292     10 Tahtânî nîm kârgîr matbah ve câmeşûyhâne 
31887 buçuk    21    2125     15 Mevcûd dâirelerin ta’miri 
───────   ──  ────  ─── 
140092             00     0000    00  
  16407               2     1262    13  Muahharan fesh olunan baltacılar dâiresi  
                                                      ta’mirâtı 
  41742 buçuk    6     4674     10  Aşcılara mahsûs dâirede ve matbah ebniyeleri
  
  19360             16     1290     15   Fodla fırını dâiresi  
  24487               4      3498      7 buçuk  Ahûr ve arabalık ve samanlık ebniyesi
  
  14667             10      2933      5    Istabl-ı âmire ta’miri  
───────  ──   ────  ─── 
261755buçuk    00      0000     00 
    2314              20        462      5   Kayıkcılara mahsûs koğuş 
    9570              20        382    25   Fevki oda ve tahtı arabalık ebniyesi 
    1552buçuk    13        310      5    Na’lbend mahalliyle sahanlık ebniyesi 
     2141               3        214    10   Mea’ müştemilât arabacıbaşıya mahsûs ebniye 
     5203               2        260    20   Mîr-i ahûr dâiresi 
──────       ───   ───   ── 
282536              00      0000    00 
    6704buçuk     11       670     10   Tebdîl ahûrunun ta’mîri 
    3821buçuk      4        328     10   Hazîne me`mûrlarına mahsûs dâire ta’mîri 
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    1875              12        187     10  Tam kârgîr hazîne odasının ta’mîri 
─────           ──     ───   ──  
294937 00     0000    00 
 
                     guruş 

          279801 buçuk Hakkı Bey merhûmun dâhil-i defter etdirdiği 
                    294937           merkûmûn zammını istid’â eylediği 
                   ──────── 
                  1024738 buçuk 
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BELGE 5 
 
 
HH.EBA.  
14/37 
Tarih: 25 Temmuz 1281 / 7 Ağustos 1865 
 
ÖZET: Beylerbeyi Sarayı’nın inşâ süreci ve bu süreçde yapılan inşâ masrafı. 
 

Beylerbeyi Sarây-ı Hümâyûnu ebniyesinin bidâyeti târîhi bulunan 
ikiyüzyetmişdokuz senesi Temmuzu yirmidördüncü gününden seksenbir senesi 
Temmuzu yirmibeşinci günü nehâyetine değin gayr-ı ez mefrûşât kâffe-i masârif-i 
vâkı’asıyle zikr olunan iki sene zarfında Hazîne-i Hâssa-i Şâhâneden ale’l-hisâb 
olarak i’tâ buyrulan mebâliğin mikdârını mübeyyin hulâsa pusulasıdır. 
 
   guruş           guruş 
   aded     aded          icmâl 
  7042220      6770000       7         Me`mûr-ı esbak Mehmed Efendi’nin müddet-i 
                                                      idâresi  
  9656795      8884202       6         Halefi Mahmûd Efendi’nin müddet-i idâresi 
21789723    15490204     13         Me`mûr-ı lâhık Rif’at Efendi’nin müddet-i  
                                                      idâresi 
──────   ──────    ──   
38488738    31144406     26 
 
küsûr   kise     küsûr    kise 
238     76977    406     62288 
 

Mûmâileyh Rif’at Efendi’nin idâresi zamânında yapdırılmış bazı maktû’ işlerin 
fiyâtları karâr bulmamış ise de tahmîni olarak idhâl olunmuş olmağla şerh verildi. 
 
      sarfiyât 
küsûr       kise 
238          76977  Ber-vech-i bâlâ medfû’ât 
406          62288  Ber-mûcib-i makbûzât 
──        ───── 
332          14688  Mütebâkî duyûn 
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BELGE 6 

 
 
HH.EBA. 
21/39 lef: 17 
(Tarihsiz) 
 
 
ÖZET: Beylerbeyi Sarayı’nda Yani Kalfa’nın gerçekleştirdiği işler. 
 

Beylerbeyi Sarâyı Ebniye-i Âlîsi ve kasr-ı hümâyûn dâiresi ve kebîr kuşluk 
ebniyesi bîrûnlarının boyaları tazelenmesiçün Hacı Yani Kalfa ma’rifetiyle kâffe-i 
kerâstesi mevcûd olub yalnız mismâr ve üstâdiyesi kendü üzerine olarak inşâ ve 
muahharan fesh olan iskeleler masârifi ile soba bağçesinde mea harc-ı maktû’ 
olarak müceddeden inşâ eylediği bağçevân odalarının mikdâr-ı zirâ’ını mübeyyin 
defterdir. 
 
 
Zikr olunan iskelelerin             Bağçevân odalarının muhâsebesi 
yalnız mismâr ve üstâdiyesi      parmak     tûlen     arzen     parmak 
masârifi                                        19             27         13          17 
                                                      20              10           4        22  Helalar 
16654 guruş 
                                                parmak              terbian    kuruş 
                                                   23         380      100 
                                                     6           53        60 
                                                  
                                                     para       kuruş 
                                                     30        41290 

 
yekûn 

guruş     para 
57944    30 
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BELGE 7 
HH.EBA 
21/39 lef: 3 
(Tarihsiz) 
ÖZET: Beylerbeyi Sarayı’nda Mıgırdıç Kalfa’nın gerçekleştirdiği işler. 
  
 Beylerbeyi Sâhil-Sarây-ı Hümâyûnunda Hacı Mıgırdic Kalfa ma’rifetiyle yalnız 
yevmiye maktû’ olarak müceddeden inşâ olunmuş olan ebniyelere tanzîm olunan keşf 
defteri üzerine vaz’ olunan fiyâtlardan bazılarını adem-i kabûlü cihetiyle zammını istirhâm 
eylediği fiyâtların mikdârı. 
                                   
   guruş  para   zirâ’     Zammını 
                                   istid’â  eylediği   
   43585   11      995             45 Kadınefendiler dâiresi * 
  18900   00      126           150 Dâire-i mezkûre hamâmı 
    1838   16      183             10 Tahtânî meşkhâne ebniyesi 
    5960   00      298             20 Tam kârgîr câmeşûyhâne ve matbah 
  10248     5      256             40 Tam kârgîr matbah ve kilâr ebniyesi 
      794     4      397               2 Kârgîr divâr 
────   ──   ───         ─── 
  81325    00     000            000 
      164      7       82                2 Tuğla divâr 
  93433    19   1698              55 Ağalar dâiresi 
    9992    22       99            100 Ağalar dâiresi hamâmı 
    5300      9       96              55 Dâire-i mezkûrun taş saçağı 
  25493    23     169            150 Dâire-i mezkûr hamâmı 
────   ──   ───        ─── 
215707    00      000           000 
    2490    00      249             10 Musâhib hademeleri dâiresi   
120392    23    2188             55 Paşa dâiresi ** 
    6394      6      116             55 Dâire-i mezkûr saçağı 
    5325      6        53           100 Dâire-i mezkûr hâricinde hamâm 
      865      8      216               4 Divâr ilâvesi 
    1696    17      398               3 Tuğla divâr 
  11194    17      959             20 Anbâr me`mûrlarına mahsûs ebniye 
────   ──     ───       ───  
372063    00      000           000 
 
* Rivâyâta göre paşa merhûmun vaz’-ı fiyât edüb kalfanın kabûl etmediği 
** Paşa merhûm ile şifâhen eyledikleri pazarlık üzerine olduğu Hacı Âkif Efendi ve 
Muhsin Bey ve Kirkor Efendi ifâde ederler 

 
guruş 
 
1081165 buçuk Hakkı Bey merhûmun vaz’ eylediği fiyât mûcibince 
  372063  merkûmun zammını istid’â eylediği 
───────── 
1453228 buçuk 
  212063                                                                                                         
1241165 buçuk 
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BELGE 9 
 

 
Y.PRK.ASK 
40/96, lef.5. 
Tarih: 3 Ağustos1303/16 Ağustos 1887 
 
ÖZET: İstanbul’da meydana gelen yangın dolayısıyla Beylerbeyi Sarayı ve 
Selimiye Kışlası’na yerleştirilen yangınzedeler.  
 
 
Makām-ı ser-askerî mektûbî kalemi  
Husûsiye 
 

Harîk-zedegânın Selîmiye Kışla-i Hümâyûnuyla Beylerbeyi Sarây-ı 
Hümâyûnunun Paşa Dâiresi’ne yerleşdirilmesi hakkında şerîf-sânih olan irâde-i 
hikmet-ifâde-i cenâb-ı zıllullahî üzerine ber-mantûk-ı emr u fermân-ı hümâyûn 
îcâbının icrâsı Üsküdâr ciheti kumandânlığına teblîğ ve tefhîm edilmişidi. Bu 
sabâh mezkûr Paşa Dâiresi hastalar ağası celbiyle irâde-i seniyye teblîğ olunduğu 
gibi dâire-i mezkûre bekcibaşısına da emir ve teblîğ olunmak üzere Üsküdâr 
mutasarrıfına iş’âr-ı keyfiyet edildiği hâlde şimdi Beylerbeyi Hasta-hânesi karakol 
zâbitânından aldığı jurnalde mûmâileyh bekcibaşı harîk-zedegânı içeri almadığı 
kumandân-ı mûmâileyhden alınan telgraf-nâme meâlinden müstebân olduğu rehîn-
i ilm-i âlî buyrulmak üzere arz-ı ma’lûmâta ibtidâr kılındı ol bâbda emr u fermân 
hazret-i men lehu’l-emrindir. 

 
Fî 25 Zi’l-ka’de sene [1]304 ve Fî 3 Ağustos sene [1] 303 
Ser-asker Ali Sâib 
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BELGE 10 
 
 

Y.PRK.ASK  
145/73  
Tarih: 7 Teşrîn-i evvel 1 314/20 Ekim 1898 
 
ÖZET: Alman İmparatoriçesi’nin Beylerbeyi Sarayı’nda ağırlanma 
merasimi. 
 

Misâfir-i hâssü’l-hâss-ı hazret-i şehriyârîleri haşmetlû Almanya imparatoriçesi 
hazretleri bu sabâh sâ’at dört raddelerinde ma’iyeti efrâdıyle berâber Beylerbeyi 
Kasr-ı hümâyûnlarına vürûd eyleyüb bir müddet ârâm ve kasr-ı hümâyûn-ı 
mezkûru geşt ü güzâr etdikden sonra doğruca Çamlıca’ya azîmet ve bir mıkdâr 
tevakkufdan sonra mâşiyen Çamlıca Tepesi’ne çıkub Istanbul cihetini seyr ü 
temâşâ buyurarak yine arabaya râkiben avdet ile istimbota râkiben ve Beşiktaş 
cihetine müteveccihen hareket buyurdukları ve müşârünileyhâ hazretlerinin 
Beylerbeyi Kasr-ı Hümâyûnuna vürûdlarına dün akşam hâssa müşîriyetinden 
aldığım emr-i telgrâfî mûcibince âcizleri biz-zât orada bulunarak Üsküdâr 
mutasarrıfı ve piyâde ikinci livâ kumandânı ve dokuzuncu dâire-i belediye müdîri 
ve üçüncü alâyın mîr-alâyı ve kumandânlık-ı çâkerânem kâtibi ve Üsküdâr 
alâybeyi kullarıyle piyâde üçüncü alâyın ikinci tabûrundan bir bölük efrâd-ı 
şâhâneleri tarafından kasr-ı hümâyûnun bağçesi derûnunda resm-i ihtirâm ve 
istikbâl icrâ edilmiş olduğu gibi güzer-gâhlarında süvârî olarak müte’addid topçu 
asâkir-i şâhâneleriyle piyâde kulları geşt ü güzâr ve iktizâ eden mahaller de birer 
takım efrâd-ı mülûkâneleriyle resm-i ta’zîm îfâ edilüb sâye-i kudret-vâye-i cenâb-ı 
cihân-bânîlerinde bir gûnâ vukû’ât zuhûr etmeksizin mutayyeben ve memnûnen 
avdet etdikleri ma’rûzdur. Ol bâbda ve kātıbe-i ahvâlde irâde vü fermân kudretlû 
mehâbetlû veliyyün-ni’am efendimiz hazretlerinindir. 
 
Fî 3 Cumâde’l-Âhir sene [1]316 ve fî [1]7 Teşrîn-i evvel sene [1]314 
 
Üsküdâr kumandânı ferîk kulları Mehmed Lütfî bin Mustafa  
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BELGE 11 
 
MSHHA.d.  
1894/1 
Tarih: Nisan-Ağustos 1312/ Nisan –Ağustos 1896 
 
ÖZET: Beylerbeyi Sarayı kadınefendiler sahilhanelerinin onarımı 
 

Beylerbeyinde vâki dördüncü kadın merhûmenin sâhil-hânesi bağçesinde 
limonluk kâmilen ve köşkün nısfı münhedim olduğu gibi ağalar dairesi ahuru dahî 
ekserî yerlerinden münhedim ve bakisi de yıkılmak raddesine gelmiş ve baş ikbâl 
merhûmenin sâhil-hânesi limonluğunun dahî harâbiyete yüz tutmuş ve sâhil-hâne-i 
mezkûrların ekserî mahallerinden akmakda olub bunların kesdirilmesi için 
akdemleri bi’l-iş’ar bildirilmiş ise de ta’mirin icrâ edilmediğinden zaten köhne 
bulunduğu cihetle müddet-i kalîle zarfında kâmilen yıkılacağı derkâr bulunmuş 
olmakla bu cihete meydan verilmemek üzere ya akarlarının bir an evvel 
kesdirilmesi veyahûd enkâz vesâiresi zâyi’ olmamak içün bütün bütün hedim 
ettirelere(k) bir mahalle derc ettirilmesi husûsunda lâzım gelen mahalle emr u 
havâle buyrulması bâbında emr u fermân hazret-i men lehü’l-emrindir.       

 
                   Fî 2 Nisan sene [1]312  

  
Müdîr-i Bekçiler 
 
 

Muâmele-i mukteziyesinin icrâsı zımnında Hazîne-i Hâssa-i Şâhâne Nezâret-i 
Celîlesin fî 3 Nisan [1]312 
 
Karîn-i sânî-yi hazret-i şehriyârî 
8/141 hey`etine 2 Nisan 1312  
 

Sâhil-hâne-i mezkûrun kangı târihde ta’mir edildiğinin ve muhtâc-ı ta’mir 
olduğu bildirilen mahallerin kaç guruşla vücûda geleceğinin Ebniye-i Seniyye 
Anbarı İdâre-i Seniyyesinden bildirilmesi iktizâ eder. Fî 10 Nisan sene [1]312 
 
                                              (imza)   (imza)   (imza) (imza) (imza) 
 

Zikr olunan sâhil-hânenin mu’âyene-i lâzimesi icrâ etdirildikde ne yolda 
ta’miri mümkün olunacağına dâir tanzîm olunan rapora merbûtan takdîm kılındığı 
ma’rûzdur. Fî 2 Mayıs sene [1] 312 
 
Ebniye-i Seniyye Anbarı Müdürü       
Mîrlivâ 
 

Mezkûr sâhil-hânenin şimdilik yalnız akarlarının kesdirilmesi ve kırık 
pencerelerinin tecdîdi ile iktifâ edilmesi makām-ı sâmî-i nezâretden verilen emr-i 
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şifâhî … bulunduğundan ol vechle serîan icrâ-yı keşfi husûsunun ebniye-i seniyye 
anbarına tebliği ve muâmele-i sâirenin îfâsı hakkında muhâsebe kalemine havâle 
buyrulması lüzûmu tezekkür kılındı. 
 
18 Mayıs [1]312 
 
(imza)  (imza) (imza) (imza) (imza) 
Mûcebince 
m 107/43 
 
 

Hey`et-i idârenin bâlâya muharrer karârı mûcebince icrâ-yı keşfi ile merbûtan 
iâdesi zımnında işbu evrâk ebniye-i seniyye anbarı idâre-i behiyyesine tevdî 
kılındı. Fî 22 Mayıs [1]312 
 

Muhâsebe Kalemi Müdîri (İmza ve mühür)  
 

Zikrolunan sahil-hânenin muâyene-i lâzimesi icrâ etdirildikde bâlâda karar 
mûcebince tanzîm olunan onüçbinyüzyirmibeş guruşu havâ keşf-i evvel defteri 
merbûtan takdîm kılınmış olmağla ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü’l-
emrindir. Fî 17 Haziran sene [1] 312 
 

Yâverân-ı Hazret-i Şehriyârîden Ebniye Anbarı Müdîri 
                             Mîrlivâ 
                             (mühür) 
 

Hey`et-i idâre-i aliyyenin kararında mezkûr olan ta’mîrâtın icrâsı merbût keşf-i 
evvel defteri mûcebince onüçbinyüzyirmibeş guruş sarfıyla kābil olacağı ebniye-i 
seniyye anbarı müdîriyetinin bâlâya muharrer der-kenârından anlaşılmağla 
keşfinin atebe-i ulyâ-yı cenâb-ı padişâhîden istizânı iktizâ eder. Fî 23 Haziran 
[1]312  
 
Muhasebe Kalemi Müdîri (imza) 
 
Nazmi Bey Efendi’ye fî 26 Haziran [1312] 
 
14 Temmuz sene [1]312 yazılmışdır 1742 
 

Ber-mûceb-i keşf tamirât-ı mebhûsenin onüçbinyüzyirmibeş guruş sarfıyla 
ircâsı husûsuna taraf-ı sâmî-i nezâret-penâhîden vukû’ bulan arz u istîzan üzerine 
mûcebince irâde-i seniyye-i cenâb-ı hılâfet-penâhî şeref-müte’allik buyrulmuş 
olduğu Mâbeyn-i Hümâyûn başkitâbet-i celîlesinden 18 Temmuz sene [1]312 
târihle teblîğ ve iş’âr buyurulmuş olmağla ber-mûceb-i irâde-i seniyye icrâ-yı îcâbı 
zımnında işbu evrâk ebniye-i seniyye anbarı idâre-i behiyyesine tevdî kılındı. Fî 25 
Temmuz sene [1]312  
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k     s/57-256                             Muhasebe Kalemi Müdîri (mühür ve imza)      99 
 

Muhâsebe kaleminin der-kenârı ebniye-i seniyye anbarı ahkâm defterinin 99 
sahifesine aynen kayd olarak mülefleriyle beraber iâde kılınmışdır. Fî 12 Ağustos 
[1]312  
 
Yâverân-ı Hazret-i Şehriyârîden Ebniye Müdîri 
Mîrlivâ (mühür) Başkâtib (mühür)                           k          
 
 
 
 
1894/2 
Tarih: Nisan-Ağustos 1312/ Nisan –Ağustos 1896 
 
ÖZET: Beylerbeyi Sarayı kadınefendiler sahilhanelerinin onarımı 
 

Beylerbeyi’nde vâki’ dördüncü kadın ve baş ikbal merhûmelerin sahil-
hâneleriyle teferruât ebniyelerinin muâyenesi hakkında havâle buyurulan takrir   
üzerine bi’l-azîme muâyene olundukda sâhil-hânenin çatıları basmış ve saçak ve  
kaplama ve cam çarçeveleri kâmilen harab olduğu gibi derûn bölmelerinin bazıları 
yıkılmış ve sâireleri dahi basmış ve hamam ve bendegân dâireleriyle matbahlar   
hedm olmuş ve ta’miri ise hedmiyle müceddeden inşâsına lüzum görüldüğü 
anlaşılmış ve şimdi ise derûnûnda kimse olmadığı ve yalnız kiremid 
akdarılmasıyla dahi matlûb hâsıl olmayacağı ve hâli üzre terkinde dahi çökerek 
enkâzı dahî telef olacağından ya müceddeden inşâsı veyâhud hedmiyle enkâzın   
muhâfazası icâbı halden bulunmuş olmağla hey`et-i idârece tezekkürü iktizâ-yı 
halden bulunmuş olmağla işbu rapor-ı âcizânemiz evrâkına merbûtan takdim    
kılındığı ma’rûzdur.   
 
Fî 30 Nisan sene [1]312                                                          
Emlâk-ı Hümâyûn Kalfası Dikran                                                                     
Emlâk-ı Hümâyûn Mühendisi … 
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BELGE 12 
 
 
Y.PRK.TŞF. 
5/73, lef.1 
Tarih: 15 Mart 1 315 / 28 Mart 1899 
 
ÖZET: Dolmabahçe ve Beylerbeyi saraylarının yabancı heyetler tarafından 
gezilme talebi. 
 

Yıldız Sarây-ı Hümâyûnu Teşrîfât-ı Umûmîye Dâiresi  
 

Li-eclis-seyâha Der-sa’âdet’e gelecek olan Macaristan Ticâret Nâzırının ve 
Macaristan me`mûrîn ve mu’allimîn ve ticâret mektebi talebesinden mürekkeb 
olub kezâlik seyâhat tarîkıyle yarınki gün Der-se’âdet’e gelecek olan altmış kadar 
zevâtın hazîne-i hümâyûnları ile Dolmabağçe ve Beylerbeyi Sâhil-Sarây-ı Âlîlerini 
ziyâret etmelerine müsâ’ade-i mekârim-âde-i hazret-i tâc-dârîlerinin şâyân 
buyrulması Avusturya sefîri tarafından bâ-tezkire istirhâm kılınmış olduğu 
ma’rûzdur. 
 
Fî 15 Mart sene [1]315 
Münîr kulları 
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BELGE 13 
 
A. MKT.MHM  
742/17 
Tarih: 25 Teşrin-i Evvel 1328/7 Kasım 1912 

 
ÖZET: Sultan II. Abdülhamid’in hal’ edildikten sonra zorunlu ikâmete tabi 
tutulduğu Selanik Alatini Köşkü’nden Beylerbeyi Sarayı’na nakledilmesi. 
 

Harbiye Nezâreti Vekâlet-i Alîyyesine  
 

Mahremâne 
Tarih-i tesvîd 23 Zilkade sene [1]330/21 Teşrin-i Evvel 1328  
Tarih-i mübeyyad 23 (zilkade sene [1]330) / 21 (Teşrin-i Evvel 1328) 
 

9 Teşrîn-i Evvel sene [1]328 tarihli tezkireye zeyldir. Bursa’ya nakli muktezâ-
yı irâde-i seniyye-i hazret-i hilâfet-penâhîden bulunan hâkân-ı sâbık hazretlerinin 
Bursa’daki kasr-ı hümâyûnun tevsî’ ve ikmâl-i nevâkısı haylı vakte mütevakkıf 
olmasına binâen Der-sâ’adet’e celbi ve Beylerbeyi Sarây-ı Hümâyûnunun 
ikâmetlerine tahsîsi ve müşârünileyh hazretlerini Der-sa’âdet’e nakl içün dâmâd-ı 
hazret-i şehriyârî devletlû atûfetlû Ârif Hikmet ve Mehmed Şerîf Paşalar hazerâtını 
hâmilen Selanik’e giden Loraley Sefînesi’nin buraya vusûlünde müşârünileyh 
hazretlerinin mezkûr sarây-ı hümâyûna îsâliyle kemâkân cihet-i askeriyenin 
nezâret ve mes`ûliyeti tahtında muhâfazası ve Selanik’de şimdiye kadar tatbîk 
olunan her dürlü tedâbîr ve tekayyüdâtın kemâfis-sâbık temâmen ve aynen icrâsı 
husûslarına meclis-i vükelâ karârıyle bi’l-istîzân irâde-i seniyye-i cenâb-ı pâdişâhî 
şeref-sudûr buyrulmuş ve hākān-ı sâbık-ı müşârünileyh hazretleri âhiren mezkûr 
sefîne ile Der-sa’âdet’e muvâsalatla sarây-ı hümâyûn-ı mezkûrda ikāmet etmekde 
bulunmuş olmağla ber-mantûk-ı emr u fermân tekayyüdât-ı lâzimenin îfâsına 
himmet.  
 
23 Zî’l-ka’de sene [1]330 
21 Teşrîn-i evvel sene[1] 328 
İrâde-i seniyye ma’rûzât başkitâbetine verildi 
Fî 25 Teşrîn-i evvel sene [1]328 
İrâdesine ma’rûzat başkitâbete verildi fî 25 Teşrin-i Evvel sene 1328 
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PLAN VE ÇİZİMLER 
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PLAN VE ÇİZİMLER 1 
 

MSHHA.E II. 1737, lef.1  
Beylerbeyi Sarayı Vaziyet Planı 
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PLAN VE ÇİZİMLER 2 
 

MSHHA.E-II. 1737, lef.2 
Beylerbeyi Sarayi Geyiklik Arazisini Gösterir Kroki 
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PLAN VE ÇİZİMLER 3 

 
MSHHA. E II. 1736, lef.1 

Deniz Erbaş Okuluna Verilecek Eski Mutfaklar Arazisinin Krokisi 
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RESİM VE PLANLAR 4 
MSHHA. E II. 1736, lef.2  

Beylerbeyi Sarayı  ve Ek yapıları Yerleşimine İlişkin Bir Başka Çizim 
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PLAN VE ÇİZİMLER 5 
 

MSHHA. E II. 1735, lef.1 
Beylerbeyi Sarayı Ahır Köşk Samanlık ve Mutfağı’nın Muhafız Bölüğü Koğuşuna Dönüştürülmesi 
Projesi 
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PLAN VE ÇİZİMLER 6 
 

MSHHA. E II. 1734, lef.1 
Beylerbeyi Sarayı Ahır Köşk Samanlık  ve Mutfağı 
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PLAN VE ÇİZİMLER 7 
 

MSHHA. E II.1738 
Beylerbeyi Sarayı Mermer Köşke’ Ait Bir Proje  
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PLAN VE ÇİZİMLER 8 
 

MSHHA. E II, 1739, lef.1 
Beylerbeyi Sarayı Zemin Kat Planı 

 
 
 



 165 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PLAN VE ÇİZİMLER 9 
 

MSHHA. E II, 1739, lef.2 
Beylerbeyi Sarayı Birinci (Üst) Kat Planı 
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-                                                                                 
 

 
 
 
 

 
 

PLAN VE ÇİZİMLER 10  
Çırağan Sarayı  Ana Yapı Bölümleri  

 
(Kaynak: Selman Can , Belgelerle Çırağan Sarayı, Ankara 1999). 
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RESİMLER 
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RESİM 1.1. Ortaköy Mecidiye Camii’nden Beylerbeyi Sarayı’nın Görünümü 
Sarayın Sol tarafında Rıhtım Boyunca Uzanan Yapı Kadınefendi Sahilhaneleridir. (Sedad Hakkı 

Eldem, İstanbul Anıları, İstanbul 1979). 
 

 
 

RESİM 1.2. Beylerbeyi Sarayı’nda Kadınefendiler Sahilhanesi Yıkıldıktan Sonra Bir Görünüm 
(Sedad Hakkı Eldem, İstanbul Anıları, İstanbul 1979). 
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RESİM 1.3.Beylerbeyi Sarayı’ndan Görünüm (Yıldız Albümü –Milli Saraylar Nüshası). 
 

 
 

RESİM 1.4. Beylerbeyi Sarayı  Mabeyn-i Hümâyûn Girişi (Yıldız Albümü –Milli Saraylar  Nüshası). 
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RESİM 1.5. Beylerbeyi Sarayı rıhtımından  Mabeyn-i Hümâyûn Girişi  (Yıldız Albümü –Milli 

Saraylar Nüshası). 
 

 
RESİM  1.6. Beylerbeyi Mabeyn-i Hümâyûn  Deniz Saltanat Kapısı  (Yıldız Albümü –Milli Saraylar 

Nüshası). 
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     RESİM 1.7.  Beylerbeyi Sarayı Mâbeyn-i Hümâyûn Giriş Salonu (Yıldız Albümü –Milli Saraylar 
Nüshası). 

 
        
        RESİM 1.8. Beylerbeyi Sarayı Mabeyn-i Hümayun Üst Kat Salonu -Sedefli Salon 
        (Yıldız Albümü –Milli Saraylar Nüshası). 



 172 

 
 

RESİM 1.9. Beylerbeyi Sarayı Mavi Salon’dan Görünüm (Yıldız Albümü Milli Saraylar 
Nüshası). 

 
 

RESİM 1. 10 Beylerbeyi Sarayı Mabeyn Deniz Köşkü’nden Bir Görüntü (Yıldız Albümü Milli 
Saraylar Nüshası). 
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 RESİM 1. 11 Beylerbeyi Sarayı Mermer Köşk’ten Bir Görünüm (Yıldız Albümü Milli Saraylar 
Nüshası).  

 
 

RESİM 1. 12 Beylerbeyi Sarayı Mermer Köşk Havuzlu Salon (Yıldız albümü Milli Saraylar Nüshası). 
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RESİM  1.13 Beylerbeyi Sarayı  Sarı Köşk  (Yıldız Albümü Milli Saraylar Nüshası). 
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RESİM 2.1. Beylerbeyi Sarayı Mavi Salon Tavan Kitabesi 
 

 
RESİM 2.2 Beylerbeyi Sarayı Mavi Salon Tavan Kitabesi 
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RESİM 2.3 Beylerbeyi Sarayı Mavi Salon Tavan Kitabesi 
 

 
RESİM 2.4 Beylerbeyi Sarayı Mavi Salon Tavan Kitabesi 
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RESİM 2.5 Beylerbeyi Sarayı 18 Numaralı Parkeli Oda Tavan Kitabesi 
 

 
 

RESİM 2.6 Beylerbeyi Sarayı 18 Numaralı Parkeli Oda Tavan Kitabesi 
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RESİM 2.7 Beylerbeyi Sarayı 28 Numaralı Oda (II. Abdülhamid’in Çalışma Odası) Tavan 

Kitabesi (Kasîde-i Bürde’den Bir Bölüm) 
 

 
 

RESİM 2.8 Beylerbeyi Sarayı 28 Numaralı Oda Tavan Kitabesi (Kasîde-i Bürde’den Bir Bölüm) 
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RESİM 2.9 Beylerbeyi Sarayı  Yazılı Oda (Namaz Odası) Kitabesi 
 

 
 

RESİM 2.10 Beylerbeyi Sarayı Tavan Kitabelerinin Hattatı  Abdülfettah Efendi’nin Ketebesi 
(İmzası) 
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