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ÖZ 

19. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti’nin her alanında hız kazanan 

Batılılaşma hareketi, mimariye ve diğer sanat dallarına da yansımıştır. Yabancı 

sanatkârlar ile yurtdışında eğitim gören sanatkâr sayısının artması, teknolojik 

gelişmeler gibi etkenlerle beraber yapıların iç süsleme programlarında da değişim 

görülmeye başlanır. Tam anlamıyla Batılı tarzda yapılan Dolmabahçe Sarayı’nda da 

hem mimari, hem de iç süsleme programıyla bu değişikliğin devam ettiği gözlenir. 

Bu çalışmanın amacı, mevcut yayınların ve bilgilerin, son yıllarda yapılan 

restorasyon çalışmalarından elde edilen bulgularla tekrar irdelenerek, Dolmabahçe 

Sarayı’nın dekorasyonunda kullanılan süsleme biçimlerini, malzeme ve yapım 

tekniği bilgileriyle bir arada sunmaktır. Bu amaçla konuyla ilgili yayınlar ile Milli 

Saraylar Hazine-i Hassa Arşivi ve Başbakanlık Osmanlı Arşivi belgeleri tarandı. 

Örneklemeler için yerinde incelemeler yapıldı, mevcut durumları fotoğraflandı ve 

Dolmabahçe Sarayı Mabeyin-i Hümayun bölümünden başlayarak, belirli bazı 

mekânlardaki süsleme programı tanımlanmaya çalışıldı.  
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ABSTRACT 

Begining from 19th century, the Westernization which was accelerated in 

every area of Ottoman Empire was also reflected to architecture and other art 

branches. The increase in number of foreign artists and others who were educated 

abroad, together with factors such as technological developments, it has been started 

to be appeared a change in interior ornament programmes of the buildings. It is 

observed that this change continue with both architectural and interior ornament 

programme in Dolmabahçe Palace which was properly constructed in Western style. 

The aim of this study is to research the present publications and datas with findings 

which were provided by restoration workings conducted in recent years and to 

present ornament styles which were used in decoration of Dolmabahçe Palace 

together with materials and construction technique datas. To this end, the 

publications regarding the subject, National Palaces Hazine-i Hassa Archives and 

Prime Ministry Ottoman archives documents were scanned. For the samplings, in 

place searches were done, their present conditions were photographed and starting 

from Dolmabahçe Palace Mabeyn-i Humayun section, ornament programmes at 

some specific places were tried to be defined. 
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ÖNSÖZ 

Yüksek lisansa ilk başladığım sıralarda, tezimde 19. yüzyıl yapılarını 

çalışmak istediğime karar vermiştim. Tez konusunun belirlenmesi sırasında ise,  tez 

danışmanım Prof. Dr. M. Baha Tanman, Dolmabahçe Sarayı’nda çalıştığım için, beni 

bu yapının süslemesini çalışmaya yönlendirdi ve bunu yaparken, restorasyon bilgimi 

ve tecrübemi de tezin içine katmamı istedi. Böylece Dolmabahçe Sarayı’nın iç 

süslemelerinde kullanılan teknikleri, yapım şekilleri ve malzeme bilgileriyle birlikte 

anlatarak, süslemenin mekânlardaki dağılımını incelememe karar verdik. 

1997 yılından beri çalışmakta olduğum T.B.M.M. Milli Saraylar Daire 

Başkanlığı’na bağlı Kalemkâr Atölyesi, Milli Saraylar bünyesindeki saray, köşk ve 

kasırların tavan ve duvar süslemeleri ile altınvaraklı mobilyalarının restorasyonunu 

yapmaktadır. Orada bulunduğum on bir yıllık süreçte benim de bazı mekânların 

tavan ve duvarlarını yakından görme, süslemelerini inceleme fırsatım oldu. Yani bu 

tez aslında, sadece tez süresince ortaya çıkan bir çalışma olmadı. Belli bir sürecin ve 

bilgi birikiminin sonucu oluştu. Benim yakından görme ya da çalışma fırsatı 

bulduğum mekânlar için doğru teknik tanımlamayı yapabilmem büyük bir avantaj 

sağladı. Bu bilgi üzerinden benzer mekânların analizini yapabilmek kolaylaştı. 

Çalıştığım süre içinde restorasyonlardan elde edilen bulguların da eklenmesi 

zenginleştirici unsurlardan biri oldu.  

Bu tezi hazırlama sürecinde birçok kişinin dolaylı ya da doğrudan yardımı 

oldu. En başta da çalıştığım kurum olan T.B.M.M. Milli Saraylar Daire 

Başkanlığı’nın yöneticileri gelmektedir. Yüksek lisansa başladığım dönemde Milli 

Saraylar Daire Başkanı olan, T.B.M.M. Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Cemal 

ÖZTAŞ’a ve beni her zaman desteklemiş olan Milli Saraylar Daire Başkanı Sn. 

Yunus AYDIN’a çok teşekkür ederim. Teknik Yardımcılık Daire Başkanlığı 

döneminde gösterdikleri anlayıştan ötürü, Daire Başkan Yardımcısı (İdari İşler) Sn. 

Muhsin ÖZCAN’a teşekkür ederim. Her zaman gösterdikleri ilgi, anlayış ve 

verdikleri bilgilerle desteklerini esirgemeyen Teknik Destek Hizmet Grup Başkanı 

Sn. Erol SAVRAN ve Bakım Onarım Şube Müdürü Sn. Hüsnü KURT’a; meslek 

hayatımın neredeyse başından beri beni tanıyan ve yardımını esirgemeyen İdari Şube 

Müdürü (Tarihi Binalar) Sn. Filiz MISIRLI’ya da çok teşekkür ederim. İlgilerini her 
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zaman hissettiğim Park Bahçeler Müdürü Sn. Betül BÖREKÇİ ve İşletme Şube 

Müdürü Sn. Ali İhsan ELDEM’e de teşekkürlerimi sunarım.  

Bu teze T 946 proje numarasıyla destek veren, İstanbul Üniversitesi Bilimsel 

Araştırma Projeleri Komisyonu’na teşekkür ederim. 

Dolmabahçe Sarayı içindeki fotoğraf çekimlerini rahat bir şekilde yapmamı 

sağlayan, başta Dolmabahçe Sarayı Müdürü Sn. Kemal KAHRAMAN olmak üzere 

saray yönetimine ve koruma amirliğine teşekkür ederim. Milli Saraylar Hazine-i 

Hassa Arşivi ile Başbakanlık Osmanlı Arşivi çalışanlarına yardımları için teşekkür 

ederim. Charles Séchan’ın mektuplarının birer kopyasını ve fotoğraflarını sağlayan, 

Milli Saraylar Hazine-i Hassa Arşivi ve Kütüphanesi Sorumlusu Sn. Cengiz 

GÖNCÜ’ye yardımları ve yönlendirmeleri için ayrıca teşekkür etmek isterim.  

Kalemkâr Atölyesi Sorumlusu Sn. Onur BAYBURA ve Ştuko Atölyesi 

Sorumlusu Sn. Hilmi KARADUMAN meslekî bilgilerini benimle paylaşmaktan 

çekinmediler. Diğer atölye çalışanları da zaman zaman yaptıkları tespitleri, çektikleri 

fotoğrafları ve bilgi birikimlerini benimle paylaştılar. Hepsine teşekkür borçluyum. 

Sevgili arkadaşım Emine ATALAY SEÇEN Dolmabahçe Sarayı planı 

üzerindeki düzenlemelri yaptı, değerli arkadaşım Selma GÜNAY her konuda bana 

destek verdi. İngilizce çeviriyi Sn. Baran BUCAK, Rumca okumaları Sn. Leman 

ÖNSÜ, Ermenice okumaları sevgili arkadaşım Selinda SÜMER ile değerli annesi 

Vart SÜMER yaptılar.  Hepsine en içten teşekkürlerimi sunuyorum. En başından beri 

beni destekleyen ve yüksek lisansa başlamama yardımcı olan Sn. Hatice TAŞKIN’a 

da ayrıca teşekkür etmek isterim. Mimari bürodan Sn. Engin TAVUKÇU’ya ve 

Fotoğraf Atölyesi’nden Sn. Coşkun TEZDOĞAN’a yardımları için müteşekkirim. 

Sevgili amcam Fethi ERKOÇ ile eşi Zümrüt ERKOÇ desteklerini esirgemediler. 

Son olarak, tez danışmanım Prof. Dr. M. Baha TANMAN ile değerli 

hocalarım Yrd. Doç. Dr. Fulya ERUZ, Yrd. Doç. Dr. Tarkan OKÇUOĞLU, Yrd. 

Doç. Dr. Emine NAZA DÖNMEZ ve Yrd. Doç. Dr. Aygül AĞIR’a görüşleri için 

teşekkür etmek isterim.  

Mart 2008 - İstanbul           Ferhan TEKİNMİRZA 
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Resim 114- 43 numaralı oda, tavan süslemesinden detay. 
Resim 115- 43 numaralı oda, tavan süslemesinden detay. 
Resim 116- 44 numaralı oda, genel görünüm. 
Resim 117- 44 numaralı oda, tavan süslemesi. 
Resim 118- 44 numaralı oda, tavan süslemesi detayı. 
Resim 119- 44 numaralı oda, tavan süslemesi detayı. 
Resim 120- 44 numaralı oda, tavan eteği süsleme detayı. 
Resim 121- 44 numaralı oda, duvar süslemesi. 
Resim 122- 44 numaralı oda, duvar süslemesi. 
Resim 123- 45 numaralı oda, tavan süslemesi. 
Resim 124- 45 numaralı oda, tavan süslemesi detayı. 
Resim 125- 45 numaralı oda, tavan süslemesi detayı. 
Resim 126- 45 numaralı oda, tavan eteği süslemesi. 
Resim 127- 46 numaralı oda, tavan süslemesi. 
Resim 128- 46 numaralı oda, tavan süslemesi detayı. 
Resim 129- 46 numaralı oda, tavan süslemesi. 
Resim 130- 46 numaralı oda, tavan süslemesi detayı. 
Resim 131- 46 numaralı oda, tavan süslemesi detayı. 
Resim 132- 46 numaralı oda, tavan süslemesi detayı. 
Resim 133- 62 numaralı oda, genel görünüm. 
Resim 134- 62 numaralı oda, tavan süslemesi. 
Resim 135- 62 numaralı oda, tavan süslemesi detayı. 
Resim 136- 62 numaralı oda, tavan süslemesi detayı. 
Resim 137- 62 numaralı oda, tavan süslemesi detayı. 
Resim 138- 62 numaralı oda, tavan süslemesi detayı. 
Resim 139- 62 numaralı oda, tavan süslemesi detayı. 
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Resim 140- 62 numaralı oda, tavan süslemesi. 
Resim 141- 62 numaralı oda, tavan eteği süsleme detayı. 
Resim 142- 62 numaralı oda, tavan eteği süsleme detayı. 
Resim 143- 62 numaralı oda, tavan eteği süsleme detayı. 
Resim 144- 62 numaralı oda, pencere süslemesi. 
Resim 145- 62 numaralı oda, kapı süslemesi. 
Resim 146- Halife Merdiven Sahanlığı, genel görünüm. 
Resim 147- Halife Merdiven Sahanlığı, genel görünüm.  
Resim 148- Halife Merdiven Sahanlığı, tavan süslemesi. 
Resim 149- Halife Merdiven Sahanlığı, tavan süslemesi. 
Resim 150- Halife Merdiven Sahanlığı, tavan süslemesi detayı. 
Resim 151- Halife Merdiven Sahanlığı, tavan süslemesi detayı. 
Resim 152- Halife Merdiven Sahanlığı, duvar süslemesi. 
Resim 153- Halife Merdiven Sahanlığı, duvar süslemesi. 
Resim 154- 63 numaralı oda, tavan süslemesi. 
Resim 155- 63 numaralı oda, duvar süslemesi. 
Resim 156- 63 numaralı oda, duvar süslemesinden detay. 
Resim 157- 65 numaralı oda, tavan süslemesi. 
Resim 158- 65 numaralı oda, tavan süslemesi. 
Resim 159- 65 numaralı oda, tavan süslemesi. 
Resim 160- Mavi Salon, genel görünüm. 
Resim 161- Mavi Salon, tavan süslemesi. 
Resim 162- Mavi Salon, tavan süslemesi detayı. 
Resim 163- Mavi Salon, tavan süslemesi detayı. 
Resim 164- Mavi Salon, tavan süslemesi detayı. 
Resim 165- Mavi Salon, tavan eteği süslemesi detayı. 
Resim 166- Mavi Salon, tavan eteği süslemesi detayı. 
Resim 167- Mavi Salon, tavan eteği süslemesi detayı. 
Resim 168- Mavi Salon, tavan eteği süslemesi detayı. 
Resim 169- Mavi Salon, duvar süslemesi. 
Resim 170- Mavi Salon, duvar süslemesi detayı.  
Resim 171- Mavi Salon, duvar süslemesi detayı. 
Resim 172- Mavi Salon, duvar süslemesi detayı. 
Resim 173- Mavi Salon, kara tarafındaki eyvan. 
Resim 174- Mavi Salon, kara tarafındaki eyvanın tavan süslemesi. 
Resim 175- Mavi Salon, kara tarafındaki eyvanın duvar süslemesi. 
Resim 176- Mavi Salon, kara tarafındaki eyvanın duvar süslemesi detayı. 
Resim 177- Mavi Salon, kara tarafındaki eyvanın duvar süslemesi detayı. 
Resim 178- 68 numaralı oda, tavan süslemesi. 
Resim 179- 68 numaralı oda, tavan süslemesi. 
Resim 180- 68 numaralı oda, tavan süslemesi. 
Resim 181- 69 numaralı oda, tavan süslemesi. 
Resim 182- 69 numaralı oda, tavan süslemesi. 
Resim 183- 69 numaralı oda, duvar süslemesi. 
Resim 184- 69 numaralı oda, duvar süslemesi. 
Resim 185- 69 numaralı oda, duvar süslemesinden detay. 
Resim 186- 71 numaralı oda, tavan süslemesi. 
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Resim 187- 71 numaralı oda, tavan süslemesi. 
Resim 188- 71 numaralı oda, duvar süslemesi. 
Resim 189- 73 numaralı oda, tavan süslemesi. 
Resim 190- 73 numaralı oda, tavan süslemesinden detay. 
Resim 191- 88 numaralı salon, tavan süslemesi. 
Resim 192- 88 numaralı salon, tavan süslemesi. 
Resim 193- 91 numaralı oda, tavan süslemesi. 
Resim 194- 91 numaralı oda, tavan süslemesi. 
Resim 195- 91 numaralı oda, tavan süslemesi. 
Resim 196- 91 numaralı oda, tavan süslemesinden detay. 
Resim 197- 91 numaralı oda, tavan süslemesinden detay. 
Resim 198- 91 numaralı oda, tavan süslemesinden detay. 
Resim 199- 91 numaralı oda, tavan süslemesinden detay. 
Resim 200- 91 numaralı oda, tavan süslemesinden detay. 
Resim 201- 91 numaralı oda, tavan eteği süslemesi. 
Resim 202- 93 numaralı oda, tavan süslemesi. 
Resim 203- 93 numaralı oda, tavan süslemesi. 
Resim 204- 93 numaralı oda, tavan süslemesinden detay. 
Resim 205- 93 numaralı oda, tavan süslemesinden detay. 
Resim 206- 93 numaralı oda, tavan süslemesinden detay. 
Resim 207- 93 numaralı oda, tavan süslemesinden detay. 
Resim 208- Pembe Salon, tavan süslemesi. 
Resim 209- Pembe Salon, tavan süslemesi detayı. 
Resim 210- Pembe Salon, tavan süslemesi detayı. 
Resim 211- Pembe Salon, tavan süslemesi detayı. 
Resim 212- Pembe Salon, tavan süslemesi detayı. 
Resim 213- 110 numaralı oda, tavan süslemesi. 
Resim 214- 112 numaralı oda, tavan süslemesi. 
Resim 215- 114 numaralı oda, tavan süslemesi. 
Resim 216- 114 numaralı oda, tavan süslemesi. 
Resim 217- 115 numaralı oda, tavan süslemesi. 
Resim 218- 115 numaralı oda, tavan süslemesinden detay. 
Resim 219- 116 numaralı oda, tavan süslemesi. 
Resim 220- 116 numaralı oda, tavan süslemesi. 
Resim 221- 116 numaralı oda, tavan süslemesinden detay. 
Resim 222- 122 numaralı salon, tavan süslemesi. 
Resim 223- 122 numaralı salon, tavan süslemesi. 
Resim 224- 122 numaralı salon, tavan süslemesinden detay. 
Resim 225- 122 numaralı salon, tavan süslemesinden detay. 
Resim 226- 122 numaralı salon, tavan süslemesi. 
Resim 227- 155 numaralı oda, tavan süslemesi. 
Resim 228- 155 numaralı oda, tavan süslemesinden detay. 
Resim 229- 156 numaralı oda, tavan süslemesi. 
Resim 230- 162 numaralı oda, tavan süslemesi. 
Resim 231- 163 numaralı salon, tavan süslemesi. 
Resim 232- 165 numaralı oda, tavan süslemesi. 
Resim 233- 165 numaralı oda, tavan süslemesi. 
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Resim 234- 165 numaralı oda, tavan süslemesinden detay. 
Resim 235- 175 numaralı oda, tavan süslemesi. 
Resim 236- 175 numaralı oda, tavan süslemesinden detay. 
Resim 237- 182 numaralı oda, tavan süslemesi. 
Resim 238- 182 numaralı oda, duvar süslemesinin onarım öncesi durumu. 
Resim 239- 182 numaralı oda, tavan ve duvar süslemesi. 
Resim 240- 182 numaralı oda, tavan eteğinde bulunan yazı. 
Resim 241- 182 numaralı oda, tavan eteğinde bulunan yazı. 
Resim 242- 182 numaralı oda, tavan eteğinde bulunan yazı. 
Resim 243- 185 numaralı oda, tavan süslemesi. 
Resim 244- 189 numaralı salon, tavan süslemesi. 
Resim 245- 207 numaralı oda, tavan süslemesi. 
Resim 246- 207 numaralı oda, tavan süslemesinden detay. 
Resim 247- 207 numaralı oda, tavan eteği süslemesinden detay. 
Resim 248- 212 numaralı salon, tavan süslemesi. 
Resim 249- 212 numaralı salon, tavan süslemesinden detay. 
Resim 250- 212 numaralı salon, tavan süslemesinden detay. 
Resim 251- 212 numaralı salon, tavan süslemesinden detay. 
Resim 252- 212 numaralı salon, tavan süslemesinden detay. 
Resim 253- 212 numaralı salon, tavan süslemesinden detay. 
Resim 254- 212 numaralı salon, tavan süslemesinden detay. 
Resim 255- Dolmabahçe Sarayı, Pascal Sébah tarafından çekilen fotoğraf.  
Resim 256- 212 numaralı salon, tavan süslemesinden detay. 
Resim 257- Fenerbahçe, Max Fruchtermann kartpostalı. 
Resim 258- 212 numaralı salon, tavan süslemesinden detay. 
Resim 259- Kağıthane, Abdullah Kardeşler tarafından çekilen fotoğraf. 
Resim 260- 212 numaralı salon, tavan süslemesinden detay. 
Resim 261- Küçüksu, Abdullah Kardeşler tarafından çekilen fotoğraf. 
Resim 262- 214 numaralı oda, tavan süslemesi. 
Resim 263- 215 numaralı oda, tavan süslemesi. 
Resim 264- 216 numaralı oda, tavan süslemesi. 
Resim 265- 216 numaralı oda, tavan süslemesinden detay. 
Resim 266- 216 numaralı oda, tavan süslemesinden detay. 
Resim 267- 220 numaralı oda, tavan süslemesi. 
Resim 268- 220 numaralı oda, tavan süslemesinden detay. 
Resim 269- 220 numaralı oda, tavan süslemesinden detay. 
Resim 270- 221 numaralı oda, tavan süslemesi. 
Resim 271- 221 numaralı oda, tavan süslemesinden detay. 
Resim 272- 221 numaralı oda, tavan süslemesinden detay. 
Resim 273- 221 numaralı oda, tavan süslemesinden detay. 
Resim 274- 221 numaralı oda, tavan süslemesinden detay. 
Resim 275- 221 numaralı oda, tavan süslemesinden detay. 
Resim 276- 224 numaralı oda, tavan süslemesi. 
Resim 277- 224 numaralı oda, tavan süslemesinden detay. 
Resim 278- 228 numaralı oda, tavan süslemesi. 
Resim 279- 228 numaralı oda, tavan süslemesinden detay. 
Resim 280- Muayede Salonu süslemesi. 
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Resim 281- Muayede Salonu, kubbe içi süslemesi. 
Resim 282- Muayede Salonu, kubbe içi süslemesi detayı. 
Resim 283- Muayede Salonu, kubbe içi süslemesi detayı. 
Resim 284- Muayede Salonu, kubbe ve galeri katı süslemesi. 
Resim 285- Muayede Salonu, pandantif süslemesi detayı. 
Resim 286- Muayede Salonu, galeri katı süslemesi. 
Resim 287- Muayede Salonu, galeri katı süsleme detayı. 
Resim 288- Muayede Salonu, galeri katı süsleme detayı. 
Resim 289- Muayede Salonu galeri katındaki yazı.  
Resim 290- Muayede Salonu galeri katındaki yazı.  
Resim 291- Muayede Salonu galeri katındaki yazı. 
Resim 292- Muayede Salonu galeri katındaki yazı.  
Resim 293- Muayede Salonu galeri katında yer alan yazı.  
Resim 294- Muayede Salonu galeri katında yer alan yazı. 
Resim 295- Muayede Salonu, galeri katı süslemesi. 
Resim 296- Muayede Salonu, galeri katı süsleme detayı. 
Resim 297- Muayede Salonu, galeri katı süsleme detayı. 
Resim 298- Muayede Salonu, galeri katı süsleme detayı. 
Resim 299- Muayede Salonu, galeri katından salona bakış. 
Resim 300- Muayede Salonu, süsleme detayı. 
Resim 301- Muayede Salonu süslemesi. 
Resim 302- Muayede Salonu süslemesi. 
Resim 303- Muayede Salonu, süsleme detayı. 
Resim 304- Muayede Salonu, köşe odası tavan süslemesi. 
Resim 305- Muayede Salonu, köşe odası duvar süslemesi detayı. 
Resim 306- Muayede Salonu, kapı ve duvar süslemesi. 
Resim 307- Camlı Köşk, ana salonun tavan ve duvar süslemesi. 
Resim 308- Camlı Köşk, ana salonun tavan süslemesinden detay. 
Resim 309- Camlı Köşk, ana salonun tavan süslemesinden detay. 
Resim 310- Camlı Köşk, ana salonun duvar süslemesi. 
Resim 311- Camlı Köşk, oda tavan süslemesi. 
Resim 312- Camlı Köşk, oda tavan süslemesi. 
Resim 313- Camlı Köşk, oda tavan süslemesi. 
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GİRİŞ 

19. yüzyıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu’nun hemen her alanında yaşanan 

değişimler birçok alanda beğenilerin farklılaşmasına sebep olmuş, Batılılaşma etkisi 

mimariye ve diğer sanat dallarına da yansımıştır.  Bu dönemde, yabancı sanatkârlar 

ile yurtdışında eğitim gören sanatkâr sayısının artması, teknolojik gelişmeler gibi 

etkenlerle beraber, yapıların iç mimari süsleme programlarında da bir değişim 

görülmeye başlanır. Aynı dönemde Sultan Abdülmecid ilk kez Topkapı Sarayı’nı 

sürekli ikamet mekânı durumundan çıkararak, Tanzimat dönemi aydının gözünde 

“tam anlamıyla Batılı bir saray olan” Dolmabahçe Sarayı’nı yaptırır1 ve bunun 

arkasından inşa edilen resmi, dinî veya sivil birçok konutta - hem mimari, hem de iç 

süsleme programıyla- bu değişikliğin devam ettiği gözlenir. Mustafa Cezar, saray 

yapılarında bu tarz, bütün halinde yenilik ve değişikliğe gitme eylemini, bir 

dönemecin birdenbire aşılmasına benzer bir durum arz ettiğini, söyler2.  

Daha önceki bazı örneklerde, süsleme programı içinde Batılı unsurlar 

kullanılmış olmasına rağmen, ilk kez bir yapının süslemesinin tamamı Batılı tarzda 

planlanmış ve bir bölümünün yapımı yabancı bir dekoratöre verilmiştir. Planda 

geleneksel temel öğeler (sofa-eyvan ikilisi) devam etmekle birlikte süsleme 

programında değişiklik vardır. 18. yüzyılın ortalarından itibaren Barok üslup 

etkilerinin Osmanlı sanatına girdiği görülür; 19. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren 

Ampir süsleme öğeleri de kullanılmaya başlanır. 19. yüzyılın ortalarına doğru hâkim 

olan eklektisizm, aynı tarihlerde yapımına başlanan Dolmabahçe Sarayı’nın da, hem 

mimarisini hem de dekorasyon anlayışını etkileyecek; daha sonra inşa edilecek 

yapıların süsleme programlarına örnek oluşturacaktır. Yine Mustafa Cezar’a göre, 

içteki süslemelerden Muayede Salonu kubbesi, Neo-Klasik, Neo-Rönesans, Barok, 

Rokoko gibi Batı üsluplarından herhangi bir ya da birkaçına bağlı kalınmadan, Eklektisizmin 

verdiği serbestlik içinde yaratılmış, bu binaya özgü, başarılı ve orijinal kompozisyonlardır3. 

Bu görüşü yapının tüm süslemesi için genişletmek belki de yanlış olmaz.  

Her mekân için ayrı bir proje hazırlandığı ve bunların hiçbir şekilde birbirinin 

kopyası olmadığı, her birinin özgün tasarımlar olduğu görülmektedir. Bazı 

                                                             
1S.H.Eldem, bu tarzın ilk uygulaması olarak 1848 tarihli Beykoz Kasrı’nı kabul eder.  
2 Mustafa Cezar, “Süslemeler Yönünden Dolmabahçe ve Beylerbeyi Sarayları”, Milli Saraylar 1992 
Dergisi, no.4, Ankara, T.B.M.M. Basımevi, 1992, s.9. 
3 Cezar, a.g.e., s.17. 
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mekânlarda belli bir üsluba ait unsurların öne çıktığı görülebilse de, genellikle 

eklektisizm hâkimdir. Bir mekâna ait süsleme programının, o mekânın kullanım 

amacıyla da yakından ilintili olduğu gözlenebilir; ancak zaman içinde bazı 

mekânların işlevlerinin ya da kullanıcılarının değişmesiyle süslemelerinin de 

değişmesi, bazı noktalarda soru işaretleri yaratmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak 

Pelin Aykut’un Dolmabahçe Sarayı’na İlişkin Arşiv Belgelerinin Mekân 

Kullanımı Açısından Değerlendirilmesi (1853-1914) başlıklı doktora çalışması 

yardımcı olmuştur.  

Bu teze yol gösterici olabilecek yayınlar araştırıldığında; Günsel Renda’nın 

1977 yılında Hacettepe Üniversitesi yayınlarından basılan Batılılaşma Dönemi 

Türk Resim Sanatı (1700-1850) ya da Tarkan Okçuoğlu’nun İ.Ü. Sosyal Bilimler 

Enstitüsü’nde 2000 yılında tamamladığı yayınlanmamış doktora tezi olan 18. ve 19. 

Yüzyıllarda Osmanlı Duvar Resimlerinde Betimleme Anlayışı adlı, yapıların 

süsleme programını ele alan çalışmaların, Sultan Abdülmecid dönemine kadar olan 

yapıları ele aldığı görülür. 19. yüzyılda inşa edilmiş bazı yapıların iç süslemeleri ise; 

Pelin Şahin Tekinalp’in 1999 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde tamamladığı Yıldız 

Sarayı Kompleksi Duvar Resimleri adlı yayınlanmamış doktora tezi ya da Burcu 

Tözün’ün 2002 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde tamamladığı Beylerbeyi 

Sarayı İç Mekân Dekorasyonu adlı yayınlanmamış yüksek lisans tezinde olduğu 

gibi yapının kendi üzerinden anlatılmıştır. Şule Yum’un 1991 yılında İstanbul Teknik 

Üniversitesi’nde tamamladığı Milli Saraylar’da Duvar ve Tavanlarda Yeralan 

Doğa ve Mimari Konulu Manzara Resimleri adlı yayınlanmamış yüksek lisans 

tezinde ise yalnızca duvar resimlerinin çalışıldığı görülür. Tezin çıkış noktasını ve 

ana yapısını oluşturan Dolmabahçe Sarayı ile ilgili yayınlara bakıldığında; Milli 

Saraylar Daire Başkanlığı yayını olan ve 2005 yılında genişletilmiş baskısı yapılan 

Dolmabahçe Sarayı kitabı ile, Deniz Esemenli’nin 2002 yılında Homer Yayınları 

tarafından basılan Osmanlı Sarayı ve Dolmabahçe kitabında da yapının 

süslemesinin ele alındığı görülür. Bu tezin belki de en yakın olduğu çalışma, Yıldız 

Olcay Ege’nin Hacettepe Üniversitesi’nde 1978 yılında tamamladığı Dolmabahçe 

Sarayı’nın Dış ve İç Süslemesi adlı çalışmadır. Bu çalışmada, iç süslemede 

kullanılan motiflerin dökümü yapılarak mekânlara göre dağılımı verilmiştir.  
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Bu tezde ise süsleme farklı bir yönden ele alınmak istenmiştir. Tezin 

“Dolmabahçe Sarayı’nın Süsleme Programı” başlıklı ikinci bölümünde, süslemede 

kullanılan yapım teknikleri altı kategoriye ayrılarak malzemeleriyle birlikte 

anlatılmış, üçüncü bölümde ise süslemenin mekânlardaki kullanım yerleri verilmiştir. 

Mekânlardaki kullanım yerleri anlatılırken yapı dört bölümde ele alınmıştır: 

Mabeyin-i Hümayun, Harem-i Hümayun, Muayede Salonu ve Camlı Köşk. Bu 

bölümler anlatılırken de, plan üzerinde, numara sırasına göre takip edilerek girişten 

başlanmış, mekân sıralamasında ise alt ve üst kat sıralaması değişiklik 

gösterebilmiştir. Her mekân ayrı ayrı ele alınmamış, benzer süslemeye sahip 

mekânlar var ise yalnızca biri seçilerek anlatılmış ya da diğerlerinden ayırt edici bir 

özelliğe sahip olanlar tercih edilmiştir. 

Milli Saraylar’a bağlı Hazine-i Hassa Arşivi ile Başbakanlık Osmanlı 

Arşivi’nde yapılan taramada ne yazık ki yeni bir belgeye ulaşılamamıştır; bugüne 

kadar elde edilen tüm belgeler araştırmacılar tarafından zaten kullanılmış 

durumdadır. Ancak bu belgelerin gerekli görülenlerinden yine de bahsedilmiştir. 

2000 yılında, Dolmabahçe Sarayı’nın bazı mekânlarının dekoratörlüğünü üstlenmiş 

olan Charles Séchan’ın, iş ortaklarına yazdığı mektupların birer kopyası, kalfasının 

torunu tarafından Dolmabahçe Sarayı Müdürlüğü’ne gönderilmişti. Bazı mekânların 

süslemesinin tanımlanmasında bu mektupların da büyük faydası olmuştur. Yapım 

tekniklerinin anlatımında birtakım teknik terimlerin kullanılması gerekmiştir. 

Okuyucuya kolaylık sağlaması açısından bu terimlerin açıklamaları için de teze bir 

sözlük eklenmiştir. Şule Yum, Milli Saraylar’da yer alan duvar ve tavan resimlerini 

anlattığı tezinde, o dönem restorasyon çalışmalarında ortaya çıkan usta imzalarını ve 

tarihlerini de sunmuştu. O tarihten bugüne kadar (1991-2007) yapılan restorasyon 

çalışmalarında elde edilen yeni bulgular da bu teze eklenmiştir. 
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1. TANZİMAT DÖNEMİ’NDE OSMANLI TOPLUM VE 

KÜLTÜR YAPISININ ANAHATLARI 

1.1. SİYASİ ORTAM 

Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan başlayarak izlediği genişleme siyaseti, 

devlet yapısının ve kurumlarının niteliğini belirlemiştir. 18. yüzyılın hemen 

başındaki savaşlardan sonra imzalanan Karlofça (1699) ve Pasarofça (1718) 

antlaşmaları ile Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki askerî üstünlüğü kesin olarak sona 

ermiş; Osmanlı devleti en azından Batı’ya yönelik gelişme siyasetini sınırlayarak, 

barışçı bir döneme girmiştir. Sanayi devriminin öncüsü olan Avrupa için Osmanlı, 

sadece askerî değil, ekonomik bir rakip olmaktan da çıkmıştır4. Osmanlılar, 17. 

yüzyıla kadar koruyabildikleri siyasal güçle, dışarıya belirli bir açılımla, kendi 

kendilerine yeterli bir toplum yapısı geliştirmişlerdi. Ancak 17. ve 18. yüzyıllarda 

Avrupa’daki bu gelişmeler Osmanlıları dışarı açılmaya ve özellikle Avrupa’yı birçok 

yönüyle daha yakından tanımaya zorladı. Bu değişimin çıkış noktasını, III. Ahmed 

ve sadrazamı Damat İbrahim Paşa’nın başını çektiği ve Lale Devri (1718-1730) 

olarak anılan dönem oluşturur. Söz konusu dönemde Orta ve Batı Avrupa ile 

savaştan kaçınarak barışçı bir siyaset izlemek, onların teknik ve sosyal gelişme 

nedenlerini anlayabilmek amaçlarıyla yapılan en önemli girişimlerden biri yurtdışına 

elçiler göndermek oldu. Buna paralel olarak İstanbul’daki yabancı elçilerle düzenli 

bir ilişki kurulmuştur. Viyana (1719-1730), Paris (1710-1721), Moskova (1722-

1723) ve Polonya’ya (1730) gönderilen elçilerin gezileri sırasında edindikleri bilgiler 

Osmanlı Devleti’nde gerek teknik, gerek sosyal alanda kısa sürede yankılarını 

bulmuştur5.  

Sonraki yıllarda Osmanlı Devleti Rus cephesinde sürekli yenilirken, 

Avrupa’da geniş ekonomik reformlar yapılmış, sömürge imparatorluklarının 

kurulmasıyla sınırlar genişlemeye başlamıştı. Osmanlı başkentinin yeni Avrupa’yı 

benimseme eğiliminin sonraki anahtar kişisi I. Mahmud (1730-1754) olmuştur. 

Fransa’yla olan ilişkiler gittikçe kuvvetlenmiştir; Kont Bonneval’in orduda yaptığı 

                                                             
4Mehmet Ali Kılıçbay, “Osmanlı Batılılaşması”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye 
Ansiklopedisi, C.1, İstanbul, İletişim, 1985, s.148. 
5Tarkan Okçuoğlu, “18. ve 19. yüzyıllarda Osmanlı Duvar Resimlerinde Betimleme Anlayışı”, İ.Ü. 
Sosyal Bilimler Ens. yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 2000, s.15. 
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reform ve mühendis okulunun açılması bu döneme rastlar. III. Mustafa dönemi 

(1757-1774) mühendislik eğitimi veren kurumların açılmaya devam edildiği bir 

dönemdir. Avrupa ülkeleriyle gelişmeye devam eden ilişkilerin sonucu olarak, I. 

Abdülhamid dönemine (1774-1789) gelindiğinde, Pera’da Rus, Fransız, İsveç, İngiliz 

elçiliklerini görmek mümkündü. Elçilerle kurulan yakın ilişkiler sadece siyasi değil, 

Türk-Avrupa kültürel ilişkilerin gelişmesi açısından da önemlidir. Kentin ilk bilimsel 

haritaları da bu dönemde hazırlanmıştı. III. Selim dönemi de (1789-1808) Nizam-ı 

Cedid’in kurulması gibi reformların devam ettiği bir dönemdir. 18. yüzyıl bir 

bilgilenme ve reform çağıdır. Önce ordudan başlayan reformlar zamanla teknik, 

bilim, sanat gibi bütün etkinlik alanlarına sıçramıştır6.   

19. yüzyılın ilk yarısı ve Tanzimat, yönetsel reformların yapıldığı bir çağdır. 

II. Mahmud (1808-1839) mutlakıyetçi devlete karşı anayasal haklar kazanılması 

yönünde atılan ilk adım olarak görülebilecek bir anlaşma yapmış7; 1808’de, ayanlarla 

yapılan meşveretten doğan Sened-i İttifak, vüzere, ulema ve ileri gelen ayanlar 

tarafından mühürlenmiş; bu ahidnamenin girişi Hatt-ı Hümayun olarak 

yayınlanmıştır. Bir süredir Yeniçeri Ocağı’nı lağvetmeyi düşünen II. Mahmud, 

1826’da kazan kaldıran yeniçerilerin isyanını bastırmış ve Yeniçeri Ocağı’nı resmen 

kaldırmış; yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye’yi kurdurmuştur8. Vaka-i 

Hayriye olarak anılan bu olayın ardından, imparatorluğu ciddi biçimde Batılılaşmaya 

açan reformların hayata geçirilmesi hız kazanmıştır. Reformları gerçekleştiren 

yönetici grubu artık asker kökenli değil, çoğunlukla sivil okullarda öğrenim görmüş 

olan, sivil bürokratlardı. 1839’da Tanzimat’ın ilan edilmesinden sonra yeni askeri 

okullar açılmaya devam edilse de, sivil bir eğitim sistemi geliştirilmeye başlanmıştı. 

Rejimdeki Avrupalılaşma (kanun devleti olma hareketi) kurumlara, oradan eğitime 

ve düşünceye yansıdı9. Bürokrasi ve ordu kademeleri Batı formuna göre yeniden 

düzenlenmiş; nüfus ve mülk sayımı yapılmıştır. Posta, pasaport ve karantina 

kurumları uygulamaya konmuştur. Bu dönemin en önemli yeniliklerinden biri de 

                                                             
6Doğan Kuban, İstanbul Bir Kent Tarihi -Bizantion, Konstantinopolis, İstanbul, İstanbul, 
T.E.T.T. Vakfı, 1996, s.309-333. 
7Afife Batur, “Batılılaşma Döneminde Osmanlı Mimarlığı”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye 
Ansiklopedisi, C.4, İstanbul, İletişim, 1985, s.1038. 
8İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İstanbul, İletişim, 2005, s.35-38. 
9İlber Ortaylı, “Batılılaşma Sorunu”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, C.1, 
İstanbul, İletişim, 1985, s.138. 
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Takvim-i Vakâyi adlı resmî gazetenin yayınlanmaya başlamasıdır10. 1838’de yapılan 

Osmanlı – İngiliz Ticaret Anlaşması’yla Türk pazarı Avrupa’ya açılmış ve 

geleneksel Türk ekonomisinin çöküşü hazırlanmıştı. Yabancı devletlerin eline geçen 

ülkelerden gelen göçmenler ve toprak sahipleriyle birlikte, Müslümanlar da daha 

fazla ticaretle uğraşmaya başlamışlar ve böylece yeni bir kent burjuvazisi oluşmaya 

başlamıştı. Bütün bu gelişmelerin sonucunda İstanbul’un Doğulu yaşamı değişmiş ve 

bu değişim fiziksel çevreye de yansımıştır11.    

 Sultan Abdülmecid’in (1839-1861), Tanzimat Fermanı’nı ilanı (1839) ile 

birlikte Batılılaşma süreci önceki dönemlere göre yeni bir boyut kazanır. Daha çok 

teknik düzeyde ilerleyen ve belirli bir kalıp içine oturamayan batılılaşma, artık planlı 

bir devlet programı olarak belirmektedir. Tanzimat’ın çeşitli getirileri arasında en 

önemlisi, Batı’da uygulanmakta olan laik hak ilkelerini ithal etmiş olmasıdır. Yine 

Batılı formda vergi toplama usulüne geçilme çabası, kâğıt para basılması ve banka 

kurulmasının ilk adımları bu dönemdedir. Kura usulüyle geniş tabanlı bir askere 

alma sistemine geçilirken, Avrupa ordularının silah ve eğitim şekillerinin yanı sıra, 

kuruluş kadroları da getirilmiştir. Osmanlı insanı roman, tiyatro, hikâye gibi Batılı 

edebî türler ile resim, çok sesli müzik, bale gibi sanat dallarıyla bu dönemde 

tanışmıştır12. Kısacası bu dönemdeki reformlar, devletin siyasal yapısından, güzel 

sanatlar ve mimarlığa kadar her alana yayılmıştır. 

 

1.2.  SANAT ORTAMI 

Osmanlı İmparatorluğu tarihinde, genellikle, III. Ahmed döneminden  (1703-

1730) başlayarak, 19. yüzyılı da içine alan dönem tarihçilerce “Batılılaşma Dönemi” 

olarak kabul edilir. Bu dönem, özellikle 16. ve 17. yüzyılların belirgin ve olgun sanat 

anlayışına yeni yorumların arandığı bir dönemdir. 18. ve 19. yüzyıllarda hızla 

değişen ekonomik, politik ve toplumsal yapıya koşut bir sanat ortamı da doğar. 

Özellikle Batı kültür ve sanatı ile daha yakından ilgilenmeye başlayan saray 

çevresinin yaşama biçiminin ve ilgilerinin belirli ölçülerde değiştiği gözlenmektedir. 

                                                             
10Kılıçbay, a.g.e., s.150. 
11Kuban, a.g.e., s.346-348. 
12Kılıçbay, a.g.e., s.150. 
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Bu durum, müzikten görsel sanatlara kadar hemen her dalda varlığını gösterir ve yeni 

üslupların doğmasına neden olur13. 

19. yüzyıl İstanbul’unda, “Toplum ve Batılılaşma” konusunda olduğu gibi , 

“Sanat ve Batılılaşma” konusunda da bir kozmopolitizmin varlığından ve hatta bu 

kültürel değişim yıllarında, sanatsal değerler alanında bir tür “kaos”tan bahsetmek 

mümkündür14.  19. yüzyılda monarşik bir yönetici ve çevresindeki kullarına hizmet 

veren Hassa kuruluşları artık yeterli olmadığından ortadan kalkması, açık pazar 

haline gelen İstanbul’da serbest bir sanatçı piyasasının oluşumuna katkıda 

bulunmuştu. Bu dönem sanatçıları, Osmanlı İmparatorluğu dışından padişah, yönetici 

sınıf veya İstanbullu kentsoylu tarafından çağrılan yabancı ressam, mimar ve iç 

dekoratörler; kendiliklerinden imparatorlukta çalışmaya gelenler15; Levanten ressam 

ve mimarlar; Osmanlı olup Avrupa’da eğitim yapıp dönen ressam ve mimarlar gibi 

dört kozmopolit gruptan oluşuyordu. Bu arada yeni kurulan eğitim kurumları ve 

özellikle Sanayi-i Nefise Mektebi’nin açılmasıyla da, yeni bir sanat eğitim modeli 

ortaya çıkmaktaydı. Ayrıca İstanbul’a yerleşen ve atölye açan yabancı ressamların 

yanında yetişen yerli sanatçıları da unutmamak gerekir16. Abdülmecid döneminden 

itibaren, Cumhuriyet’in kuruluş yıllarına kadar geçen sürede bu çevreyi besleyen 

kaynaklar sanatçılarla olduğu kadar İstanbul toplumunun beğenileri ve tercihleriyle 

de ilgilidir. Koleksiyon oluşturmaktan sergi düzenlemeye, ülkeye gelen yabancı 

ressamlara sipariş vermekten –hem de sultan portresi olarak- öğrenci sergilerinden 

teşvik niteliğinde resim almaya, yurt dışına öğrenci göndermeye, İstanbul’da açılan 

ilk sergilerden başlayarak yüksek düzeyde kişilerin açılışlara bizzat katılmalarına ve 

her fırsatta sanatçıların ödüllendirilmesine kadar Osmanlı sarayının sanatı 

destekleyici tavrı açıktır. Saray dışında ise elit bürokrat tabakanın özellikle 

hariciyede görevli olanların, Tanzimat aydınlarının, sarrafların, Levantenler’in, bir 

kısım Hıristiyan azınlığın, yeni gelişmekte olan zengin kesimin, tüccarların sanatla 

ilgilendiği bilinmektedir. Kentin Müslüman halkının da sanat konularına ilgisiz 
                                                             
13Okçuoğlu, a.g.e., s.1. 
14Semra Germaner, “1850 Sonrası Türk Resminde Kaynak ve Konular” , Osman Hamdi Bey ve 
Dönemi, İstanbul, T.E.T.T. Vakfı,  1993, s.69. 
15 Zeynep İnankur’a göre, 19. yüzyılda İstanbul’a gelen yabancı sanatçıların büyük bölümünü 
Fransızlar, İngilizler ve İtalyanlar oluşturuyordu. Diğer ülkelerden gelen sanatçılar olsa da, bunlar 
sayıca azdır. 
16 Filiz Yenişehirlioğlu, “Sanatta Osmanlı İmparatorluğu Fransa Etkileşimi”, Osman Hamdi Bey ve 
Dönemi, İstanbul, T.E.T.T. Vakfı, 1993, s.65. 
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olmadığı o dönemin basınında yer alan haber ve ilanlardan anlaşılmaktadır17. Yani 

artık sanatın örgütlenme biçimi, sanat eğitimini ve sanatı destekleyen gruplardaki 

sosyal duruş tamamen değişmişti. Sadece başka toplumların sosyal ve kültürel 

ortamlarına öykünmeler değil, eğitim yoluyla belli kişiler tarafından öğretilen ve 

yeğlenen sanatsal modeller de söz konusu olmaktadır18. 

                                                             
17 Germaner, a.g.e., s.70. 
18 Yenişehirlioğlu, a.g.e., s.65. 
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2. DOLMABAHÇE SARAYI’NIN SÜSLEME PROGRAMI 

2.1. DOLMABAHÇE SARAYI’NIN MİMARİSİ  

Dolmabahçe Sarayı’nın süslemesiyle ilgili anlatıma geçmeden önce, sarayın 

mimarisiyle ilgili kısa bir bilgi vermenin uygun olacağı düşünüldü. Böylece mekân 

anlatımlarını takip etmek de kolaylaşacaktır.  

Dolmabahçe Sarayı’nın ana binası üç ana bölümden oluşur: Mabeyn-i 

Hümayun, Harem-i Hümayun ve Muayede Salonu. Harem bahçesinin Kuşluk 

bölümünde yer alan Camlı Köşk bir koridorla ana binaya bağlanmasına rağmen, ayrı 

bir yapı olarak ele alınmaktadır. Ortada yer alan ve içten kubbe, dıştan ise çatı 

örtüsüne sahip olan Muayede Salonu’nun iki yanında denize paralel kanatlar yer 

almaktadır. Bu kanatlardan Kabataş tarafına bakan Mabeyn-i Hümayun, Beşiktaş 

tarafına bakan ise Harem-i Hümayun’dur. Harem-i Hümayun denize paralel bölümün 

bitiminde 90o’lik bir açıyla denize dik konumda, Harem bahçeye doğru 

uzanmaktadır. Yani Muayede Salonu bu iki bölümü ayırıcı bir görev de üstlenmiştir. 

Mabeyn-i Hümayun bodrum, zemin ve birinci kat olmak üzere üç katlı, Harem-i 

Hümayun musandra katını da eklenmesiyle dört katlıdır.  

Saray tek blok halinde inşa edilmiş olmasıyla Avrupalı saraylara 

benzemektedir. Ancak plan özelliği açısından, genel olarak - sofa ve sofaya açılan 

odalardan oluşan - Türk evi plan tipindedir. 14595 m2’lik alana kurulan yapı, 285 

oda, 43 salon, 6 balkon ve 6 hamamdan oluşmaktadır. Sarayın beden duvarları taş, iç 

duvarları tuğla, döşemeleri ise ahşaptır. Çatı kaplama malzemesi kurşundur. Kristal 

Merdivenli Salon ile Hünkâr Hamamı’nın üst örtüsü ise camdır1.     

  

2.2. SÜSLEMENİN DAĞILIMI 

Saraydaki süslemeler ağırlıklı olarak tavan ile tavan eteklerinde yer 

almaktadır. Bazı mekânlarda süsleme duvarlara da inmekte; bazı mekânlarda ise 

sütun, korniş, kapı gibi elemanların da dekorasyonun parçaları olarak tasarlandığı 

görülmektedir. Eğer varsa, mekândaki kemer, pandantif, balkon duvarı, kubbe, tonoz 

vb. elemanlar da mekânın süsleme programına uygun olarak dekore edilmişlerdir. 

 
                                                             
1 İhsan Yücel, v.d., Dolmabahçe Sarayı, İstanbul, T.B.M.M. Basımevi,  2005, s.19-20. 



26 

 

2.3. SÜSLEMENİN ÜSLUP ÖZELLİKLERİ VE BİÇİMİ 

Süslemede Barok üslup ağırlıktadır, ancak Rokoko, Ampir ve Klasik Osmanlı 

motiflerinin de kullanılmasıyla eklektik bir tutumun varlığından söz etmek daha 

doğru olur. Yıldız Olcay Ege tezinde, çoğunluğu bitkisel ve geometrik biçimlerden 

oluşan süsleme motiflerinin sarayın iç süslemesine egemen olduğunu söyleyerek 

şöyle bir sınıflandırma yapar: 

A- Çeşitli Süsleme Motifleri 

      1. Kartuşlar 

      1.1. Karşılıklı C kıvrımlarıyla sıralanmış kartuşlar:  

      1.1.a. Tam Kartuşlar 

      1.1.b. Yarım Kartuşlar 

      1.2. “C” Kıvrımlarının düz ve ters biçimde yan yana sıralanmasıyla sınırlanmış 

kartuşlar 

      1.3. Geometrik Kartuşlar 

      2. Gülbezekler 

      3. Madalyonlar 

      4. Çelenkler 

      5. Kıvrık dallar 

      6. Çeşitli yaprak motifleri 

      7. İstiridye kabukları 

      8. “C” kıvrımları 

      9. “S” kıvrımları 

      10. Çiçekler 

      11. Semboller 

      12. Perde motifi 

      13. Vazo motifi 

      14. İnci dizisi 

      15. Yumurta dizileri 

      16. Örgü bezemeler 

      17. Burgu motifi 

      18. Meander 

      19. Oluklu bezemeler 

      20. Diş sıraları 

      21. Süs konsolları 
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    22. Panolar 

B- Göz aldatıcı betimlemeler 

C- Ölü doğalar 

D- Manzaralar 

E- Figürlü kompozisyonlar2. 

Bu tezdeki süsleme tanımlamalarında yukarıdaki sınıflandırmadan da 

yararlanılmıştır. 

 

2.4. SÜSLEMEDE KULLANILAN YAPIM TEKNİKLERİ 

Dolmabahçe Sarayı’nın süslemesinde kullanılan teknikleri tanımlayabilmek 

amacıyla kalemişi, duvar resmi, altınvarak, lake, ştuko ve kartonpiyer başlıklı altı 

madde oluşturuldu. Kalemişi ve duvar resmi maddelerinin ayrılması ve 

tanımlanması, diğerlerinden biraz daha zor oldu. Çünkü uluslar arası literatürde artık, 

duvar yüzeyine yapılan her tür çizimi (ya da resmi) duvar resmi olarak kabul etme 

eğilimi vardır. Bu durumda kalemişini de duvar resminin bir alt grubu olarak görmek 

gerekiyordur belki de. Ancak bu tez kapsamında, kalemişinin, Osmanlı sanatının 

geleneksel el sanatlarından (ya da zanaatlarından) biri olarak, ayrı bir başlık altında 

incelenmesi gerektiği düşünüldü. Tez içindeki tanımlamalar ve yorumlarda da bu 

şekilde kullanıldı.  

Bazen bu altı tekniğin uygulama yöntemleri çeşitlilik arz edebilmektedir, yeri 

geldikçe bu farklılıklara da değinilmiştir.  Bazı mekânlarda bu tekniklerden birinin 

tek başına kullanıldığı görülürken, çoğunlukla bunların bir arada kullanımından söz 

etmek mümkündür. Her mekânda kullanılan süsleme teknikleri için kesin bilgi 

vermek mümkün olmamıştır. Daha detaylı ve kesin bilgi elde etmek için bazı 

bölümlerin yakından incelenmesi gerekli olup restorasyon çalışmaları ilerledikçe bu 

konular da kesinlik kazanacaktır.  

 

                                                             
2Yıldız Olcay Ege, “Dolmabahçe Sarayı’nın Dış ve İç Süslemesi”, Hacettepe Üniversitesi Mezuniyet 
Sonrası Eğitimi Fakültesi yayınlanmamış Bilim Uzmanlığı Tezi, Ankara, 1978, s. 125-126. 
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2.4.1. Kalemişi (Kalemkârî):  

Metin Sözen ile Uğur Tanyeli’nin hazırladığı Sanat Kavramları ve Terimleri 

Sözlüğü’nde kalemişinin tanımı “Osmanlı mimarlığında sıva üzerine boyayla yapılan 

bezeme”3dir. Doğan Hasol’un Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü’nde ise “Fırça ile 

yapılan alçı süsleme”4 olarak tanımlanmıştır. Neslihan Sönmez’in hazırladığı Osmanlı 

Dönemi Yapı ve Malzeme Terimleri Sözlüğü’ndeki “Kalemkârî” maddesinin ilk 

tanımı Kamus-i Türkî’dendir ve “Kalemişi, kalemkâr elinden çıkma”5 şeklindedir. 

Diğer bir tanım da “Duvar ve tavanlara fırça ve boya ile yapılan kabartma taklidi 

süsleme”6dir. 

Bu tanımlardan da anlaşılacağı üzere kalemişi ya da kalemkârî, yapıların iç 

mekânlarını süslemek için kullanılmış olan tekniklerden biridir ve kısaca “kuru sıva, 

alçı ya da bez üzerine, belli bir şablonla oluşturulan desenlerin, yağ ya da su bazlı 

boyalarla uygulanması” olarak tanımlanabilir. Özellikle dini ve sivil mimarideki 

uygulamalarıyla Osmanlı mimarisinin ayrılmaz bir parçası olmuştur. 19. yüzyıl 

yapılarında da bu süsleme tekniğinin kullanımının devam ettiği görülür, ancak bu 

dönemdeki Batılılaşma etkisiyle birlikte kalemişinde de bir değişim gözlenir. Klasik 

dönem kalemişlerinde kullanılan rumî, palmet vb. motifler yerini akantus yaprakları, 

kıvrık dal ve yapraklar, C ve S kıvrımları gibi motiflere bırakır; motiflerin etrafını 

saran konturlar kalkar, renkler değişir ve çeşitlenir. Desenlerin yüzeye 

uygulanmasında su bazlı boyanın yanında yağ bazlı boya, zeminde ise sıvanın 

yanında tuval bezi, muşamba gibi farklı malzeme kullanımı da başlar. 

Ana hatlarıyla kalemişi yapımı şöyledir: Süslenecek mekâna göre tasarlanan 

motifler doğrudan yüzeye uygulanmaz; önce kâğıt üzerinde çizimi yapılır. Çizgilerin 

üzeri belli aralıklarla, iğneyle delinir. Yüzeye yapıştırılan kâğıdın üzerinden kömür 

tozuyla geçildiğinde deliklerin arasından geçen toz, çizimin uygulanacak yüzeyde 

belirmesini sağlar. Hazırlanan renkler fırça yardımıyla motiflerin istenen yerlerine 

sürülür. Klasik dönem süslemesinde, motiflerde tonlama yapılmaz. Kenarlara kontur 

                                                             
3Metin Sözen, Uğur Tanyeli, “Kalemişi”, Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul, Remzi, 
1992, s.121. 
4Doğan Hasol, “Kalemkârî”, Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü, İstanbul, Y.E.M., 1993, s.227. 
5Neslihan Sönmez, “Kalemkârî”, Osmanlı Dönemi Yapı ve Malzeme Terimleri Sözlüğü,  İstanbul, 
Y.E.M., 1997, s.53. 
6 a.e., s.53. 
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geçilir, süsleme üç boyut etkisinden daha uzaktır. Barok üslubun etkisiyle hem 

motifler, hem de renkler değişmeye başlar. Motiflerin etrafındaki konturlar kalkar; 

bunun yerine motife ana rengin koyu tonlarıyla gölge, açık tonuyla ışık rengi 

hazırlanarak üçüncü boyut etkisi vurgulanır. Klasik dönemdeki sadeliğin yerini daha 

kalabalık ve gösterişli bir görünüm alır. 

Kalemişi fresko gibi ıslak zemine uygulanmaz. Kaba sıvanın üzerine ince bir 

kat sıva veya kireçli ya da alçılı bir harç çekilir. Bu son katın iyice kuruması beklenir 

ve ince zımparası yapılarak yüzeyin pürüzsüz olması sağlanır, ardından uygulama 

yapılır. Bugünkü gibi piyasada kullanıma hazır boya satılmazdı; yüzyıllar boyunca 

sanatkârlar bu boyaları kendileri hazırlamışlardır. Tezin içinde kullanılacak 

terimlerden biri olan su bazlı boya, su içinde çözünebilen pigmentlerin, arap zamkı 

ya da tutkal gibi sulu bir bağlayıcıda iyice ezilerek hazırlandığı boyayı ifade eder. Bu 

tip boyaların içine yumurta akı gibi bazı ilaveler yapılabilmekteydi. Yağ bazlı boya 

ise yağ içinde çözünebilen boyaların keten yağı, haşhaş yağı vb. yağların içinde 

ezilmesiyle hazırlanan boyadır. Bu tip boyaların içine de kazein gibi bazı ilaveler 

yapılabilmekteydi. Her iki boyada da kök boya denen doğal pigmentler (ya da toz 

boyalar) kullanılırdı7.  

Aynı dönemlerde Avrupa’daki sanatkârların çalışmalarına bakıldığında, boya 

kullanımında benzer bir çeşitlilik yaşandığı görülmektedir. İllüstratör Walter Crane 

1893 tarihli “Dekoratif resim ve dizaynı” başlıklı yazısında; son dönemde dekoratif 

resim çalışanların, fresk tekniği yanında, kuru zemin üzerine suda eriyen ve tutkal, 

yumurta ya da nişasta ile hazırlanan boyalar kullandıklarını; bunların daha çabuk 

kuruduklarını ve istenen parlaklığı elde ettiklerini anlatır8. Gerçi Osmanlı 

Sanatı’ndaki kalemişi de her zaman kuru sıva üzerine su bazlı boyalarla çalışılan bir 

teknik olmuştur. Ancak 19. yüzyılda Batılılaşmanın etkisiyle Avrupa’daki sanatların, 

zanaatların ve –yağlıboya gibi- malzemelerin de Osmanlı’ya geldiğini hatırlamak 

gerekir. Dolmabahçe Sarayı’ndaki birçok tavan ve duvar resminde kuru sıva üzerine 

su bazlı boyayla çalışıldığını görmek mümkündür. Eğer Batı etkisinden 

                                                             
7Bu pigmentler doğadan elde edilir. Ancak, 19. yüzyılın ortalarında sentetik anilin boyaların 
üretilmeye başlanmasıyla, doğal pigmentlerin kullanımı giderek azalmaya başlamıştır. 
8Walter Crane, “Of Decorative Painting and Design”, Arts and Crafts Essays – by Members of the 
Arts and Crafts Exhibition Society, Wiltshire, Thoemmes Press, 1996 (reprint of the 1893 edition), 
s.49-50. 
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bahsedilecekse, el sanatları ve dekoratif sanatlarda yağlıboyanın yanında su bazlı 

boyanın da kullanıldığını; hem yerli hem de yabancı sanatkârların bu piyasayı takip 

ettiği düşünülebilir. 

Kalemişinin uygulandığı yüzeye bakıldığında, her zaman yağ bazlı boyanın 

parlaklığı görülmez. Çünkü mat bir görünüm elde edilmek istendiğinde boyanın içine 

balmumu katılıyordu. Özellikle küçük kasetler ve madalyonlarda görülen parlak 

yüzeyler ise, bunlara vernik sürüldüğünü gösterir9.  

Kalemişi iç mekân süslemelerinde en yaygın olarak kullanılmış tekniklerden 

bir tanesidir. Tek başına uygulandığı gibi diğer tekniklerle bir arada kullanıldığı 

örnekler de çoktur.  

 

2.4.2. Duvar resmi:  

Sanat Kavramları ve Terimleri Sözlüğü’nde duvar resmi, “Duvar yüzeyi 

üzerine yapılan her tür resim”10 olarak tanımlanır. “Duvar resmi” terimini ilk kez 

öneren Günsel Renda Batılılaşma Dönemi Türk Resim Sanatı 1700-1850 adlı 

kitabında duvar resmini şöyle tarif eder:  

“…Duvardaki Barok süslemelerin arasına bazen yer yer manzara kompozisyonları 

yerleştirilir… iç mekânda bir dışa açılma sağlayan bu resimler, dönemine göre ya süslü 

kartuşların, kıvrımlı palmetlerin, akant yapraklarının, korent başlıklı sütuncukların arasında 

ya da çok sade dikdörtgen çerçevelerin veya nişlerin içinde yer alır… yapıların duvarlarında 

gördüğümüz bu manzaralı panolar için ‘duvar resmi’ terimini kullanmaktayız… Türkiye’de 

gördüğümüz duvar resimleri kuru sıva üzerine yapılmıştır. Zemin ince bir tabaka alçı ya da 

tutkallı üstüpeç ile kaplanmış ve bunun üzerine tutkal veya su ile karıştırılmış boyalarla 

şekiller çizilmiştir…”11.    

Bu tanımlamaya göre Dolmabahçe Sarayı’nın süslemesi içinde, tavan ve 

duvarlarda yer alan göz aldatıcı betimlemeler, ölü doğalar, manzaralar ve figürlü 

kompozisyonlar duvar resmi olarak adlandırılabilirler.   

                                                             
9Teknik bilgilerin bir kısmı T.B.M.M. Milli Saraylar Daire Başkanlığı Kalemkâr Atölyesi Sorumlusu 
Onur Baybura’dan alınmıştır. 
10Sözen, Tanyeli, “Duvar resmi”, a.g.e., s.71. 
11Günsel Renda, Batılılaşma Dönemi Türk Resim Sanatı 1700-1850, Ankara, Hacettepe 
Üniversitesi Yayını, 1976, s. 78. 
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Ancak bu tezde kullanılan duvar resmi kavramı, Sanat Kavramları ve 

Terimleri Sözlüğü’ndekinden biraz daha dar, Günsel Renda’nın tanımlamasından ise 

biraz daha geniş bir kapsama sahiptir. Kalemişinin duvar yüzeyine yapılan her tür 

resim kavramından ayrı tutulduğu başta söylenmişti. Aslında bu ayırımın bir nedeni 

de yapımlarındaki farkların vurgulanmasıdır. Kalemişi, yukarıda anlatıldığı gibi, 

çoğunlukla bir şablona bağlı kalınan bir tekniktir. Resimler ise, bir eskizle genel 

hatları belirlense de, daha çok sanatçının yeteneğine, renk bilgisine ve elinin 

kalitesine bağlıdırlar. Kabaca söylemek gerekirse, her kalemkâr, kalemişi 

kompozisyonun içinde yer alması gereken bir çiçeği, meyveyi vb. resimleyemez. Her 

ikisini de yapan ustalar olduğu gibi, ayrı ayrı çıkıp bunları uygulayan sanatkârlardan 

da bahsedilebilir. Bu yüzden kalemişi kompozisyonun içinde yer alan ve aslında 

onun bir parçası olarak algılanan çiçek, meyve, hayvan, çeşitli nesneler vb. de duvar 

resmi olarak tanımlanmıştır. Bunların uygulandığı yüzeyler ve kullanılan malzemeler 

aynı olabilse de, yapımlarındaki fark bu grubu ayırma ihtiyacı doğurmuştur. Kısacası 

gözaldatıcı betimlemeler, manzaralar, ölüdoğalar, hayvanlar, müzik aletleri gibi 

nesneler, armalar, mimari görünümler ile kalemişi kompozisyonun içinde yer alan ve 

bir çerçeve içinde olmayan çiçek, meyve, hayvan, vazo gibi nesneler, bu tez 

kapsamında duvar resmi olarak adlandırılmıştır.     

Duvar resimleri sıva, tuval bezi vb. zeminler üzerine yağ veya su bazlı 

boyayla çalışılır. 19. yüzyılın ortalarından itibaren yağlıboyanın kullanılmaya 

başlanması da, duvar resminde önemli bir yenilik olarak kabul edilir. Dolmabahçe 

Sarayı’nın süslemesinde kullanılmış olan duvar resimlerinin büyük bölümünün de 

kalemişleri gibi kuru sıva üzerine su veya yağ bazlı boyayla çalışıldığı söylenebilir. 

Bunda resimlerin kalemişiyle bir arada kullanılmasının da etkisi olabilir, tüm yüzeyin 

altyapısı aynı şekilde hazırlanmış, eğer kalemişinin arasında resim yer alacaksa, ayrı 

bir zemin hazırlanmamıştır.  

Dolmabahçe Sarayı’nın 27 numaralı odasındaki gibi, tüm yüzeyi kaplayacak 

olan resimlerin mutlaka önceden tasarlanmaları gerekir. Uygulanacak yüzeyin 

ölçülerine göre hazırlanan çizimin renklendirilmesi de yapılır. Mekâna göre, desenin 

ışık alacak ve gölgede kalacak yerlerinin belirlenmesi ve renklendirilmesinin buna 

göre yapılması gerekir. Çünkü tavanda, iş iskelesi üzerinde çalışırken, biraz geriye 

çekilerek resme uzaktan bakma, hataları görme ve ayarlamaları yapma imkânı 
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yoktur. Bu yüzden herşeyin detaylı şekilde, yerde hazırlanması gerekir. Bundan 

sonra, hazırlanan çizim karelere bölünür ve kareler halinde tavana uygulanır. 

Kalemişinde tasarım simetrik ise, dörtte birinin hazırlanması yeterlidir. Duvar 

resminde ise tamamının hazırlanması gerekir. Duvar resminin amacı, aşağıdan bakan 

göz için bir illüzyon yaratmaktır; bu yüzden resmin içindeki oranlar yerine tam 

oturmalıdır. Daha küçük boyutlu resimler için; örneğin kalemişlerinin arasında yer 

alan çiçek demetleri, meyveler vb. bu kadar ayrıntılı bir tasarıma gerek yoktur. 

Ancak bunların da eskizler, fotoğraflar ya da kartpostallardan çalışılmış olmaları 

gerekir12.  

Milli Saraylar’da yer alan tavan ve duvar resimlerini ele aldığı çalışmasında 

Şule Yum şöyle bir tanımlama yapmaktadır:  

“Dolmabahçe Sarayı, yan birimleri ile bir kompleks olarak düşünüldüğü zaman, çok 

çeşitli örnekleri, değişik resim anlayışlarını bünyesinde barındırmaktadır. Duvar ve 

tavanlarını süsleyen bu resimlerde izlenen gelişme, gerek resim tekniği, gerekse 

kompozisyon ve renk tonlamaları bakımından açıkça izlenmektedir. Ayrıca bu resimlerin 

çeşitli usta ve sanatçıların elinden çıktığı anlaşılmaktadır. Bir kısım duvar ve tavan resminin 

üslubunun olgun niteliği, bir başka grubun ise daha primitif örnekler olduğu dikkati çeker. 

Resim niteliği bakımından böylesine karışık bir tablonun ortaya çıkışı, değişik nitelikteki 

sanatçı grubunun, değişik dönemlerde çalıştığının bir göstergesi olmalıdır. Bu değişik resim 

özellikleri Osmanlı ve Batı kökenli usta ve sanatçıların çalıştığını da göstermektedir.”13. 

Dolmabahçe Sarayı süslemesinin bir bölümünün Fransız dekoratör Charles 

Séchan’a verildiğini bilinmektedir. Ancak bulunan imzalardan yerli sanatkârların da 

çalıştığı anlaşılmaktadır. Günsel Renda da “19. yüzyılda Kalemişi Nakış-Duvar 

Resmi” başlıklı makalesinde, bu konuda şöyle yazmaktadır: “…Bu dönem mimari 

bezemesinde ve özellikle yağlıboyanın bir teknik olarak yerleşmesinde kimi yabancı 

sanatçıların payı yadsınamaz, fakat yalnız saraylarda olmayıp gerek İstanbul’da ve gerekse 

birçok başka kentteki yapılarda yer alan duvar resimlerinin çoğunu, kuşkusuz, yerli ustalar 

yapmış olmalıdır…”14.   

                                                             
12 Teknik bilgilerin bir kısmı Kalemkâr Atölyesi Sorumlusu Onur Baybura’dan alınmıştır. 
13Şule Yum, “Milli Saraylar’da Duvar ve Tavanlarda Yeralan Doğa ve Mimari Konulu Manzara 
Resimleri”, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Ens. yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul, 1991, s.10-11. 
14Günsel Renda, “19. yüzyılda Kalemişi Nakış-Duvar Resmi”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye 
Ansiklopedisi, C.6, İstanbul, İletişim, 1986, s.1534. 
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Duvar resimlerine, tuval resmindeki gibi imza atma alışkanlığı olmadığından 

sanatçının kimliği ve niteliği ancak tahmin edilebilmektedir. Restorasyon çalışmaları 

sırasında karşılaşılan imzaların ise sadece kalemkâra mı ait olduğu, yoksa resimlerle 

kalemişlerini yapan kişinin aynı mı olduğu bilinmemektedir. Ancak günümüz 

uygulamalarından yola çıkılırsa resimle diğer süslemeyi yapanların farklı ustalar 

olduğu, hepsini yapabilecek sanatkârlar olmasına rağmen işbölümü yapıldığını 

düşünmek daha mantıklı olmaktadır. Bu noktada duvar resimleri ile kalemişinin 

arasındaki farka bir vurgu yapmakta fayda olabilir. Tavan ya da duvar yüzeyine 

yapılacak kalemişi önceden tasarlanır ve çizimi yapılır; yani belli bir şablona bağlı 

kalınır. Bu şablona göre çalışanlar farklı kişiler de olsa sonuçta ortaya çıkan iş tek 

elden çıkma gibidir. Duvar resimlerinde ise, (yukarıda bahsedilen büyük boyutlu 

çalışmalar hariç) yapılış itibariyle tuval resmine yakın olduğundan, sanatçı üslubunu 

ortaya koyar ve her sanatçının resmi farklı olabilir. Bazen bir oda ya da salonda 

birkaç resim varsa, bunların farklı sanatçıların elinden çıktığını tespit etmek hiç de 

zor olmamaktadır. 

 

2.4.3. Altınvarak:  

Sanat Kavramları ve Terimleri Sözlüğü’nün “varak” maddesinde, “çok ince 

gümüş veya altın levha. Yaklaşık bir pelür kâğıdı inceliğinde olan varak, geçmişte cilt ve 

tezhip işlerinde kullanılırdı”15 tanımı yer alır. Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü’nde ise 

“varak”, “Altın, gümüş veya başka madenleri döverek meydana getirilen incecik yaprak”16 

olarak tanımlanmıştır. Biraz daha ayrıntılı bir tanımlamayı Osmanlı Dönemi Yapı ve 

Malzeme Terimleri Sözlüğü’nün “Altun varak / Varak-ı Zer” maddesinde buluyoruz: 

“ 24 ayarlık külçe altının dövülerek veya merdaneden geçirilerek 1 mm. kalınlığında levhalar 

haline getirilmesi ve ardından güderiler arasında çok uzun süre tokmaklanması yoluyla elde 

edilen; yaldızlanacak yüzeye yapıştırılarak uygulanan, sigara kâğıdından daha ince altın 

levha”17.   

Fransızca’da “dorure”, İngilizce’de “gilding”, Almanca’da “vergoldung” 

terimlerinin kullanıldığı altın varakla kaplama tekniğinin kullanım amacı; tümüyle 

                                                             
15Sözen, Tanyeli, “Varak”, a.g.e., s.248. 
16Hasol, “Varak”, a.g.e., s.471. 
17Sönmez, “Altun Varak / Varak-ı Zer”, a.g.e., s.25. 
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altın hissi uyandıracak, metalik parlaklıkta yüzeyler elde etmektir. Bu teknikle ince 

altın yapraklar kullanarak, mekânlara zengin bir görünüm kazandırmak mümkündür. 

Antikite’den beri kullanılmakta olan bu teknik temelde; dövülerek ince yapraklar 

haline getirilen metallerin yüzeye yapıştırılmasından ibarettir. Ancak metal yapraklar 

ve yapıştırma usulleri farklılık gösterebilmektedir. Özellikle altının tercih 

edilmesinin sebebi, parlak ve zengin görünümünün yanı sıra kolay işlenebilen, bütün 

metaller içinde en fazla dövülebilen ve birçok farklı zemine uyarlanabilen bir 

element olmasıdır. Ayrıca kolay kolay kimyasal reaksiyona girmemesi ve yüzeyinde 

asit tabakası oluşturmaması yüzyıllar boyunca ışıltısını kaybetmeden yaşamasını 

sağlar18. 

Altın varağın ayarı 7 ile 24 arasında değişebilmektedir. Saray yapılarında ise 

22 ile 24 ayar arasındaki tonların kullanıldığı görülür.  

Dolmabahçe Sarayı süslemesinde de kullanılmış olan geleneksel altınvarak 

uygulamaları şöyledir: Zemini oluşturan ana malzeme tercihen tavşan tutkalı olmak 

üzere hayvansal bir tutkal ve çok iyi fırınlanıp kurutulmuş olan Bologna alçısından 

(CaSO4) oluşan bir karışımdır. Gesso denilen bu karışımdan birkaç kat sürülüp 

kurutulduktan sonra, düzeltilen yüzeye sarı ve kırmızı renklerde, bolo ismi verilen kil 

çeşitleri sırayla sürülür19. Altın yaprağın yapıştırılması için ise iki yöntem vardır: 1) 

Su ve alkol karışımının kullanıldığı su bazlı (parlak) yöntem:  Bu yöntemde non-

transfer denilen ve kâğıda yapışık olmayan altın varak deri bir yastık üzerinde 

bıçakla kesilir ve fırça yardımıyla alınarak yüzeye yapıştırılır. 2) Keten yağı içeren 

ve miksiyon denilen yapıştırıcının kullanıldığı yağ bazlı (mat) yöntem: Bu yöntemde 

ise transfer denilen ve kâğıda yapışık olan altın varak makasla kesilerek el 

yardımıyla yüzeye yapıştırılır20. Yağ bazlı yöntemin uygulanabileceği zemin 

seçenekleri daha geniştir; örneğin, Süfera Salonu’nda lake yüzey üzerine 

uygulanmıştır21. Bunlardan su bazlı yöntemle yapıştırılan varak kuruduktan sonra 

agata taşı ile parlatılır; yağ bazlı yöntemle yapıştırılansa parlatılmaz. Böylece parlak 

                                                             
18Emine Verim, “Altınvarak ve Teknikleri”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. 
yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul, 1994, s. 1-2. 
19Hans Kellner, Vergolden – Das Arbeiten mit Blattgold, München, Callwey, 1996, s.200-203. 
20Yvonne Rees, Gilding and Antique Finishes, Madrid, Ward Lock, 1995, s.51-62. 
21Onur Baybura, Ferhan Tekinmirza, “Dolmabahçe Sarayı Süferâ Salonu Altınvarak Restorasyonu”, 
150. Yılında Dolmabahçe Sarayı Uluslararası Sempozyumu, yayınlanmamış bildiri, İstanbul, 
2006.  
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ve mat görünümlü iki farklı sonuç elde edilebilir. İki yöntemin bir arada 

kullanılmasının bir sebebi de büyük ihtimalle bu etkiden yararlanmak isteğidir. 

Altınvarağın, farklı bir süsleme tekniğiyle en rahat kombine olan malzeme 

olduğu söylenebilir. Tek başına da oldukça zengin bir görünüme sahip olan 

altınvarak, yanına eklendiği süsleme tekniğinin etkisini güçlendirmektedir. 

Altınvarak kalemişi tekniğinde uygulandığında buna “müzeyyen kalemişi” adı 

verilmektedir.  Burada varağın yapıştırıcısı (miksiyon) fırçayla, istenen desen 

verilerek sürülür. Kuruma süresi dolunca altın varaklar yapıştırılır, böylece istenen 

desen, boya değil altınla ortaya çıkmış olur. Bazı kompozisyonlarda ise altın varak, 

desenlerin ışık etkisini sağlayan, açık renk boyanın yerine kullanılır. Bazen de 

desenin belli bölümleri, altınvarağa ayrılarak daha zengin bir görünüm elde edilir. 

Örneğin kalemişi kompozisyonların arasında yer alan madalyon ya da kartuşların 

zeminleri altınvarak olarak hazırlanır ve üzerine çiçek, meyve vb. resim çalışılır. 

Altınvarağın en yaygın kullanım alanlarından biri de kartonpiyer üzerine 

olanıdır. Kartonpiyerlerin üzerine boya ya da lake ile zemin hazırlandıktan sonra, 

sadece kabartmalı bölümlere altınvarak uygulanarak üçüncü boyut etkisi arttırılır. Bu 

tip uygulamalar sadelikle zarafeti birleştirerek gösterişli bir etki yaratır.  

 

2.4.4. Ştuko (Stucco) ile Diğer Taş ve Mermer Taklitleri: 

İngilizce ve İtalyanca’da “stucco”, Almanca’da “stuck” olarak adlandırılan 

tekniğin Türkçe’deki karşılıkları “ştuk sıva”, “stük” ya da “ştuko” olabilmektedir. 

Kısaca mermer taklidi olarak tanımlanabilecek bu teknik için Ansiklopedik Mimarlık 

Sözlüğü’nün “stük, stükko” maddesinde şöyle yazar: “ 1. Eskiden özgün anlamında 

bütün sıva işlerine verilen ad; (bugün) sönmüş kireç, mermer tozu, tebeşir tozu, tutkal ve 

çeşitli boyalar ile yapılan mermer görünüşünde bir çeşit iç sıva. 2.  Bu karışımla yapılmış 

iş.”22. Sanat Kavramları ve Terimleri Sözlüğü’nde bu terime iki madde ayrılmıştır: 

“Stük ya da Stuko: Alçı ya da sıva ile bir duvar üzerinde oluşturulan her tür bezeli yüzey. 

Genellikle perdahlanırdı. Yaygın kullanımı Antik Roma’da başlamıştır.”23 ve “Stucco 

                                                             
22 Hasol, “Stük, Stükko”, a.g.e., s.417. 
23 Sözen, Tanyeli, “Stük ya da Stuko”,  a.g.e., s.221. 
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Lustro: Mermer izlenimi verecek biçimde renklendirilip cilalanmış stük türü. Barok’ta 

kullanılmıştır.”24. 

Bu tanımlardan da anlaşılacağı gibi ştukonun kullanım amacı sıva benzeri bir 

çeşit karışımla, iç mekân yüzeylerinde mermer kullanılmış izlenimi yaratmaktır. 

Tercih sebeplerinden biri mermer kullanımının pahalı olacağı yerlerde aynı dekoratif 

etkiyi yakalayabilmektir. Mermerin ağırlığının yapıyı etkileyebileceği durumlarda ise 

-ahşap konstrüksiyonun kullanıldığı binalar gibi- ştuko daha az yükle mermer 

görünümünü sağlar. Ayrıca ştukoda renk ve desenleri oluşturmak tamamen ustanın 

maharetinde olduğundan, mermerde bulunamayacak ya da bulunması zor olan 

tonlamaları da mekânın dekorasyonuna uygun şekilde elde etmek mümkündür. Ştuko 

en çok duvar yüzeyleri süslemekte kullanılmış olsa da tavanlarda, sütun 

gövdelerinde,  kartonpiyerlerin ya da diğer süsleme tekniklerinin arasında da 

rastlamak mümkündür.  

Ştukonun iki ana çeşidi vardır: Viyana (Avusturya) ştukosu ve Venedik 

ştukosu. Bu iki çeşidi birbirinden ayıran yapım yöntemleridir. 

Viyana (Avusturya) ştukosu: Ştuko Antik Çağ’dan itibaren kullanılmıştır25. O 

dönem düz beyaz kullanılıyordu; Barok Dönem’de ise gösterişli olması önem 

kazandı, böylece renklendirilmeye başlandı. Ştuko Barok Devri’nin karakteristik bir 

malzemesiydi, bunu izleyen dönemlerde kullanımı azalmıştır. Viyana ştukosunun alt 

yapı malzemeleri alçı, dere kumu ve tutkal ise de bağdadi, horasan vb. sıva çeşitleri 

üzerine çalışıldığı da görülür. Sıva üzerindeki ştuko kalınlığının azami 0,50 cm. 

olması idealdir. Ştukonun malzemeleri alabaster alçısı, tavşan tutkalı, doğal 

pigmentler ve sudur. Önce tüm malzeme pigmentler ilave edilmeden yoğrulur ve 

hamur haline getirilir. Malzemenin çok iyi yoğrulması ve orta sertlikte bir hamur 

oluşturması gerekir. Bundan sonra hamur iki parçaya ayrılır ve ştukonun ana rengi ne 

olacaksa parçalardan birine buna göre pigment eklenir; daha sonra ana renk 

tonlamaları yapılır, tonlama sayısı yediye kadar çıkabilir. Ana renk hazırlandıktan 

sonra ştukonun ara renkleri ve damarları da hazırlanarak uygulanacak yüzeye 

yayılmış olan ana renk hamurunun içine yerleştirilir. Terazisinde olup olmadığı 

kontrol edilir. Burada ara renkler ile damarların doğru yerleştirilmesi ve mermere en 

                                                             
24 Sözen, Tanyeli, “Stucco Lustro”,  a.g.e., s.221. 
25 Vitruvius da o dönemdeki ştuko yapımını anlatır. 
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yakın görüntüyü oluşturmak tamamen ustanın el maharetine kalmıştır. Deseni hazır 

hale gelen hamur kuruduktan sonra, mümkün olduğunca pürüzsüz bir yüzey elde 

edebilmek için, yüzey iyice zımparalanır. Tamamen kuruduktan sonra carnauba 

mumu ile cilalanır ve parlatılır; böylece mermerin düzgün ve parlak havasına 

kavuşmuş olur26. 

Venedik ştukosu (Marmorino): Marmorinonun Viyana ştukosundan farkı 

mermer deseninin yüzeye fırça ile verilmesidir. Üç kat olarak hazırlanır. Duvarın 

üzerine gelen en alt tabaka 0,5-2 cm. kalınlıkta olup kiremit tozu, sönmüş kireç, dere 

kumu ve su karışımıyla hazırlanır. 2-5 mm. kalınlıktaki orta tabaka harcında dere 

kumu, sönmüş kireç ve su bulunur. En üst tabaka ise mermer tozu, sönmüş kireç ve 

su ile hazırlanarak 2-3 mm. kalınlıkta uygulanır. Bu son tabaka parlatıldıktan sonra 

doğal pigmentler fırçayla sürülerek istenen mermer deseni verilir. Son olarak yine 

carnauba mumuyla yüzey cilalanır27.  

Bir de Osmanlılar’ın kullandığı, alçı, sönmüş kireç, tebeşir tozu, mermer 

tozu, yumurta akı, tutkal ve su ile hazırlanan karışımla yapılan bir taş taklidi olan 

klasik ştuko çeşidi vardır. Ayrıca mermer tozu, sönmüş kireç ve alçıyla hazırlanan 

mermer sıvalar da çok kullanılmıştır28. Ancak Batılı tarzda inşa edilen Dolmabahçe 

Sarayı’nda bunlara artık rastlanmamaktadır.   

Bir de taş ya da mermer taklidi olarak yapılan, ama bu gruplara dâhil olmayan 

uygulamalar vardır. Bunlar çoğunlukla kalemişlerinin arasında, kartuşların içlerinde 

yer alır ve kalemişiyle aynı zemin üzerine, aynı malzemeyle çalışılmışlardır. Kısaca 

fırça, sünger vb. ile yüzeye taş ya da mermer dokusu kazandırılmıştır. Aslında bunlar 

stucco lustro’yu da andırmaktadır, ama yüzeyleri cilalı değildir. Bu uygulamalar da 

plan ve tablolarda ştuko başlığı altında tanımlanmış, ancak tez içinde taş ve mermer 

taklitleri olarak ifade edilmişlerdir.  

 

 

                                                             
26Teknik bilgilerin bir kısmı T.B.M.M. Milli Saraylar Daire Başkanlığı Stucco Atölyesi sorumlusu 
Hilmi Karaduman’dan alınmıştır.  
27Erdal Eren, İnci Durak, 19. Yüzyıl Saray Yapılarında Stucco’nun Yeri, European Centre for 
Training Craftsmen in the Conservation’da, Milli Saraylar Daire Başkanlığı’nın onayıyla katılınan 
kursun yayınlanmamış seminer çalışması, s. 2-3. 
28Kaya Üçer, “XVIII ve XIX. Yüzyıllarda Mekânsal Açıdan Ştuk Sıvanın Yeri”, M.S.Ü. Sosyal 
Bilimler Ens. Yayınlanmamış Sanatta Yeterlik Tezi, İstanbul, 1994, s.8-9.  
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2.4.5. Lake:  

İngilizce’de “lacquer” teriminin kullanıldığı lake için Sanat Kavramları ve 

Terimleri Sözlüğü’nün “lake” maddesinde, “Ahşap yüzey üzerine birkaç katman halinde 

uygulanan reçine esaslı bir tür vernik. Lakenin hammaddesi Japon lak ağacından elde edilir. 

Önceleri Çin ve Japonya’da bilinen lake tekniği, Avrupa’ya 18 yy.’da ulaşmıştır. Aynı 

tekniğin, hemen hemen aynı dönemden başlayarak Edirne’de Edirnekâri adıyla anılan 

ürünler verdiği görülür.”29, tanımlaması yer alır. Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü’nde 

ise lake için “Laka ile sıvanıp cilalanmış; laka sürülerek yapılan cila (işi). Lake, reçineli 

bağlayıcılar (kolofan, sentetik reçine) ve yağın uçucu yağlardaki (terebentin) solüsyonu 

olabileceği gibi, bir sentez ürünü de olabilir. Lake Çin’de M.Ö.1000 yılından beri, 

Avrupa’da ise 17. yy.’dan bu yana kullanılmaktadır. Lake, yağlıboya gibi kurur; her kattan 

sonra iyice kuruyuncaya dek beklemek gerekir.”30, denmektedir.  

Adını “lak” denilen reçineden alan lake tekniği, kısaca yüzeylerin lak ile 

kaplanması olarak tanımlanabilir ve organik malzemeden yapılan bir cila çeşidi gibi 

düşünülebilir. Kökeni Uzakdoğu’ya dayanan lake, siyah ya da koyu kahverengi, çok 

parlak, sert ama kırılgan olmayan bir yüzey elde edilmesini sağlar. 18. yüzyıldan 

itibaren Avrupalı sanatçılar tarafından da yapılmaya başlanan lake için gerekli olan 

gerçek lakın bulunamaması üzerine, alternatif malzemeler kullanılmıştır. Yine 

Uzakdoğu’dan getirtilen gomalak, sandarak ya da Venedik terebentini bunlardan 

bazılarıdır. Ayrıca renk seçeneklerinin genişlemesi için de çeşitli pigmentler 

eklenmiştir. Başta Uzakdoğu lakesinin taklidi olan Avrupa lakesi, zamanla gelişerek 

kendi tekniğini oluşturmuştur. Temelde, terebentin ya da bir benzin türevi içinde 

eritilen reçine ya da zamkın, istenen renkte pigmentlerin de katılmasıyla elde edilen 

karışımın, fırçayla ince katlar halinde yüzeye sürülmesiyle lake yüzey meydana gelir. 

Genellikle mobilya ve küçük objelerde kullanılmış olan lake, parlak görünümü ile, iç 

mekân yüzeylerinin kaplanmasında da tercih edilmiştir. 

 

 

 

 
                                                             
29 Sözen, Tanyeli, “Lake”, a.g.e., s.146. 
30 Hasol, “Lake”, a.g.e., s.289. 
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2.4.6. Kartonpiyer ve Alçı Dökümler:  

Fransızca’daki “carton-pierre” teriminden dilimize yerleşen bu teknik için 

İngilizce’de “plaster ornament” terimi kullanılmaktadır. Sanat Kavramları ve 

Terimleri Sözlüğü’nde kartonpiyer “Islatılmış kâğıt, karton ya da bitki lifleri ve 

paçavraların alçıyla karılarak, yine alçıdan hazırlanmış bir kalıba dökülmesiyle elde edilen 

arka yüzleri boş bırakılmış bezeme öğelerinin genel adı. 19. yy. yapılarında tavan kornişleri, 

pencere söveleri vb. yerlerde yoğun biçimde kullanılmıştır.”31, şeklinde tanımlanmıştır. 

Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü’nde ise “Yapıları kabartmalarla bezemek için, 

çoğunlukla duvar ve tavan arakesitleri ile tavan göbeklerinde kullanılan sertleştirilmiş 

mukavva veya kıtıklı alçı."32, tanımı yer alır. Ana Britannica’nın “kartonpiyer” 

maddesinde de “Mimarlıkta iç mekânlarda duvarlarla tavanların arakesitlerinde bant 

halinde ve tavan göbeklerinde kartuş biçiminde uygulanan kabartma bezeme. Mukavva veya 

kıtıkla karıştırılmış alçıyla yapılır.”33,  açıklaması vardır.  

Kartonpiyerin ana malzemesini döküm alçısı (CaCO3) ve su oluşturmakta, 

katkı maddeleri ustasına ve dökümün kullanılacağı yere göre farklılık 

gösterebilmektedir. Önceden hazırlanan kalıpların içine dökülen karışım kuruduktan 

sonra çıkarılır, döküm üzerinde gerekli düzeltmeler yapılır, zımparalanır ve istenen 

yere monte edilir. Kullanılabilecek motif seçeneğinin çokluğu ve düz yüzeylere 

hareket kazandırmasıyla, tavan, duvar, tavan ve duvar arakesitlerinde, kapı ve 

pencere sövelerinde tercih edilmiş bir tekniktir. Bazen yalnızca düz bir silme olarak 

da birleşim yerlerini örtmekte ya da yüzey üzerinde kademelendirme yapmakta 

kullanıldığı da olur. Sütun başlıkları ve kaideleri de alçı dökümdür.  Ahşap, sıva, alçı 

vb. farklı yüzeylere monte edilebilmekte; üzerine boya, lake, altın varak gibi çeşitli 

malzemelerle çalışma imkânı vermektedir.  

 

 

                                                             
31Sözen, Tanyeli, “Kartonpiyer”, a.g.e., s.125. 
32Hasol, “Kartonpiyer”,  a.g.e., s.237. 
33Haluk Abbasoğlu,v.d., “Kartonpiyer”, Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi, C.13, İstanbul, 
Ana Yayınları, 2004, s.51. 
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2.5. DOLMABAHÇE SARAYI’NIN DEKORASYONUYLA 

İLGİLİ BAZI KAYNAKLAR VE SÜSLEMENİN BUNLARA 

GÖRE İNCELENMESİ 

Dolmabahçe Sarayı’nın süslemesiyle ilgili bilgi içeren bir belge bulabilmek 

amacıyla Milli Saraylar Hazine-i Hassa Arşivi tarandığında, buradaki belgelerin 

Dolmabahçe Sarayı’nın yapım aşamasından daha sonraya tarihlendiği görüldü.  

Buradaki belgeler, Dolmabahçe Sarayı’nın geçirdiği onarımlarla ilgili oldukça yararlı 

bilgiler sunmakta; ancak araştırmacıyı başlangıç noktasına götürememektedir. Bu 

döneme ait bazı belgeler, Feryal İrez’in araştırmasıyla Başbakanlık Osmanlı Arşivi 

Hariciye İradeleri’nde bulunmuştur. İrez, 1986 yılında yayınladığı “Osmanlı 

Arşivi’nden Belgeler Dolmabahçe Sarayı ve Mösyö Séchan” başlıklı makalesinde,  

bu belgelerden bahsetmektedir. Hicri 1273/Milâdi 1857 tarihli ve 7184/7188 numara 

ile kayıtlı belgelerde, Mösyö Séchan, Mösyö Lahali ve Mösyö Garde’e, dördüncü 

rütbe Mecidiye nişanı verilmesinden bahsedilmektedir. Burada adı geçen Mösyö 

Séchan ile Mösyö Garde Fransa’da II. Empire döneminin dekoratörlerindendir.  

Mösyö Séchan’ın adı Hicri 1275/Milâdi 1858 tarihli ve 8795/3 numaralı bir 

belgelerde tekrar geçmektedir. Bu belgelerde de Mösyö Séchan’ın üç milyon yedi 

yüz elli altı bin dört yüz doksan yedi franklık alacağı olduğu belirtilerek, bunun 

taksitler halinde Hazine-i Celile’den, Bank-ı Osmanî yoluyla ödeneceği yazılıdır34.   

Dönemin gazetelerinden Journal de Constantinople’da yayınlanmış olan 9 

Aralık 1853 ve 6 Ağustos 1855 tarihli iki yazı Dolmabahçe Sarayı ile ilgilidir. 

Sultanın yeni sarayını tanıtmak üzere yazılan bu haberlerin 9 Aralık 1853 tarihli 

olanının başlığı “Beşiktaş’taki Yeni Sarayın Odalarından Biri Hakkında” olup Georges 

Nogues imzalıdır. Bu yazıdan, Sultan Abdülmecid’in, yeni sarayın yapımı sürerken, 

bazı kişilerin sarayı görmelerine izin verdiği anlaşılmaktadır.  Sarayı görme şansına 

erişenlerden G. Nogues, okuyucularına Harem’de, Boğaz’a bakan en büyük 

odalardan birini anlatmaktadır. Sarayın mimarlarının M. Carabet ve oğulları 

olduğunu söyleyen Nogues “…bu saray, iç dekor zenginliği ile hepimizin hayranlığını 

                                                             
34Feryal İrez, “Osmanlı Arşivi’nden Belgeler-Dolmabahçe Sarayı ve Mösyö Séchan”, Tarih ve 
Toplum, sayı:28, İstanbul, İletişim, 1986, s.41-42.  
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kazandı…”35, derken, dekorasyonun da mimarlar tarafından tasarlandığını vurgular 

gibidir. Daha sonra da yazıda bahsedilen odanın ise, M.Séchan tarafından dekore 

edilip döşendiğini söyler ve Séchan’ı tanıtır. Paris’teki Opera Binası’nın 

döşenmesini henüz tamamlamış ve III. Napolyon’un Louvre Sarayı’na eklettiği 

Apollon Galerisi’nin restorasyonunu sürdürdüğü sırada, M. Séchan, M. Le Marquis 

Lavalette tarafından Reşid Paşa’ya tanıtıldığını; böylece Osmanlı Sultanı’nın yeni 

sarayının odalarından birini döşemesi teklifini aldığını söyler. Odanın süslemesi 

hakkında da bilgi verilen yazıdan, bugün 62 numaralı Kırmızı Oda olarak 

adlandırılan odadan bahsedildiği anlaşılmaktadır. Sadece kapı ve pencereleri açılmış 

dört duvar olarak teslim edilen odanın her ayrıntısıyla Séchan’ın ilgilendiği 

anlaşılmaktadır. Sultan’ın benzersiz ve özel bir mekân istediğini anlatan Nogues, 

odanın parça parça işlendiğini, kullanılan boya ve altın varağın da Paris’ten 

getirildiğini belirtir. Nogues, tavan süslemesini Paris Opera Binası’nın kubbesiyle 

karşılaştırır ve şöyle tanımlar: “…Özel bir önem verildiği belli tavan süslemesinde, 

tamamen altın varak kullanılarak oluşturulan arabesk motiflerin yanında çiçekler, meyveler, 

imparatorluğu simgeleyen motifler ve köşelerde denize ait simgesel öğeler 

kullanılmıştır...”36. Yazıda odanın döşenmesi hakkında da bilgiler verilmektedir. Bu 

odanın dekorasyonunun Séchan açısından önem taşıdığı anlaşılmaktadır. Çünkü 

yazı, Séchan’ın bu işinden memnun kalan Sultan Abdülmecid’in, kendi dairesinde 

başka mekânları da döşeme işini Séchan’a verdiğini belirterek bitirilmektedir.  

Bu yazıdan yaklaşık bir buçuk yıl sonra yazılmış olan, 6 Ağustos 1855 tarihli 

haber de bize birtakım bilgiler sunmakta; ama ne yazık ki mekânları kesin olarak 

tanımlamamıza imkân vermemektedir. Yazının girişinde, Muayede Salonu dışında 

bitmiş bir eserle karşı karşıya olunduğu söylenmektedir. Bu durumda Muayede 

Salonu’nun süslemesinin 1855 yılının ortalarına gelindiğinde, çoktan tamamlanmış 

olduğu anlaşılmaktadır.  Yazar Muayede Salonu’nun kubbesini Ayasofya’nın 

kubbesiyle karşılaştırarak, tüm mekânı içine aldığından ve detaylarda ihtişamlı 

olduğundan bahsetmektedir. Mermerlerin çok çeşitli ve ender bulunanlardan 

olduğunu, sütun başlıkları ve süsleme panolarında altın varak kullandığını belirtir. 23 

                                                             
35Pelin Aykut, “Dolmabahçe Sarayı’na İlişkin Arşiv Belgelerinin Mekân Kullanımı Açısından 
Değerlendirilmesi (1853-1914)”, İ.T.Ü. Fen Bilimler Ens. yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 
1999, s. 15. 
36 A.e., s.16. 
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Haziran akşamı, Sultan’ın sarayı ilk kez ışıklandırdığı ve yine belli birtakım kişilerin 

gezerek tanımasına izin verdiği anlaşılmaktadır. Sultan’ın ve Séchan’ın da o akşam 

orada olduğu belirtildikten sonra yazı şöyle devam eder: 

“…Sultan, M. Séchan ile, yaptığı çalışmalar ve odaların dekorasyonu üstünde 

konuşmaktaydı… Harem bölümündeki dairelerin bölümlenmesi doğu anlayışına ve doğunun 

yaşam içindeki alışkanlıklarını karşılamak amacıyla yapılmıştı. Bu mekânlar, hiçbir Avrupa 

sarayındaki bölümlenmeye benzememekteydi… Daireler, bir merkez çevresinde, birbirine 

geçişsiz odalardan oluşmaktaydı. Daireleri birbirine bağlayan koridorlar yardımıyla aynı 

eksen üstünde ilerlemek mümkündü. Sultan’ın yatak odasının da yeraldığı ve bahçeye bakan 

dairenin ardından, bir salondan geçilerek, ‘hazine dairesi’ olarak adlandırılan mekâna 

gelinmekteydi… Biraz önce bahsettiğimiz salon, diğerlerine göre daha yüksek tavanlı bir 

mekândı. Salonda yedi büyük ayaklı avize yer almaktaydı… Bu büyük salonu geçtikten 

sonra, Boğaz’a bakan yatak odasından çıkılarak, Sultan’ın kitaplık olarak kullandığı odaya 

girildi. Bu oda, bir çalışma odası şeklinde oluşturulmuştu…”37   

Bu iki haber arasındaki yaklaşık bir buçuk yılda, Séchan’ın Harem’deki 

başka bazı mekânların dekorasyonunu da yaptığı da anlaşılmaktadır. Muayede 

Salonu’ndan da bahsedilen yazıdan, Séchan’ın bu salonun dekorasyonuyla da ilgili 

olup olmadığı ise anlaşılmamaktadır. Bu arada Séchan’ın yalnızca mekânların 

süslemesini üstlenmediği, mobilya ve aksesuarların seçiminde ve alımında da önemli 

bir rol üstlendiği anlaşılmaktadır. Haberde hangi mekânların anlatıldığı kesin olarak 

anlaşılmasa da,  bahsi geçen salonun Mavi Salon olma ihtimali yüksektir. Salondaki 

konsolların arkalarında Séchan’ın damgası bulunmakta, salonun süslemesi de diğer 

mekânlarınkinden farklılık göstermektedir38. Mavi Salon’un Halife Merdivenleri 

yönünde kalan ve bahçeye bakan 65 numaralı odanın bitişiğindeki mekânın, 

tamamen kâgir olup yangın vb. bir durumda değerli eşyanın korunması için 

kullanılmış olduğu bilinmektedir. Hazine Dairesi olarak adı geçen mekân burası 

olabilir. Bitişiğinde bulunduğu 65 numaralı oda da ayna üzerine çalışılmış kalemişi 

süslemesiyle, Dolmabahçe Sarayı’ndaki mekânlar arasında farklı bir örnektir. Bahsi 

geçen diğer odalar da Mavi Salon’un köşelerine yerleştirilmiş odalar olabilir. Aynı 

büyüklükte diğer bir salon da Pembe Salon’dur. Ancak bu salon hem kara, hem de 

                                                             
37 A.e., s.19-20. 
38 Bu konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi 3.2.5. Mavi Salon bölümünde verilmiştir. 
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deniz tarafına açılan odalara sahip değildir. Daha ileri gidildiğinde bir salon etrafına 

dağılmış odalara rastlanmamaktadır. Harem’in denize dik olan bölümünün ise 

Boğaz’a bakan bir odası yoktur. Bu nedenle haberde bahsi geçen mekânların Mavi 

Salon ve etrafındaki odalar olduğu düşünülebilir.  

1852 yılında İstanbul’a gelen Théophile Gautier de, seyahatnamesinde, 

normalde bir padişah rıhtımına yanaşmanın insanın başına büyük işler açacağını, ama 

bir dostu sayesinde yeni sarayı gezebildiğinden bahsetmektedir. Onun bu geziden 

edindiği izlenimleri, az da olsa sarayla ilgili bilgi sağlamaktadır. Fransızca bilen 

saray mimarı Balyan’la tanıştırılan ve Balyan tarafından gezdirilen Gautier, sarayın 

henüz bitmediğini, ama göz kamaştırıcı olacağının belli olduğunu söyler. Sarayın 

süslemesini Avrupa’daki örneklerle karşılaştırarak şöyle yazar: 

“…Türklerin dinsel düşünceleri, süsleme alanından sayısız uygun motifleri atarak 

sanatçının fantezisini adamakıllı kısar; bu yüzden sanatçı, çizdiği arabesklere hiçbir canlı 

yaratığı karıştırmamak zorundadır… Padişah, modern zevkle inşa edilmiş bir saray 

istiyordu… Ancak az sayıda motif kullanmak zorunda olan Balyan, üç yüzden fazla oda ve 

salonu değişik şekilde süsleyebilmek için ender rastlanan bir hayal gücü kullanmak zorunda 

kalmış…”39 

Öyle anlaşılıyor ki, sarayın mimarları (Balyanlar) yalnızca sarayın inşasından 

değil, süslemesi ve dekorasyonundan da sorumluydu. Gautier odaların anlatımına 

şöyle devam eder:  

“…Sarayı genel düzeni çok sade: tek sıra halinde dizilmiş odaların kapıları geniş bir 

koridora açılır; sarayın haremi bu plan üstüne düzenlenmiştir… Boğaz’a bakan yüksek 

tavanlı odalardan oluşan Valide Sultan’ın dairesi, eşsiz bir zarafet, bir tazelikte fresk 

tekniğiyle boyanmış tavanlarıyla dikkate değer. Bu harika resimleri yapan işçiler kimlerdir, 

bilmiyorum… Padişahın daireleri doğululaştırılmış XIV. Louis üslubunda idi… Bu sarayın 

garip özelliklerinden biri de kırmızı bir kubbeyle örtülü büyük salonu…”40. 

                                                             
39Théophile Gautier, İstanbul – Dünyanın En Güzel Şehri, Çev. Nuriye Yiğitler, (Michel Lévy 
Fréres Libraires-Editeurs, 1854, Paris, 2. baskısından çeviri), İstanbul, Profil, 2007, s.262-263. 
40 A.e., s.264-265 
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Sarayın süslemesinde çalışanlar, Balyanlar’ın ustaları olmalıdır. Bu arada 

kırmızı kubbeyle örtülü bir salondan Séchan da bahsetmektedir41; Gautier de 

Séchan’dan söz etmektedir: “…Turgot sokağındaki atölyesinde hazırlamaya başladığı 

XIV. Louis üslubundaki salon, Paris Operası’nın ünlü dekoratörü Séchan tarafından 

tamamlanarak bu sarayın salonlarından birine yerleştirilecek…”42. Burada bahsedilen 

salon, Journal de Constantinople’daki haberde sözü edilen mekânla aynı olmalıdır. 

Bu konudaki en iyi kaynaklardan biri, Séchan’ın İstanbul’dan Fransa’daki 

arkadaşlarına ve meslektaşlarına yazdığı mektuplardır. Bu mektuplarda sanat tarihi 

ve mimarlıkla ilgili genel bilgiler bulunduğu gibi, sarayın maliyeti, mekân işlevleri, 

Séchan’ın Sultan Abdülmecid ile olan ilişkilerine dair bilgiler ile Osmanlı padişahı 

ve aristokrasisi hakkındaki gibi özel bilgiler de yer almaktadır. Meslektaşlarına o 

sırada inşa aşamasında olan sarayla ilgili bilgi verirken, Fransa’da hazırlanması 

gereken işlerle ilgili de yardım istemekte, siparişler vermektedir. 22 Ağustos 1851 ile 

6 Kasım 1856 tarihleri arasında yazılmış olan dört mektuptan Séchan’ın hangi 

mekânların dekorasyonunu üstlendiği ve bunlar için nasıl bir yol izlediği gibi bilgiler 

edinebilmektedir.  

1803’te Paris’te doğan Charles Polycarpe Séchan çeşitli dekoratörlerin 

yanında çalıştıktan sonra, 1832’den itibaren farklı ortaklarla üç ayrı dekorasyon 

şirketi kurar. Hem teknik mimar desinatörü, hem de ressam olan Séchan, Lille, 

Charleville, Avignon gibi birçok tiyatronun iç mekân dekorlarını düzenler. Aziz 

Eustache Bakirler Kilisesi, Apollo Galerisi vb. yapıların mimari ve iç mimari 

restorasyonlarında da görev alır. Dolmabahçe Sarayı yanında Eski Saray, Saray 

Tiyatrosu gibi yapıların dekorasyonunda da görev alan Séchan, altı yıl İstanbul’da 

kalır.  

Dolmabahçe Sarayı için olan çalışmalarını Paris’te Turgot Caddesi’ndeki 

atölyesinde yapıldığından Gautier de bahsetmişti. Ayrıca ipekli kumaşlar Lyon’da 

dokunmuş ve diğer gerekli bütün dekorasyon malzemeleri İstanbul’a gönderilmeden 

önce, Séchan’ın Paris’teki atölyesinde sergilenmiştir. Daha sonra Séchan’ın atölye 

                                                             
41Bu konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi 3.1.8. Kristal Merdivenli Salon bölümünde verilmiştir. 
42Gautier, a.g.e., s.265. 



45 

 

çalışanları İstanbul’a gelerek Dolmabahçe Sarayı’nın dekorasyonunda 

çalışmışlardır43. (R.1) 

22 Ağustos 1851 tarihli ilk mektubunda Séchan, sarayla ilgili iş ortağına 

genel bilgi vermekte ve ilk izlenimlerini aktarmaktadır. Eski Saray denilen Topkapı 

Sarayı’nın uzun zamandır terk edilmiş olduğunu belirterek, Beşiktaş Sahil Sarayı’nın, 

eski sahil saraylarının yıktırılıp yerine inşa edilmekte olan yeni bir kompleks saray 

olduğundan bahsetmektedir. Séchan saraya ilk gidişinde birkaç mimar ile 

tanıştırıldığını, ancak hiçbirinin Fransızca bilmediğini; Fransa’da çalışmış olan genç 

bir ştuko ustasının tercümanlık yaptığını anlatmaktadır. Ancak bundan iki gün 

sonraki mektubunda, ştuko ustasıyla beraber tekrar saraya gittiğinde, kendisine 

yardımcı olarak, iyi derecede Fransızca bilen ve Paris’te Labrouste’nin atölyesinde 

çalışmış olan bir mimarın da bulunduğunu yazmaktadır.  Séchan mektubunda ne 

ştuko ustasının, ne de mimarın ismini belirtmiştir. Ancak Journal de 

Constantinople’daki habere ve Gautier’nin yazısına dayanarak bu mimarın Balyan 

ailesinden biri olması düşünülebilir. Böylece, sarayın yapımında çalışanların yerli 

mimar ve ustalar oldukları anlaşılmaktadır. Yerli bir ştuko ustasından bahsediyor 

olması da bir süredir ştuko uygulamalarının revaçta olduğunun göstergesi sayılabilir.  

Séchan bu ‘görkemli, ama çevreye uymayan yapılar bütünü’nün bazı 

mekânları hakkındaki görüşlerini belirtmiştir. Yazdıklarından, sarayı gezdiği sırada 

Mabeyn bölümünün süslemesinin büyük ölçüde bitmiş olduğu anlaşılmaktadır. 

Séchan’dan istenen Harem’deki bazı mekânların dekorasyonunu üstlenmesidir. 

Mektuplarda mekân isimleri geçmemektedir; ancak tanımlamalardan Kristal 

Merdivenli Salon ile Süferâ Salonu ya da Zülvecheyn Salonu’nu tarif ettiği ve 

buraların süslemesini beğendiği anlaşılmaktadır. Bu bölümde “7 şömineli” ya da 

“kare salon” olarak anılan, kornişlerden itibaren kırmızı vitraylı tonozsuz bir salon 

daha olduğundan bahseder; bu tanıma tam anlamıyla uymasa da, burası 31 numaralı 

Padişahın kabul odası (kırmızı oda) olmalıdır. Bu mekânın dekorasyonunu 

beğenmeyen Séchan, burayı insanın “kırmızı renge boğulduğu, aykırı, sıra dışı bir yer”44 

                                                             
43Cengiz Göncü, v.d., “Dolmabahçe Sarayı Dekoratörü Charles Sechan- Mektupları ve Sultan 
Abdülmecid’in Bugüne Kadar Bilinmeyen Yatak Odası”, Dolmabahçe Sarayı Belgeler-
Araştırmalar-Uygulamalar-Haberler, Sayı:2-3, Temmuz-Eylül 2000, İstanbul, Dolmabahçe Sarayı 
Müdürlüğü Yayını, 2000, s.88-90. 
44 A.e., s.92.  
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olarak tanımlamış. Burası dışında da süslemesini beğenmediği mekânlar olduğunu, 

biraz da küçümseyici bir ifadeyle dile getirmiştir:  

“…Diğer salonları da gezdim; bu mekânlar, kötü İtalyan dekoratörlerin yanında 

yetişmiş Ermeni sanatçılar tarafından resimlendirilmiş tavanlarla dolu salonlardan ibaretti; o 

kadar kötü yapılmışlardı ki, bana göre yeniden elden geçirilmeleri gerekiyor…”45.  

Séchan padişahın ştuk sıvayı pek sevmemesi yüzünden tercih etmeyeceğini 

söyleyerek, çalışmalara yeni başlayan yerli ştuko ustasına da desenli, ştuk sıvalı 

fonlar yapmasını önerdiğini belirtmektedir. Saray genelinde ştuk sıva sütunlarda ve 

duvarlarda - Séchan’ın tarif ettiği şekilde - kullanılmıştır. Ancak padişahın ştukoyu 

sevmediğinin belirtilmesine rağmen, 42 numaralı odanın duvar ve tavanlarının 

tamamı ştuko dekorludur. Buna karşılık Séchan’ın kendi tasarımlarında ştukodan 

kaçındığı görülür. 42 numaralı somaki odanın ştuko ağırlıklı süslemesi de bahsi 

geçen yerli ştuko ustasının elinden çıkmış olmalıdır.  

Yine bir mektubundaki “…Bitmiş olan bazı silme alçı tavanlar var. Onların 

profilden detaylarını alıp patron ölçülerini çıkaracağım…”46, ifadesinden, 

kartonpiyerlerin de büyük ihtimalle yerli ustalar tarafından hazırlanmış olduğunu, 

Séchan’ın bunların üzerinden ölçü alarak çalıştığını düşünebiliriz. 

24 Ağustos 1851 tarihli mektubunda Séchan, padişahın yatak odası için 

düşündüğü tasarımı anlatmaktadır. Daha sonra yatak odası olmasından vazgeçilerek 

Has Oda olarak kullanılan bu oda, bugün 62 numaralı kırmızı oda olarak 

anılmaktadır. Odanın tasarımını detaylı şekilde anlatan Séchan’ın bütün bu 

düşüncelerini uyguladığı görülmektedir.  Séchan’ın kendi yazdıklarından en ayrıntılı 

ve kesin tanımlamayı bu oda için bulmaktayız. 

 Séchan padişahın isteğiyle Avrupai tarzda yaptırılan bu yeni sarayı biraz 

garipsemekte ve mimarların yeterince özgür tasarım yapamadıkları için mutsuz 

olduklarını düşünmektedir. Aynı yorum Gautier’nin yazısında yer almaktadır. 

Osmanlı İmparatorluğu’ndaki çalışma sistemi Avrupalılar’ın ve tabi Séchan’ın 

alıştığından çok farklıdır; mektuplarında da Türklerin ve padişahın zevkleri 

konusunda yorumlar yapmakta, meslektaşından, taslakları hazırlarken, bu noktaları 

                                                             
45 A.e., s.92. 
46 A.e., s.95. 
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göz önünde bulundurmasını istemektedir47. Yine de Sultan Abdülmecid’e 

tasarımlarını beğendirmiş ve uygulamıştır. Belki Séchan’ın ilk izlenimlerinin biraz 

önyargılı olduğunu söylemek yanlış olmaz.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
47 A.e., s.93-96. 
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3. DOLMABAHÇE SARAYI’NIN SÜSLEMESİNİN 

MEKÂNLARDAKİ DAĞILIMI 

3.1. MABEYN-İ HÜMAYUN 

Hasbahçe’den saraya yaklaşıldığında, konukları tüm görkemiyle karşılayan 

Mabeyin-i Hümayun (Selamlık) gerek işlevi gerekse dışa dönük görüntüsü ve 

ihtişamıyla, sarayın en önemli bölümüdür. Mabeyin-i Hümayun, zemin ve birinci 

katta, yapının ana ekseni üstüne art arda yerleştirilmiş üç büyük salon ve bu salonlara 

açılan köşe odalarından oluşur. Sultanın devlet işlerini yürüttüğü, devlet ricalini ve 

elçileri kabul ettiği resmi dairedir. İki bölümden oluşan bu Resmi Daire, devlet 

erkânı ile yabancı erkânın, imparatorluğun gücü ile görsel olarak ilk kez karşılaştığı 

mekândır. Yabancı konuk ve elçilerin kabul edildiği Süferâ Salonu, orta sofa ve dört 

köşede odalarla oluşturulan simetrik özelliktedir. Bu nedenle de, mimarisinden en 

ince ayrıntısına kadar belirgin bir etkileme kaygısıyla tasarlanmış ve inşa edilmiştir. 

İç Mabeyin de denen Hünkâr Dairesi ise sultanın çalışma, dinlenme, kabul odalarını 

ve hamamını içeren ve Dış Mabeyne kıyasla daha sade dekore edilmiş mekânlardır. 

Bugün yalnızca bodrum katı olarak tanımlanan ve herhangi bir hayati fonksiyona 

sahip olmayan katta, Sultan Abdülaziz döneminde esvapçıbaşı odası, kuşçubaşı 

odası, berberbaşı odası, miralay beylerin odası gibi odaların bulunduğu ve saraydaki 

hizmet sektörünün bu katta yaşadığı son yıllarda yapılan araştırmalarla 

belgelenmiştir1.  

 

3.1.1. MEDHAL SALONU 

Dolmabahçe Sarayı’nın Selamlık bölümünde, Hasbahçe’den merdivenlerle 

çıkıldığında ulaşılan ilk mekân olan Medhal (Giriş) salonu, sarayın ana giriş 

mekânıdır. Saraya gelen önemli ziyaretçilerin ve protokolün kullandığı bir giriş ve 

çıkış mekânıdır. Medhal Salonu’nda, girişin hemen iki yanında yer alan odalar 

sadrazam ve şeyhülislam başta olmak üzere saray ve devlet erkânına tahsis edilmiş 

odalardır. Salonun ortasından, içeri doğru açılan camlı kapılardan protokolün üst kata 

                                                             
1 Yücel, a.g.e., s.40. 
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ulaşımını sağlayan Kristal Merdiven’e geçilir2. Salonun süslemesinde kalemişi, 

duvar resimleri, mermer taklitleri, altın varak, lake ve kartonpiyer teknikleri bir arada 

kullanılmıştır. Kalemişi ve diğer resimler sıva üzerine su bazlı boyayla çalışılmıştır. 

Salon, kara ve deniz taraflarına doğru sütunlarla bölünerek birer eyvan 

oluşturulmuştur. Bu bölümler ana mekânla aynı süsleme tasarımına sahip olmakla 

birlikte kendi içlerinde ayrı bir kompozisyona sahiptirler. Tavanlar bütün mekânlarda 

olduğu gibi bu salonda da süslemenin en yoğun olduğu bölümlerdir. Özellikle büyük 

mekânlarda tavanların genellikle panolarla bölündüğü görülür. Burada da oldukça 

büyük bir mekânı örten tavan sadece kalem işiyle bezenmemiş, kendi içinde 

bölümlenerek hareket kazandırılmıştır. Bunun için ana mekân ahşap çıtalarla 

geometrik panolara ayrılmış, sütunları taşıyan kirişler ise kademeli olarak 

yükseltilmiştir. Yine de salonun süslemesi bütünüyle bir kompozisyon oluşturacak 

şekilde tasarlanmıştır. (R.2). 

Salonun duvarları, ortada yer alan sütunların bir devamını oluşturacak şekilde 

pilastırlarla hareketlendirilmiştir. İyon düzeninde başlıklara ve yivli gövdeye sahip 

sütunlar lake zemin üzerine altın varak bezemelidir.   

Salonun -avizesinin de takılı olduğu- orta bölümünde, köşeleri kesik kare bir 

kaset içinde göbek motifi vardır. Barok üslubun tipik özelliklerini bu tavan 

süslemesinde izlemek mümkündür. Konturlarla belirlenmiş hatların tamamen 

kalktığı bu süslemede desen, temelde beyaz ve tonlarının ışık, gri ve tonlarının da 

gölge etkisi oluşturmasıyla ortaya çıkar. Böylece desen iki boyut etkisinden 

kurtularak izleyende üç boyutlu bir kabartma hissi yaratır. Daire şeklindeki orta 

bölüm geometrik ve bitkisel motiflerden oluşur. Bu daireyi dört köşede birer tam 

kartuş ve kartuşları sarıp yanlara açılan C kıvrımları ve akantus yaprakları çevreler. 

Kartuşların içine altın varakla dokulu zemin çalışılmış ve birer imitasyon mücevher 

yerleştirilmiştir. Bu örnekte olduğu gibi, kalemişiyle birlikte kullanılan altın varak 

uygulamalarında, varak yağ bazlı yöntemle yapıştırılır. Böylece varağın bağlayıcısı 

kuvvetli olacağından, üzerine boyayla çalışıldığında varak zarar görmez ve istenen 

etki elde edilir. Burada da varağın üzerine hem zemin dokusu, hem de küçük bir 

duvar resmi ya da dekoratif resim niteliğinde olan taş taklidinin çalışıldığı 

                                                             
2A.e., s.42. 
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görülmektedir. Kompozisyonun her noktasının detaylıca hazırlandığı ve titizlikle 

çalışıldığı gözlenmektedir. Kare panonun zemini çok koyu tutularak açık renkteki 

motifin iyice öne çıkması sağlanmış ve üç boyut etkisi arttırılmıştır. Panonun 

dışındaki çerçevenin köşelerine birer istiridye kabuğu yerleştirilmiş, bunların etrafı 

yine çeşitli yapraklarla sarılmıştır. Ortadaki yaprak öbeğiyle köşe motifleri zeminde 

dolaşan oluklu bezemeyle birbirine bağlanmıştır. (R.3).  

Kompozisyonun geri kalanı bu motife uyum sağlayacak şekilde 

tasarlanmıştır. Zemin ve motif renkleri ile temel desen aynı kalmış; kartuşların 

içlerindeki ölü doğalar ve bazı detaylar birbirinden farklı çalışılarak, tekrardan 

kaçınılmıştır. Böylece hem gözün algılamasında süreklilik sağlanmış, hem de 

dikkatli gözler için merak uyandırmıştır. (R.4-5). 

Medhal Salonu’nda müzeyyen kalem işinin (altın varaklı kalemişi) çeşitli 

örneklerini görmek mümkündür. Bunlar göbek motifindeki gibi zemin oluşturmak 

amacıyla kullanılabildiği gibi, bir motifin kendisini oluşturabilir ya da motiflerin 

arasında ışık etkisi yaratabilir. (R.6-7). 

Kartuşların ve madalyonların içlerinde, duvar resmi ve dekoratif resimler 

başlığı altında tanımladığımız mücevher ve taş taklitleri, çiçek buketleri veya 

meyveler yer alır. Bunların her birinin içinde farklı bir çeşit meyve ya da çiçek 

uygulanmış, taş taklitlerinde ise en azından renkleri farklı tutulmuş, böylece 

sıradanlıktan kaçınılmıştır. (R.8-9-10-11-12). 

Bazı kartuşlarda rastlanan mermer taklitleri sıva üzerine kalemişi tekniğinde 

çalışılmıştır. (R.13). 

Harem bahçesi tarafına bakan bölümün tavanında restorasyon çalışmaları 

sırasında bir yazı ve tarihe rastlanmıştır. Bu yazıdan bir usta ismiyle karşılaşmayı 

bekliyorduk, ama yazıda “anneciğim doğmuş 1910” yazıyordu. Büyük ihtimalle yazı, 

orada çalışan ustanın annesinin doğum gününde yazılmıştı. Yine de, tarih atılmış 

olması, salonda yapılan onarımların dönemiyle ilgili bilgi vermektedir. (R.14). 

Salondaki sütunların taşıyıcı gövdeleri ve üzerlerindeki friz ahşaptır. Estetik 

bir görünüm elde edebilmek amacıyla üzerleri kaplanmıştır. (R.15). Sütunların 

başlıkları ve kaideleri alçı dökümdür; gövdeleri alçı ya da ştuko benzeri bir 

malzemeyle kaplanmış olmalıdır. Günümüzde bunların yüzeyleri boyalıdır; ancak bu 

boyanın özgün olmadığı açıktır. Süferâ Salonu’nda olduğu gibi, buradaki sütunların, 
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pilastırların, frizlerin ve ahşap çıtaların da ilk yapıldığında lake kaplı olduğunu 

düşünmek yanlış olmaz. En çok kullanılan mekânlardan biri olarak Medhal Salon, 

aynı zamanda en çok onarım geçirmiş mekânlardan da biridir. Bu da özgünlüğünü 

yitirmesinde önemli bir etken olmuştur.  

Sütun başlıklarında yağ bazlı altın varak kullanılarak, kabartma yüzeyler iyice 

vurgulanmıştır. Sütun gövdesindeki yivlerin etrafına ince şeritler halinde altın varak 

yapılmış; kaideler de altın varakla kaplanmıştır. Sütunların taşıdığı frizde ise 

kalemişi ve altın varak bir arada kullanılmıştır. (R.16). 

 

3.1.2.  3 NUMARALI ODA (SÜRRE ODASI) 

Medhal Salonu’nun kara tarafına bakan giriş köşesinde yer alır. Şeyhülislam 

Odası olarak kullanılmıştır. Odada süslemeyi tavan ve tavan eteğinde görüyoruz. 

Süslemenin duvarlara inip inmediği konusunda şimdilik bilgi sahibi değiliz. Oda 

süslemesinde kalemişi ve duvar resmi kullanılmıştır; sıva üzerine su bazlı boyayla 

çalışılmıştır. Tavanın ortasında bir göbek motifi ve bunun etrafında devam eden 

bitkisel süsleme öğeleri görülür, tavan yüzeyi tamamen doldurulmamış, orta kısım 

boş bırakılmıştır. (R.17). 

Göbek motifi alışılmışın dışında olarak daire şeklinde değildir ve 

kompozisyondan bağımsız gibi durmaktadır. Daha çok vazoyu andıran bir şekil 

içinde bitkisel motiflerden oluşmakta, üstten çiçeklerden oluşan bir çelenkle 

sarılmıştır. Barok üsluptaki renk ve tonlamalarının dışına çıkıldığını, farklı ve canlı 

renklerin kullanıldığı görülür. Bu özellikleriyle Rokoko üslupta değerlendirilebilir. 

(R.18). 

Süsleme düz bir zemin üzerine kurulmuş, zeminin kendisi üç boyut etkisini 

vermek için kullanılmamıştır. Zemin ve motif rengi uyumlu olsa da, kompozisyonun 

kendisi zeminin içinden çıkmamış, fakat zeminin üstüne yerleştirilmiştir. “C” ve “S” 

kıvrımları, kıvrık dallar, yapraklar, istiridye kabukları, çiçek demetleri 

kompozisyonu oluşturur. (R.19). Ana motif yüzey boyunca kendini tekrar eder gibi 

görünse de, burada da detaylarda oynanmış olduğu ve dikkatli gözler için - bitkisel 

motiflerin arasına saklanmış, birbirinden farklı meyve ve çiçekler gibi- küçük 

sürprizler hazırlanmış olduğu görülür. (R.20-21-22). 
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Tavan eteği boyunca da bir süsleme yer almaktadır. Yine “C” ve “S” 

kıvrımları, kıvrık dallar, yapraklar gibi bitkisel motiflerin temel oluşturduğu 

kompozisyonun içinde kartuşlar yer almaktadır. Ortadaki kartuşların içinde manzara 

tasvirleri, diğerlerinde ise birbirinden farklı meyve sepetleri bulunmaktadır. Bu 

odanın süslemesinin en büyük özelliği tavan eteğinde yer alan dört adet doğa ve 

mimari konulu tasvirdir. Dördü de İtalya’dan görünümler olup ikisinde yanardağ 

patlamaları betimlenmiştir. Her dört tasvir de resim tekniği bakımından birbirine 

benzemektedir. Desen görünümünün ağır bastığı tasvirlerde perspektif doğru bir 

biçimde kullanılmıştır. (R.23). 

Resimlerin dördü de liman betimlemeleridir. Liman önünde yelkenliler ve 

kayıkların yer aldığı bu tasvirlerde, kaleler, surlar ve kule gibi öğelerin kullanıldığı 

da izlenmektedir. Gemi kompozisyonlu tasvirde, iki ambarlı bir kalyon 

kompozisyonun sağ ön planında yer almaktadır; sol tarafta ise doğa ve bir fener 

izlenmektedir. (R.24). 

Odadaki dört duvar resminin ikisinde yer alan yanardağ, bu resimlerin odak 

noktasını oluşturmaktadır. Arka planda olmakla beraber renk tonlamaları ve kırmızı 

rengin gücü, yanardağı ön plana çıkarmıştır. (R.25-26).             

3 no.lu odanın tavan eteklerinde yer alan bu dört tasvir, konu, kompozisyon, 

resim tekniği ve kullanılan renkler açısından birlik sergilemektedir. Gerek konu, 

gerekse anlatım bakımından böylesine ayrıntılı olarak ele alınışları, ilk bakışta, 

İtalyan bir usta tarafından yapılmış olduğu izlenimini uyandırmaktadır. Sultan 

Abdülmecid döneminde yapıldığı kabul edilen tasvirlerdir3.  

Şeyhülislam Odası olarak kullanılmış olan bir odada bu tip manzara 

resimlerinin –üstelik farklı bir ülkeye ait görünümlerin- yer almasının ilginç olduğu 

ve uyumsuz durduğu muhakkaktır. 2001 yılında bu odanın tavan süslemesinde 

yapılan restorasyon çalışmaları sırasında, Rum ustalara ait yazılar bulunmuştur. 

Bunların birinde “GEM İoannidis. 1909. Doğum” yazmaktadır. Yazıyı okuyan, 

GEM’in bir ismin kısaltması olduğunu ifade etti. (R.27). diğer yazıda ise ise 

“Adanasios Tzaramburas” ismi okunmaktadır. (R.28). Sultan Mehmed Reşad’ın 

Dolmabahçe Sarayı’nda ikâmet etme isteği üzerine, 1909 yılında Mimar Vedat Bey 

                                                             
3Yum, a.g.e., s.45. 
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tarafından yönetilen onarım çalışmaları yapılmıştır. Bu odanın da o sırada onarımdan 

geçtiği anlaşılmaktadır. Bu durumda, duvar resimlerinin bu dönemde eklenmiş olup 

olamayacağı sorusu da akla gelmektedir.  

 

3.1.3.  5 NUMARALI ODA 

Medhal Salonu’nun deniz tarafına bakan giriş köşesinde, 3 numaralı odanın 

simetriğinde yer alan 6 numaralı odanın bitişiğindeki odadır. Bu odanın süslemesinde 

kalemişi ve duvar resmi teknikleri kullanılmıştır. 

Dikdörtgen tavanın orta bölümünün zemini baskı motifiyle doldurulmuş, 

kenarına da ince, zarif bir bordür geçilmiştir. Tavan göbeği kalemişi kompozisyonun 

içinden çıkan çiçeklerle zenginleştirilmiştir. Tavanın kenarında oluşturulan kasetin 

içi de küçük çiçek demetlerinin yer aldığı zarif bir bordürle süslenmiştir. (R.29). 

Odanın duvarları da boş bırakılmamış, bölümlere ayrılarak farklı baskı motifleriyle 

süslenmiştir. (R.30).  

 

3.1.4.  6 NUMARALI ODA 

5 numaralı odanın yanında, tam köşede yer alan odadır. Bu odanın 

süslemesinde kalemişi ve duvar resmi teknikleri kullanılmıştır. 

Tavan baklava dilimi şeklinde bölünmüş, tavan göbeğinin olduğu bölüm biraz 

daha büyük tutulmuştur. Daire şeklindeki göbek motifi çiçekli bir çerçeveyle 

çevrilmiştir. Dokulu bir zemin içine oturtulan kompozisyon, ortada ışınsal yayılan bir 

motife sahiptir. Çerçevenin iç kenarında da bir motif dizisi dolaşmaktadır. Kasetin iç 

kenarı ise sarı- kahverengi tonlarında,  yapraklarla oluşturulmuş bir çerçeve 

belirginleştirilmiştir. Her kasetin iç kenarında aynı çerçeve motifi vardır. Kasetlerin 

ortalarında ise küçük birer Barok göbek motifi ya da yapraklı kompozisyon yer 

almaktadır. Kasetlerin aralarındaki boşluklar da Barok kalemişi motifleriyle 

doldurulmuştur. Böylece 6 numaralı odanın tavan süslemesi hem tavan kasetlemesi, 

hem de çok renkliliğiyle farklı bir yere konumlanmaktadır. (R.31). 

Odanın duvarlarında da süsleme devam ettirilmiştir. Duvarların önündeki 

mobilyalar yüzünden tam bir bölümün fotoğrafını çekmek mümkün olmadıysa da, 

kompozisyonu kavrayabilmek için yeterlidir. Duvar kalemişi çerçevelerle panolara 
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ayrılmıştır. Dar panoların içleri baskı motifiyle renklendirilerek doku 

kazandırılmıştır, bu şekilde duvar kâğıdı kaplanmış gibi görünmektedir. Geniş 

panoların ortalarında birer Barok kompozisyon içinde çiçek demetleri resmedilmiştir. 

(R.32). 

3.1.5. 14 NUMARALI DAİRE (YAZI DAİRESİ) 

Medhal Salonu’ndan sağ tarafa ilerlendiğinde, ikinci mekân Yazı Dairesi 

olarak bilinir. Bu bölümün iki yanında yer alan ve saray başkâtibi ve kâtiplerin 

kullandıkları odalarda sarayın yazışmaları hazırlanırdı. Deniz tarafına kapalı bir 

balkonla açılan daire bir çeşit bekleme mekânı olarak düzenlenmiştir4. (R.33). Bu 

dairenin süslemesinde kalemişi, duvar resimleri ile dekoratif resimler, altın varak, 

ştuko ve kartonpiyer kullanılmıştır. Kalemişi ve duvar resimleri sıva üzerine su ve 

yağ bazlı boyayla çalışılmıştır. Salonların genel özelliği olarak burada da 

dekorasyonun tavanla sınırlı kalmayıp duvarlara indiği görülür. Dairenin iç tarafı ile 

denize bakan tarafı sütunlarla birbirinden ayrılmış ve farklı süsleme anlayışına 

sahiptir. (R.34).          

 İç tarafın tavanının geometrik kasetlere bölündüğü görülür. Dörtgen tavan 

merkezde bir sekizgen oluşturacak şekilde bölümlenmiştir. Sekizgen panonun içi de 

ortada bir göbek olmak koşuluyla sekiz dilime ayrılmıştır. Barok üsluptaki kalemişi 

süslemede, yapraklardan oluşan kartuşların içi çeşitli meyvelerle doludur. Sekizgen 

tavan, daha küçük boyutta olmasına rağmen, Galata Mevlevihanesi’nin Sultan 

Abdülmecid döneminde yenilenen tavanıyla benzerlik göstermektedir.  (R.35). 

Yan tavan göbeğinin dokulu yüzey üzerine çalışıldığı görülür. Yine Barok 

üslubun tipik renk ve tonlamaları ile üç boyut etkisi yaratan ışık ve gölgeli çalışma 

görülür. (R.36). 

Tek renkli Barok motif, yaprakların arasına yerleştirilen çiçeklerle 

renklendirilmiştir. Ana süslemeyi oluşturan kalemişi motifler sabit kalırken, aralara 

serpiştirilen çiçek demetleri, meyveler vb. öğeler farklılık gösterir. (R.37-38). 

Yazı Dairesi’nin duvar yüzeylerine mermer dokusu verilmiştir. Zemini 

hakkında daha kesin bir şey söylemek için, yüzey araştırması yapmak gereklidir. 

Ancak elimizdeki bilgiler ışığında, buradaki ştukonun sıva üzerine renklendirilerek 

                                                             
4 Yücel, v.d., a.g.e., s. 46. 
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mermer dokusu verilen ve cila uygulanan stucco lustro olduğu söylenebilir. Duvar 

yüzeyi bütünüyle kaplanmamış, panolar halinde çalışılmıştır. Pembe renkli bir 

çerçevenin içine sarı renkli mermer taklidi panolar yerleştirilmiştir. (R.39-40). 

Ana mekânla kapalı balkonu ayıran sütunlu kemer dizilerinin iç kısımları da 

kırmızı renkli mermer taklitleriyle kaplanmıştır. Erdal Eren ile İnci Durak Milli 

Saraylar’daki ştuko kullanımını araştırdıkları çalışmalarında, bu kemerlerin içindeki 

mermer taklitlerini marmorino olarak tespit etmişlerdir5. Kapalı balkon bölümünün 

süslemesi ana mekânınkinden oldukça farklıdır; çok daha canlı ve neşeli bir 

görünüme sahiptir. Uzun tavan yıldız şeklinde göbeklere ayrılmış; bunların içi açık 

mavi renkli zemin üzerine sarı ve kahverengi tonlarında kalemişiyle süslenmiştir. 

Yan kartuşların içinde çiçek demetleri yer alır. Süsleme tavandan aşağıya doğru da 

devam eder. Pencerelerin aralarındaki dar duvar yüzeyleri ve pencere üstleri de boş 

bırakılmamıştır. (R.41). 

Pencere üstlerinde, pencerenin formuna uygun olarak şekillendirilmiş, 

kalemişi tekniğinde yapılmış kartuşlar yer alır. Kartuşların içindeki duvar 

resimlerinde; arka planda gökyüzü ve orman hissi veren yeşillik, ön planda ise bir 

kaidenin üzerine oturtulmuş vazolar ve bunların içinden taşan çiçekler 

resmedilmiştir. Pencere aralarındaki boşluklarda, tavandaki kalemişi süslemenin 

küçük bir örneği devam ettirilmiştir. İlgi çekici bir detay, bunların üstte sütun 

başlıklarıyla bitirilmiş olmasıdır. Bu sütun başlıkları ile kemerlerin ortasındaki 

konsollar alçı döküm olup üzerlerine yağ bazlı altın varak uygulanmıştır. (R.42-43). 

 

3.1.6.   15 NUMARALI ODA 

Yazı Dairesi’nin bitişiğinde yer alan odanın süslemesinde kalemişi, duvar 

resmi, altınvarak ve kartonpiyer teknikleri kullanılmıştır.  

Odanın tavan süslemesi, tavanın bölünmesindeki farklılıkla dikkat 

çekmektedir. Dikdörtgen içine yerleştirilmiş oval bir tavan göbeğine sahip olan 

tavan, yanlardan da kasetlerle çevrilmiştir. Oval tavan göbeği de kendi içinde beş 

parçaya ayrılmış, tavandaki bu bölünmeler altınvaraklı kartonpiyerlerle sağlanmıştır. 

Kasetlerin içinde kalan yüzeyler de kalemişi ve duvar resimleriyle süslenmiştir. 

                                                             
5Eren, Durak, a.g.e., s.11. 
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Tavan eteğinde de, duvara doğru inen altınvaraklı kartonpiyer kullanımı 

görülmektedir. (R.44).  

 

3.1.7. SELAMLIK BİNEK SALONU 

Sarayın protokol girişi dışında, günlük giriş çıkışlar için kullanılan, Selamlık 

tarafındaki salonudur. Deniz tarafına açılan kapısından kayıklara, kara tarafına açılan 

kapısından ise arabalara binilirdi. Bu salondan Kristal Merdivenler’e de geçiş vardır6. 

Bu salonun süslemesinde kalemişi, duvar resmi, altınvarak, lake ve kartonpiyer 

teknikleri kullanılmıştır.  

Tavan çıtalarla kasetlere ayrılmıştır. İç içe geçmiş iki sekizgen formdan 

oluşan tavan göbeği, içte sekiz dilime ayrılmıştır. Dıştan ise altınvaraklı bir çıtayla 

çevrilmiştir. Barok kalemişi süslemenin hâkim olduğu tavanda, kartuşların içinde 

çoğunlukla meyve resimleri yer alsa da, bazılarındaki deniz kabuğu, istiridye, ince ve 

mercan resimleri de dikkat çekmektedir. (R.45-46). 

Salondaki sütunların başlıkları alçı döküm olup üzerleri altınvaraklıdır. Sütun 

gövdeleri ise lakedir. 

 

3.1.8. KRİSTAL MERDİVENLİ SALON 

Sarayın protokol girişinden üst kata çıkış bölümü, kristalden yapılmış trabzan 

parmaklıkları sebebiyle Kristal Merdiven olarak anılır. Saltanat Merdiveni de denen 

bu merdivenler, hem sarayın hizmet katını devlet katına bağlar, hem de iki yandan 

Süferâ Salonu ile Zülvecheyn Salonu’na açılarak iki salon arasında geçişi sağlar.  

Gün ışığını direkt içeri alan cam tonoz bir örtüye sahiptir7. (R.47-48). Bu salonun 

süslemesinde kalemişi, altınvarak, ştuko, lake ve kartonpiyer kullanılmıştır.     

Çıkışta merdivenleri saran duvar yüzeyleri panolara ayrılarak içleri kalem 

işiyle bezenmiştir. Üst katta merdiven çevresi sütunlar ve aralarında aynı kristal 

korkuluklarla, yan tonozlardan ayrılır. Sütunların üzerinde iki sıra friz döner; 

merdiven boşluğunu örten ve aydınlatan cam tonoz örtü de bu sistem tarafından 

taşınmaktadır. (R.49).                       
                                                             
6Yücel, v.d., a.g.e., s. 50. 
7A.e., s. 60. 
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Kompozit sütun başlıkları lake üzerine altın varaklıdır. Sütun gövdeleri ahşap 

üzerine Viyana ştukosu ile kaplıdır. Böylece zengin dekoratif görünüm yitirilmeden 

binaya mermerin getireceği fazla yük de hafifletilmiştir. Sütun kaideleri de mekânın 

dekorasyonuna uygun olarak, en altta defne yaprakları dizisiyle biten, akantus 

yaprakları, madalyonlar, kıvrık dal ve yapraklardan oluşan alçı kabartma süslemeye 

sahiptir. Madalyonların içi ise yine Viyana ştukosu tekniğiyle koyu kırmızı renkte 

mermer görünümüyle doludur. (R.50-51). 

Sütunların taşıdığı ilk friz üsttekine göre daha sadedir. Altınvaraklı süs 

konsollarının aralarındaki panolar ştuko dolguludur. Köşelerde akantus yaprağını 

andıran kabartma bir motif bulunur. Bu sıranın üzerinden bir diş dizisi dolaşır. İlk ve 

ikinci frizin arasını bir silme keser. İkinci friz biraz daha içeride kalır, ancak ilkinden 

daha süslüdür. (R.52). 

Zeminde dolaşan oluklu sıranın üzerine düzenli aralıklarla ahşap kabartma 

motifler yerleştirilmiştir. Aralarında süs konsolları yer alır. İçlerinde yumurta dizisi 

dolaşan iki C kıvrımının oluşturduğu tam kartuşların içleri müzeyyen kalem işlidir. 

Üstte küçük bir kartuş ve kıvrık dallardan oluşan bir kompozisyon vardır. Yanlara 

doğru açılan kıvrık dal ve yapraklardan çıkan girlandlar kartuşları alttan sarar. 

Yanlara doğru açılan yapraklar ise kompozisyonu konsollara bağlar. Konsollar 

akantus yapraklarından oluşur ve üstte istiridye kabuklarını çevreleyen kartuşlarla 

sonlanır. Tüm süsleme ahşap üzerine altınvaraklıdır ve oldukça göz alıcıdır. (R.53-

54).       

2007 yılında yapılan restorasyon çalışmaları sırasında frizlerin arkasına 

saklanmış özgün çizimler bulunmuştur. (R.55-56). Çizimler kartuşların içindeki 

müzeyyen kalem işlerine aittir. Günümüzde aydinger üzerine tercih edilirken o 

zaman oldukça kalın ve şeffaf olmayan kâğıtların kullanıldığı görüldü. Bazı 

kâğıtların üzerinde kalem izi yoktu. Bir çizim hazırlandıktan sonra, bir ya da birkaç 

kâğıt daha üst üste konmuş ve kâğıt o şekilde delinerek çoğaltılmış olmalıdır. 

Fotoğrafın sol alt köşesinde görülen ise kırmızı renkli bir cam parçasıdır. Kristal 

Merdivenli Salonun özgün üst örtüsünün kırmızı renkli olduğu söylenegelmiştir. 

Dolmabahçe Sarayı’nın bazı mekânlarının dekoratörlüğünü üstlenmiş olan Charles 

Séchan da 22 Ağustos 1851 tarihli mektubunda bunu doğrular: “…dört yanı tonozlu 
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bir alanda, tamamen kırmızı camlarla kaplı, demir iskeletli aydınlık çatı…”8 ifadesi, 

bulunan cam parçasıyla da doğrulanmıştır. Restorasyon sırasında imzaya da 

rastlanmış, ancak tamamen bozulduğundan dolayı okuma imkânı olmamıştır. 

Aynı tarihli mektuptan Séchan’ın Kristal Merdivenli Salon’la ilgili görüşleri 

şöyle; bu arada bu gezinin Séchan’ın Dolmabahçe Sarayı’nı ilk gördüğü tarih 

olduğunu belirtmekte fayda var. 

 

 “…Boğaz kıyısınca uzanan, görkemli ama çevreye uymayan bir yapılar bütünü… 

İçinde ise, hemen ana giriş salonundan sonra çıkılan bir merdiven düzeneği vardı ki, 

görülmeye değer! Bu protokol merdivenlerinin bulunduğu bölüm çepeçevre mermer sütunlu 

bir iç mekân şeklinde tasarlanmış, son derece yerinde ve oturmuş bir çalışma. Zaten bana da 

öncelikle bu bölümü gösterdiler… Bu merdiven düzeneği, sarayın resmi bölümünün 

ortasında bulunmakta, tıpkı Louvre veya Tuileres’deki saat gibi. Yine aynı yerde dört yanı 

tonozlu bir alanda, tamamen kırmızı camlarla kaplı, demir iskeletli aydınlık çatıya asılı duran 

büyük bir avize var…”9. 

Kristal Merdivenli Salon’un cam tonoz örtülü bölümünün çevresi de yine 

tonoz örtüye sahiptir. Bu tonozlu bölüm müzeyyen kalem işiyle süslenmiştir. Alçı 

kabartma bordürler ve geniş ahşap çıtalarla geometrik kasetlere bölümlenmiş olan 

aynalı tonozlarda kalem işinin oturduğu zemin altınvarakla doku verilerek 

hazırlanmıştır. Tonozların aynalarının tavandaki göbek motifinin yerini tuttuğu 

söylenebilir. Barok tarzı kalem işlerinde yine kartuşları, kıvrık dal ve yaprakları, 

gülbezekleri, mücevher taklitlerini, girlandları, istiridye kabuklarını görmek 

mümkündür. (R.57-58-59-60). 

Tonozlu bölüm iki yana -kara ve deniz yönüne- doğru birer eyvanla açılır. 

Eyvanların tavanları düzdür ve ağırlıklı olarak kalem işi kullanılmış olup altın varak 

kullanımı tonozlu bölüme göre daha azdır. Asıl vurgu tonozlara yapılmış ve 

izleyenin ilgisi bu bölüme çekilmek istenmiş gibidir. (R.61). 

Tavanla birlikte duvarlar, kapılar ve kornişler de salonun dekorasyonuyla 

bütün halinde düşünülmüştür. Merdivenleri çeviren sütunların aynısı duvarlarda 

                                                             
8 Göncü, v.d., a.g.e., s.92. 
9 A.g.e., s.91-92. 
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gömme sütun olarak devam etmektedir ve bunların da gövdeleri Viyana ştukosuyla 

kaplıdır. Sütunlardan farklı olarak bunlar daha koyu renkte yapılmıştır. (R.62-63). 

Kornişler Süferâ Salonu’ndakilerle benzer olup ahşap oyma, lake zemin üzerine 

altınvaraklıdır.  

 Ahşap kapıların üzeri ince ahşap oyma çıtalarla süslüdür. Üstlerinde 

birer kabartma motif yer alır. Kabartma olan bütün öğeler altın varak kaplıdır. En 

üstte, yarım daireyi tamamlayan panonun içi ştuko dolguludur. (R.64-65). 

 

3.1.9. 26 NUMARALI SALON (SÜFERÂ SALONU) 

Süferâ (Elçiler) Salonu, Medhal Salonu’nun hemen üstünde birinci katta yer 

alan sarayın önemli protokol salonlarından biridir. Salon, gelen elçilerin 

maiyetlerinin bekletildiği bir mekândı. Bu açıdan, yabancı devletler nezdinde 

Osmanlı İmparatorluğu’nun ihtişamına vurgu yapması istenen bir mekândı10. Bu 

salon, Dolmabahçe Sarayı’nda klasik anlamda, boya ile yapılan kalem işi bezemenin 

kullanılmadığı mekânlardan biridir. Süferâ Salonu’nun süslenmesinde kartonpiyer, 

lake, altın varak ve ştuko teknikleri kullanılmıştır. (R.66). 

Yapılan restorasyon çalışması sırasında salonda kullanılan tüm rölyeflerin 

kartonpiyer (alçı döküm)  olduğu görüldü; yalnızca birkaç yerde ahşap çıtalar ve 

ahşap oyma rölyefler kullanılmıştı. (R.67-68). Tavanda, ahşap konstrüksiyon 

üzerinde önce kaba ve nispeten kalın bir sıva tabakası, onun üzerinde ince bir sıva 

tabakası ve 0,50 cm. yi geçmeyen kalınlıkta bir alçı tabakası tespit edildi. Alçı 

dökümler ince harç tabakasının üzerine monte edilmiş; ağır ve büyük parçaların 

montajında da yaklaşık 15 cm. uzunluğunda dökme demir çiviler destek olarak 

kullanılmıştı. Sütunlar da ahşap olup üzerleri alçılı bir karışım ile kaplanmıştı. Sütun 

başlıkları ile kaideleri de alçı dökümdür. Başlıklar bütünün dörtte biri olarak 

dökülmüş, daha sonra bir araya getirilmiştir. Başlıkların içi tam dolgulu değildir; 

genellikle içleri boş bırakılmıştır. Bunun en büyük sebebi de fazla ağırlık 

yapmamasını sağlamaktır. Beylerbeyi Sarayı Havuzlu Salon’daki sütun başlıklarında 

da aynı tekniğe rastlanmıştır. Oradaki sütun başlıkları Süferâ Salonu’nda olanlardan 

                                                             
10Yücel, v.d., a.g.e., s. 64. 
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daha büyüktür ve zemine yük bindirme olasılığı daha fazladır. Bu sebeple oradaki 

sütun başlıklarının içlerinde daha büyük boşluklar bırakılmıştır.   

Sütunların üzerini dolaşan friz kuşağında, belli aralıklarla yer alan kartuşların 

içleri ştuko dolguludur. Pencerelerin iki yanındaki duvar panolarının içleri yine ştuko 

ile kaplanmıştır. Bu ştukolar kırmızının tonlarında olup Viyana ştukosu tekniğinde 

yapılmıştır. (R.69).   

Salondaki rölyeflerde Barok ağırlıklı eklektisizm hâkimdir. Bunların 

yüzeyleri lake ile kaplanmıştır ve belli yerlerine altınvarak uygulanmıştır. Lakede 

sadece beyaz renk tercih edilmiş. (R.70). Tavandaki bazı kartonpiyerlerin 

zeminlerinin önceki onarımlar sırasında boyanarak, ne yazık ki özgünlüğünü yitirdiği 

görüldü. Buradaki yüzeylerin lakeyle kaplanması rastgele bir seçim değildir. Boya 

hiçbir şekilde lakenin yarattığı etkiyi yaratamaz. Çünkü her ne kadar burada boyanın 

yaptığı zemin oluşturma görevini görüyor olsa da, aynı zamanda bir ciladır. Yani bu 

mekânda tüm yüzeylerin aslında cilalandığı söylenebilir. Bundaki esas amaç da, 

yüzeye homojen, pürüzsüz ve parlak bir görünüm vermektir. Lake hem içerisindeki 

malzemenin (reçine ve terebentin) özelliği, hem de yapılışı (üst üste birçok ince 

katlar) itibariyle uygulandığı yüzeyle bütün haline gelir, ona tüm ışıltısını katar. Boya 

bu etkiyi yaratamaz, zaten görevi de bu değildir.  Lake yüzey üzerine uygulana altın 

varağı da çok daha iyi taşır. Parlak bir yüzeydeki parlak bir desenler… Bu sebeple de 

Süferâ Salonu’nun tavanındaki boyalı zeminler ya da Medhal Salonu’ndaki sütunlar 

gibi günümüzde boyalı olan bazı yüzeylerin orjinalinin lake olması gerektiği 

düşünülmektedir. 

Yapılan araştırmalarda, altınvarak uygulamalarında üç farklı yapım tekniğiyle 

karşılaşıldı: Bunların ilkine tüm düz yüzeyler, rölyeflerin ve sütun başlıklarının bazı 

bölümleri, sütunlar, pilastırlar, kornişler ve duvarlarda rastlandı. Bu yüzeylerin 

tamamı lake kaplı olup bu lake yüzey üzerine yağ bazlı yapıştırma yöntemiyle 

altınvaraklı kalem işi çalışılmıştır. İkinci tekniğin karşılaşıldığı rölyeflerin büyük 

kısmı ile duvar ve tavanların bir kısmında, ikinci ve bitiş tabakası niteliğinde bir alçı 

tabakası daha uygulanıp bunun üzerine sarı ve kırmızı renklerde, bolo adı verilen kil 

sürülmüş ve su bazlı altınvarak yapıştırma tekniği uygulanmıştır. Son olarak sütun 

başlarında rastlanan üçüncü teknikte ise, bitiş tabakası olarak daha kalın ve yağlı bir 

alçı tabakası uygulanıp bunun üzerine sarı-kahverengi tonlarında kil sürülmüş ve yağ 
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bazlı altınvarak yapıştırma yöntemi kullanılmıştır. Yani mat ve parlak altınvarak 

uygulamaları bir arada kullanılmıştır. 

Séchan’ın 22 Ağustos 1851 tarihli mektubunda bu salonla ilgili bir yorumuna 

rastlamak mümkündür:  

“…tavan çalışmalarından bazıları, greko-rönesans tarzında bölümlere ayrılmış beyaz 

ve altın yaldız zemin üzerinde ve çoğunlukla da kabartmalı olarak işlenmiş. Bu tavan daha 

önce gördüklerim kadar kötü değil; oturmuş ve yerinde çalışmalar gibi görünüyor. Ancak, 

tavan çalışmalarıyla diğer yüzeyler arasında sanatsal ve estetik bütünlük yok. Duvarlarda, 

Rokoko stili süslemelerle birbirinden ayrılmış bölümler söz konusu…”11. 

Séchan sarayı gezdiği tarihlerde Selamlık bölümünün bazı mekânlarının 

süslemesinin tamamlanmış olduğu ya da tamamlanmak üzere olduğu anlaşılıyor. 

Duvar resimlerini ve belki de kalemişlerini pek beğenmese de kartonpiyerli ve 

altınvaraklı bu tavanı kötü bulmadığı anlaşılıyor.   

Süferâ Salonu’nda yapılan restorasyon çalışmaları sırasında elde edilen en 

önemli bulgulardan biri, altınvaraklı bir şerit üzerine yazılmış olan bir isim ve tarih 

oldu: “Felice 1852”. (R.71). Bu tezin yazıldığı tarihe kadar bulunan en erken tarihli 

olan bu imza, tam da Séchan’ın ilk mektubunu yazdığı tarihlere denk gelmektedir. 

Bu imza bizi doğrudan sarayın yapım aşamasına götürüyor, yani bu bölümde görülen 

süslemenin özgün malzeme ve yapım tekniğine sahip olduğu var sayılabilir. Felice 

ismi ise İtalyan bir ustanın çalıştığının göstergesi olarak kabul edilebilir. Dolmabahçe 

Sarayı’nın açılış tarihinin 1856 yılı olduğu göz önünde bulundurulursa, en azından 

dekorasyonun, yapımının Selamlık bölümünden başladığı ve Harem bölümüne doğru 

sırayla gidildiği düşünülebilir. Zaten Séchan’ın dekore etmesi istenen mekânlar da 

Muayede Salonu’nun ilerisinde yer alır. 

 

 

 

                                                             
11 Göncü, v.d., a.g.e., s.92. 
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3.1.10. 27 NUMARALI ODA (TERCÜMAN ODASI) 

Süferâ Salonu’nun kara tarafındaki köşesinde bulunan ve saraya kabul 

edilen elçilerin ve tercümanlarının bekletildiği birbirine geçişli iki odanın ilkidir12. 

Odanın süslemesinde duvar resmi, kalemişi, kartonpiyer ve altınvarak teknikleri 

kullanılmıştır. Duvar resmi sıva üzerine çalışılmıştır. 

Bu odanın tavanında tüm yüzeyi kaplayan bir trompe-l’oeil (gözaldatıcı) 

tasvir yer almaktadır. Gerçeklik izlenimi vermeyi amaçlayan, sınırsızlık ve 

sonsuzluk duygusu elde etmeye yönelik olan bu resim türünün kullanıldığı ilk 

Osmanlı yapısı Dolmabahçe Sarayı’dır. Kemer, pencere, korkuluk gibi mimari 

öğelerin kompozisyonundan oluşan bu tasvir, Barok bir anlayış ile ele alınmıştır13. 

(R.72-73). 

Katlar halinde yükselen bir yapı izlenimini veren tasvir; tasarımı, yüzeye 

uygulanışı, renk seçimi ve detaylandırılışı ile başarılı bir sanatkârlık ürünüdür. En 

altta iç içe geçmiş sivri ve dilimli kemerler hem tavan eteğine, hem de 

görünmeyen sütunlara oturur gibidir. Bu kademenin üstünde gördüğümüz balkon 

korkulukları, daha üstteki katların mesafesi dolayısıyla, avlu vb. bir alanı 

çevreliyor izlenimi vermektedir. Yine üst katlarda üç dilimli ikiz kemerlerin 

başarılı bir perspektifle verilmesi, izleyicide odanın kademeler halinde yükselen 

bir üst örtüye sahip olduğunu hissettirir. Kemer araları çok detaylı şekilde bitkisel 

motiflerle dolgulanmış, pembe ve beyazın çeşitli tonlarıyla renklendirilmiştir. 

Korkulukta belli aralıklarla dışa çıkıntılı babalar aynı zamanda vazo görevi 

görmekte ve çeşitli çiçek demetlerini taşımaktadır. Korkuluğun bazı yerlerinden 

kumaşlar sarkmaktadır. Dilimli kemerleri ve kemer dolgularında kullanılan 

bezemeleriyle tasvir Gotik mimariyi yansıtmaktadır. (R.74-75). 

Tavandaki resim bütün yüzeyi kaplamaktadır; ancak duvara geçişte olduğu 

gibi bırakılmamıştır. Tavanla duvarın birleşim yerine ince bir silme geçilmiştir; üzeri 

de kalemişi tekniğinde desenlerle ve altınvarakla süslenmiştir.  

 

 

                                                             
12 Yücel, v.d., a.g.e., s.70. 
13 Yum, a.g.e., s.75-76. 
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3.1.11. 28 NUMARALI ODA (İNTİZAR ODASI) 

Tercüman odasına göre daha büyük olan iç oda, elçilerin sultan tarafından 

kabul edilmeyi beklerken ağırlandığı İntizar Odası’dır. Bu odanın az bilinen bir 

ismi de Sürre odasıdır. Sürre Alayı yola çıkmadan önce Sürre Emini tarafından 

sarayın önünde dolaştırılır, sultan ve saray halkı tarafından bu odanın 

pencerelerinden yolcu edilirdi14. Odanın süslemesinde kalemişi, duvar resmi, 

kartonpiyer, altınvarak ve lake teknikleri kullanılmıştır.  

Bu odanın tavanı ilk anda, köşesine konumlandığı, Süferâ Salonu tavanın 

bir kopyası gibidir. (R.76). Tavanın bölümlenmesi, ortada kare bir kaset içinde 

tavan göbeği, iki yanındaki kasetler içinde birer yarım daire desenler ve bunları 

çevreleyen kare kaset dizisi şeklindedir.  Zemin düz değil, kartonpiyerlerin 

kademeli yerleştirilişleriyle hareketlidir. Kartonpiyerlerin kabartma desenli 

yüzeylerine altın varak uygulanmıştır. Düz yüzeylerin üzeri ise müzeyyen 

kalemişiyle süslenmiştir. Bu oda tavanının Süferâ Salonu’nkinden en büyük farkı 

kalemişinin de kullanılmış olmasıdır. Tavan eteğinde birbirlerine basık kemerlerle 

bağlı alçı döküm süs konsolları dolaşır. Bunların altında da, içleri birbirinden 

farklı desenlerle işlenmiş, kartuşlardan oluşan kalemişi bezeme yer alır. Böylece, 

kademeli bir silmeyle duvar tavan eteğinden ayrılır. (R.77). 

Odanın duvarları tül ve perdelerden oluşan gözaldatıcı bir süslemeyle 

zenginleştirilmiştir. (R.78). Duvarın alt kısmında ise ahşap bir pano dolaşır. 

Duvarın üst kısmında iki tarafa doğru drapeli bir tül tepeden asılmıştır. Tülün 

asıldığı yerden, çeşitli çiçeklerden oluşan bir girland sarkmaktadır15. 

Duvar, altınvaraklı zarif şamdan-sütunlarla bölümlere ayrılmış, her 

panonun zeminine baklava dilimi ve iç içe geçen halkalarla doku kazandırılmış, 

kıvrık dallarla kendi içinde tekrar çerçevelenmiş ve ortadaki çiçek buketi kıvrık 

dallar ve yapraklarla sarılmıştır. Panoyu alttan ve üstten de müzeyyen kalem işleri 

çevirmekte, en altta kalem işiyle yapılan bezeme kaide izlenimini vermektedir. 

Sıva üzerine yapılan bu çalışmalarda boya şeffaf olarak uygulandığından bu kadar 

katmana izin vermiş ve birbirine karışmadan zengin bir dekor ortaya çıkarmıştır. 

                                                             
14Yücel, v.d., a.g.e., s.72. 
15 Yum, a.g.e., s.76. 
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Bu süslemede kalemişi, müzeyyen kalemişi duvar resmi tekniklerinin bir arada 

uyumlu bir şekilde kullanıldığı görülür. (R.79). 

Dekorasyonun belki de en çarpıcı bölümü, duvarın üst kısmını dolaşan 

perde motifidir. Üstte pembe tonlarında, uçları altınlı, desenli bir perde dolaşırken 

onun altındaki sırada bir tül perde dolaşır. Tül perdenin üstünden çiçekli bir 

girland dolaşır. Tülün şeffaflığı o kadar başarılıdır ki, hem zemindeki altınlı doku, 

hem de girlandın tülün altında kalan kısmı rahatlıkla izlenebilmektedir. (R.80). 
 

3.1.12.  30 NUMARALI ODA (ELÇİ KABUL ODASI 

MEDHALİ) 

Süferâ Salonu’nun deniz tarafındaki köşesinde bulunan birbirine geçişli iki 

odanın ilkidir. Bu ilk oda sefirlerin, sultan tarafından kabul edildikleri odaya 

geçişlerini sağlayan bir hazırlık mekânıdır16. Oda tavanının süslemesinde 

kalemişi, duvar resmi, kartonpiyer ve altınvarak teknikleri kullanılmıştır. (R.81). 

Gözyanıltıcı bir tasvirin yer aldığı ve sıva üzerine yapılan bu çalışmada 

kalemişi ile duvar resminin başarılı bir kombinasyonu görülmektedir. Duvarın 

tavan ile birleştiği en dış kısmı, müzeyyen kalemişiyle çalışılmış, beyaz rengin 

hâkim olduğu merdiven korkuluklarının yer aldığı bir mimari görünüm 

çevrelemektedir. Tavanın dört köşesinde yer alan kartuşların içinde meyveler, orta 

bölümlerdeki istridyeler içinde ise çiçek demetleri yer almaktadır. Korkuluğun 

üzerindeki vazoların arasında bir girland dolaşmaktadır. Bunun bir kademe içinde, 

ortadaki resmi çevreleyen, istridye ve akantus yapraklarının alternatif olarak 

oluşturduğu ve mavi rengin hâkim olduğu ikinci bir çerçeve yer almaktadır. Tam 

ortada ise, oval bir çerçeve içinde yer alan kompozisyonda, bulutların arasından 

doğan güneş betimlenmektedir17. (R.82-83). 

Tavanla duvarın birleşim yerinde alçı döküm bir silme dolaşır. Bu 

silmenin üzeri de kalemişi ve altınvarak ile süslenmiştir.   

 

 

                                                             
16Yücel, v.d., a.g.e., s.74.  
17 Yum, a.g.e., s.34. 
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3.1.13.   31 NUMARALI ODA (ELÇİ KABUL ODASI) 

30 numaralı odadan geçilerek girilen bu oda, elçilerin Osmanlı sultanı 

tarafından kabul edildikleri, güven mektuplarını sundukları mekândır. Odanın 

halısında, mobilya takımlarında ve perdelerinde kullanılan Hereke kumaşında 

hâkim renk kırmızı olduğundan, kırmızı oda olarak da anılır18. Bu odanın 

süslemesinde kalemişi, duvar resmi, kartonpiyer ve altınvarak kullanılmıştır. 

(R.84). 

Odanın süslemesi, detaylarda farklılık gösterse de, simetriğinde yer alan 

28 numaralı odanınkiyle benzerlik gösterir. Kademeli tavan geometrik kasetlere 

ayrılmıştır. Kartonpiyerlerin ve çıtaların üzerinde hem yağ bazlı ve hem de su 

bazlı altınvarakla kullanılmış; düz yüzeylerde müzeyyen kalemişi uygulanmıştır. 

Kalemişlerinin arasında ve kasetlerin içlerinde çiçek demetleri yer almaktadır. 

Tavandan duvara geçişte altınvaraklı bir silme, bunun hemen altında altınvaraklı 

süs konsollarının böldüğü dikdörtgen kasetler yer almaktadır. Kasetlerin içinde ise 

kalemişi kartuşların çevrelediği çiçek demetleri ve meyve resimleri 

bulunmaktadır. Bu kasetli bölümün altından itibaren duvar resimleri başlar. Bu 

odanın duvar süslemesi 28 numaralı odanınkinden daha gösterişlidir. (R.85-86-

87-88-89). 

Mabeyn-i Hümayun’daki birçok mekânda kornişlerin, mekânın 

dekorasyonuna uyumlu ve gösterişli olduğu görülür. Ancak 31 numaralı odanın 

kornişleri bunların hepsinden çok daha görkemlidir. Tamamı altınvarakla 

kaplanan bu kornişler bitiştirilerek yekpare bir görünüm kazandırılmıştır. (R.90). 

 

3.1.14.  35 NUMARALI ODA 

Süferâ Salonu’nun deniz tarafında iç kısımda, hem Kristal Merdivenler’e hem 

de Süferâ Salonu’na açılan küçük bir sofadan geçilen yan yana iki küçük oda, 

veliahtın kabul ve dinlenme odalarıdır. Bunlardan sağdaki 35 numaralı odadır19. Bu 

odanın süslemesinde kartonpiyer, altınvarak ve lake teknikleri kullanılmıştır. Odanın 

tavanı, ortada yıldız şeklinde bir göbek ve etrafında kare şeklindeki kasetlerden 

                                                             
18Yücel, v.d., a.g.e., s.76. 
19Yücel, v.d., a.g.e., s.82. 



66 

 

oluşmuştur. Bunların içinde açık renk zemin üzerine kıvrık dallar ve yapraklardan 

oluşan kartonpiyer desenler yer almaktadır. Yıldız şeklindeki göbeğin etrafı yumurta 

dizisiyle çevrilidir. Kasetlerin aralarındaki yüzeylere de mavi zemin üzerine bitkisel 

motiflerden oluşan kartonpiyerler yerleştirilmiştir. Kartonpiyerlerin üzerleri lake ile 

kaplanmış ve altınvarakla süslenmiştir. (R.91). 

Tavan eteğindeki süsleme, tavandakinin devamıdır. Mavi zemin üzerindeki 

bitkisel motiflerle çevrili olan kartuşların içine, açık renk zemin üzerinde girlandlar 

yerleştirilmiştir. Süsleme duvarda aynı mavi zemin renkli hatların, duvarı 

bölümlemesiyle devam eder. Bu hatların içinde dolaşan ince ahşap çıtalar üstte, 

ortada ve altta bitkisel motiflerle birbirine bağlanır. Açık renk zeminli geniş 

panoların içi de ince ahşap çıtalarla çevrelenmiştir. Bütün bu kabartma süslemenin 

üzeri altınvaraklıdır. (R.92-93).   

Bu odanın kornişi, odanın dekorasyonuyla birlikte,  üç pencereyi yekpare 

olarak kaplayacak şekilde tasarlanmıştır. Ortada yarım daire şeklinde yükselen 

kornişin üstünde, kanatlarını açmış bir kartal figürü; iki yandaki parçaların üstünde 

ise birer vazo içinde çiçek motifleri yer almaktadır. Tamamı ahşap oyma olup 

üzerine su bazlı altınvarak uygulanmıştır. (R.94) 

 

3.1.15. 36 NUMARALI ODA 

Süferâ Salonu’nun deniz tarafında iç kısımda, veliahta ait yan yana iki küçük 

odadan soldaki 36 numaralı odadır. Oval madalyonlarla belirlenmiş tavan 

dekorasyonunun ortasında, Rokoko tarzda asimetrik bir kompozisyon yer almaktadır. 

Bu odanın süslemesinde kartonpiyer, müzeyyen kalemişi, duvar resmi, altınvarak ve 

lake teknikleri kullanılmıştır. 

Tavan ve tavan eteği ve duvardaki tüm kabartma süslemeler kartonpiyerdir. 

Bunların üzerinde lake, su bazlı ve yağ bazlı altınvarak uygulamaları dönüşümlü 

olarak kullanılmıştır. Farklı geometrik şekillerdeki kartuşların içine müzeyyen 

kalemişleri ve çiçek demetleri yerleştirilmiştir. Tavan eteğine geçişte süs konsolları, 

onun altında girlandların ve aralarında istridye kabukları yer almaktadır. Alt sırada 

konsolların arasındaki müzeyyen kalemişi motiflerin ortalarına taş taklitleri 

yapılmıştır. Duvarlar sütun şeklindeki kartonpiyerlerle bölümlenmiş, duvarların alt 
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sırasında ise kartonpiyerden kartuşlar yan yana sıralanmıştır. Bunlar da altınvarakla 

kaplanmıştır. (R.95-96-97). 

 

3.1.16.  39 NUMARALI SALON (ZÜLVECHEYN SALONU) 

Bu salon, Dolmabahçe Sarayı’nda hem iç, hem de dış mabeyn ile bağlantı 

sağlaması nedeniyle, iki cepheli anlamına gelen, Zülvecheyn ismiyle anılmaktadır. 

Padişahın çalışma ve kabul mekânı da olan bu salonun çoğunlukla dini törenlerde ve 

önemli günlerde kullanıldığı bilinir. Harem hanımlarının, Selamlık’ta 

bulunabildikleri tek mekân burasıdır20. Bu salonun süslemesinde kartonpiyer, lake, 

altınvarak, müzeyyen kalemişi ve ştuko kullanılmıştır.  

Bu salonun süslemesi, kullanılan teknikler açısından Süferâ Salonu’na 

benzer; ancak tasarımında dairesel formlar ağırlıktadır. Hem deniz, hem de kara 

tarafına uzanan salonun orta bölümünün tavanı oval bir forma sahiptir. Bunun 

ortasındaki kare bölümün içinde de, dört yöne açılan oval bir form ve daireden 

oluşan göbek yer almaktadır. Bunların içinde ise bitkisel motiflerden oluşan 

kompozisyonlar bulunmaktadır. Bu süsleme öğeleri düz bir yüzey üzerinde 

dağılmamakta, çeşitli yerlerde kademeler oluşturmaktadır. Salona bakan üç eyvanın 

tavanlarında dikdörtgenler içinde birer yarım daire ve bitkisel motiflerden oluşan 

kompozisyonlar bulunmaktadır. Süslemeyi oluşturan tüm bu öğeler kartonpiyerdir; 

bazı yerlerde ahşap çıtalar kullanılmıştır. Yüzeyleri lake ile kaplanmış, su ve yağ 

bazlı altınvarak uygulamaları bir arada kullanılmıştır. Kartonpiyerin kullanılmadığı 

düz yüzeylerde süsleme kesintiye uğratılmamış, müzeyyen kalemişiyle devam 

ettirilmiştir. (R.98-99-100-101). 

Kristal Merdivenli Salon’dan giriş eyvanıyla salon arasındaki iki serbest ve 

köşelerdeki gömme sütunlarda da Süferâ Salonu’ndaki yapım yöntemlerinin 

kullanıldığı görülmektedir. Alçı döküm olan kompozit başlıklar ve kaideler ile yivli 

gövdeler, lake ile kaplanmış olup yağ bazlı altınvarak uygulanmıştır. Duvarlarda, 

altınvaraklı kartonpiyer çerçevelerin içinde bordo renkli Viyana ştukoları 

yerleştirilmiştir. Bunların altından da ortasında bitkisel bir motifin olduğu 

                                                             
20 A.e., s.86. 
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altınvaraklı oluklu bezeme dizisi dolaşır. Eyvanların duvarlarındaki yarım daire 

kemerli nişlerin aralarında da aynı ştuko panolar yer almaktadır. (R.102). 

Bu salonun kornişleri de Süferâ Salonu ile Kristal Merdivenli Salon’un 

kornişleriyle aynıdır. Bunlar da lake üzerine yağ bazlı altınvaraklıdır. Yalnız bu 

kornişlerin aralarında kalan üçgen boşluklar, altınvaraklı kabartma bitkisel motiflerle 

doldurulmuş; bunların altlarına –pencere aralarına- altınvaraklı kartonpiyer 

çerçeveler içinde Viyana ştukosu panolar yerleştirilmiştir. (R.103).  
 

3.1.17. 42 NUMARALI ODA (SOMAKİ ODA) 

Selamlık bölümünün deniz tarafında, Kristal Merdivenler ile Zülvecheyn 

Salonu’nun arasında, küçük bir sofayla birbirine ve bir servis merdiveniyle 

salonlardan bağımsız olarak alt kata bağlanan iki oda bulunmaktadır. Bunlardan biri 

ştuko duvarlarından dolayı Somaki Oda olarak anılmaktadır21. Bu odanın 

süslemesinde ştuko, altınvarak ve kartonpiyer kullanılmıştır. (R.104). 

Ştukonun, dekorasyonun ana öğesi olduğu tek odadır; koyu renklerin hâkim 

olduğu Viyana ştukosu kullanılmıştır. Tavan ve duvarlar bölümlenerek içlerine ştuko 

panolar yerleştirilmiştir. Duvar panolarının içinde, farklı renk ve desende ştukoların 

bir arada kullanılmasıyla, birer kompozisyon oluşturulmuştur.  

Tavan dikdörtgen kasetlere bölünmüş ve ştuko panoların etrafı bitkisel motifli 

kartonpiyerlerle çevrelenmiştir. Kasetlerin aralarındaki daire şekilli madalyonların 

içleri de farklı desende ştukolarla doldurulmuştur. Kartonpiyerlerin üzeri 

altınvaraklıdır; zeminlerin de lake olması ihtimali yüksektir. (R.105-106). Tavan 

eteklerinde yine altınvaraklı kartonpiyerlerden oluşan konsollar dizisi yer almaktadır.    

Duvar yüzeyinin zemini de ştukodur. Bu zemin üzerinde kartonpiyer 

kullanılarak bölümlenmeler yapılmıştır. Belli aralıklarla yerleştirilen pilastırların 

kabartmalı yüzeyleri altınvaraklı, içleri ştukoludur. Karşılıklı iki duvarın ortalarına 

yerleştirilen panoların içinde, farklı renk ve desendeki ştukoların kullanımıyla 

oluşturulmuş, geometrik motifli kompozisyonlar yer almaktadır. Bunların çerçeveleri 

de altınvaraklıdır. (R.107-108-109). Kapı ve kornişlerin üstünde kartonpiyerden 

madalyonların içinde ştukolar kullanılmıştır. Bu madalyonların altındaki duvar 

                                                             
21 A.e., s.90. 
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yüzeyinde herhangi bir açıklık yoksa, kapılarla aynı boyutta ve aynı altınvaraklı 

çerçeveye sahip birer yalancı kapı yapılmıştır. (R.110-111). 

Duvarın altında da bir süsleme dizisi yer almaktadır. Altınvarak çerçeveli 

ştuko panoların tekrarlandığı bu diziden, önlerinde bulunan mobilyalar yüzünden, 

tam modül olarak bir fotoğraf çekmek mümkün olmamıştır. (R.112). 

 

3.1.18. 43 NUMARALI ODA (HALİFE ABDÜLMECİD 

EFENDİ’NİN KÜTÜPHANESİ)  

Zülvecheyn Salonu’nun deniz tarafında birbirine bağlı üç oda bulunmaktadır. 

Bu odaların birine son halife, Abdülmecid Efendi’nin zaman içinde oluşturduğu ve 

Dolmabahçe Sarayı’na taşınırken Veliaht Dairesi’nden getirdiği kütüphane 

yerleştirilmiştir22. Bu odanın süslemesinde kalemişi, duvar resmi, altınvarak ve 

mermer taklitleri kullanılmıştır. 

Tavanın orta bölümü üç kasete ayrılmıştır. Orta kasette tavan göbeği ve iki 

yanında simetrik olarak kompozisyonlar yer almaktadır. Orta kasette, kıvrık dal ve 

yaprakların arasında çiçekler ve taş taklitleri yer almaktadır; kompozisyonun içinde 

altınvarak da kullanılmıştır. Diğer kasetlerin içinde birer tam kartuş ve bunları saran 

bitkisel süsleme yer almaktadır. Kartuşların içi altınvaraklıdır; kartuşların alt ve 

üstlerindeki küçük madalyonların içi ise mermer taklitleriyle doldurulmuştur. 

Kartuşların içine meyveler, dışına ise çiçek demetleri yerleştirilmiştir. (R.113-114). 

Orta bölümü köşede kare, yanlarda dikdörtgen kasetler çevreler. Kasetler 

altınvaraklı çıtalarla ayrılmıştır. Bu kasetlerin içinde de aralarında çiçek demetlerinin 

olduğu müzeyyen kalemişleri bulunmaktadır. Kartuşların ortasındaki madalyonlarda 

yine mermer taklitleri yer almaktadır. Bu odanın süslemesi renkleriyle Rokoko’ya 

daha yakındır. (R.115). 

 

 

 

 

                                                             
22 A.e., s.92. 
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3.1.19. 44 NUMARALI ODA (BEYAZ ODA) 

Kütüphaneden geçilerek girilen bu büyük oda, eski kaynaklarda beyaz oda 

olarak anılmaktadır. Halife Abdülmecid Efendi çalışma odası olarak kullanmıştır. 

Odanın duvarları panolara ayrılmış ve vazolar içinde çok renkli natüralist çiçek 

buketleriyle kalem işi bezenmiştir23. Odanın süslemesinde kalemişi, duvar resmi, 

altınvarak,  kartonpiyer ve mermer taklitleri kullanılmıştır. (R.116). 

Çok renkli tavan süslemesi ahşap çıtalar ve kartonpiyerlerle bölümlenmiş ve 

kademelendirilmiştir. Altınvaraklı kartonpiyer bir çerçevenin içindeki tavan göbeği, 

ortada kalemişi ve altınvaraklı bir desen ile onu çevreleyen kartuşlar ve çiçek 

demetlerinden oluşmaktadır. (R.117-118). Kartonpiyerlerin zemininin lake olması 

ihtimali yüksektir; ancak yüzey temizlenmeden kesin bir şey söylemek mümkün 

değildir. Tavan göbeğini kademeli şekilde müzeyyen kalemişli düz bir silme ile 

altınvaraklı kartonpiyer bir silme takip etmektedir. Orta bölümün dış kısmını, 

altınvaraklı kartonpiyer konsollarla ayrılmış kasetler oluşturmaktadır. Bu kasetlerin 

içinde altınvaraklı zemin üzerine yapılmış kalemişi kartuşlar yer almaktadır. Bu 

kartuşların içinde çiçek demetleri ve taş taklitleri vardır. Orta bölümü dıştan, 

köşelerde kare ve aralarda dikdörtgen olmak üzere kasetler çevreler. Bunların da 

zemini altın varaklıdır; çiçek demetleri ve taş taklitleriyle bezeli kalemişi süslemeye 

sahiptir. Odanın süslemesi çok renkliliğiyle Rokoko üslubuna yakındır. (R.119). 

Tavandan duvara geçiş kartonpiyerlerle kademelendirilmiştir. Konsollarla 

ayrılan kasetlerin içinde müzeyyen kalemişleri, mermer ve taş taklitleri yer 

almaktadır. (R.120). 

44 numaralı odanın duvarları, diğer birçok mekânın duvarlarına göre, oldukça 

süslüdür. Odanın süslemesine ayrı bir önem verdiği anlaşılmaktadır. Duvar yüzeyi 

kalemişi panolara ayrılmıştır. Bu panoların köşeleri dışa taşkın olup çerçeveleri de 

müzeyyen kalemişinden oluşturulmuştur. Panoların aralarında kalemişi desenler yer 

almaktadır. Panoların üst kısımlarına, dar panolarda birer, geniş panolarda ikişer, 

girland yerleştirilmiştir. Alt kısımlarda ise kalemişiyle yapılmış bitkisel 

kompozisyonlar vardır. Geniş panoların ortalarında, kalemişi kompozisyonun üstüne 

yerleştirilmiş, vazo içinde çiçek demetleri yer almaktadır. (R.121-122). 

                                                             
23 A.e., s.94. 
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Duvarların alt kısmında, kalemişi süslemeli panoların oluşturduğu bir sıra 

dolamaktadır. Duvarların süslemeli olduğu tüm mekânlarda bu payın bırakılmış 

olduğu görülmektedir. Odaya eşya yerleştirildiğinde, yaklaşık olarak bu sıra 

yüksekliğini kapatacak kadar olmakta ve böylece asıl süslemenin izlenmesini de 

engellememektedir. 

 

3.1.20.  45 NUMARALI ODA 

Zülvecheyn Salonu’nun deniz tarafında, birbirine bağlı üç odadan, kütüphane 

ile çalışma odası arasında yer alan ve aralarında en küçük olan odadır24. Odanın 

süslemesinde kalemişi, duvar resmi, altınvarak ve kartonpiyer teknikleri 

kullanılmıştır.  

Bu odanın tavanı da orta kaset ile onu çevreleyen daha dar kasetler şeklinde 

bölünmüştür. İlk bakışta tavan süslemesinde kalemişi tekniği hâkim gibi görünse de, 

uygulanış biçimiyle göz aldatıcı betimlemelere daha yakındır. Tavan zemininde, 

desenin içinde ve dışında, iki ayrı renk kullanılmıştır. Böylece iki ayrı düzlem 

yaratılmıştır. Dört kenardan tavan göbeğine bağlanan kalemişi desen, tavan 

düzleminin devamı gibidir. Dört köşede, ayrı zemin rengi üzerine oturan duvar 

resimleri ise izleyiciye derinlik hissini vermektedir. Aynı durum yan kasetlerin 

içindeki süslemeler için de geçerlidir. (R.123-124). 

Duvar resimlerinin zemin renkleri düz değil, tonlama yapılarak verilmiştir. 

Ortada birer çiçek demeti yer almaktadır. Kalemişi çerçeveyi ise içten asma dalları 

ve meyveler sarmaktadır. (R.125). 

Tavan eteğinde altınvaraklı kartonpiyerlerden oluşan, kademeli bir silme 

dizisi yer almaktadır. (R.126). 

 

 

 

 

 

                                                             
24 A.e., s.96. 



72 

 

3.1.21.  46 NUMARALI ODA (HÜNKÂR HAMAMI) 

 Hünkâr Hamamı, birbirine geçişli üç mekândan oluşur. 46 numaralı oda, 

dinlenme odası niteliğindeki birinci mekândır. Odanın mimari kompozisyonlu tavan 

süslemesinde, gün doğumu ve gün batımı manzaraları ile birlikte, göğe açılan 

gözaldatıcı anlatım şekli, bu mekânda Barok yaklaşımın izleridir25. Odanın 

süslemesinde kalemişi, duvar resmi, altınvarak ve kartonpiyer teknikleri 

kullanılmıştır. 

Odanın tavan etekleri özgün bir süsleme örneği sergiler. Bu oda, Milli 

Saraylar yapıları arasında, İtalyan baroğu örneği sergileyen birkaç mekândan biridir. 

Tavan eteklerinde yer alan trompe-l’oeil özellikli tasvirler ile büyük bir mekân 

görünümü kazanmıştır.26 46 numaralı odadaki duvar resminin, Dolmabahçe 

Sarayı’ndaki diğer göz aldatıcı resimlerden en büyük farkı, tavana yerleştiriliş 

şeklidir. Daha önce görülen örneklerde (27 ve 30 numaralı odalar), tavan düzdü ve 

duvar resmi de bu düz yüzeye yerleştirilmişti. Bu odanın üst örtüsü ise aynalı tonoz 

olarak yapılmıştır. Önce odanın üst örtüsü yapıldı, süslemesi de buna göre mi 

tasarlandı; yoksa tersi bir yol mu izlendi, şu an bilinmemektedir. Ancak tasarım 

süreci ne olursa olsun, bu oda süslemesinin, Dolmabahçe Sarayı’ndaki mekânlar 

arasında farklı bir yere sahip olduğu açıktır. (R.127). 

Tonozun ayna kısmı altınvaraklı kartonpiyerden bir çerçeveye sahiptir ve dışa 

doğru taşkındır. Ortada yer alan bitkisel kompozisyon ise kalemişinde Barok’un 

başarılı bir örneği olarak kabartma hissini vermektedir. Bu kompozisyon gözaldatıcı 

şekilde hazırlanmış bir zemine yerleştirilmiştir ve çevresinden aşağıya çiçek 

demetleri sarkıyormuş izlenimi verilmiştir. (R.128). 

Tavan eteği boyunca, sütun ve kemerlerden oluşan mimari bir kuşak halinde 

dolaşmaktadır. Bu kuşağı alt ve üstten, aralarına vazolar, çiçek demetleri, meyveler, 

mermer taklitleri ve girlandlar yerleştirilmiş, Barok bir kalemişi kompozisyonu 

sarmaktadır. Köşelerde yükselerek buraları kaplayan kalemişinin arkasındaki mimari 

kompozisyonda asılı olan perdeler, öndeki korkuluktan aşağı sarkmaktadır. Karşılıklı 

olarak, ikisi yüksek kemerli ve ikisi perdeleri toplanmış pencere benzeri bir 

açıklıktan olmak üzere, dört yerden gökyüzüne açılma vardır.  Bu açıklıklardan gün 

                                                             
25 A.e., s.98. 
26 Yum, a.g.e., s.78. 
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batımı ya da gün doğumu izlenebilmektedir. Kemer ve kemer dolgularının 

detaylarına bakıldığında, 27 numaralı odadaki mimari kompozisyonun detaylarını 

andırdığı söylenebilir. (R.129-130-131-132). 

Şule Yum, 46 numaralı odanın tavan süslemesini Muayede Salonu’nunkiyle 

kıyaslayarak;  

“Aynı tarz tasvirlerin bulunduğu ve Hünkâr Hamamı dairesinin dinlenme odasından 

daha görkemli başka bir trompe-l’oeil tasvir örneği, geniş bir alana yayılan ve yapının tüm 

orta bölümünü kaplayan ve âdeta etrafını çevreleyen ve diğer bölümlere hükmedercesine 

yükselen Muayede Salonu kubbesidir.”, demektedir27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
27A.e., s.78. 
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3.2. HAREM-İ HÜMAYUN 

Dolmabahçe Sarayı’nın Harem Dairesi, padişahların, padişah eşlerinin, 

haremde çeşitli görevleri olan kadınların, şehzade ve sultanların yatak odaları, 

çalışma ve dinlenme mekânlarından oluşmaktadır. Dolmabahçe Sarayı Haremi’nin 

denize paralel uzanan kısmı, sultan ve Valide Sultan tarafından kullanılmıştır. Harem 

kısmının kara tarafına dönerek denize dik uzanan kısmı ise, doğu-batı aksında 

uzanan iki koridor boyunca dizilmiş toplam sekiz daireden oluşmaktadır. Daireler, 

bodrumdan başlayarak zemin, birinci kat ve musandıra olarak adlandırılan tavan 

arası katlarına kadar kendi içlerinde merdivenlerle bağlı her katta tuvaletleri ve 

büyüklü küçüklü üç veya dört odası bulunan müstakil birimlerdir. Orta kat olarak 

adlandırılan zemin katında kalfalara ait odaların varlığı belgelendirilmiştir. Orta ve 

üst katta ise daireyi kullanan kadınefendinin odaları bulunurdu.28  
 

3.2.1.  62 NUMARALI ‘KIRMIZI’ ODA (HAS ODA) 

Harem bölümündeki resmi kabullerin de yapıldığı “Has Oda”, Selamlık’ta 

olduğu gibi kırmızı rengin egemen olduğu dekorasyonuyla Harem’in en görkemli 

odasıdır. Fransız dekoratör Sechan tarafından Sultan Abdülmecid’in isteği üzerine 

özel olarak tasarlanmış ve dekore edilmiştir. Harem-i Hümayun’un en önemli 

mekânlarından biri olan kabul odasının duvarları, odanın mobilya ve perdesinde de 

kullanılmış olan bordo renkte ipek ve motifleri gümüş telle dokunmuş Hereke 

kumaşı ile kaplanmıştır. Bu oda, duvar kaplamasında kumaş kullanılmış tek oda 

olması ve kubbe biçiminde tasarlanmış tavanı ile sarayın diğer mekânlarından 

ayrılmaktadır. Muayede Salonu’nun dışında saraydaki tek kubbeli mekân bu 

odadır.29 Bu odanın süslemesinde kalemişi, duvar resmi, altınvarak ve kartonpiyer 

teknikleri kullanılmıştır. (R.133). 

Uzun süre Valide Sultan’ın yatak odası olarak bilinen bu odanın, aslında 

Sultan Abdülmecid’in yatak odası olarak tasarlandığını ve dekorasyonunun da 

Séchan’a verildiğini, Séchan’ın mektuplarından öğreniyoruz. Ancak daha sonra 

yatak odası fikrinden vazgeçildiği ve has oda olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. 

                                                             
28 Yücel, v.d., a.g.e., s.108. 
29A.e., s.112.  
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Séchan arkadaşı ve meslektaşı Dieterle’ye yazdığı mektuplarında bu odadan uzun 

uzun bahseder: “…Bütün bu salonları geçtikten sonra, padişahın yatak odasına 

geldik. Bu mekânla ilgili çalışmalarını durdurduklarını çünkü benden bir proje 

istediklerini söylediler…30”. 24 Ağustos 1851 tarihli ikinci mektubunda odada ştuk 

sıva kullanımından vazgeçtiğini söyler ve tasarımını şöyle anlatır:  

“…Yatak odası XIV. Louis stilinde olup, küçük ama gösterişli ve debdebeli olarak 

tasarlanacaktır. Versailles‘daki Apollon Galerisi Tuileries’deki gibi konsollar ve güzel bir 

kornişle dekore edilecektir. Yine de oda içinde bir tonoz dizaynı ve güzel bir bölme ortada 

bir kubbeyle şekillendirilebilir. Yine, Versailles ve Tuileries’de veya Louvre’da bulunduğu 

üzere, dairesel süs alınlıklı iki küçük kapı şöminenin yanına yerleştirilebilir… Pencere 

alınlıklarının üzerinden söve pervazları yapılabilir. Alt tarafta, divanın yastıklarının 

yüksekliklerine göre ayarlanacak ahşap lambri kaplamalar, yaklaşık 15x80 cm. boyunda 

olacak... desenli ya da altın yaldızlı olabilir… altın yaldız, mat ve koyu kahverengi tonlar, 

kare-damalı şekiller, fon oyunları, dekoratif resimler, mat-altın yaldız üzerine yine 

kahverengi –altın yaldız renklerle desen çizimleri… Sonra panolar halinde altın yaldız zemin 

üzerine –tavanda olduğu gibi- çeşitli resim çalışmaları… Altın yaldız üzerine altın yaldız 

süslemelerle tam bir zenginlik ve debdebe imajı verecektir. Kabartma süslemeler de önemli 

bir rol oynayacaktır. Ama pencere ve kapılarda uygulanan oyma işleri sabit olacağından 

sökülmeye elverişli olmayacaktır; bu da, herhangi bir değişiklik yapmak istendiğinde belki 

bir dezavantaj olabilir.  

Bu ülkedeki yapılarda görülebilen bir diğer özellik de, -planda da göreceğin gibi- 

çevresi 8.50 m. olan bir odada toplam dokuz pencere bulunmasıdır. Lambriler ile pencere 

kornişleri arasına, herhangi bir duvar yüzeyi görülmediğinden, dekoratif kamuflaj olarak, 

padişahın da çok tuttuğu, kızıl renk ipekli kadife kumaş kaplama geçirilebilir…”31. 

 

Séchan’ın, tasarladığı ve mektubunda tarif ettiği dekorasyonu uyguladığı 

anlaşılmaktadır.  Tavanın ortasında ahşap bir oval kubbe yer almaktadır. Doğruca 

ahşabın üzerine çalışılmış olan göz aldatıcı resim, mavi bir zemin üzerinde, yandaki 

korkuluklardan gökyüzüne açılan bir desen ile çiçekli-yapraklı dallardan 

oluşturulmuştur. Tam da Séchan’ın tarif ettiği gibi, altınvarak ile kahverengi 

tonlarının bir arada kullanımıyla oldukça etkileyici ve göz alıcı bir görünüm ortaya 

çıkmıştır. Altınvarak kalemişinin bir parçası değil, desen renginin kendisini 
                                                             
30 Göncü, v.d., a.g.e., s.92-93. 
31 A.e., s.92-93. 
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oluşturmakta, altın rengine yakın tonlar ise desenin ışık ve gölgesinin verilmesinde 

kullanılmıştır. Yalnızca girlandlar, korkuluğun üzerindeki vazolardan çıkan çiçekler 

ile ortadaki desene bağlanan çiçekli-yapraklı dallar kendi renklerinde ve natüralist bir 

üslupta verilmiştir. Kullanılan desenin zarafeti ve fırça darbelerinin inceliği de, 

Séchan’ın bu işe verdiği önemin bir göstergesi sayılabilir. (R.134-135-136-137). 

Oval kubbenin dışını altınvaraklı kartonpiyer silmeler çevirmektedir. 

Silmelerin üzerinde altın varağın farklı tonlarda kullanıldığı, böylece tekdüzelikten 

kaçınıldığı ve iki renkli etkisi verildiği görülmektedir. En dıştaki silme, kubbenin 

dört yönünde, birer daire şeklinde madalyon oluşturur. Bu madalyonların zeminleri 

de altın varaklıdır; resimlerdeki arp ve borazan müziği, küre ve kitap bilimi, başaklar 

ve meyveler ise tarımı sembolize etmektedir32. Madalyonların arasındaki yüzeylerde 

ise, yine altınvaraklı zemin üzerine kıvrık dal ve yapraklardan oluşan çok renkli bir 

kompozisyonun içinde, çiçekler, meyveler yer almaktadır. Bu bölümün de 

altınvaraklı silmelerle çevrildiği görülmektedir. (R.138-139). 

Tavan eteğine geçişte, köşelere kabartma armalar yerleştirilmiştir. Bunlar 

birer konsolla, ortadaki duvar resminden ayrılırlar. (R.140-141). 

Séchan’ın bahsettiği kare-damalı ve altınvaraklı sahip bu armalar, miğfer gibi 

öğeleriyle Osmanlı’dan çok Avrupa’ya yakın durmaktadır. Yine değişik tonlarda 

altınvarağın kullanıldığı armalarda, açık renk olan bölümlerin lake olma ihtimali de 

yüksektir. 

Armaların arasına kemer açıklığı izlenimi verilmiştir. İki yandan konsollarla 

yükselen kemerin içi de desenlidir ve ortaya yerleştirilmiş olan vazoyla birlikte, 

desenin tümü altınvaraklıdır. Yalnız kemerin açıldığı mekânın zemini mavi olarak 

verilmiş ve vazodan çıkarak yayılan çiçekler de doğal renklerinde resmedilmişlerdir. 

Bunun altındaki sırada ise altınvaraklı konsolların arasında kabartmalı motiflerin 

olduğu kasetler yer almaktadır. Bu motifler de birbirinden farklıdır. (R.142-143).  

Séchan’ın yazdığı gibi, pencere alınlıklarının üzerinden söve pervazları 

yapılması, uygulanmıştır. Basık kemerli alınlığa sahip pencere sövesi, pencerenin 

kenarlarında yaprak motifli bir silme olarak devam eder. Çok dar kalan pencere 

araları ise, Séchan’ın belirttiği gibi kumaş geçirilmemiş, ama müzeyyen 

                                                             
32 Yum, a.g.e., s.175. 
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kalemişleriyle süslenmiş, üstte birer konsola oturan vazo motifleriyle 

tamamlanmıştır. Tüm kabartma yüzeyler altınvaraklıdır. (R.144). 

Kapılar ise Séchan’ın tarif ettiği gibi dairesel süs alınlıklıdır. Alınlığın 

ortasında gösterişli bir kabartma bulunmaktadır. Kapının kenarları ve kasetlerin 

içindeki kabartmalar da altınvaraklıdır. (R.145). 

 

3.2.2. HALİFE MERDİVEN SAHANLIĞI 

Harem Binek Salonu’ndan Mavi Salon’a çıkışı sağlayan merdivenler, çapraz 

tonozla örtülüdür. Tonozun hemen altında, bir tarafında pencere açıklığa sahiptir; 

diğer üç tarafa da buna uygun olarak pencere izlenimi verilmiştir. Üst katta, dört 

yöne üçer açıklıkla geçiş sağlanmıştır. Alt katta ise geçiş tek yöndedir. İki kat 

arasında süslemede bütünlük vardır. Bu mekânın süslemesinde kalemişi, duvar 

resmi, altınvarak, kartonpiyer ile taş ve mermer taklitleri kullanılmıştır.   

Çapraz tonozun ortası kartonpiyerden bitkisel süslemeli bir kompozisyona 

sahiptir. Buradan dört yöne altınvaraklı ahşap çıtalarla açılmaktadır. Dört yandaki 

düz yüzeylerde kalemişi kullanılmış; bunlar da dış kısımlarından kartonpiyerle 

çevrelenmiştir. Kartonpiyerlerin üzeri hem altınvaraklıdır, hem de renklendirilmiştir. 

Kartuşların içlerine ise çiçek demetleri, taş ve mermer taklitleri yerleştirilmiştir. 

Tonozu oluşturan düz yüzeylerde ise, açık renk bir zemin üzerine kalemişi 

çalışılmıştır. Burada da kartuşların içinde yine çiçek demetleri görülmektedir. 

Kartonpiyerlerin üzerine yağ bazlı, ahşap çıtaların üzerine ise su bazlı yöntemle altın 

varak uygulanmıştır. (R.146-147-148). 

Tonozun duvara inen yarım daire şeklindeki duvar yüzeylerinin bir tarafı 

pencere açıklığına sahiptir. Diğer üç taraf buna uygun olarak, üç pano oluşturacak 

şekilde bölünmüştür. Ortadaki dörtgen, iki yandakiler üçgen formundadır. Bunların 

hepsi altınvaraklı kartonpiyer çerçevelerin içine alınmıştır ve içlerinde duvar 

resimleri vardır. (R.149). 

Ortadaki panolarda, kanatları aralık ahşap doğramalı birer pencere, bir iç 

mekâna açılmaktadır. Üstten sarkan perdelerin önünde ise birer çiçek demeti 

bulunmaktadır. (R.150). 
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Üçgen panoların içinde ise kalkanlar, sancaklar ve çeşitli savaş aletleri ile 

davul, zil gibi çeşitli müzik aletleri betimlenmiştir. Bu sembollerin savaşla ya da 

orduyla ilgili oldukları varsayılabilir33. (R.151). 

Tavandan duvara geçişte altınvaraklı kartonpiyer bir silme kullanılmıştır. 

Kapıların aralarına birer gömme sütun yerleştirilmiştir. Kapı açıklığı dışında kalan 

tüm yüzeyler beyaz üzerine müzeyyen kalemişleriyle süslenmiştir. Aynı süsleme 

merdivenlerden alt kata inişte de devam etmektedir.  Merdiven korkulukları beyaz 

zemin üzerine altınvaraklı süslemesiyle mekânın dekorasyonuna uyumludur. (R.152-

153). 

 

3.2.3.  63 NUMARALI ODA 

Mavi Salon’un köşe odalarından biri olan oda, 62 numaralı Has Oda ile içten 

bağlantılı olup Sultan Abdülaziz döneminde Sakal-ı Şerif Odası olarak 

kullanılmıştır34. Bu odanın süslemesinde kalemişi, duvar resmi ve altınvarak 

teknikleri kullanılmıştır. 

Bu oda klasik Osmanlı süslemesinin kullanıldığı mekânlardan biridir. Daire 

şeklindeki tavan göbeğinin etrafı sekiz adet yarım daire ile çevrelenmiştir. Dairenin 

içi, açık renkli zemin üzerinde, orta kısımdan yayılan ince ışın demetleri dışında 

süsleme içermemektedir. Tavan göbeğini çevreleyen bölümler ise müzeyyen 

kalemişi kullanılarak, bitkisel motiflerle süslenmiştir. Tavanın bölümlenmesi ve 

tavan eteklerindeki silmelerde tamamen ahşap kullanılmıştır. Daha ayrıntılı inceleme 

yapılmadan kesin bir tespitte bulunmak mümkün olmasa da, ahşap zemin üzerine bez 

ya da muşamba gerilerek çalışıldığını söylenebilir. Tüm bu özellikleri ve motifin 

içine yerleştirilmiş ahşap kabaralarla oda, Batılılaşma etkisinden uzak, geleneksel 

Osmanlı süslemesine sahiptir. (R.154). Odanın duvarlarını kaplayan süsleme ise, 

klasik tarzın içine yerleştirilmiş Batılı süsleme öğelerini barındırmaktadır. 

Geleneksel tarzda bir vazonun içinde çiçek demetleri yer almakta, bunun üzerindeki 

çiçek öbeğinde kuşlar resmedilmektedir. (R.155-156). 

 

                                                             
33 A.e., s.175. 
34 Yücel, v.d., a.g.e., s.114. 
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3.2.4. 65 NUMARALI ODA (TAŞ ODA) 

Halife Merdiveni Sahanlığı’nın kara tarafındaki köşesinde yer alan odanın 

bitişiğinde, değerli eşyaların konduğu kâgir bir oda bulunmaktadır. Bundan dolayı 

burası da Taş Oda olarak anılmaktadır. Bu odanın süslemesinde kalemişi, duvar 

resmi, altınvarak ve kartonpiyer kullanılmıştır. 

65 numaralı oda, süslemesiyle, Dolmabahçe Sarayı’nın sıra dışı 

mekânlarından biridir. Tavan altınvaraklı kartonpiyerlerle dörtgenlere ayrılmıştır. 

Kasetlerin arasına yerleştirilen aynaların üzerine kalemişi ve duvar resmi 

çalışılmıştır. Ayna ve sıva yüzeyler yan yana kullanılarak bir denge sağlanmıştır. 

Tavan eteğinde de aynı düzen devam ettirilmiştir. (R.157-158-159).  

 

3.2.5. 67 NUMARALI SALON (MAVİ SALON) 

Sultan’ın Muayede Salonu’ndaki bayramlaşmadan sonra Halife 

Merdiveni’nden çıkarak ulaştığı ve Harem halkının tebriklerini kabul ettiği bu 

mekân, Harem’in tören salonudur. Sultan’ın Harem’deki dairesinin merkezini 

oluşturan salon, dekorasyonunda kullanılmış olan mavi renkten dolayı, günümüzde 

Mavi Salon olarak tanımlanmıştır35. Bu salonun süslemesinde kalemişi, duvar resmi, 

altınvarak, kartonpiyer, taş ve mermer taklitleri ile lake teknikleri kullanılmıştır. 

(R.160). 

Bu salonun dekorasyonunu Séchan’ın üstlendiği kabul edilir. Séchan’ın 

yazmış olduğu ve bugüne kadar yayınlanmış olan mektuplarında, padişahın Has 

Odası için olduğu gibi bir anlatım, bu salon için ne yazık ki yoktur. Ancak pencere 

aralarındaki altınvaraklı konsollar Séchan’ın damgasını taşımaktadır. Bu da salonun 

dekorasyonunu Séchan’ın üstlendiği düşüncesini kuvvetlendirmektedir. Ayrıca 

Journal de Constantinople gazetesinin 9 Aralık 1853 tarihli ve Georges Nouges 

imzalı padişahın Has Odası’nın tanıtıldığı yazıda, “…Sultan’ın da M. Séchan’ın yaptığı 

işlerden memnun olduğunu kendi dairesinden başka mekânları döşeme işini de M. Séchan’a 

vermesinden anlıyoruz.”36, denmektedir. Aynı gazetede 6 Ağustos 1855 tarihinde, 

Dolmabahçe Sarayı ile ilgili yayınlanmış bir yazıda ise, “…Göz kamaştırıcı 

                                                             
35 A.e., s.116. 
36 Aykut, a.g.e., s. 17. 
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ışıklandırma… Sultan’ın Harem’deki dairesini de ortaya çıkarıyordu. Bu sırada Sultan, M. 

Séchan ile, yaptığı çalışmalar ve odaların dekorasyonu üstünde konuşmaktaydı…”37, 

şeklinde bir ibare vardır. Mavi Salon da bu diğer mekânlardan biri olabilir. Şule Yum 

da tezinde “…Bu yazıda sözü edilen mekânın Mavi Salon olması kuvvetle muhtemel 

gözükmektedir…”38, diyerek konuya yorum getirmektedir. Salonun süslemesinde 

kullanılan desenlerin ve resimlerin farklılığı (Zodyak sembolleri gibi) ve 62 numaralı 

odadaki ince işçiliğe burada da rastlanması, bu düşünceyi doğrular niteliktedir. 

(R.161). 

Dört yönde köşe odalara açılan salon, kara ve deniz yönlerinde de birer 

eyvana sahiptir. Selamlık tarafında Halife Merdivenleri ile Harem tarafında Pembe 

Salon’un arasında yer almaktadır. Eyvanlar salonla uyumlu, ama ayrı bir 

dekorasyona sahiptir. Ana mekânın tavanı kasetlere ayrılmıştır. Kartonpiyerlerle 

kademelendirilen tavan bir düzlemde kalmamakta, tavan eteklerine doğru yumuşak 

bir geçiş yapmaktadır. Salonu uzunlamasına geçen dikdörtgen şeklindeki orta bölüm, 

iki sıra altınvaraklı kartonpiyer silmeyle çevrilmiş ve kendi içinde de üç bölüme 

ayrılmıştır.   

Kare bir kaset içinde yer alan tavan göbeği, ortada akantus yapraklarından 

oluşan altınvaraklı kartonpiyer bir süslemenin etrafında oluşturulmuştur. Bunu 

çevreleyen kalemişi süsleme, zodyakın on iki sembolünü içeren altınvaraklı kartuşlar 

ve aralarındaki çiçek demetlerinden oluşmaktadır. Bunu saran altınvaraklı silmenin 

dışına, köşelerde kartuşların yer aldığı kabartma bir süsleme yerleştirilmiştir. Çok 

renkliliğin hâkim olduğu bu süslemede, birçok farklı teknik, ustaca bir araya 

getirilmiştir. Ortadaki kartonpiyerin üzeri lake gibi görünmektedir; diğerlerinin 

zemini ise renklendirilmiştir. Altınvarak uygulamalarında da yağ ve su bazlı 

çalışmaları bir arada görmek mümkündür. Göbeği saran daire şeklindeki silme su 

bazlı, diğerleri yağ bazlı uygulanmıştır. Su bazlı altınvarak tekniği, çoğunlukla 

yapımı ahşap üzerine tercih edilen bir tekniktir. Dolmabahçe Sarayı’ndaki örneklerde 

hem ahşap, hem de kartonpiyer üzerine uygulamalarına rastlandı. Ancak su bazlı 

altınvarak uygulamalarının zemini için ahşap olabileceği ihtimalini de göz önünde 

bulundurmakta fayda vardır. (R.162). 

                                                             
37 A.e., s. 19. 
38 Yum, a.g.e., s.77. 
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Tavan göbeğinin iki yanındaki dikdörtgen kasetlerde de altınvaraklı 

kartonpiyer ve dekoratif resimlerle oluşturulmuş kompozisyonlar yer almaktadır. Her 

kaset müzeyyen kalemişleri ve dekoratif resimlerden oluşan bir çerçeveye sahiptir. 

Bunların aralarında kalan yüzeyler de kalemişi ve dekoratif resimlerle 

doldurulmuştur, yüzey hiç boş bırakılmamıştır. (R.163). 

Tavanın orta bölümü iki sıra altınvaraklı silmeyle çerçeveye alınmakta ve 

bunu da saran bir süsleme sırasıyla kademelenme tamamlanmış olmakta; tavan 

eteklerine geçiş başlamaktadır. Açık mavi renkli sıva zemin üzerinde kartonpiyer ve 

ahşap çıtalarla hazırlanmış bitkisel desenli bir modül tekrarlanmakta; köşelerdeki 

altınvaraklı çıtaların içlerini vazo içine yerleştirilmiş çiçeklerden oluşan dekoratif 

resimler kaplamaktadır. (R.164). 

Salonun tavan süslemesinde en önemli yeri, tavan eteklerindeki duvar 

resimleri tutmaktadır. Yine kasetlere bölünmüş olan bu kısımda, dört adet doğa 

tasvirli manzara, bunların aralarında da, çiçek demetleri ile çeşitli eşyalardan oluşan 

ve her biri farklı bir kompozisyona sahip olan duvar resimleri yer almaktadır. Bir de 

daha dar kasetler vardır ki, bunlar da aralara yerleştirilmiştir ve hepsinde aynı 

betimleme görülmektedir. (R.165-166). 

Her resim altınvaraklı kartonpiyer bir çerçeve içinde yer almaktadır. Düz 

yüzeyler müzeyyen kalemişleriyle süslenmiş, kartuşların içleri taş taklitleriyle 

doldurulmuştur. Taşların renkleri de kompozisyonun rengiyle uyumlu olacak şekilde 

seçilmiştir. Örneğin, önündeki palmiye ağacıyla ve gün batımı renkleriyle izleyiciye 

sıcak bir görüntü veren resmin taşları sıcak bir renk olan kırmızının 

kombinasyonlarından seçilmiştir. Kış manzarasında ise soğuk bir renk olan yeşil 

kullanılmıştır. Resimlerin üst kısımlarında da, uçları kartuşlara bağlanan nişanlar 

asılı durmaktadır. (R.167-168). 

Şule Yum tavan eteğinde yer alan doğa tasvirli bu resimleri şöyle 

tanımlamaktadır:  

“…Bu salonun tavan eteklerini süsleyen tasvirler doğa ağırlıklıdır. Kareye yakın iri 

kartuşlar içinde yer alan bu tasvirlerden sadece bir tanesi zayıf bir mimari ile beraber 

resmedilmiştir. Bu tasvirlerde doğa, canlı renkler ile anlatılmaya çalışılmış ve adeta bir 

dantel gibi işlenmiştir. Kompozisyon, Barok ve Rokoko arası stilize bir çerçeve içine, sanki 

bir tülün arkasına yerleştirilmiştir. Duvar eteklerinde yer alan bütün bu tasvirlerin üstlerine 
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birer nişan asılmıştır. Ancak bu nişanların hangi padişaha ait olduğu anlaşılmamaktadır. 

Nişanlar gökyüzünün kızıllıkları arasında, ay ve yıldızı ile bir sembolizm ifadesi 

olabilir…”39. 

Süsleme, tavan eteğinden duvara, altınvaraklı kartonpiyer silme dizisi ve 

kalemişi ile dekoratif resimlerin oluşturduğu bordürle inilmektedir. Salonda, bütün 

halinde duvar yüzeyleri sadece eyvanlarda mevcuttur. Bunun dışında, salonun 

duvarları kapı ve pencere açıklıklarıyla bölünmüştür. Kapı ve pencerelerin aralarına 

pilastırlar yerleştirilmiştir. Bunlar alçı döküm olup yüzeyleri lake ve altınvarakla 

kaplıdır; üstteki bordüre uzayan bölümleri birer mermer taklidi kartuş içermektedir. 

Dört köşeden diğer mekânlara geçişi sağlayan etrafını altınvarak çerçeveli aynalar 

sarmaktadır. Bunların arkasından görünen duvar yüzeylerine, beyaz renkli yarım 

daire bir alınlık ile perde ve tül desenleri, duvar resmi tekniğinde işlenmiştir. Önce 

zemin deseni ile kırmızı renkteki perdeler çizilmiş; bu katman kuruyunca iyice 

sulandırılmış boya ile üzerine şeffaf bir şekilde tül deseni işlenmiştir. (R.169-170). 

Köşe odalarına giriş kapılarının üst kısımlarında, duvar resmi tekniğinde 

çalışılmış, içi meyve ve çiçeklerle dolu bir alınlık, onun altında altınvaraklı mermer 

taklitleri ve üstünde zemin üzerine işlenmiş tül perdeden oluşan bir tasarım dikkati 

çekmektedir. Salonun Halife Merdiveni yönüne açılan kapılarının arasındaki 

boşluklar ise müzeyyen kalemişi çerçeveli natüralist çiçeklerle doldurulmuştur. 

(R.171-172). 

Eyvanların süslemesi, tavan süslemeleriyle salonunkine uyumlu olmakla 

birlikte, duvarlarında yer alan göz aldatıcı betimlemelerle, sarayın diğer 

mekânlarından ayrılır.  Şule Yum da Mavi Salon’la ilgili yorumunda, “…Mavi Salon, 

gerek tavan eteklerinde yer alan zengin ve Batı resim anlayışına uygun olarak yapılmış 

tasvirleri, gerekse kara ve deniz tarafında simetrik olarak yer alan niş görünümlü 

duvarlarında yer alan trompe-l’oeil özellikli tasvirleri ile özgün birer örnek 

sergilemektedir…”40, diyerek bu farkı belirtmiştir. (R.173). 

Kartonpiyer ve ahşap çıtalarla kasetlere ayrılmış olan tavan, kalemişleri ve 

dekoratif resimleriyle daha sade olup salonun tavanından bu yönüyle farklılık 

                                                             
39A.e., s.36. 
40 A.e., s.77. 
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göstermektedir. Belki de duvardaki süslemenin yoğunluğu tavanda hafifletilmek ve 

bir denge sağlanmak istenmiştir. (R.174). 

Önde arkaya doğru giden ve önde korkuluklarla sınırlanmış sütun dizisinin 

arasından arkadaki mimari az çok seçilmektedir. Sütunların da kasetli bir tavanı 

taşıdığı görülmektedir.  Karşılıklı iki duvarda aynı betimlemeler yer almakta; mekân 

bu iki yönde devam ediyor izlenimi yaratılmaktadır.  

Mimari detaylar oldukça incelikli işlenmiş ve doğru bir şekilde verilmiştir. 

Doğru açıdan verilen perspektifle de birleşince, oldukça başarılı ve istediği etkiyi 

yaratan bir göz aldatıcı betimleme örneğinin ortaya çıktığı görülmektedir. (R.175-

176-177). 

 

3.2.6. 68 NUMARALI ODA 

Mavi Salon’un kara tarafına bakan köşe odalarından biridir. Bu odanın 

süslemesinde kalemişi, duvar resmi, altınvarak, kartonpiyer ve mermer taklitleri 

kullanılmıştır.  

Dikdörtgen tavan ince, altınvaraklı kartonpiyer çıtalarla bölümlenmiştir. 

Göbek motifinin iki yanında tül motifleri yer almaktadır. Kalemişi süslemenin 

arasına yerleştirilen kasetlerin içlerine çiçek demetleri veya meyve sepetleri 

resmedilmiştir. Orta kasetin dışındaki dört köşede, kartuşların içinde manzara 

resimleri yer almaktadır. Müzeyyen kalemişlerinin de kullanıldığı bu bölümdeki bazı 

kartuşların içi mermer taklitleriyle doldurulmuştur. Altınvaraklı kartonpiyerden 

oluşan bordürle geçilen tavan eteklerinde de aynı süsleme devam ettirilmiştir. 

(R.178-179-180). 

 

3.2.7. 69 NUMARALI ODA 

Mavi Salon’un Pembe Salon’a geçiş köşesinde yer alan iki odanın ilkidir. 

Sarayın geleneksel kullanım biçimi göz önüne alındığında, yanındaki 69 numaralı 

odayla birlikte, yalnızca padişahın kullanımına açıktır. Bu odanın süslemesinde 

kalemişi, duvar resmi ve altınvarak kullanılmıştır. 

Sekizgen yıldız şeklinde bölünmüş olan tavanın orta kısmı kare biçimindedir. 

Rokoko üsluptaki kalemişi süslemenin arasındaki kartuşların içlerinde çiçek 
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demetleri ve meyve sepetleri yer almaktadır. Süsleme odanın duvarlarında da devam 

ettirilmiştir. Bir baskı motifiyle kaplanan duvarın orta kısmındaki kompozisyonda, 

üstteki vazo motifinin içinde çiçek demetleri, onun altındaki kartuşun içinde de bir 

manzara resmi yer almaktadır. (R.181-182-183-184-185). 

 

3.2.8. 71 NUMARALI ODA 

69 numaralı odanın bulunan bu odanın süslemesinde kalemişi, duvar resmi ve 

altınvarak kullanılmıştır. Kalemişi süslemeli dikdörtgen tavanın ortasına gökyüzü 

izlenimi veren göz aldatıcı bir betimleme yerleştirilmiştir. Kenar bordürlerinde ahşap 

çıtalar üzerine bordür ve altınvaraklı kartonpiyer görünümü çalışılmıştır. Duvar baskı 

motifinde çiçek ve altınvaraklı yıldız motifleri kullanılmıştır. Baskıların üst kısmı 

girland, alt kısmı ise istiridye motifiyle tamamlanmıştır. (R.186-187-188). 

 

3.2.9. 73 NUMARALI ODA 

Mavi Salon’un kara tarafına bakan köşe odalarından biridir. Odanın 

süslemesinde kalemişi, duvar resmi ve altınvarak kullanılmıştır.   

Tavan altın varaklı çıtalarla dörtgen kasetlere ayrılmıştır. Kasetlerdeki ana 

motiflerin zeminleri duvar kâğıdı gibi kaplanmış, etrafları altınvaraklı ahşap oyma 

çıtalarla çevrelenmiştir. Kalemişi süslemenin aralarındaki kartuş ve madalyonların 

içleri çiçek demetleriyle doldurulmuştur. (R.189-190).   

 

3.2.10.  88 NUMARALI SALON (HAREM BİNEK SALONU) 

Saraya günlük giriş ve çıkışlarda kullanılan salon hem deniz hem de kara 

tarafına açılmaktadır. Salonun süslemesinde kalemişi ve duvar resmi kullanılmıştır.  

Tavan geometrik kasetlere ayrılmıştır. C ve S kıvrımları, kıvrık dallar, 

istiridye kabuklarıyla oluşturulmuş kalemişinin arasındaki kartuşların içinde çiçek 

demetleri ve meyvelerden oluşan resimler yer almaktadır. (R.191-192). 
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3.2.11.  91 NUMARALI ODA 

Harem Binek Salon’a açılan kara tarafındaki köşe odalardan biridir. Bu 

odanın süslemesinde kalemişi ve duvar resmi kullanılmış, bunlar sıva üzerine 

yağlıboya çalışılmıştır.   

Çok renkli bir süslemeye sahip odanın tavan ortada bir dikdörtgen ve bunu 

çevreleyen kasetlerden oluşmaktadır. Bir çiçek sırasıyla, göz aldatıcı betimleme 

olarak tasarlanan göbek motifinin çevresi bir girland sırasıyla donatılmıştır. (R.193-

194-195). Dört yan kasetteki kalemişlerinin ortasındaki madalyonlarda manzara 

resimleri, köşelerde ise enstrüman resimleri yer almaktadır. (R.196-197-198-199-

200). Tavan eteklerinde de devam eden süslemede vazo içinde çiçek demetleri ve 

yaprak dizileri yer almaktadır. (R.201). 

 

3.2.12.  93 NUMARALI ODA 

Harem Binek Salonu’nun kara tarafındaki köşe odalarından biri olan odanın 

süslemesinde kalemişi, duvar resmi kullanılmıştır.  

Ortadaki üç adet kare kasetin içleri kalemişi ve çiçek demetleriyle 

süslenmiştir. Köşe kasetlerinin içlerinde de çiçek demetleri yer almaktadır. (R.202-

203). Dört kenarda kartuşların içlerinde ise manzara resimleri bulunmaktadır. 

(R.204-205-206-207).  

 

3.2.13.  106 NUMARALI SALON (PEMBE SALON)  

Osmanlı döneminde “Valide Sultan Divanhanesi” ve “Balkonlu Sofa” olarak 

bilinmektedir. Valide Sultan ve kadınefendilerin, özel konuklarını ağırladığı, 

bazılarına padişahın da katıldığı davetler, bu salonda yapılmıştır41. Tavan 

süslemesinde kullanılan renklerden dolayı, günümüzde Pembe Salon olarak 

anılmaktadır. Bu salonun süslemesinde kalemişi, duvar resmi, kartonpiyer, lake, taş 

ve mermer taklidi teknikleri kullanılmıştır. 

Oldukça geniş bir mekânı örten tavan, kartonpiyer ve ahşap çıtalarla 

hareketlendirilmiş olsa da, Mavi Salon’daki kademelenme burada görülmemektedir. 

Tavanın kendi içindeki bölümlenme ise önceki örneklere göre farklıdır. Tavan 

                                                             
41 Yücel, v.d., a.g.e., s.142. 
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göbeği, içinde bulunduğu kasete paralel değil, 90o döndürülerek yerleştirilmiştir. 

Köşelere ise, tabanları paralel uzanacak şekilde, üçgen kasetler yerleştirilmiştir. 

(R.208). Kare şeklindeki tavan göbeği merkezde bir sekizgene dönüşmekte, 

kubbeyle örtülü mimari bir görünüm etkisi yaratmaktadır. (R.209). tavanın genelinde 

pembe tonları hâkimdir. (R.210-211) . Tavan eteğindeki kartuşların içinde her biri 

farklı ölüdoğalar resmedilmiştir. (R.212). 

 

3.2.14.  110 NUMARALI ODA 

Pembe Salon’u takip eden koridor üzerinde denize bakan odalardan biridir. 

Odanın süslemesinde kalemişi ve duvar resmi kullanılmıştır. 

Ana rengin tonlamalarıyla oluşturulmuş olan kalemişi, orta motiften kenarlara 

dağılan bir kompozisyon şeklindedir. Orta kısımdan dağılan vazo motiflerinin 

ortalarında birer mermer taklidi yer almaktadır. Köşelerde ve kenarlardaki kartuşların 

içlerinde çiçek demetleri yerleştirilmiştir. (R.213). 

 

3.2.15.  112 NUMARALI ODA 

110 numaralı odanın yanında yer alan bu odanın süslemesinde kalemişi, 

duvar resmi ve taş taklitleri kullanılmıştır. 

Pembe ve gri tonların hâkim olduğu tavanın ortasında, bir kare içine 

yerleştirilmiş, göz aldatıcı bir kompozisyon yer almaktadır. Üzerinde çiçekli 

vazoların bulunduğu korkuluklar, yukarıda bir kubbeye açılmaktadır. Köşelerdeki 

üçgenlerin içinde de kubbe görünümlü kompozisyonlar vardır. (R.214). 

 

3.2.16.  114 NUMARALI ODA 

112 numaralı odanın bitişiğindeki odanın süslemesinde kalemişi, duvar resmi 

ve taş taklitleri kullanılmıştır.  

Arabesk motiflerin ağırlıkta olduğu tavanın merkezindeki karenin etrafında, 

ortasında taş taklitlerinin bulunduğu, göz aldatıcı bir kemer dizisi yer almaktadır. 

Bunun dışında ise, yan yana madalyonlar içine çiçek demetlerinin yer aldığı bir 

kompozisyon dolaşmaktadır. (R.215). Tavan eteğindeki bordür oldukça geniş 
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tutulmuştur. Yine girift arabesk motifler ve çiçek demetlerinden oluşan bir 

kompozisyon görülmektedir. (R.216). 

 

3.2.17.  115 NUMARALI ODA  

Harem’in denize bakan odalarının sonuncusu olan köşedeki bu odanın 

süslemesinde kalemişi,  duvar resmi, altınvarak ve kartonpiyer kullanılmıştır. 

Kalemişi sıva üzerine su bazlı boyayla çalışılmıştır. 

Tavan, ortada kıvrık dal ve yapraklar, akantus yaprakları ve çiçek dizisinden 

oluşan göz aldatıcı bir kompozisyona sahiptir. Bunun dışındaki dizide kartuş ve 

madalyonlar içinde çiçek demetleri yer almaktadır. Dıştaki bordürde ise vazo içinde 

çiçek demetleri ve kartuşlar içinde çeşitli objelerden oluşan kompozisyonlar 

bulunmaktadır. (R.217). Tavan eteğine renkli bir kartonpiyer dizisiyle geçilmektedir. 

Tavan eteğindeki bordürde kalemişi süslemenin arasına belli aralıklarla kartuşlar 

yerleştirilmiştir. Bu kartuşların içinde her biri diğerinden farklı obje ve çiçeklerle 

oluşturulmuş kompozisyonlar resmedilmiştir. (R.218). 

 

3.2.18.  116 NUMARALI DAİRE / 116 NUMARALI ODA 

115 numaralı odanın bitişiğinde yer alan dairenin ilk odası 116 numaralı 

odadır. Odanın süslemesinde kalemişi ve duvar resmi teknikleri kullanılmıştır.  

Sarımtırak-kahverengi renklerin hâkim olduğu tavanın ortasında, bir tül 

gerilmiş izlenimi yaratılmıştır. Orta kasetin kenarlarını, aralarında çiçek demetlerinin 

yer aldığı girift Barok bir kompozisyon çevrelemekte, tül bu desene bağlanmaktadır. 

Yan kasetlerde de aynı desen devam ettirilmektedir. (R.219-220). Tavan eteklerinde 

bordür yine geniş tutulmuştur. Aralarında istiridye motiflerinin yer aldığı sivri 

kemerlerin içleri çiçek demetleri ya da çeşitli obje betimlemeleri içermektedir. 

(R.221). Odanın süslemesi, şeffaf tül perde görünümüyle 28 numaralı odanın duvar 

süslemesiyle, desen ve renk kullanımı ile de 45 numaralı odanın tavan süslemesiyle 

benzerlik göstermektedir. 
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3.2.19.  122 NUMARALI SALON 

Harem bölümünün kara tarafında dairelerin açıldığı koridorlar, üç büyük 

sofaya bağlanır. Bu sofalar, büyük oturma salonları şeklinde düzenlenmiştir. Salon, 

merdivenlerle alt kata ve alt kat salonundan dışarıya bağlantılıdır. Bunların ilki 116 

numaralı dairenin açıldığı 122 numaralı salondur42. Bu salonun süslemesinde 

kalemişi, duvar resmi ve taş taklitleri kullanılmıştır.  

Ahşap çıtalarla kasetlere bölünmüş olan tavandaki kalemişinde, aynı desenin 

küçük farklarla uygulanmış olduğu görülmektedir. Göbek motifinin zemini derinlik 

hissi veren bir desenle tamamen kaplanmıştır. Kenarı dolaşan açık renkli desene belli 

aralıklarla çiçek demetleri yerleştirilmiştir. Bu kompozisyonuyla göbek motifi 116 

numaralı odanın tavan süslemesiyle benzerlik göstermektedir. (R.222-223). Yan 

kasetlerde kalemişinin arasına düzenli aralıklarla, kartuşlar içinde resimler 

yerleştirilmiştir. Bu resimlerin içinde çeşitli çiçek ve meyvelerle birlikte, vazo, 

sürahi, istiridye gibi objelerle ayna, kolye gibi kadınlara ait kullanım eşyaları da yer 

almaktadır. (R.224-225). Salonun kara ve deniz taraflarına bakan küçük tavanlarının 

süslemesinde kullanılan desenler, salondakiyle aynı olsa da, oluşturulan 

kompozisyon ve zeminde kullanılan mavi renkle farklılık gösterir. Kartuşların 

içlerinde çiçek demetleri yine yerini almıştır. (R.226).  

 

3.2.20.  153 NUMARALI DAİRE / 155 NUMARALI ODA 

132 numaralı salonun köşesinde yer alan 153 numaralı daire bir giriş sofası 

ile dört adet odadan oluşmaktadır. Bu odalardan 155 numaralı odanın süslemesinde 

kalemişi ve duvar resmi kullanılmıştır.  

Odanın süslemesi, tavan göbeğindeki farklı deseniyle dikkati çekmektedir. 

Merkezden yanlara dağılan kolların içleri küçükten büyüğe doğru dairelerle doludur. 

Pembe rengin hâkim olduğu tavan, ortada bir büyük ve yanlarda daha dar kasetlere 

ayrılmıştır. Orta kasetin içindeki dörtgen kenarlarından birer yarım daire ile yanlara 

doğru genişletilmiştir. Yarım dairelerin ortasına ve köşelere yerleştirilen 

madalyonların içleri çiçek demetleriyle doldurulmuştur. (R. 227). Tavan etekleri 

                                                             
42 Yücel, v.d., a.g.e., s.164. 
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geniş tutulmuş, bir büyük bir küçük kaide benzeri mimari eleman bordür boyunca 

dolaştırılmıştır. Bunların aralarında da çiçekli dal dizileri yer almaktadır. (R.228). 
 

3.2.21.  156 NUMARALI ODA 

153 numaralı dairenin diğer büyük odasıdır. Odanın süslemesinde kalemişi ve 

duvar resmi kullanılmıştır.  

Oval şekilli tavan göbeğinin çevresini fiyonklarla sarılı çiçek ve yaprak dizisi 

dolaşmaktadır. Daha sade olan orta bölümün aksine tavanın kenarını, istiridye 

kabukları, kıvrık dal ve yapraklardan oluşan çok renkli bir bordür çevrelemektedir. 

(R.229). 

 

3.2.22.  162 NUMARALI ODA 

156 numaralı dairenin karşısında, koridorun sol yanında bulunan odanın 

süslemesinde kalemişi ve duvar resmi kullanılmıştır.  

Açık renk zemin üzerine çok renkli desenlerin çalışıldığı tavan, ince 

işçiliğiyle oldukça zariftir. Ortadaki iki kare kaset, yan kasetler ile köşelerde aynı 

kompozisyonlar tekrar edilmiştir. Yan kasetlerdeki kompozisyonda, orta bölümde 

birer çiçek demeti, yanlardan uzanan kıvrık dalların uçlarında da yaprakların arasında 

meyveler yer almaktadır. Tavan eteğinde ise aynı desenin çok renkli stilize hali 

kullanılmıştır. (R.230). 

 

3.2.23.  163 NUMARALI SALON   

Koridorlar arasında yer alan sofaların ikincisidir. Salonun süslemesinde 

kalemişi ve duvar resmi kullanılmıştır.  

Tavan ahşap çıtalarla geometrik formlara bölünmüştür. Tavanın 

bölümlenmesi 122 numaralı salondakinden farklıdır. Burada tavanın merkezi kendi 

içinde dokuz birime ayrılmıştır. Kalemişinin arasındaki kartuşların içlerinde çiçek 

resimleri yer almaktadır. (R.231). 
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3.2.24.  165 NUMARALI ODA 

163 numaralı salonun Veliahd Dairesi tarafına, salonun tam ortasından açılan 

ve bu yönde yer alan tek odasıdır. Bu odanın süslemesinde kalemişi ve altınvarak 

teknikleri kullanılmıştır. 

Bu odanın en büyük özelliği, süslemesinde klasik dönem Osmanlı motiflerine 

yer verilmiş olmasıdır. Tavanın kenarını dolaşan bordür sayılmazsa, tavanın 

bölünmediği ve kalemişinin tüm tavan yüzeyini kaplayacak şekilde tasarlanmış 

olduğu görülmektedir. Zemin bir motif modülünün tüm yüzeye uygulanmasıyla, 

aralıksız kaplanmıştır. Ancak buradaki bir baskı motifi değildir, tek tek elle 

uygulanmıştır. Tavan göbeği, köşeler ve kenarlara birer kalemişi kompozisyon 

yerleştirilmiştir. Kullanılan motifler klasik üslupta olsa da, renkler (özellikle de yeşil) 

biraz daha soluk tutulmuştur. Ancak yüzeyin kirli olması, renk tonlamaları 

konusunda yanıltıcı olabilmektedir. Zemin deseninin içine düzenli olarak kare 

şeklinde altın varaklı ahşap çıtalar yerleştirilmiştir. Yine her desenin merkezine de 

yağ bazlı altın varak tekniğiyle birer yaprak motifi yapılmıştır. Bordür sıraları da 

birbirinden altın varaklı ahşap çıtalarla ayrılmıştır. Bu çıtaların üstleri su bazlı 

altınvarak tekniğinde yapılmış olmalıdır. Tavan eteğinde de aynı süsleme devam 

ettirilmiştir. (R.232-233-234).  

 

3.2.25.  172 NUMARALI DAİRE / 175 NUMARALI ODA 

163 numaralı salondan 189 numaralı salona Veliahd Dairesi tarafından geçiş 

koridorunun sonunda yer alan dairenin bu odası, 165 numaralı odadaki gibi, 

geleneksel Osmanlı üslubunda süslenmiştir. Odanın süslemesinde kalemişi ve 

altınvarak teknikleri kullanılmıştır.  

Odanın tavanı oldukça sade tutulmuş, süslemenin ağırlığı tavan eteğine 

verilmiştir. Tavan ile duvarda aynı süsleme kullanılmıştır. Açık yeşil zemin üzerine 

daha koyu tonda bir yeşil ile düz şeritler atılmıştır. Tavanda hareketlilik kazanmak 

için bu şeritleri enine kesen, yarım daire profilli ahşap çıtalar kullanılmış, üzerleri 

kalemişi ve altınvarakla süslenmiştir. Tavan kenarında, desenleri birbirinden farklı, 

yan yana üç bordür kullanılmıştır. Tavan eteğinde renkli yaprak dizisinden oluşan 
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ana motif iki sıra halinde kullanılarak, bu bölüm biraz geniş tutulmuştur. (R.235-

236).  

 

3.2.26.  179 NUMARALI DAİRE / 182 NUMARALI ODA 

Harem’de kadınefendilere tahsis edilen dairelerden biri 179 numaralı dairedir. 

182 numaralı oda da bu dairedeki odalardan biridir. Bu odanın süslemesinde 

kalemişi, duvar resmi, altınvarak, taş ve mermer taklidi teknikleri kullanılmıştır. 

Tavan, altınvaraklı çıtalarla kasetlere ayrılarak, kalemişiyle süslenmiştir. Dört 

köşeye ise doğa ve mimari konulu manzara betimlemeleri yerleştirilmiştir. Tavan 

eteklerinde de, trompe-l’oeil özellikli süs konsollarına asılmış girlandlar 

izlenmektedir43. (R.237). 

Ancak bu odanın asıl özelliği, duvarlarında devam eden süslemeye sahip 

olmasıdır. Sonradan üzeri kapatılmış olan bu süsleme, restorasyon çalışmaları 

sonucunda ortaya çıkarılmış ve aslına uygun olarak tamamlanmıştır.  
Akantus yapraklı kaidelerle yükselen sütunlar ve üstte birleşen kemerlerden 

oluşan mimari görünümün aralarında, mermer taklitli panolar yer almaktadır. Bu 

panolar kalemişi için hazırlanan yüzeye çalışılmıştır; bu açıdan ştuko tanımlamasına 

girmemektedir. Ancak Dolmabahçe Sarayı’ndaki mermer taklitleri arasında en 

başarılı örneklerden biri ve şimdilik Harem’deki tek örnek olmasıyla ayrıcalıklı bir 

mekân olduğu yadsınamaz. (R.238-239). 
Onarımlarda ayrıca tavan eteğinde bir Rum ustaya ait imza ve tarihe de 

rastlanmıştır. “Yorgios Bafopulos (Boyacoğlu) 11/11/909”. Tarih Sultan Reşad 

dönemindeki onarıma işaret etmektedir. (R.240). Tavan eteğinde iki yazı daha 

bulunmuştur. Bu yazıların birinde 1909 tarihi okunabilmekte, ama yazının üstü 

boyayla kapandığından harfler tam olarak seçilememektedir. Yalnız yazının sonunda 

“nasıl?” sorusu görülebilmektedir. Diğer yazı da ise “Bana mı söylüyorsun?” diye 

sorulmaktadır. Öyle anlaşılıyor ki, burada çalışanlar kendi aralarında atışırken, bunu 

yazıya da dökmüşlerdir. (R.241-242). 

Bu dönemdeki onarımda tavan süslemesinin değiştirilmiş olabileceği 

düşünülmektedir. Duvar yüzeyinin bu dönemde kapatılmış olması ihtimali olsa da, 

                                                             
43 Yum, a.e., s.81. 
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bunun daha geç tarihlerde yapılmış olduğu düşüncesi daha ağırlıktadır.  Ayrıca tavan 

eteği ve duvardaki mermer taklitleri birbirinin aynıdır; yani tavan eteği özgün 

olmalıdır. 
 

3.2.27.  184 NUMARALI DAİRE / 185 NUMARALI ODA  

189 numaralı salonun Harem bahçesine bakan odalarındandır. Ortada dörtgen 

şekilli merkez ile yan kasetlerden oluşan tavanda kalemişi, duvar resmi ve altınvarak 

teknikleri kullanılmıştır.  

Çok renkli kalemişi, tavan göbeği ile köşelerde birer kompozisyon olacak 

şekilde tasarlanmış, zemin filatolarla ayrılarak sade bırakılmıştır. Yan kasetlerde, 

kalemişinin arasındaki kartuşların içlerine çiçek resimleri, kartuşların aralarındaki 

düz zemin üzerine de çiçekli-yapraklı dal dizileri yerleştirilmiştir. Tavan eteğinde ise 

kıvrık dal ve yapraklar ile istiridye kabuklarından oluşturulmuş kalemişi 

kompozisyonun içine, sade veya vazo içinde çiçek demetleri serpiştirilmiştir. 

(R.243). 

 

3.2.28.  189 NUMARALI SALON 

Harem’in üst katındaki salonlardan sonuncusudur ve merdivenlerle alt kattaki 

212 numaralı giriş salonuna bağlanmaktadır. Bu salonun süslemesinde kalemişi ve 

duvar resmi teknikleri kullanılmıştır. 

Salonun süslemesi oldukça sade tutulmuştur. Orta bölümdeki üç kare kasetin 

içlerinde kullanılan desenler aynıdır. Tüm yüzeylerde zemin geniş, kalemişi ise 

asgari düzeyde uygulanmış, zaten büyük olanın mekânın etkisi arttırılmıştır. (R.244). 

 

3.2.29.  204 NUMARALI DAİRE / 207 NUMARALI ODA 

Harem’i alt katında 202 numaralı koridora açılan dairenin en büyük odasıdır. 

Bu odanın süslemesinde kalemişi ve duvar resmi teknikleri kullanılmıştır.  

Tavanın orta bölümü, merkezde bir daire ve iki yanında dörtgen şekilli birer 

birim olmak üzere üç kısma ayrılmıştır. Kenarları korkuluklarla çevrili bu birimler 

gökyüzüne açılmaktadır. Korkulukların üzerlerine de vazolar içinde çiçek demetleri 

yerleştirilmiştir. Dörtgen birimlerin etrafını dönen çıtaların üzeri çiçek dizileriyle 
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sarılmıştır. Orta bölümü iki kademe halinde kasetler çevrelemektedir. Pembe 

tonlarının hâkim olduğu kalemişi kompozisyonun içindeki kartuşlarda çiçek 

demetleriyle manzara resimleri yer almaktadır. Bunların aralarında deniz 

manzarasına sahip olanlar da vardır. (R.245-246). Tavan eteğinde de aynı süsleme 

devam ettirilmiş, dar kartuşların içine manzara resimleri yerleştirilmiştir. (R.247).   

 

3.2.30.  212 NUMARALI SALON 

Harem’in ana girişi olan salon, Harem Bahçesi’ne ve tam karşısındaki Valide 

Kapı’ya açılmaktadır. Bu salonun süslemesinde kalemişi, duvar resmi, taş ve mermer 

taklitleri kullanılmıştır. 

Tavanın bölümlenmesi üst kattaki 189 numaralı salonun tavanına 

benzemektedir. Orta bölümdeki üç kare şekilli kasetin içlerinde aynı kalemişi 

süsleme yer almaktadır. Yan ve ara kasetler ile çıtaların üzerindeki desenler de 

tekrara etmektedir. Burada da tavan süslemesi oldukça sade tutulmuş ve zeminde 

geniş yüzeyler boş bırakılmıştır. (R.248). Salonun en büyük özelliği tavan 

eteklerinde yer alan duvar resimleridir. Daha uzun olan yan duvar eteklerinde üçer, 

giriş ve merdiven yönlerindeki duvar eteklerinde ise birer tane olmak üzere toplam 

sekiz adet resim vardır. Üzerinde bir vazo içinde çiçek demetlerinin yer aldığı, kıvrık 

dal ve yapraklardan oluşan açık renkli Barok bir kompozisyon, resimlerin aralarına 

yerleştirilmiştir. Resimlerle bu kompozisyonların aralarında akantus yapraklı ikiz 

konsollar bulunmaktadır. (R.249). Sıva üzerine su bazlı boyayla çalışılmış olan bu 

resimler, iki yanda birer sütunun taşıdığı ve alt kısmında bir korkuluğun yer aldığı, 

sarı-kahverengi tonlarında çerçeveler içine alınmıştır. Bu çerçevelerin iç kısımlarında 

da yeşil ve kırmızı renkli perdeler görünmekte, bu haliyle bir balkonu ya da sahneyi 

andırmaktadır. Bu resimlerin üçünde su kıyısında kır manzaraları betimlenmiştir. 

İşçilikleri çok daha kaliteli olmakla birlikte, bu manzara resimleri Harem’de görülen 

diğer tavan ve duvar resimlerine konu olarak benzemektedir. (R.250-251-252). Giriş 

kapısının hemen üstündeki resimde, dalgalı bir denizde yelkenli bir gemi 

betimlemesi yer almaktadır. Konusu itibariyle bu resim Beylerbeyi Sarayı 

tavanlarında yer alan resimlere benzemektedir. (R.253). Diğer dört resim, 

kaynaklarının, dönemin fotoğraf ve kartpostallarından bulunması açısından dikkat 

çekicidir. Gümüşsuyu tarafından Dolmabahçe Sarayı manzarasını Pascal Sébah’ın 
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yaklaşık 1870 yılında çektiği fotoğrafta görmek mümkündür. Duvar resminde yapıya 

daha az yer verilirken gökyüzüne daha fazla yer ayrılmış, alt kısımda da yeşillikler 

arttırılmıştır. (R.254-255). Diğer bir resimde Fenerbahçe Feneri betimlenmiştir. 

Fenerin konumlandırması ve etrafındaki yeşilliklerle bu resmi de iki farklı 

kartpostalda görmek mümkündür. (R.256-257). Kâğıthane Deresi’ni gösteren duvar 

resmi de Abdullah Biraderler’e ait 1890 tarihli fotoğrafla aynı manzarayı 

yansıtmaktadır. (R.258-259). Son duvar resminde Küçüksu Kasrı’nın hemen yanında 

yer alan çeşme görülmektedir. Abdullah Biraderler’in yaklaşık 1880’lerde çektiği 

fotoğraf ile 1900 yılında basılmış olan Max Fruchtermann kartpostalında da aynı 

manzara izlenebilmektedir. (R.260-261). Bu duvar resimlerinin, hem alındıkları 

fotoğrafların tarihleri hem de üslupları açısından, sarayın yapımından daha geç bir 

tarihte eklendiği söylenebilir.  

 

3.2.31.  213 NUMARALI DAİRE / 214 NUMARALI ODA 

189 numaralı salonun Veliaht Dairesi tarafına bakan köşesinde yer alan 

dairenin içteki odasıdır. Bu odanın süslemesinde kalemişi, duvar resmi ve altınvarak 

teknikleri kullanılmıştır. 

Yeşil ve kırmızının tonlarının hâkim olduğu tavan, ortada dikdörtgen bir 

kaset ve yan kasetlerden oluşmaktadır. Yan kasetlerin ortalarında ve köşelerinde 

çiçek demetleri yer almaktadır. Kasetleri çevreleyen ince çıtaların üzerleri 

altınvaraklıdır. Tavan eteğinde de, üzerinde çiçek demetlerinin olduğu, ortadaki 

istiridye kabuğundan çıkan kıvrık dal ve yapraklardan oluşan bir kompozisyon tekrar 

etmektedir. (R.262). 
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3.2.32.  215 NUMARALI ODA 

213 numaralı dairenin köşe odasıdır. Bu odanın süslemesinde kalemişi tekniği 

kullanılmıştır. 

Çok renkli kalemişi süsleme tavan bölünmeden uygulanmıştır. Köşelerde ve 

aralarda yer alan kompozisyonlar ortadaki tavan göbeğine doğru uzanmaktadır. 

Tavan eteğinde de aynı süsleme devam ettirilmiştir. (R.263). 

 

3.2.33.  216 NUMARALI ODA 

215 numaralı odanın bitişiğindeki odanın süslemesinde kalemişi ve duvar 

resmi teknikleri kullanılmıştır. 

Çok renkli kalemişi süslemenin kullanıldığı tavan, ortada dikdörtgen şeklinde 

bir kaset ile yan kasetlerden oluşmaktadır. (R.264). Yan kasetlerin ortasındaki 

madalyonların içinde manzara resimleri yer almaktadır. (R.265-266). Tavan 

eteklerinde de aynı süsleme devam etmektedir. 

 

3.2.34.  220 NUMARALI ODA 

Alt katta 212 numaralı salonun köşesindeki 218 numaralı dairenin 

odalarındandır. Bu odanın süslemesinde kalemişi, duvar resmi ve altınvarak 

teknikleri kullanılmıştır. 

Kalemişi süsleme kendi içinde kasetler oluşturacak şekilde tasarlanmış, bu 

kasetler altınvaraklı filetolarla çevrelenmiştir. Kasetlerin içlerinde yer alan çiçek ve 

meyve resimlerinin zeminleri de altınvaraklıdır. Ortadaki kasetin içinde iki tane de 

manzara resmi bulunmaktadır. Bu resimlerden bir tanesi köprüden geçen bir treni 

betimlemesi ile diğer benzerlerinden ayrılmaktadır. (R.267-268-269). 

 

3.2.35.  221 NUMARALI ODA 

220 numaralı odanın yanında, köşede yer alan bir odadır. Bu odanın 

süslemesinde kalemişi, duvar resmi, altınvarak, taş ve mermer taklitleri 

kullanılmıştır. 

Ortada üç adet kaset ve bunları çevreleyen kasetlerden oluşan tavanda 

kasetler birbirinden altınvaraklı çıtalarla ayrılmıştır. Orta kasetin iki yanında arma 
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resimleri yer almaktadır.  (270-271). Yan kasetlerdeki madalyonların içlerinde ise 

çiçek demetleri resmedilmiştir. Orta kasetin ortasına altınvaraklı zemin üzerine daire 

şeklinde dönen bir çiçek sırası yapılmış, köşelere ise gök mavisi rengindeki zemin 

üzerine çiçek demetleri yerleştirilmiştir. Bu iki kompozisyon birbirlerine dört adet 

kartuşla bağlanmış, bunların içleri ise mermer taklitleriyle doldurulmuştur. (R.272). 

yan kasetlerin köşelerindeki madalyonlarda çeşitli kuş betimlemeleri yer alırken 

ortalara, kalemişi süslemenin arasına, yine çiçek demetleri yerleştirilmiştir. (R.273-

274). Tavan eteklerinde de aynı süsleme devam etmekte, çiçek demetleri ve mermer 

taklitlerinin burada da kullanılmış olduğu görülmektedir. (R.275). 

 

3.2.36.  222 NUMARALI DAİRE / 224 NUMARALI ODA 

Üst katta, 189 numaralı salonun köşesinde yer alan 222 numaralı dairenin 

odalarından biridir. Odanın süslemesinde kalemişi ve duvar resmi teknikleri 

kullanılmıştır. 

Yeşil rengin hâkim olduğu oda tavanı kasetlere bölünerek, çok yoğun 

olmayan Barok tarzda kalemişiyle süslenmiştir. Tavan eteklerindeki tavanla uyumlu 

görünse de, Rokoko tarzdaki süsleme çok renkliliği ve daha ince işçiliğiyle, 

tavandakinden farklıdır ve daha sonraki bir dönemde eklendiği anlaşılmaktadır. 

(R.276-277). 

 

3.2.37. 228 NUMARALI DAİRE / 230 NUMARALI ODA 

Alt katta, 212 numaralı salonun köşesinde yer 228 numaralı dairenin 

odalarındandır. Odanın süslemesinde kalemişi ve duvar resmi teknikleri 

kullanılmıştır. 

Beyaz rengin hâkim olduğu tavan Rokoko tarzda bir kompozisyona sahiptir. 

Oval formdaki tavan göbeğinde ortadan ışınsal dağılan kollar kenarda bitkisel bir 

çerçeve oluşturmaktadır. Dört noktadaki vazolardan çiçek demetleri çıkmaktadır. 

Yan kasetlerdeki kompozisyonlar daha renkli tasarlanmıştır. Köşelerdeki 

madalyonların içleri de çiçek demetleriyle doldurulmuştur. Tavan eteklerinde de aynı 

süslemenin farklı bir versiyonu devam ettirilmiştir. Bitkisel kompozisyonun 
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ortasından çiçek demetleri çıkmakta; kafes örgülü kaidenin üzerinden çiçek demetleri 

çıkmakta, buradan uzanan dalların üzerinde çeşitli kuşlar durmaktadır. (R278-279). 

 

3.3.  300 NUMARALI SALON / MUAYEDE SALONU 

Mabeyn-i Hümayun ile Harem-i Hümayun bölümlerini birbirinden ayıran 

salon, bir bayramlaşma ve tören salonudur. İçten yaklaşık 36 m. Yüksekliğinde bir 

kubbe ile örtülmüştür. Orta mekânı 56 adet sütun taşımaktadır. Salonun köşelerinde 

birer oda yer almakta, bunlardan Harem bahçesi tarafında olan iki tanesinin de üstü 

kubbe ile örtülmüştür. Koridordan yukarı açılan merdivenlerle galeri katına 

ulaşılmaktadır. Her dört galeri de geniş kemerlere sahiptir ve orta mekâna 

açılmaktadır. Amacına ve büyüklüğüne uygun şekilde dekore edilen salonun 

süslemesinde kalemişi, duvar resmi, altınvarak, ştuko, lake ve kartonpiyer teknikleri 

kullanılmıştır. 

Galeri katına kadar sütunlar, onların üzerindeki yarım kubbeler ile panolar 

dizisi yer almaktadır. Bu bölümde ştuko, lake, kartonpiyer ve altınvarak tekniklerinin 

kullanıldığı görülmektedir. Galeri katı, kubbe ve pandantiflerde ise kalemişi ve duvar 

resmi teknikleri ağırlıklı olarak kullanılmıştır. Böylece alt bölüm daha sade ve az 

renkliyken, üst bölüm çok renkli ve canlı bir süslemeye sahip olmuştur. (R.280). 

Kubbenin içinde mavi rengin hâkim olduğu mimari bir betimleme 

kullanılmıştır. Lake üzerine altınvaraklı bir kartonpiyer dizisiyle alt bölümden 

ayrılan kubbenin alt kısmında, açık renkli Barok motiflerle hazırlanmış bir korkuluk 

resimlenerek üst kısma kademeli geçiş sağlanmıştır. Bir üst sırada, yuvarlak kemerli 

açıklıklar, korkuluğun üstünden yükselen vazolarla birbirinden ayrılmıştır. Sırasıyla 

bu açıklıkların biri gökyüzüne açılırken, diğeri bir avizeyle kapalı bir mekâna işaret 

etmektedir. Yine bir korkulukla üst kademeye geçilmekte, bu defa ikiz pencerelerle 

dışarıya açılım sağlanmıştır. Bunların üstünden pembe tonlarında perdeler 

sarkmaktadır. En üstte iyice küçülmüş ikiz pencereli bölümde mavi rengin artık 

tamamen hâkim olduğu görülmektedir. Bu pencereler birbirinden sarı-kahverengi 

tonlarında sütunlarla ayrılmaktadır. Kubbenin merkezi ise ortadaki göbek motifine 

yönelen ışınsal kasetli bir tavan şeklinde oluşturulmuştur. Oldukça zengin detaylara 

sahip olan kubbe süslemesi, pandantifler ve galeri kemerlerinde de devam ettirilerek 

görkemli bir etkiye kavuşturulmuştur. (R.281-282-283).  
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Pandantiflerde de kubbe eteğinde kullanılmış olan açık renkli barok kalemişi 

süsleme kullanılmıştır. Ancak burada kalemişinin içine daha fazla çiçek demeti 

yerleştirilmiştir. Gökyüzüne açılan kemerli açıklıkların bir benzeri de pandantiflerin 

ortasına yerleştirilmiş, ama bu defa açıklık perde motifiyle sağlanmıştır. Bu açıklığın 

içinden yükselen çiçek demetli vazo ise pandantifin alt kısmındaki kaidenin üzerinde 

yer almaktadır. Dört pandantifte de kompozisyon aynı şekilde yerleştirilmiştir. 

(R.284-285). 

Galeri katında da temel olarak aynı kalemişi süsleme devam ettirilmiştir. 

Ancak ana renklerin ve detayların değiştirilmesiyle farklılık yaratılmış, böylece hem 

kubbe süslemesine uyum sağlaması, hem de ondan ayırt edilmesi sağlanmıştır. Galeri 

katındaki tüm yüzeyler doldurularak aşağıdan bakıldığında homojen bir görünüm 

elde edilmesi sağlanmıştır. Kubbe süslemesinde olduğu gibi burada da, aşağıdan fark 

edilemeyen, birçok detayla karşılaşmak mümkündür. Kalemişinin ana 

kompozisyonu, C ve S kıvrımlı dal ve yapraklar, volütler, kaideler, istiridye 

kabukları ve girlandlarla, mermer oyma izlenimi yaratmaktadır. Kompozisyonun 

içine yerleştirilmiş olan kartuşlarda ise değişik betimlemelere rastlanmaktadır. 

Pencere kemerlerinin içleri mermer taklitleriyle süslenmiştir. (R.286-287-288). 

1999-2000 yılları arasında galeri katında yapılan restorasyon çalışmaları 

sırasında bazı usta imzalarına ve tarihlerine rastlanmıştır. Bunlardan bir tanesinde 

“Boğos Gaga(ç)yan, 1895 Ocak (2)5”, yazısı okunabilmektedir. (R.289). Yazıların 

çoğu düzgün olmayan yüzeylere kurşun ya da kömür kalemiyle yazılmıştır. 

Üzerlerinde zamanla biriken kir tabakası da harflerin birbirinden ayırt edilmesini ve 

düzgün bir okuma yapmayı zorlaştırmaktadır. O yüzden emin olunamayan harfler 

parantez içinde belirtilmiş ya da boş bırakılmıştır. Bir diğer yazıda “Kerovpe” ismi 

ile “Ocak 1895” tarihi okunmaktadır. (R.290). Bazı tarihlerde ilginç bir duruma 

rastlandı. Yıl olarak “1995” yazılmıştı, çok tereddütte kalındı; ancak rakamın “9” 

olduğu çok belirgindi. Halbuki 1995 yılında bu salonda bir çalışma yapılmamıştı. 

Ayrıca bulunan bir yazıda Sultan Abdülhamid’in adı da verilmişti. Her ne kadar yazı 

tam olarak okunamadıysa da, “Kerovpe, Yenileme h (s)ultan (h)amid (……) yaptı, i 

Ocak 20 19(8)95” kelime ve tarihleri anlaşılmıştı. (R.291). Farklı bir takvime göre 

1995 yılına denk geliyor olabilir düşüncesiyle diğer takvimler de araştırıldı, ancak bir 

sonuca varılamadı. Bu tarihlerin 1895 yılını, depremden sonra yapılan onarım 
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çalışmalarını işaret ediyor olması daha mantıklı görünmektedir. Bir diğer yazı ise 

çalışmış olan ustanın kimliği ile ilgili biraz daha fazla bilgi vermektedir. Burada 

“Kayseri Talaslı Mateos Kirkoryan 1894 Eylül 8” ifadesi açıkça okunabilmektedir ve 

Anadolulu, yerli ustaların da sarayın onarımında görev yaptığını göstermektedir. 

(R.292). Diğer bir yazıda “Yannis D. Micanopulos” adı ve “Eylül 7 sene 188(9)4” 

tarihine rastlanmaktadır. (R.293-294).   

Galerinin belki de en önemli özelliği duvarlarındaki trompe’l-oeil tekniğinde 

yapılmış olan duvar resimleridir. Ortadaki pencereden içeriye doğru bir tonoz 

uzanıyormuş görüntüsü verilmiştir. Pencerelerin aralarındaki duvar yüzeylerine 

resmedilen sütun dizileri de bu tonozun taşıyıcısı şeklinde görülmektedir. Oldukça 

başarılı olan bu trompe’l-oeil uygulama, özellikle aşağıdan bakıldığında mekân 

devam ediyormuş hissi uyandırmaktadır. Bu duvar yüzeyleri hiç boş bırakılmamış, 

pencere içleri ve kemerler de süslenerek tüm süsleme birbirine bağlanmıştır. (R.295-

296). Galeriler arasında geçişi sağlayan kapılar da süslemenin bir parçası haline 

getirilmiştir. Buralarda perdelerle açılan bir balkondan, sütunlu başka bir bölüme 

bakılan bir betimleme kullanılmıştır. (R.297). Galeri katı ahşap üzerine lake ve 

altınvaraklı korkuluklarla çevrilmiştir. (R.298).  

Ştuko kaplı sütunların kaide ve başlıkları, lake üzerine altınvaraklıdır. 

Kaidelerin üzerindeki -kemerleri taşıyan friz de- aynı şekildedir. Kemerler ile 

aralarındaki üçgen şekilli süslemelerin etrafları lake üzerine altınvaraklıdır. Bunların 

içleri ise ştuko ile doldurulmuştur.  Kemerler içeri doğru birer yarım kubbe 

oluşturmaktadır. Bunların içi de ştukoyla kaplanmıştır. (R.299-300-301-302). Harem 

ve Selamlık bölümlerine doğru sıralanan sütunların arasındaki tavanlar kalemişi ve 

ştuko ile süslenmiştir. (R.303). Salonda kullanılan ştukoların renkleri kırmızı-

kahverengi ve bej tonlarıyla toprak renklerine yakındır. Böylece doğal bir görünüm 

elde edilmiştir ve altınvarakla birlikte kullanımı da rahatsız edici olmamıştır. Ayrıca 

salonun büyüklüğü kırmızı gibi göz alıcı renkleri bile bünyesinde eritmekte ve denge 

sağlanmaktadır. Salonun süslemesinde hiç boş alan bırakılmaksızın çalışılmış olduğu 

görülmektedir. Ancak hem renk seçimlerinden hem de mekânın genişliğinden dolayı 

göze batmamaktadır.  

Muayede Salonu’nun dört köşesinde birer oda yer almaktadır. Bunlardan 

Harem bahçesi tarafına bakan 301 ve 302 numaralı iki tanesinin süslemesi Muayede 
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Salonu’nun süslemesiyle uyumlu olup diğer ikisi sarayın genel süsleme programına 

daha yakındır. Kubbe kasnakların da yüksek tutulmasıyla, belki de Dolmabahçe 

Sarayı’ndaki en silindirik yapıya sahip kubbelerdir. Ana salonun kubbesindeki, 

gökyüzüne açılan mekân fikri burada da tekrarlanmıştır, ancak daha sade 

tutulmuştur. Gökyüzüne açıklığı sağlayan öğeler burada, perdeyle açılan birer 

pencere olup kubbenin tepe noktası da açık bırakılmıştır. Kasnaktan bir korkulukla 

ayrılan bu bölüm kullanılan renklerle de Muayede Salonu kubbe süslemesine 

uyumludur. Kasnak bölümü kasetlere ayrılmış, bunların içleri kalemişi ve ştuko ile 

süslenmiştir. (R.304). Bu iki odanın duvarlarında da ştuko süsleme ağırlıklı olarak 

kullanılmış olup renklerde kırmızı ön plana çıkarılmıştır. (R.305). Salonun tüm 

kapılarında olduğu gibi bu odaların kapıları da beyaz zemin üzerine altınvaraklıdır.  

Salonun kapılarının iki yanında yer alan ince sütunların gövdeleri ştuko 

kaplıdır. Başlık ve kaideleri altınvaraklı olup kaideden gövdeye yükselen altınvaraklı 

bölüm ştuko gövdenin bir kısmını sarmaktadır. Kapının çerçevesi ve üstündeki taçlı 

bölümde de ştuko ya da beyaz zemin üzerine altınvarak kullanılmıştır. (R.306).   

 

3.4. CAMLI KÖŞK 

Muayede Salonu’nun arkasında yer alan Kuşluk Bahçesi’nin içinde bulunan 

Camlı Köşk, ana binadan ayrı bir mekândır, ama uzun bir koridorla saraya bağlanır. 

Geleneksel Osmanlı saray düzeni içindeki alay köşkünün Dolmabahçe Sarayı’ndaki 

karşılığı olarak nitelendirilebilecek bu mekân, birbirine geçişli iki salon ve camekânlı 

bir seradan oluşmaktadır44. Tavan ve duvar süslemeleri seraya geçilen ana salon ile 

yanındaki iki odada görülmektedir. Bu mekânların süslemesinde kalemişi, duvar 

resmi, altınvarak, taş ve mermer taklitleri ile kartonpiyer teknikleri kullanılmıştır.  

Ana salonun süslemesi ilk göze çarpan altınvarak kullanımının yoğunluğudur. 

Köşkün süslemesinin en önemli özelliği ise kasetlerin içindeki hayvan tasvirleridir. 

Ağırlıklı olarak sarayın Harem bölümünde kullanılmış olan duvar resimlerinde daha 

çok manzara resimleri görülmektedir. Bu köşkte ise ana yapıda görülenden çok farklı 

ve daha serbest davranılarak hayvan resimleri kullanılmıştır. Salonun üst örtüsü 

aynalı tonoz şeklinde tasarlanmıştır. Düz olan orta kısmı, bir göbek motifi ile onu 

                                                             
44 A.e., s.222. 
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çevreleyen kalemişi ve altınvaraklı süslemeden oluşmaktadır. Duvara inen bölümün 

köşelerine birer kartal kabartması yerleştirilmiştir. Bu bölümde kenarları altınvarak 

çerçeveli, toplam altı adet kaset yer almakta ve bu kasetler de birbirlerinden yine 

altınvaraklı konsollarla ayrılmaktadır. Kasetlerin her birinde, doğa manzarası içinde 

yırtıcı hayvan tasvirleri yer almaktadır. (R.307-308-309).  

Köşkteki gömme sütunlarda gerçek mermer kullanılmıştır. Pencerelerin 

etraflarında altınvaraklı kartonpiyerden, üstü taçlı çerçeveler yerleştirilmiştir. 

Bunların ortalarında da mermer taklitleri yer almaktadır. (R.310). 

Ana salonun hemen yanındaki odada oldukça hafif bir süsleme kullanılmıştır. 

Ortada tavan göbeği altınvaraklı kartonpiyerdir. Yine altınvaraklı bir çıtayla ayrılan 

dış çerçevede kalemişi, altınvarak ve çiçek demetleriyle birlikte kullanılmıştır. 

Tavanın kalan orta bölümünde ise açık renk zemine geniş bir yer ayrılarak aydınlık 

bir görünüm elde edilmiştir. Burada tamamen serbest bir çalışmayla çiçekler, çeşitli 

deniz kabukları, kuş ve sincaplardan oluşan bir kompozisyon oluşturulmuştur. Bu 

odanın süslemesi de bu özellikleriyle Dolmabahçe Sarayı’nın genel süsleme 

programından farklı bir görünüm sergilemektedir. (R.311-312). 

İkinci odanın süslemesi ise tüm tavanı kaplamaktadır. Tavan geometrik şekilli 

kasetlere ayrılmış, bunların içlerinde ve birleşim yerlerinde Barok desenli kalemişi 

süslemeler kullanılmıştır. Tavanın zemininde genel olarak pembe tonlarının hâkim 

olduğu bir renk kullanılırken, kasetlerin içlerinde dokulu zemin kullanımı 

görülmektedir. Kartuşların içleri ise mermer taklitleri veya çiçek demetleri ile 

doldurulmuştur. (R.313).  
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4. DEĞERLENDİRME  

Dolmabahçe Sarayı’nın süslemesinde kullanılan tekniklerin dağılımına tablo 

üzerinden bakıldığında, kalemişi, duvar resmi ve altınvarak tekniklerinin aşağı yukarı 

eşit dağıldığı, ştuko, lake ve kartonpiyer tekniklerinin ise Mabeyn-i Hümayun 

tarafında ağırlık kazandığı görülmektedir. 

Kalemişi, Dolmabahçe Sarayı’nın hemen hemen her mekânında kullanılmış 

olan bir tekniktir. Sadece iki salonda, kalemişinin kullanılmadığı görülmektedir. 

Mabeyn-i Hümayun’daki Süferâ ve Zülvecheyn salonlarında süsleme altınvarak 

kullanımı üzerine kurulmuştur. (R.67-99). Bu iki salonun bazı bölümlerinde 

müzeyyen kalemişine  (altınlı kalemişi) rastlanmaktadır, yine de bu, kalemişi 

kategorisinde sayılmaları için yeterli değildir.  

Kalemişi kompozisyonun içinde yer alan çiçek, meyve ve kuş resimleri de, 

kalemişinin neredeyse ayrılmaz bir parçası olarak kullanılmıştır. Hemen hemen her 

kompozisyonun tasarımında, ya ayrı bir kartuş içinde ya da kalemişi motiflerinin 

arasına serpiştirilmiş olarak bu resimlere rastlamak mümkündür. (R.37-38-155). 

Genel olarak kullanılan resimlerden farklı olarak, Selamlık Binek Salonu’nda denize 

ait inci, mercan vb. öğeler de kullanılmıştır. (R.46). Harem’in 122 numaralı salonu, 

Pembe Salon ile 115 numaralı odada ise günlük kullanım eşyaları, kadınların 

kullanımına ait eşyalar (ayna gibi) ile mücevherler de resmedilmiştir. (R.225-212-

218). 

Dolmabahçe Sarayı’nın kalemişi süslemesinde genel olarak Barok ve Rokoko 

üslupları kullanılmıştır. Üslup olarak genel süsleme programından ayrılan iki mekân 

vardır ve bunların her ikisi de Harem bölümünde bulunmaktadır. Bunların ilki 165 

numaralı odadır. Bu odanın süslemesinde klasik dönem Osmanlı motifleri 

görülmektedir. Motiflerdeki gölgelendirme ortadan kalkmış ve kenarları konturlarla 

belirginleştirilmiştir. Ancak klasik döneme göre daha pastel renkler kullanılmıştır. 

(R.232). 175 numaralı oda ise düz çıtalı tavanıyla, diğer mekânlardan ayrılmaktadır. 

Burada da, tavan eteğinde yoğunlaşan kalemişi süslemede, kenarları konturla 

belirginleştirilmiş ve iki boyuta indirgenmiş motif kullanımı görülmektedir. (R.235). 
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Kalemişi kompozisyonun içinde yer alan ve bir çerçeve içinde resmedilmiş 

olan, duvar resmi tekniğindeki betimlemeler, Mabeyn-i Hümayun’da yalnızca bir 

mekânda -3 numaralı odada- kullanılmıştır. Bu odadaki resimlerin iki tanesi 

yanardağ patlamalarını göstermesi açısından ilginçtir. Ayrıca bu resimler, 

Dolmabahçe Sarayı’nda az rastlanan deniz ve gemi konulu olmaları nedeniyle de 

diğer örneklerinden ayrılmaktadır. (R.23-24-25-26). Harem-i Hümayun’un resim 

açısından daha zengin olduğu görülmektedir. 212 numaralı salon başta olmak üzere, 

birçok odanın tavan, tavan eteği ve duvarlarında farklı boyutlarda betimlemelere 

rastlanmaktadır. Bu betimlemelerin çoğunluğu manzara resimlerinden oluşsa da 

farklı uygulamalar da mevcuttur. 93 ve 207 numaralı odalar ile 212 numaralı salonda 

deniz ve gemi betimlemeleri görülmektedir. (R.204-247-253). 91 numaralı odada 

müzik aletleri, 62 numaralı odada müzik aletlerinin yanı sıra bilime ve tarıma ait 

çeşitli semboller resmedilmiştir. (R.200-138).  221 numaralı oda ile Halife 

Merdiveni’nde arma ya da orduya ait nesnelerin betimlemeleri kullanılmıştır. 

(R.271-151). 212 numaralı salondaki dört adet resim de hem İstanbul manzaraları 

oluşları, hem de dönemin fotoğraf ya da kartpostallarıyla benzerlik göstermeleri 

yönünden diğer manzara resimlerinden ayrılmaktadır. Bu dört resimde 

Gümüşsuyu’ndan Dolmabahçe Sarayı, Fenerbahçe Feneri, Kâğıthane Deresi ve 

Küçüksu Kasrı’nın yanındaki çeşme betimlenmiştir. (R.254-256-258-260). 

Dolmabahçe Sarayı’nın içinde binanın dışarıdan görünümünü tasvir eden bir resim 

de bulunması özellikle dikkat çekicidir. Camlı Köşk’teki betimlemeler ise 

diğerlerinden farklı olarak hem altınvaraklı kartonpiyer çerçeveler içine 

yerleştirilmiştir, hem de vahşi hayvanları göstermektedir. (R.308-309). Alttaki 

süslemeyi gösteren, şeffaf tül motifinin kullanımı da 28 numaralı oda ile Mavi 

Salon’un duvarlarının üst kısımlarında ve 116 numaralı tavanında görülmektedir. 

(R.80-170-220). 

Duvar resmi tekniğinde yapılmış olan gözaldatıcı betimlemelere bakıldığında,  

Mabeyn-i Hümayun’un 27, 30 ve 46 numaralı mekânlarında(R.72-82-127), Harem-i 

Hümayun’un ise Halife Merdiven Sahanlığı, Mavi Salon, 62, 182 numaralı odaları 

ile Muayede Salonu’nda görülebilmektedir. (R.150-173-135-239-281-295-304). 

Bunlar çok sayıda mekânda kullanılmamışlardır ve Mabeyn ile Harem 

bölümlerindeki kullanım sıklıkları eşittir. Ancak Halife Merdiven Sahanlığı ile Mavi 
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Salon’un büyüklükleri, buradaki kullanımların daha etkili olmasın sebep olmuştur. 

Muayede Salonu’ndaki gözaldatıcı betimlemeler diğerleriyle kıyaslanamayacak 

boyuttadır. Yine de Muayede Salonu’nun kubbesindeki betimleme ile 46 numaralı 

odanın tavan eteğindeki betimlemenin (R.283-130) ve Muayede Salonu galeri 

katındaki mimari görünümler ile Mavi Salon’un duvarlarındaki mimari 

görünümlerin, renk kullanımı ve kompozisyon açısından birbirine benzediği 

söylenebilir. (R.295-175).   

Dolmabahçe Sarayı’nın genelinde duvar resimleri, kalemişi ile aynı zemin 

üzerine ve aynı boyayla çalışılmıştır. Ancak birkaç farklı uygulamaya da 

rastlanmaktadır. 62 numaralı odanın kubbe şeklindeki örtüsü ahşaptan yapılmış ve 

üzerindeki süsleme de doğrudan bu yüzeye uygulanmıştır. (R.137). 65 numaralı 

odanın tavanı da, ayna üzerine kalemişi uygulamasıyla, Dolmabahçe Sarayı’ndaki 

tek örnektir. (R.157). Muayede Salonu’nun pandantiflerinde de kurşun levhalar 

üzerine uygulama vardır; ancak bunların 1894 depreminden sonraki onarımlarda 

eklendiği anlaşılmıştır.  

Tablo üzerinde altınvarak kullanımının dağılımı tüm mekânlarda eşit gibi 

görünse de, Mabeyn-i Hümayun, Muayede Salonu ve Camlı Köşk’te –mekânda 

kapladıkları yüzey açısından- çok daha yoğun olduğu görülmektedir. Özellikle 

Mabeyn-i Hümayun’daki iki salonda, Süferâ ve Zülvecheyn salonlarında süslemenin 

lake zemin üzerine altınvarak uygulaması üzerine kurulmuştur. (R.67-99). 

Protokolde önemli görevi olan bu mekânlar, altınvarak kullanımının ön plana 

çıkarılmasıyla, daha gösterişli bir etkiye kavuşturulmak istenmiştir. Kristal 

Merdivenli Salon, Muayede Salonu’nun alt katı ve Padişahın kabul odasının (31 

numaralı oda) pencere kornişlerindeki altınvarak kullanımı da aynı gösterişli etkiyi 

sağlamaktadır. (R.58-300-84). Harem-i Hümayun’da altınvarak kullanımının daha az 

olduğu görülmektedir. Bu da altın kullanımının daha çok dışarıdan gelen 

ziyaretçilerde bırakılmak istenen etkiyle ilgili olsa gerektir. Harem-i Hümayun’da 

altınvarak kullanımının yoğun olduğu mekânlar, günlük yaşantının sürdürüldüğü 

daireler değil, Halife Merdiven Sahanlığı ve Mavi Salon gibi büyük mekânlardır. 

(R.148-153-164). 62 numaralı Has Oda ise Harem’in mekânları arasında altınvarak 

kullanımının en fazla görüldüğü mekândır. (R.134). Bu mekânlar Harem’de 

olmalarına rağmen, Muayede Salonu’na en yakın ve aslında Mabeyn ile Harem 
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arasında bağlantıyı sağlayan mekânlardır. Mavi Salon’un köşelerindeki 63, 65, 68, 

69, 71 ve 73 numaralı odalarda da altınvarak kullanımı yoğundur. (R.154-157-179-

181-186-189). Pembe Salon ve sonrasındaki mekânlarda ise altınvarak kullanımı çok 

daha azdır. Camlı Köşk’ün seraya açılan salonu da girer girmez yoğun altınvarak 

kullanımıyla etkileyen mekânlar arasındadır. (R.307). 

Bir mekânda su bazlı ve yağ bazlı altınvarak tekniklerinin bazen bir tanesi 

kullanılmış, bazen de ikisi de yan yana kullanılmıştır. Saray süslemesinde genellikle 

22 ve üstü ayarda altın varak kullanılmıştır. Bunların da aynı mekânda yan yana 

kullanımlarına rastlamak mümkündür. 

Dolmabahçe Sarayı’nın süslemesinde ştuko tekniğinin pek tercih edilmediği, 

Séchan’ın mektuplarından da anlaşılmaktadır. Yine de 42 numaralı oda gibi tamamen 

ştuko kullanımına dayanarak süslenen bir odaya sahiptir. (R.104). Bu odada Viyana 

ştukosu kullanılmıştır. Kristal Merdivenli Salon, Süferâ Salonu, Zülvecheyn Salonu 

ve Muayede Salonu da Viyana ştukosunun kullanıldığı mekânlardır. (R.50-69-102-

302). 14 numaralı Yazı Dairesi’nin duvarlarındaki mermer örnekleri ise marmorino 

sınıfında değerlendirmektedir. (R.39). Bunun dışında kalemişi kompozisyonların 

içinde yer alan taş ve mermer taklitlerinin kullanımı da çok yaygındır. (R.7-12-13-

89-275). 

Lake kullanımı çok mekânda görülmemektedir. Ancak bulunduğu 

mekânlardaki kullanım alanları geniş olmaktadır. Dolmabahçe Sarayı’nda lake, 

Medhal Salonu, Selamlık Binek Salon, Kristal Merdivenli Salon, Süferâ Salonu, 

Zülvecheyn Salonu, Mavi Salon, Pembe Salon ve Muayede Salonu (R.15-50-70-99-

172-211-301) ile 28, 35, 36 numaralı odalarda kullanılmıştır. (R.76-91-95). Bu 

tablodan da anlaşıldığı üzere lake Selamlık bölümünde daha çok tercih edilmiştir. 

Ayrıca odalardan çok salonlarda kullanılmış olan bir tekniktir. Tavan, duvar ve 

sütunlarda yüzeye uygulanan lake üzerine altınvarak uygulanmıştır.   

Kartonpiyer ve alçı dökümler de oldukça yaygın kullanım alanına sahiptirler. 

Selamlık tarafında daha çok tercih edilmiş olan kartonpiyer, tavan, tavan etekleri ve 

sütunlarda kullanılmıştır. Medhal Salonu, Selamlık Binek Salon, Kristal Merdivenli 

Salon, Süferâ Salonu, Zülvecheyn Salonu, Mavi Salon, Pembe Salon ve Muayede 

Salonu (R.15-51-69-102-172-211-300) ile 28, 35, 36 numaralı odalardaki 

kartonpiyer ve alçı dökümlerin üzerine lake ve altınvarak uygulanmıştır. (R.77-92-



106 

 

96). Diğer mekânlardaki kartonpiyer ve alçı dökümlerin üzeri ise altınvaraklıdır. 

Bazı mekânlarda aynı ya da benzer motiflerin tekrarlandığını görmek mümkündür. 

Süferâ Salonu ile Zülvecheyn Salonu’nun sütun başlıkları (R.69-98) ile 15 ve 45 

numaralı odaların tavan eteklerinde kullanılan dökümler birbirinin aynıdır. (R.44-

126). 15 ve 36 numaralı odaların tavan kompozisyonları da hem oval formları, hem 

de kullanılan motiflerle benzerlik göstermektedir. (R.44-95). 

Dolmabahçe Sarayı, yapıldığı tarihten günümüze kadar sürekli bakımı 

yapılan ve onarımlardan geçen bir yapı olmuştur, ama başlıca iki büyük onarımdan 

bahsetmek mümkündür. Bunların ilki 1894 depreminden sonra, özellikle Muayede 

Salonu’nda oluşan hasara yönelik yapılan onarımdır. İkincisi ise 1909 tarihinde 

Sultan V. Mehmed Reşad’ın saraya taşınmadan önce yaptırdığı onarımdır. Yakın 

zamanda yapılan restorasyon çalışmalarında bulunan usta imzaları da bu iki döneme 

işaret etmektedir. Muayede Salonu galeri katında bulunan yazıların tarihleri 1894 ve 

1895 yıllarını göstermektedir, bu da depremden hemen sonra onarım çalışmalarının 

başlatıldığını göstermektedir. (R.289-290-291-292-293-294). 3 ve 182 numaralı 

odalardaki yazılarda 1909, Medhal Salonu’ndaki yazıda ise 1910 tarihleri 

okunmaktadır. (R.27-28-240-241-242-14). Bu tarihler de Sultan V. Mehmed Reşad 

döneminde yaptırılan onarımlara işaret etmektedir. Bu yazıların bir kısmı Rumca ve 

Ermenice, bir kısmı ise Ermeni alfabesiyle Osmanlıca yazılmıştır. Yazılar 

bulunduğunda burada çalışan ustaların isimleriyle karşılaşılması bekleniyordu; ama 

“anneciğim doğmuş” gibi kişisel yazılar ya da “bana mı söylüyorsun?” gibi ustaların 

kendi aralarındaki atışmaları gösteren yazılara da rastlandı.  

Süferâ Salonu’nda bulunan yazı ise bugüne kadar bulunan en erken tarihi 

göstermesi açısından önemlidir. “Felice 1852” yazısı, büyük ihtimalle İtalyan asıllı 

bir ustaya işaret etmektedir. (R.71). 1852 tarihi ise Dolmabahçe Sarayı’nın yapım 

aşamasına denk gelmektedir, yani bu bölümde görülen süslemenin özgün malzeme 

ve yapım tekniğine sahip olduğu düşünülebilir. Dolmabahçe Sarayı’nın açılış 

tarihinin 1856 yılı olduğu göz önünde bulundurulursa, en azından dekorasyonun 

yapımının Selamlık bölümünden başladığı ve Harem bölümüne doğru sırayla 

gidildiği düşünülebilir.  

Dolmabahçe Sarayı ile birlikte, Sultan Abdülmecid döneminde yapılan iki 

yapı daha, Beykoz Kasrı ile Topkapı Sarayı’ndaki Mecidiye Köşkü de, bu 
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dönemdeki belirgin değişimi yansıtmalarıyla önem arz ederler. Tülay Artan’ın 

verdiği bilgi Beykoz Kasrı’nın yapımının Balyanlar tarafından, 1855 yılında 

başladığı ve 11 yıl sürdüğü, yani 1866’da tamamlandığı yönündedir1.  Topkapı 

Sarayı’nın 4. avlusunda bulunan Mecidiye Köşkü de Abdülmecid dönemi yapısıdır 

ve mimarı da Balyanlar’dır2. Dolmabahçe Sarayı’nın temeli ise 1842 yılında 

atılmıştır. Yani tasarımı bu iki köşkten daha önce yapılmış olmalıdır. Burada üstünde 

durulması gereken bir nokta, bu yapıların hepsinin inşasını Balyanlar’ın yapmış 

olmalarıdır. Ehl-i Hiref Teşkilâtı’nın dağıldığı ve işlerin artık ihaleyle verildiği bir 

dönemde, mimarların kendi usta ve sanatkâr gruplarına sahip olduklarını düşünmek 

yanlış olmaz.  Georges Nogues ile Théophile Gautier’nin yazdıklarından, 

mimarlarının, Dolmabahçe Sarayı’nın süsleme programını da tasarladıkları 

anlaşılmaktadır. Bu durumda, belki de Dolmabahçe Sarayı’nın süslemesi tek başına 

değerlendirilmemeli; bu üç yapı birbirini takip eden-bütünleyen yapılar olarak 

görülmelidir.  Beykoz Kasrı’nın özgün kalemişi süslemesinin değişmiş olması, 

karşılaştırma yapma imkânının kalmaması açısından bir kayıptır. B.Kargopoulos’un 

çektiği ve bugün IRCICA arşivinde bulunan iç mekân fotoğrafları, çok ayrıntılı 

olmasa da bir fikir vermektedir. Batılı bir beğeni doğrultusunda tasarlanan iç 

süslemesinin örnekleri tavan ve merdiven çıkışında görülmektedir. Merdiven 

çıkışındaki Barok kalemişi süslemenin Dolmabahçe Sarayı’ndakilere göre primitif 

kaldığı söylenebilir. Nitekim bu bölümde sonradan değiştirilen kalemişi süslemenin 

çok daha başarılı olduğu görülmektedir.  Buradaki süslemenin üzeri kapatılmış 

olduğundan yerinde görmek mümkün değildir. T.B.M.M. Milli Saraylar Daire 

Başkanlığı Kalemkâr Atölyesi’nin başladığı yüzey araştırmalarının sonucu daha 

sağlıklı bilgi edinilmesini sağlayacaktır.  

Mecidiye Köşkü’nün girişinde bugün görülen kalemişi süslemenin sonradan 

yapılmış olduğu düşünülse bile, salondaki altınvaraklı kartonpiyerler dönemin 

zevkini yansıtıyor olmalıdır. O dönemde padişahların henüz yurtdışına çıkma 

                                                             
1 Tülay Artan, “Beykoz Kasrı”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C.2, İstanbul, T.E.T.T. 
yayını, 1994, s. 199-200. 
2
 Emine Naza, “Mecidiye Köşkü”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C.5, İstanbul, T.E.T.T. 

yayını,1994, s.316-317. 
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alışkanlıkları yoktur; yani Avrupa’daki sarayları yerinde görerek, benzerini istemiş 

olmaları mümkün değildir. Dekorasyonla ilgili tüm tasarımlar padişahın önüne kâğıt 

üzerinde hazırlanarak gelmiş olmalıdır. Mecidiye Köşkü gibi bir yapı padişaha, kâğıt 

üzerinde iki boyutlu gördüğü bir tasarımı, uygulanmış haliyle görme imkânı da 

sağlamış olabilir.  

II. Mahmud dönemi yapılarından günümüze pek fazla süsleme örneği 

kalmamış olması da, geçiş dönemini görmeye engeldir. Beylerbeyi Sarayı’ndaki 

Mermer Köşk’ün tavan süslemesi sonradan değiştirilmiştir. Ancak duvarlarındaki 

ştukolar özgün ise –ki uzmanlar tarafından öyle olduğu kabul edilmekte-, Séchan’ın 

bahsettiği, Fransa’da eğitim görmüş yerli ştuko ustalarının varlığı, 19. yüzyılın 

başlarına doğru çekilebilir. Bu durumda yurtdışına sadece resim eğitimi değil, farklı 

sanat ya da zanaat dallarını öğrenmek için de gidildiği düşünülebilir. Serbest piyasa 

koşullarının kızıştığı bir dönemde, değişen talepleri karşılama ihtiyacının doğacağı 

düşünülürse, bu tip bir girişim çok doğaldır. Aynı zamanda, yerli ustaların sanılandan 

fazla olabileceğini de düşündürmektedir. Séchan mektuplarından birinde, bitmiş olan 

bazı silme alçı tavanlardan ölçü alacağını söylemektedir. Bunları kendi yaptırmış 

olsa, profil detay ölçülerinin kendisinde zaten olması gerekir. Bu iş yabancı bir 

ustaya verilmiş de olabilir, ancak yerli ustaların çalışmış olması daha akla yakındır. 

Ayrıca Muayede Salonu’nda bulunan yazılardan birinde “Kayseri Talaslı Mateos 

Kirkoryan” ismi ve 1894 tarihi okunmaktadır. (R.292). Bu yazı aynı dönemde 

Anadolulu yerli ustaların varlığını ortaya koymaktadır. Bu durumda sarayın 

yapımında da yerli ustaların çalışmış olduğunu düşünmek çok yanlış olmaz. 

İlgi çekici bir nokta da, Séchan’ın yalnızca Harem’in bazı mekânlarının 

dekorasyonu için çağrılmış olmasıdır. Ya işin zamanlaması o şekilde denk gelmiştir 

ya da Mabeyin-i Hümayun, yani resmi kabullerin yapılacağı bölüm için belli bir 

süsleme şeması düşünülmüş ve bir yabancıya bırakılmak istenmemiştir. Harem-i 

Hümayun, yani padişahın özel hayatının geçeceği bölümde ise yeniliğe açıklık daha 

fazlaydı. 

Osmanlı’ya yabancı bir gözle yazılan üç yazıda da, hemen hemen aynı 

yorumlar vardır. Journal de Constantinople’da “…Harem bölümündeki dairelerin 

bölümlenmesi doğu anlayışına ve doğunun yaşam içindeki alışkanlıklarını karşılamak 

amacıyla yapılmıştı. Bu mekânlar, hiçbir Avrupa sarayındaki bölümlenmeye 



109 

 

benzememekteydi…”3, denmektedir. Gautier’nin Harem bölümünü tarifi ise şöyledir: 

“…Her kadının dairesi, bir manastırda rahibe hücreleri gibi, tek bir kapıdan o geniş koridora 

açılır… bir manastıra ya da bir kız yatılı okuluna daha çok benzeyen daire…”. Séchan da 

mektuplarında sarayın mimarisini yadırgadığından bahsetmektedir. Osmanlı için 

yenilikçi olan bu yapının, Batılılar tarafından hâlâ Doğulu görülmesi de ilginçtir.  

Séchan’ın, iş arkadaşına yazdığı mektuptan öğrendiğimiz kadarıyla, 

Dolmabahçe Sarayı’nın dekorasyonunun bir kısmını üstlenmesi için çağrılması ve 

sarayı gezmesi 1851 yılının Ağustos ayına rastlar.  Yazdıklarından, bu tarihte sarayı 

gezdiği sırada, Mabeyn-i Hümayun bölümünün iç dekorasyonunun yapımının devam 

ettiği, hatta büyük ölçüde bittiği anlaşılmaktadır. Séchan’dan istenen, Muayede 

Salonu’nun diğer yanında, Harem-i Hümayun’da bulunan bazı mekânların 

dekorasyonunu üstlenmesidir. Süferâ Salonu’nda bulunan 1852 tarihli imza da bunu 

doğrular niteliktedir. Büyük ihtimalle Séchan bu salonu gördüğünde dekorasyonu 

zaten tamamlanmıştı ya da tamamlanmak üzereydi. Dolmabahçe Sarayı’nın 

yapımının 1856 yılında tamamlandığı göz önünde bulundurulduğunda, sarayın, 

dolayısıyla da süslemesinin yapımının Mabeyn-i Hümayun’dan başlayıp Harem-i 

Hümayun’a doğru devam ettiği ve inşası biten birimlerin dekorasyonunun hemen 

başladığı düşünülebilir.  

Yukarıda değerlendirilmiş olan incelemeler, “Dolmabahçe Sarayı’nın İç 

Süslemelerinde Kullanılan Teknikler ve Mekânlardaki Dağılımı”  başlıklı tezin 

sonucuna da ışık tutmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3Aykut, a.g.e., s.20.  
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SONUÇ 

“Dolmabahçe Sarayı’nın İç Süslemelerinde Kullanılan Teknikler ve 

Mekânlardaki Dağılımı” başlıklı tezde, süslemede kullanılan yapım teknikleri, 

sarayın dekorasyonuyla ilgili kaynaklar ve süslemenin mekânlardaki dağılımının 

incelenmesiyle yapılan değerlendirmeden şu sonuçlara varılmıştır.  

Kalemişi tekniği sarayın neredeyse her mekânında kullanılmıştır. Barok 

üslubun ağırlıkta olduğu kalemişi süslemede, farklı üslupta iki adet oda 

görülmektedir. Bunlar Harem-i Hümayun’da bulunan 165 ve 175 numaralı odalardır. 

Kalemişinin genellikle sıva üzerine yağ bazlı boyayla çalışıldığı görülmektedir. 

Ancak, özellikle onarım geçirmiş mekânlarda su bazlı boya kullanımına da 

rastlanmaktadır. 65 numaralı odanın tavanı, ayna üzerine kalemişi uygulamasıyla, 

Dolmabahçe Sarayı’ndaki tek örnektir.  

Kalemişi kompozisyonların tasarımında, ya ayrı bir kartuş içinde ya da 

kalemişi motiflerinin arasına serpiştirilmiş olan çiçek, meyve ve kuş resimleri de, bu 

kompozisyonların neredeyse ayrılmaz bir parçası olarak kullanılmıştır. Ayrıca 

Selamlık Binek Salonu’nda denize ait inci, mercan vb. öğeler ve Harem’in 112 

numaralı salonu, Pembe Salon ile 115 numaralı odada da günlük kullanım eşyaları ile 

mücevherler resmedilmiştir.  

Kalemişi kompozisyonlarının içinde, çerçeve içlerine yerleştirilmiş olan 

duvar resimlerinin Mabeyn-i Hümayun’da yalnızca bir örneği vardır. 3 numaralı 

odanın tavan eteğindeki resimlerin iki tanesi yanardağ patlamalarını göstermesi 

açısından ilginçtir. Harem-i Hümayun’da daha çok kullanılmış olan duvar 

resimlerinin çoğu manzara resimleridir. Bunlardan farklı 93 ve 207 numaralı odalar 

ile 212 numaralı salonda deniz ve gemi betimlemeleri, 91 numaralı odada müzik 

aletleri, 62 numaralı odada müzik aletlerinin yanı sıra bilime ve tarıma ait çeşitli 

semboller, 221 numaralı oda ile Halife Merdiveni’nde arma betimlemeleri 

kullanılmıştır. 212 numaralı salondaki dört adet resim ise hem İstanbul’dan çeşitli 

görünümler sergilemeleri (Dolmabahçe Sarayı, Fenerbahçe Feneri, Kâğıthane Deresi 

ve Küçüksu), hem de dönemin fotoğraf ya da kartpostallarıyla benzerlik göstermeleri 

yönünden diğer duvar resimlerinden ayrılmaktadır. Bu dört resimde 

Gümüşsuyu’ndan Dolmabahçe Sarayı, Fenerbahçe Feneri, Kâğıthane Deresi ve 
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Küçüksu Kasrı’nın yanındaki çeşme betimlenmiştir. Camlı Köşk’teki duvar resimleri 

ise altınvaraklı kartonpiyer çerçeveler içine yerleştirilmiş vahşi hayvan betimlemeleri 

diğer örneklerinde tamamen farklıdır.  

Dolmabahçe Sarayı’nda altınvarak kullanımının dağılımına bakıldığında 

oldukça yaygın bir kullanım alanına sahip olduğu görülmektedir. Süferâ Salonu, 

Kristal Merdivenli Salon, Zülvecheyn Salonu, Muayede Salonu alt katı, 62 numaralı 

oda ve Camlı Köşk ise altınvarak kullanımının mekân içindeki yoğunluğu açısından 

hemen ön plana çıkan mekânlardır. Harem-i Hümayun’un genelinde altınvarak 

kullanımı diğer bölümlere göre daha azdır. Sarayın süslemesinde hem su bazlı, hem 

de yağ bazlı altınvarak teknikleri uygulanmış, 22 ayar ve üstünde altın kullanımı 

tercih edilmiştir.  

Sarayın süslemesinde ştuko kullanımına bakıldığında, Somaki Oda olarak da 

anılan 42 numaralı odanın tamamen ştukoyla süslenen tek mekân olduğu 

görülmektedir. Buradaki gibi Viyana ştukosunun kullanıldığı diğer mekânlar Kristal 

Merdivenli Salon, Süferâ Salonu ve Muayede Salonu’dur. Tek marmorino örneği ise 

14 numaralı Yazı Dairesi’nin duvarlarında görülmektedir. Kalemişi 

kompozisyonların içinde yer alan taş ve mermer taklitlerinin kullanımı da çok 

yaygındır. 

Dolmabahçe Sarayı, Osmanlı döneminde başlıca iki büyük onarımdan 

geçmiştir. Bunların ilki 1894 depreminden sonra, özellikle Muayede Salonu’nda 

oluşan hasara yönelik yapılan onarımdır. İkincisi ise 1909 tarihinde Sultan V. 

Mehmed Reşad’ın saraya taşınmadan önce yaptırdığı onarımdır. Yakın zamanda 

yapılan restorasyon çalışmalarında bulunan usta imzaları da bu iki döneme aittir. 

Muayede Salonu galeri katında bulunan yazıların tarihleri 1894 ve 1895 yıllarını 

göstermektedir, 3 ve 182 numaralı odalardaki yazılarda 1909, Medhal Salonu’ndaki 

yazıda ise 1910 tarihleri okunmaktadır. Bu yazıların bir kısmı Rumca ve Ermenice, 

bir kısmı ise Ermeni alfabesiyle Osmanlıca yazılmıştır. Süferâ Salonu’nda bulunan 

yazı ise bugüne kadar bulunan en erken tarihi göstermesi açısından önemlidir. 

“Felice 1852” yazısı Dolmabahçe Sarayı’nın yapım aşamasına denk gelen bir tarihi 

göstermesi açısından önemlidir.  

Charles Séchan’ın 1851 yılında, meslektaşına yazdığı iki adet mektuptan, 

Séchan’ın Dolmabahçe Sarayı’nın bir bölümünün dekorasyonunu yapması için 
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çağrıldığı anlaşılmaktadır. Bu mektuplardan, bugün 62 numara ile bilinen Has 

Oda’nın dekorasyonu ile ilgili ayrıntılı bilgi edinilebilmektedir. Ayrıca Başbakanlık 

Osmanlı Arşivi Hariciye İradeleri’nde 1857 tarih ve 7184/7188 numaralı belgelerde 

de Mösyö Séchan’ın alacaklarından bahsedilmektedir. Bunların dışında, Journal de 

Constantinople gazetesinde yayınlanmış olan iki haberde ve Théophile Gautier’nin 

seyahatnamesinde de Dolmabahçe Sarayı anlatılmıştır.  

Dolmabahçe Sarayı’nın süslemesi, çağdaşı yapılarla karşılaştırıldığında, 

kendisinden sonra inşa edilen yapılara süslemeleri açısından önemli bir örnek teşkil 

ettiği ve yeniliğin kapılarını açtığı söylenebilir. Örneğin, Beylerbeyi Sarayı ile Yıldız 

Sarayı, yapımları Dolmabahçe Sarayı’ndan sonraya tarihlenen ve özellikle duvar 

resimlerinin kullanımı yönünden (hem kalite, hem de sayının fazlalığı), Dolmabahçe 

Sarayı’nı takip eden yapılardandır.   

Dolmabahçe Sarayı bugün konut olma özelliğini yitirmiş olsa da, ziyarete açık, tarihi 

bir yapı olarak insanların ilgisini çekmekte ve yaşayan bir yapı olmaya devam 

etmektedir. Dolayısıyla yapının bakımı ve restorasyonu da sürdürülmektedir. 

Restorasyon çalışmaları sürdükçe, Dolmabahçe Sarayı hakkında yeni bulgulara 

ulaşılmaya da devam edilecektir.  
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TERİMLER SÖZLÜĞÜ4 

Alabaster alçısı: (İng. Alabaster, Alm. Alabaster, Fr. Alabastre, İt. Alabastro). 

Saydama yakın beyaz renkli, ince taneli, doğal alçı çeşitlerinden biridir ve içeriği 

kalsiyumsülfattır (CaSo4). Çeşitli renkte olan türleri de vardır. Ştuko yapımında 

kullanılır. 

Arap zamkı: (İng. Gum arabic, Alm. Gummiarabikum, Fr. Gomme arabique, İt. 

Gomma arabica). Senegal Akasyası’ndan elde edilen bu zamk, en bilinen bitkisel 

bağlayıcıdır. Suda çözülebilir, boya yapımında yaygın olarak kullanılır.   

Bolo: (İng. Bole, Alm. Bolus, poliment, Fr. Assiette a dorer, İt. Bolo). Altınvarak 

tekniğinde, gesso tabakasından sonra sürülen ve üzerine varak uygulanan renkli 

katman. Doğal kilden elde edilir ve tutkalla karıştırılarak hazırlanır. Sarı, kırmızı, 

siyah gibi farklı renkleri mevcuttur.  

Bologna alçısı: (İng. Bologna chalk, Alm. Bologneser kreide, Fr. Gesso de Bologne, 

İt. Gesso di Bologna). Daha çok altınvarak tekniğinde kullanılan bir alçı türüdür. 

Birkaç kere fırınlanan alçı kalsiyumsülfat (CaSO4) halini alır. Almanca’da 

“totgebrannter” olarak da ifade edilir; yani alçı içindeki sudan tamamen 

arındırılmıştır. Böylece suyla karıştığında reaksiyona girmez ve tekrar tekrar 

ısıtılarak kullanılabilir. Beyaz ya da açık gri renkli, hafif, kapatıcılığı ve dolgu yönü 

kuvvetli bir alçı çeşididir. Yumuşak olması, kolayca şekil verebilme imkânını sağlar.  

Carnauba mumu: (İng. Carnauba wax, Alm. Carnaubawachs, Fr. Cire de 

carnauba, İt. Cera carnauba). Brezilya’da yetişen Carnauba palmiyesinin 

yapraklarından elde edilen bir mum çeşididir. Parlak görünümüyle, son kat 

cilalamalarda tercih edilir.  

Gesso: (İng. Gesso, Alm. Gesso, Fr. Gesso, İt. Gesso). Bologna alçısı ile tavşan 

tutkalının karışımıyla hazırlanan malzemeye verilen addır. Rönesans döneminden 

beri kullanıldığı bilinmektedir. Ahşap üzerine altınvaraklı mobilya ve ikona 

yapımında kullanılan temel malzemelerdendir. Ahşabın üzerine fırça yardımıyla ve 

                                                             
4Yararlanılan kaynaklar için bakınız: 
Hans Kellner, Vergolden – Das Arbeiten mit Blattgold, München, Callwey, 1996. 
Liliane Masschelein-Kleiner, Ancient Binding Media, Varnishes And Adhesives, Fransızca’dan    
İngilizce’ye çev. Janet Bridgland, Sue Walston, A.E. Werner, ( Institut Royal du Patrimoine 
Artistique, 1992, Brüksel, 3. baskısından çeviri), Roma, ICCROM, 1995. 
Yvonne Rees, Gilding and Antique Finishes, Madrid, Ward Lock, 1995. 
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belli bir sıcaklıkta kat kat sürülerek, altın varak için uygun, yumuşak zeminin 

hazırlanmasını sağlar. 

Gomalak: (İng. Shellac, Alm. Schellack, Fr. Gomme lacque, İt. Gommalacca). 

Coccidae familyasına ait Laccifer Lacca adıyla bilinen böcek türünden elde edilen 

doğal bir reçine çeşididir. Etanolde çözülebilir, son kat vernik, astar ya da koruyucu 

olarak kullanılır, açıktan koyuya değişen renk çeşitlerine sahiptir. 

Haşhaş yağı: (İng. Poppyseed oil, Alm. Mohnöl, Fr. L’Huile de pavot, İt. Oilo di 

papavero). Haşhaş bitkisinin tohumlarından elde edilen bir çeşit yağdır. 

Kazein: (İng. Casein, Alm. Kasein, Fr. Caséine, İt. Caseina). Yağı alınmış süte bir 

asit eklenmesiyle elde edilen protein bazlı bir bağlayıcıdır. Tutkal ya da boyayla 

karıştırılarak kullanılabilir. 

Keten yağı: (İng. Linseed oil, Alm. Leinöl, Fr. Huile de lin, Olio di lino). Keten 

tohumundan elde edilen bir çeşit yağ. Boya yapımında da kullanılmaktadır.    

Kolofan: (İng. Rosin, colophony, Alm. Kolophonium, Fr. Colophane, İt. Colofonia). 

Genellikle çam ağacı türlerinden elde edilen bir reçinedir. Çıkarılma şekline göre 

türleri vardır.   

Miksiyon: (İng. Oil size, Alm. Mixtion, Fr. Mixtion, İt. Missione ). Başta keten yağı 

olmak üzere, bitkisel yağların içine kurutucu eklenmesiyle hazırlanan bir çeşit 

yapıştırıcıdır. Fırça yardımıyla yüzeye sürülen miksiyon, içindeki kurutucu miktarına 

göre 3 ile 24 arasında değişen sürede kıvamına gelir; varak üzerine yapıştırılır. 

Miksiyonulu uygulamalarda mat bir görünüm elde edilir.  

Pigment: (İng. Pigment, Alm. Pigment, Fr. Pigment, İt. Pigmento). Boyaların rengini 

veren ana maddelerdir. Ağırlıklı olarak çeşitli minerallerden elde edilen pigmentler, 

toz boya olarak da tanımlanabilirler.   

Sandarak: (İng. Sandarac, Alm. Sandarak, Fr.Sandaraque, İt. Sandracca). İğne 

yapraklı ağaçlardan elde edilen bir reçine türüdür. Kuruyunca sert bir tabaka 

oluşturur.   

Tavşan tutkalı: (İng. Rabbit skin glue, Alm. Hasenleim, Fr. Colle de peau de lapin, 

İt. Colla di coniglio). Sadece tavşandan elde edilen tutkal türüdür. Boncuk tutkal 

olarak bilinen ve daha çok sığırdan elde edilen tutkala göre daha yumuşak, jelatine 

göre ise daha sert kıvamlıdır. Elastikiyeti yüksektir. Kendi içinde farklı çeşitleri 

vardır. Alçı zeminlerde ve bolo hazırlanmasında bağlayıcı olarak kullanılır.   
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Venedik terebentini: (İng. Venice turpentine, Alm. Venezianisches terpentinöl, Fr. 

Térébenthine de Venise, İt. Trementina di Venezia). Orta Avrupa’da yetişen bir 

karaçam çeşidinden elde edilen reçinedir. Son kat cila uygulamalarında ve lakede 

kullanılır.  
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Resim 1- Charles Polycarpe Séchan. (Sn. Cengiz Göncü’den alınmıştır). 

 

 

Resim 2- Medhal Salonu girişten Kristal Merdivenler’e doğru görünüm. 
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Resim 3 – Medhal Salonu, tavan süslemesinden detay. 

 

 

Resim 4 – Medhal Salonu, tavan süslemesinden görünüm. 
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Resim 5– Medhal Salonu, tavan süslemesinden görünüm. 

 

 

 

 

Resim 6 – Medhal Salonu, tavan süslemesinden detay. 
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Resim 7 – Medhal Salonu, tavan süslemesinden detay. 

 

 

             

Resim 8 – Medhal Salonu, tavan süslemesinden detay. 
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Resim 9– Medhal Salonu, tavan süslemesinden detay. 

 

             

Resim 10 – Medhal Salonu, tavan süslemesinden detay. 
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           Resim 11 – Medhal Salonu, tavan süslemesinden detay. 

 

 

Resim 12 – Medhal Salonu, tavan süslemesinden detay. 
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Resim 13 – Medhal Salonu, tavan süslemesinden detay. 

 

Resim 14 - Medhal Salonu, tavanda yer alan yazı.  

“Anneciğim doğmuş 1910” 
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Resim 15 – Medhal Salonu, girişte yer alan sütun ve pilastırlar. 

 

Resim 16 – Medhal Salonu, girişte yer alan bir sütun başlığı.  
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Resim 17 – 3 numaralı oda tavanı. 

 

 

Resim 18 – 3 numaralı oda, tavan göbeği. 

 



129 

 

 

Resim 19 – 3 numaralı oda, tavan süslemesinden detay. 

 

 

Resim 20 – 3 numaralı oda, tavan süslemesinden detay. 
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Resim 21 – 3 numaralı oda, tavan süslemesinden detay. 

 

                        

Resim 22 – 3 numaralı oda, tavan süslemesinden detay. 
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Resim 23 – 3 numaralı oda, tavan eteğinde yer alan duvar resmi. 

 

Resim 24 – 3 numaralı oda, tavan eteğinde yer alan duvar resmi. 
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Resim 25 – 3 numaralı oda, tavan eteğinde yer alan duvar resmi. 

             

Resim 26 – 3 numaralı oda, tavan eteğinde yer alan duvar resmi. 
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Resim 27 – 3 numaralı oda, tavan eteğinde bulunan yazı. “GEM İoannidis.   

1909. Doğum”. 

 

Resim 28 – 3 numaralı oda, tavan eteğinde bulunan yazı. “Adanasios 

Tzaramburas”. 
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Resim 29 – 5 numaralı oda, tavan süslemesi. 

 

Resim 30 – 5 numaralı oda, duvar süslemesi. 
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Resim 31 – 6 numaralı oda, tavan süslemesi. 

 

Resim 32 – 6 numaralı oda, duvar süslemesi. 
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Resim 33 – 14 numaralı daire, genel görünüm. (Dolmabahçe Sarayı Tanıtım 

CD’sinden alınmıştır) 

 

           Resim 34– 14 numaralı daire, kapalı balkon bölümü. 
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            Resim 35 – 14 numaralı daire, tavan süslemesi. 

 

Resim 36 – 14 numaralı daire, tavan süslemesi. 
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Resim 37 – 14 numaralı daire, tavan süslemesinde kartuş içinde meyveler. 

 

 

Resim 38 – 14 numaralı daire, tavan süslemesinde çiçek demetleri. 
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Resim 39 – 14 numaralı daire, duvar yüzeyini kaplayan ştuko.  

 

 

Resim 40 – 14 numaralı daire, duvar yüzeyini kaplayan ştuko. 
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Resim 41 – 14 numaralı daire, kapalı balkon bölümü. 

 

 

Resim 42 – 14 numaralı daire, kapalı balkon bölümü süsleme detayı. 
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Resim 43 – 14 numaralı daire, kapalı balkon bölümü süsleme detayı. 

 

Resim 44 – 15 numaralı oda, tavan süslemesi. 
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Resim 45 – Selamlık Binek Salonu, tavan süslemesi. 

 

 

Resim 46 – Selamlık Binek Salonu, tavan süslemesinden detay. 
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 Resim 47 – Kristal Merdivenli Salon. (Dolmabahçe Sarayı Tanıtım 

CD’sinden alınmıştır) 

 

           

            Resim 48 – Kristal Merdivenli Salon. (Dolmabahçe Sarayı Tanıtım 

CD’sinden alınmıştır) 
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         Resim 49– Kristal Merdivenli Salon. (Dolmabahçe Sarayı Tanıtım CD’sinden 

alınmıştır). 

                       

                     Resim 50 – Kristal Merdivenli Salon, ştuko gövdeli sütun. 
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Resim 51 – Kristal Merdivenli Salon, altın varak ve ştukolu sütun kaidesi.            

 

     Resim 52 – Kristal Merdivenli Salon. (Fotoğraf: Akın Tuncer) 
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          Resim 53 – Kristal Merdivenli Salon, üst bölüm süslemesi. 

           

         Resim 54 – Kristal Merdivenli Salon üst bölüm süslemesi. 
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         Resim 55 – Kristal Merdivenli Salon, özgün çizimler. 

           

          Resim 56 – Kristal Merdivenli Salon, özgün çizimler. 
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Resim 57 – Kristal Merdivenli Salon, tavan süslemesi. 

 

Resim 58 – Kristal Merdivenli Salon, tavan süslemesi. 
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Resim 59 – Kristal Merdivenli Salon, tavan süslemesi. 

 

 

Resim 60 – Kristal Merdivenli Salon, tavan süslemesi. 
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Resim 61 – Kristal Merdivenli Salon, tavan süslemesi. 

 

Resim 62 – Kristal Merdivenli Salon, kara tarafına bakan eyvanın süslemesi. 
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Resim 63 – Kristal Merdivenli Salon, süsleme detayı. 

 

Resim 64 – Kristal Merdivenli Salon, kapı ve duvar süslemesi. 
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Resim 65 – Kristal Merdivenli Salon, kapı süslemesi detayı. 

 

 

Resim 66 – Süferâ Salonu, genel görünüm. (Dolmabahçe Sarayı Tanıtım 

CD’sinden) 
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Resim 67 – Süferâ Salonu, tavan süslemesinin genel görünümü. 

 

 

Resim 68 – Süferâ Salonu, tavan süslemesi. 
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Resim 69 – Süferâ Salonu, deniz tarafındaki eyvan. 

 

 

Resim 70 – Süferâ Salonu, deniz tarafındaki eyvanın tavanı. 
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Resim 71 – Süferâ Salonu, deniz tarafındaki eyvanın tavan eteğinde bulunan 

yazı. “Felice 1852”. 

 

 

   Resim 72 – 27 numaralı oda, tavan süslemesi. 
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Resim 73 – 27 numaralı oda, tavan süslemesi. 

 

Resim 74 – 27 numaralı oda, tavan süslemesinden detay. 
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Resim 75 – 27 numaralı oda, tavan süslemesinden detay. 

 

Resim 76 – 28 numaralı oda, tavan süslemesi. 
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Resim 77 – 28 numaralı oda, duvar süslemesi. 

 

 

Resim 78 – 28 numaralı oda, duvar süslemesi. 
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Resim 79 – 28 numaralı oda, duvar süslemesi. 

    

Resim 80 – 28 numaralı oda, duvar süslemesinden detay. 
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Resim 81 – 30 numaralı oda, tavan süslemesi. 
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Resim 82 – 30 numaralı oda, tavan süslemesi. 

 

Resim 83 – 30 numaralı oda, tavan süslemesinden detay. 
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Resim 84 – 31 numaralı oda, genel görünüm. 

 

 

Resim 85 – 31 numaralı oda, tavan süslemesi. 
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Resim 86 – 31 numaralı oda, tavan süslemesi detayı. 

 

Resim 87 – 31 numaralı oda, duvar süslemesi. 
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Resim 88 – 31 numaralı oda, duvar süslemesinden detay. 

 

Resim 89 – 31 numaralı oda, duvar süslemesinden detay. 
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Resim 90 – 31 numaralı oda, duvar süslemesinden ve kornişten detay. 

 

Resim 91 – 35 numaralı oda, tavan süslemesi. 
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  Resim 92 – 35 numaralı oda, tavan süslemesi. 

 

       Resim 93 – 35 numaralı oda, duvar süslemesi. 
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Resim 94 – 35 numaralı oda, tavan süslemesi ve korniş. 

 

Resim 95 – 36 numaralı oda, tavan süslemesi. 
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Resim 96 – 36 numaralı oda, tavan süslemesi detayı. 

 

Resim 97 – 36 numaralı oda, duvar süslemesi. 
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Resim 98 – Zülvecheyn Salonu, Kristal Merdivenli Salon’dan bakış. 

 

 

Resim 99 – Zülvecheyn Salonu, tavan göbeği. 
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Resim 100 – Zülvecheyn Salonu, deniz tarafındaki eyvan. 

 

 

 

 

Resim 101 – Zülvecheyn Salonu, eyvanın tavan süslemesi. 
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Resim 102 – Zülvecheyn Salonu, duvar süslemesi örneği. 

 

 

Resim 103 – Zülvecheyn Salonu, kara tarafındaki eyvan. 
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Resim 104 – 42 numaralı oda, genel görünüm. 

 

            

            Resim 105 – 42 numaralı oda, tavan süslemesi. 
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Resim 106 – 42 numaralı oda, tavan süslemesinden detay. 

 

Resim 107 – 42 numaralı oda, duvar süslemesi. 
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Resim 108 – 42 numaralı oda, duvar süslemesinden detay. 

 

 

Resim 109 – 42 numaralı oda, duvar süslemesinden detay. 
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Resim 110 – 42 numaralı oda, duvar süslemesi. 

 

Resim 111 – 42 numaralı oda, duvar süslemesi. 
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Resim 112 – 42 numaralı oda, duvar süslemesinden detay. 
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       Resim 113 – 43 numaralı oda, tavan süslemesi. 

 

Resim 114 – 43 numaralı oda, tavan süslemesinden detay. 
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Resim 115 – 43 numaralı oda, tavan süslemesinden detay. 

 

 

Resim 116 - 44 numaralı oda, genel görünüm. 
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Resim 117 - 44 numaralı oda, tavan süslemesi. 

 

Resim 118 - 44 numaralı oda, tavan süslemesi detayı. 



180 

 

 

Resim 119- 44 numaralı oda, tavan süslemesi detayı. 

 

 

Resim 120- 44 numaralı oda, tavan eteği süsleme detayı. 
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Resim 121- 44 numaralı oda, duvar süslemesi. 

        

       Resim 122- 44 numaralı oda, duvar süslemesi. 
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Resim 123 - 45 numaralı oda, tavan süslemesi. 

 

 

Resim 124 - 45 numaralı oda, tavan süslemesi detayı. 
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Resim 125 - 45 numaralı oda, tavan süslemesi detayı. 

 

 

Resim 126 - 45 numaralı oda, tavan eteği süslemesi. 
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Resim 127 - 46 numaralı oda, tavan süslemesi. 

 

Resim 128 - 46 numaralı oda, tavan süslemesi detayı. 
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Resim 129 - 46 numaralı oda, tavan süslemesi. 

 

 

Resim 130 - 46 numaralı oda, tavan süslemesi detayı. 
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Resim 131 - 46 numaralı oda, tavan süslemesi detayı. 

 

 

Resim 132 - 46 numaralı oda, tavan süslemesi detayı. 
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Resim 133 - 62 numaralı oda, genel görünüm. 

 

 

Resim 134 - 62 numaralı oda, tavan süslemesi. 
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Resim 135 - 62 numaralı oda, tavan süslemesi detayı. 

 

Resim 136 - 62 numaralı oda, tavan süslemesi detayı. 



189 

 

 

 

Resim 137 - 62 numaralı oda, tavan süslemesi detayı. 

 

 

Resim 138 - 62 numaralı oda, tavan süslemesi detayı. 
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Resim 139 - 62 numaralı oda, tavan süslemesi detayı. 

 

 

Resim 140 - 62 numaralı oda, tavan süslemesi. 
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Resim 141 - 62 numaralı oda, tavan eteği süsleme detayı. 

 

 

Resim 142 - 62 numaralı oda, tavan eteği süsleme detayı. 
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Resim 143 - 62 numaralı oda, tavan eteği süsleme detayı. 

 

 

Resim 144 - 62 numaralı oda, pencere süslemesi. 
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Resim 145 - 62 numaralı oda, kapı süslemesi. 

 

Resim 146 - Halife Merdiven Sahanlığı, genel görünüm. 



194 

 

 

Resim 147 - Halife Merdiven Sahanlığı, genel görünüm. 

 

Resim 148 - Halife Merdiven Sahanlığı, tavan süslemesi. 
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Resim 149 - Halife Merdiven Sahanlığı, tavan süslemesi. 

 

 

Resim 150 - Halife Merdiven Sahanlığı, tavan süslemesi detayı. 
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Resim 151 - Halife Merdiven Sahanlığı, tavan süslemesi detayı. 

 

 

Resim 152 - Halife Merdiven Sahanlığı, duvar süslemesi. 
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Resim 153 - Halife Merdiven Sahanlığı, duvar süslemesi. 

 

Resim 154- 63 numaralı oda, tavan süslemesi. 
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Resim 155- 63 numaralı oda, duvar süslemesi. 



199 

 

 

Resim 156- 63 numaralı oda, duvar süslemesinden detay. 
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Resim 157- 65 numaralı oda, tavan süslemesi. 

 

Resim 158- 65 numaralı oda, tavan süslemesi. 



201 

 

 

Resim 159- 65 numaralı oda, tavan süslemesi. 

 

 

 

Resim 160 – Mavi Salon, genel görünüm. 
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Resim 161 – Mavi Salon, tavan süslemesi. 

 

 

Resim 162 – Mavi Salon, tavan süslemesi detayı. 
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Resim 163 – Mavi Salon, tavan süslemesi detayı. 

 

 

Resim 164 – Mavi Salon, tavan süslemesi detayı. 
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Resim 165 – Mavi Salon, tavan eteği süslemesi detayı. 

 

Resim 166 – Mavi Salon, tavan eteği süslemesi detayı. 
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Resim 167 – Mavi Salon, tavan eteği süslemesi detayı. 
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Resim 168 – Mavi Salon, tavan eteği süslemesi detayı. 
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Resim 169 – Mavi Salon, duvar süslemesi. 

 

 Resim 170 – Mavi Salon, duvar süslemesi detayı. 
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Resim 171 – Mavi Salon, duvar süslemesi detayı. 

 

  

Resim 172 – Mavi Salon, duvar süslemesi detayı. 
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Resim 173 – Mavi Salon, kara tarafındaki eyvan. 

 

 

Resim 174 – Mavi Salon, kara tarafındaki eyvanın tavan süslemesi. 
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Resim 175 – Mavi Salon, kara tarafındaki eyvanın duvar süslemesi. 

 

Resim 176 – Mavi Salon, kara tarafındaki eyvanın duvar süslemesi detayı. 
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Resim 177 – Mavi Salon, kara tarafındaki eyvanın duvar süslemesi detayı. 

 

Resim 178 - 68 numaralı oda, tavan süslemesi. 
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Resim 179 - 68 numaralı oda, tavan süslemesi. 

 

Resim 180- 68 numaralı oda, tavan süslemesi. 
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Resim 181 - 69 numaralı oda, tavan süslemesi. 

 

Resim 182 - 69 numaralı oda, tavan süslemesi. 
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Resim 183 - 69 numaralı oda, duvar süslemesi. 

 

Resim 184 - 69 numaralı oda, duvar süslemesi. 
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Resim 185 - 69 numaralı oda, duvar süslemesinden detay. 

 

Resim 186 - 71 numaralı oda, tavan süslemesi. 



216 

 

 

Resim 187 - 71 numaralı oda, tavan süslemesi. 

 

Resim 188 - 71 numaralı oda, duvar süslemesi. 



217 

 

 

Resim 189 - 73 numaralı oda, tavan süslemesi. 

 

Resim 190 - 73 numaralı oda, tavan süslemesinden detay. 



218 

 

 

Resim 191 - 88 numaralı salon, tavan süslemesi. 

 

Resim 192 - 88 numaralı salon, tavan süslemesi. 
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Resim 193 - 91 numaralı oda, tavan süslemesi. 

 

Resim 194 - 91 numaralı oda, tavan süslemesi. 



220 

 

 

Resim 195 - 91 numaralı oda, tavan süslemesi. 

 

Resim 196 - 91 numaralı oda, tavan süslemesinden detay. 
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Resim 197 - 91 numaralı oda, tavan süslemesinden detay. 

 

Resim 198 - 91 numaralı oda, tavan süslemesinden detay. 



222 

 

 

Resim 199 - 91 numaralı oda, tavan süslemesinden detay. 

 

Resim 200 - 91 numaralı oda, tavan süslemesinden detay. 
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Resim 201 - 91 numaralı oda, tavan eteği süslemesi. 

 

Resim 202 - 93 numaralı oda, tavan süslemesi. 



224 

 

 

Resim 203 - 93 numaralı oda, tavan süslemesi. 

 

Resim 204 - 93 numaralı oda, tavan süslemesinden detay. 



225 

 

 

Resim 205 - 93 numaralı oda, tavan süslemesinden detay. 

 

Resim 206- 93 numaralı oda, tavan süslemesinden detay. 
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Resim 207 - 93 numaralı oda, tavan süslemesinden detay. 

 

 

Resim 208 – Pembe Salon, tavan süslemesi. 
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Resim 209 – Pembe Salon, tavan süslemesi detayı. 

 

 

Resim 210 – Pembe Salon, tavan süslemesi detayı. 
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Resim 211 – Pembe Salon, tavan süslemesi detayı. 

 

 

Resim 212 – Pembe Salon, tavan süslemesi detayı. 
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Resim 213 - 110 numaralı oda, tavan süslemesi. 

 

Resim 214 - 112 numaralı oda, tavan süslemesi. 
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Resim 215 - 114 numaralı oda, tavan süslemesi. 

 

Resim 216 - 114 numaralı oda, tavan süslemesi. 



231 

 

 

Resim 217 - 115 numaralı oda, tavan süslemesi. 

 

Resim 218 - 115 numaralı oda, tavan süslemesinden detay. 
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Resim 219 - 116 numaralı oda, tavan süslemesi. 

 

Resim 220 - 116 numaralı oda, tavan süslemesi. 
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Resim 221 - 116 numaralı oda, tavan süslemesinden detay. 

 

Resim 222 - 122 numaralı salon, tavan süslemesi. 
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Resim 223 - 122 numaralı salon, tavan süslemesi. 

 

Resim 224 - 122 numaralı salon, tavan süslemesinden detay. 
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Resim 225 - 122 numaralı salon, tavan süslemesinden detay. 

 

Resim 226 - 122 numaralı salon, tavan süslemesi. 
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Resim 227 - 155 numaralı oda, tavan süslemesi. 

 

Resim 228 - 155 numaralı oda, tavan süslemesinden detay. 
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Resim 229 - 156 numaralı oda, tavan süslemesi. 



238 

 

 

Resim 230 - 162 numaralı oda, tavan süslemesi. 

 

Resim 231 - 163 numaralı salon, tavan süslemesi. 
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Resim 232 - 165 numaralı oda, tavan süslemesi. 

 

Resim 233 - 165 numaralı oda, tavan süslemesi. 
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Resim 234 - 165 numaralı oda, tavan süslemesinden detay. 

 

Resim 235 - 175 numaralı oda, tavan süslemesi. 
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Resim 236 - 175 numaralı oda, tavan süslemesinden detay. 

 

 

Resim 237 - 182 numaralı oda, tavan süslemesi. 
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Resim 238 - 182 numaralı oda, duvar süslemesinin onarım öncesi durumu. 

 

Resim 239 - 182 numaralı oda, tavan ve duvar süslemesi. 
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Resim 240 - 182 numaralı oda, tavan eteğindeki yazı. “Yorgios Bafopulos 

(Boyacıoğlu) 11/11/909”. 

 

Resim 241 - 182 numaralı oda, tavan eteğindeki yazı. 1909 tarihi okunuyor, 

ama üstüne boya geldiği için harfler seçilemedi, sadece yazının sonunda 

nasıl? diye bir soru var.  

 

Resim 242 - 182 numaralı oda, tavan eteğindeki yazı. “Bana mı 

söylüyorsun?”, yazılı, tarih yok.  
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Resim 243 - 185 numaralı oda, tavan süslemesi. 

 

Resim 244 - 189 numaralı salon, tavan süslemesi. 



245 

 

 

Resim 245 – 207 numaralı oda, tavan süslemesi. 

 

Resim 246 – 207 numaralı oda, tavan süslemesinden detay. 
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Resim 247 – 207 numaralı oda, tavan eteği süslemesinden detay. 

 

 

Resim 248 - 212 numaralı salon, tavan süslemesi. 
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Resim 249 - 212 numaralı salon, tavan süslemesinden detay. 

 

Resim 250 - 212 numaralı salon, tavan süslemesinden detay. 
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Resim 251 - 212 numaralı salon, tavan süslemesinden detay. 

 

Resim 252 - 212 numaralı salon, tavan süslemesinden detay. 



249 

 

 

Resim 253 - 212 numaralı salon, tavan süslemesinden detay. 

 

Resim 254 - 212 numaralı salon, tavan süslemesinden detay. 
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Resim 255 - Dolmabahçe Sarayı, Pascal Sébah tarafından çekilen fotoğraf, 

yaklaşık 1870. 

 ( Sébah & Joaillier’den Foto Sabah’a Fotoğrafta Oryantalizm, s.180 ) 

 

Resim 256 - 212 numaralı salon, tavan süslemesinden detay. 
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Resim 257 - Fenerbahçe, Max Fruchtermann kartpostalı, 6. seri, 1898. 

( Max Fruchtermann kartpostalları, s.108 )  

 

Resim 258 - 212 numaralı salon, tavan süslemesinden detay. 
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Resim 259 - Kağıthane, Abdullah Kardeşler tarafından çekilen fotoğraf, yaklaşık 

1890. 

( Abdullah Fréres Osmanlı Sarayının Fotoğrafçıları, s.106 ) 

 

Resim 260 - 212 numaralı salon, tavan süslemesinden detay. 
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Resim 261 - Küçüksu, Abdullah Kardeşler tarafından çekilen fotoğraf, yaklaşık 

1880. 

(Abdullah Fréres Osmanlı Sarayının Fotoğrafçıları, s.134 ) 

 

Resim 262 - 214 numaralı oda, tavan süslemesi. 
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Resim 263 - 215 numaralı oda, tavan süslemesi. 

 

Resim 264 - 216 numaralı oda, tavan süslemesi. 



255 

 

 

Resim 265 - 216 numaralı oda, tavan süslemesinden detay. 

 

Resim 266 - 216 numaralı oda, tavan süslemesinden detay. 
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Resim 267 - 220 numaralı oda, tavan süslemesi. 

 

Resim 268 - 220 numaralı oda, tavan süslemesinden detay. 
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Resim 269 - 220 numaralı oda, tavan süslemesinden detay. 

 

Resim 270 - 221 numaralı oda, tavan süslemesi. 
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Resim 271 - 221 numaralı oda, tavan süslemesinden detay. 

 

Resim 272 - 221 numaralı oda, tavan süslemesinden detay. 
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Resim 273 - 221 numaralı oda, tavan süslemesinden detay. 

 

Resim 274 - 221 numaralı oda, tavan süslemesinden detay. 
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Resim 275 - 221 numaralı oda, tavan süslemesinden detay. 

 

Resim 276 - 224 numaralı oda, tavan süslemesi. 
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Resim 277 - 224 numaralı oda, tavan süslemesinden detay. 

 

 

Resim 278 - 228 numaralı oda, tavan süslemesi. 



262 

 

 

Resim 279 - 228 numaralı oda, tavan süslemesinden detay. 

 

Resim 280 – Muayede Salonu, alt kattan görünüm. 



263 

 

 

Resim 281 - Muayede Salonu, kubbe içi süslemesi. 

 

Resim 280 - Muayede Salonu, kubbe içi süslemesi detayı. 



264 

 

 

Resim 283 - Muayede Salonu, kubbe içi süslemesi detayı. 

 

Resim 284 - Muayede Salonu, kubbe ve galeri katı süslemesi. 
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Resim 285 - Muayede Salonu, pandantif süslemesi detayı. 

 

Resim 286 - Muayede Salonu, galeri katı süslemesi. 
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Resim 287 - Muayede Salonu, galeri katı süsleme detayı. 
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Resim 288 - Muayede Salonu, galeri katı süsleme detayı. 

 

Resim 289 - Muayede Salonu galeri katındaki yazı. “Boğos Gaga(ç)yan, 

1895 Hunvar (Ocak) (2)5” 
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Resim 290 - Muayede Salonu galeri katındaki yazı. “Kerovpe, 19(8)95 

Hunvar (Ocak)”. 

 

Resim 291 – Muayede Salonu galeri katındaki yazı. “Kerovpe, Yenileme h 

(s)ultan (h)amid (……) yaptı, i Ocak 20 19(8)95”. 
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Resim 292 - Muayede Salonu galeri katındaki yazı. “Kayseri Talaslı Mateos 

Kirkoryan 1894 Eylül 8”. 

 

Resim 293 - Muayede Salonu galeri katında yer alan yazı. “Yannis D. 

Micanopulos”. 
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Resim 294 - Muayede Salonu galeri katında yer alan yazı. “Eylül 7 sene 

188(9)4”. 

 

 

 

Resim 295 - Muayede Salonu, galeri katı süslemesi. 
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Resim 296 - Muayede Salonu, galeri katı süsleme detayı. 
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Resim 297 - Muayede Salonu, galeri katı süsleme detayı. 
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Resim 298 - Muayede Salonu, galeri katı süsleme detayı. 

 

Resim 299 - Muayede Salonu, galeri katından salona bakış. 
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Resim 300 - Muayede Salonu, süsleme detayı. 

 

Resim 301 - Muayede Salonu süslemesi. 
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Resim 302 - Muayede Salonu süslemesi. 

 

Resim 303 - Muayede Salonu, süsleme detayı. 
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Resim 304 - Muayede Salonu, köşe odası tavan süslemesi. 

 

Resim 305 - Muayede Salonu, köşe odası duvar süslemesi detayı. 
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Resim 306 - Muayede Salonu, kapı ve duvar süslemesi. 



278 

 

 

Resim 307 - Camlı Köşk, ana salonun tavan ve duvar süslemesi. 

 

Resim 308 - Camlı Köşk, ana salonun tavan süslemesinden detay. 



279 

 

 

Resim 309 - Camlı Köşk, ana salonun tavan süslemesinden detay. 

 

Resim 310 - Camlı Köşk, ana salonun duvar süslemesi. 
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Resim 311 - Camlı Köşk, oda tavan süslemesi. 

 

Resim 312 - Camlı Köşk, oda tavan süslemesi. 
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Resim 313 - Camlı Köşk, oda tavan süslemesi. 
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DOLMABAHÇE SARAYI SÜSLEMESİNİN DAĞILIMI 
 KALEMİŞİ DUVAR 

RESMİ 
ALTIN 
VARAK 

ŞTUKO LAKE KARTONPİYER 

MEDHAL 
SALON 

X X X X X X 

3 NO. ODA X X     

5 NO. ODA X X     

6 NO. ODA X X     

14 NO. DAİRE X X X X  X 

15 NO. ODA X X X   X 

SELAMLIK 
BİNEK SALONU 

X X X  X X 

KRİSTAL 
MERDİVENLİ 

SALON 
X  X X X X 

SÜFERÂ 
SALONU 

  
X X X X 

27 NO. ODA X X X   X 

28 NO. ODA X X X  X X 

30 NO. ODA X X X   X 

31 NO. ODA X X X   X 

35 NO. ODA   X  X X 

36 NO. ODA X  X  X X 

ZÜLVECHEYN 
SALONU 

 
 

X X X X 

42 NO. ODA   X X  X 

43 NO. ODA X X X X   

44 NO. ODA X X X X  X 

45 NO. ODA X X X   X 

46 NO. ODA X X X   X 

62 NO. ODA X X X   X 

HALİFE 
MERDİVEN 
SAHANLIĞI 

X X X X 

 

X 

63 NO. ODA X X X    

65 NO. ODA X X X   X 

MAVİ SALON X X X X X X 

68 NO. ODA X X X X  X 

69 NO. ODA X X X    

71 NO. ODA X X X    

73 NO. ODA X X X    

HAREM BİNEK 
SALONU 

X X   
 

 

91 NO. ODA X X     

93 NO. ODA X X     

PEMBE SALON X X  X X X 
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110 NO. ODA  X X     

112 NO. ODA X X  X   

114 NO. ODA X X  X   

 KALEMİŞİ DUVAR 
RESMİ 

ALTIN 
VARAK 

ŞTUKO LAKE KARTONPİYER 

115 NO. ODA X X X   X 

116 NO. ODA X X     

122 NO. SALON X X  X   

155 NO. ODA X X     

156 NO. ODA X X     

162 NO. ODA X X     

163 NO. SALON X X     

165 NO. ODA X  X    

175 NO. ODA X  X    

182 NO. ODA X X X X   

185 NO. ODA X X X    

189 NO. SALON X X     

207 NO. ODA X X     

212 NO. SALON X X     

214 NO. ODA X X X    

215 NO. ODA X      

216 NO. ODA X X     

220 NO. ODA X X X    

221 NO. ODA X X X X   

224 NO. ODA X X     

230 NO. ODA X X     

MUAYEDE 
SALONU 

X X X X X X 

CAMLI KÖŞK X X X X  X 
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Charles Séchan’ın meslektaşına yazdığı mektuplar. (Dolmabahçe Sarayı yönetimine 

gönderilmiş olan kopyaları). 



285 

 



286 

 



287 

 



288 

 



289 

 



290 

 



291 

 



292 

 



293 

 

 


