
Maiyet Köşkü’nden bir oda

Merasim Köşkü, Kabul Salonu Merasim Köşkü, Tören (Giriş) Salonu

Yazı Odası’nın tavanı Kabul Salonu’nun şöminesi

Me ra sim Köş kü, gi riş sa lo nu ile salonun iki ya nın daki birer odası, 
ön cep he sin de ki dö ne min be ğe ni si ne uygun Ba rok çiz gi ler ta şı yan 
mer di ve ni, il ginç ve ha re ket li ka bart ma la rıy la çar pı cı bir mi mar lı ğa 
sa hip tir. 

Kas rın iç süs le me le rin de Os man lı sa na tın da 19. yüz yıl da ter cih 
edi len Ba tı lı de ko ras yon an la yı şı na uy gun bir süs le me prog ra mı uy
gu lan mış , Av ru pa’nın çe şit li üs lup la rın da ki mo bil ya lar ve dö şe me 
öğeleriyle be lir li bir bü tün lük sağ lan mış tır. 

Mai yet Köş kü ise, or ta so fa ya açı lan kö şe oda la rın dan olu şan 
mekân dü zen le me siy le ge le nek sel bir şe ma ser gi ler. Odaların du var
ları fark lı renk ler de, mer mer gö rü nü mü ve ren stuko ile kap lan mış tır.

IHLAMUR 
KASIRLARI

ZİYARET GÜN VE SAATLERİ

• Pazartesi ve Perşembe hariç her gün ziyarete açıktır. 
 09:00 - 16:00 (Kasım - Mart) / 09:00 - 17:00 (Nisan - Ekim)

• Kapalı mekânlarda fotoğraf makinesi, 
 kamera veya cep telefonu ile çekim yapılamaz.

• Gezi rehber eşliğindedir, gezi sırasında lütfen halı  üzerinde   
 kalınız ve objelere el sürmeyiniz.

• Rezervasyonlu gruplar önceliklidir.
• Öğrenci grupları rezervasyona tabidir.

Ihlamur Yolu, Beşiktaş - İstanbul   Tel: 0212 259 50 86
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e şik taş, Yıl dız ve Ni şan ta şı yamaçları ara sın da ka lan Ih
la mur Va di si, tarihi kaynaklardan anlaşıldığına göre, 18. 

yüzyıldan 20. yüzyıl başlarına kadar, içinden Fulya deresinin ak
tığı, ıhlamur ve çınar ağaçlarının gölgelediği, yeşillikler içinde bir 
mesire idi.

Bugün kasırların yer aldığı vadinin ilk bölümü, Sultan III. Ah
med (17031730) Dönemi’nde tersane emin le rin den Ha cı Hüse
yin Ağa’ya ait bağ iken, devlet hazinesine katılarak pa di şaha ait 
bir hasbahçeye dö nüş tü rül ür. Yıldız’a doğru yükselen ikinci bö
lümünde, Sultan III. Selim (17891807) ile Sultan II. Mahmud’un 
(18081839) kemankeşlerle birlikte atış yarışmaları yaptıkları, 
günümüze ulaşan bazı nişan taşlarından anlaşılmaktadır. Bu ni
şan taşlarının üzerlerinde, sultanların su dolu testilere yaptıkları 
atışların mesafeleri, dereceleri ve tarihleri yazılıdır. Sultan Abdül

Kasrın bahçesindeki Osmanlı arması

Merdivenli giriş detayıCephe süslemelerinden detay

mecid (18391861) Dönemi’nde, vadinin “Muhabbet Bahçesi” denilen 
üçüncü bölümü de eklenerek, ağaçlandırma ve setli düzenleme ça
lışmaları yapılır. 

Fransız şair Lamartine, 1846’da sultanın konuğu olarak ağırlandığı 
Ihlamur ve çevresini, anılarında şöyle tasvir eder: 

“…Binanın karşısındaki bahçede güzel yemiş ağaçları ile bu vadiye 
ismini veren büyük ıhlamurlar vardı. Köşke çıkan üç basamaklı merdi
venin önünde, yasemin dallarını aşamayan küçük bir fıskiye, tatlı bir 
şırıltı ile mermer havuza dökülüyordu. Ihlamur padişahın en sevdiği 
köşktür, burada dinlenir ve mütalaa eder.”

Lamartine’in sözünü ettiği bu mütevazı bağ köşkünün yerine, 
Sultan Abdülmecid 18491855 yıllarında iki kasır yaptırır ve buraya 
“ferahlık, tazelik, neşe, sevinç” anlamlarına gelen “Nüzhetiye” adını 
verir. 

Tarihi çeşme

Ihlamur Kasırları’nın havuzlu bahçesi Günümüzde kafeterya hizmeti veren Mai yet Köş küMerasim Köşkü

B Sultan Abdülaziz (18611876) Dönemi’nde, hasbahçede zaman 
zaman çeşitli eğlenceler ve pehlivan güreşleri düzenlenir. Sonraki yıl
larda padişah ve ailesinin gezileri için uğrak yeri olmaya devam eden 
Ihlamur Kasırları, Cumhuriyet’in ilanından sonra Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tarafından 1951’de İstanbul Belediyesi’nin kullanımına verilir 
ve “Tanzimat Müzesi” olarak düzenlenir. 

1966’da Milli Saraylar’a devredilen yapılar, özgün eşyaları ve tamam
lanan bahçe düzenlemesiyle birlikte 1985’te müzesaray olarak ziyare
te açılır. Ih la mur Ka sır la rı’ndan, Sultan Abdülmecid’in resmî kullanımı
na ayrılan, törenler için düşünülmüş ve kullanılmış olan Merasim Köşkü, 
sultanın maiyeti, kimi zaman da haremi için ayrılan ise Maiyet 
Köşkü’dür. Birer biniş kasrı, yani sultanın günübirlik dinlenme mekânı 
olan kasırlar, aynı zamanda diplomatik misafirlerin ağırlandığı yer 
olarak da önem taşırlar.


