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TBMM MİLLİ SARAYLAR

Dolmabahçe Sarayı, Beşiktaş - İstanbul    Tel: 0212 236 90 00 pbx
www.millisaraylar.gov.tr     twitter.com/MilliSaraylar     facebook.com/TBMM.MilliSaraylar

Baskı: TBMM Basımevi - Ankara

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.

Anadoluhisarı, Beykoz - İstanbul   Tel: 0216 332 33 03

Zemin Kat

Birinci Kat



öksu ile Küçüksu dereleri arasında kalan çayırlık 
alan, Os man lı  Dö ne mi’n de padişahların Boğazi-

çi’ndeki hasbahçelerinden, zamanla da en gözde mesire 
yerlerinden biri olarak tanınır.

17. yüz yıl da ünlü Seyyah Evliya Çelebi, “bir âb-ı hayât 
nehirdir” diye bahsettiği Göksu’yu, üzerinde kayıklarla 
dolaşılan, etrafı gül bahçeleri, küçük köşkler ve hazineye ait 
değirmenlerle çevrili, sakin bir yer olarak tasvir eder. Sultan 
IV. Murad (1623-1640), Kandilli’ye kadar sık selvi ağaçlarıyla 
kaplı Kü çük su ve çev re si ni düzenlettirerek, buraya “Gümüş 
Selvi” adını verir. Hasbahçe içindeki ilk yapılaşma Sultan 
I. Mahmud (1730-1754) Dö ne mi’n de başlar. Göksu’da sık 
sık avlanan ve atış talimleri yapan sultan için, Sadrazamı 

Divitdar Emin Mehmed Paşa, 1751-1752 yıllarında ah şap bir köşk 
yaptırır. De niz kı yı sı ndaki bu iki kat lı yapı, Sultan II I. Se lim (1789-
1807) Dö ne mi’n de geniş çaplı bir onarımdan geçer ve sultanın 
isteği üzerine, çok sevdiği annesi Mihrişah Valide Sultan adına, 
1806’da bir de çeşme eklenir. Sultan II. Mah mud (1808-1839) 
Dö ne mi’n de de kul la nıl maya devam eden eski köşkün yerine, 
Sul tan Ab dül me cid (1839-1861), 1856-1857 yı lların da ye ni Kü-
çük su Kas rı’nı yaptırır. Sultan Ab dülaziz (1861-1876) Dö ne mi’n-
de, kasrın cep he süs le me le ri el den ge çi ri le rek zen gin leş ti ril ir. 
Cumhuriyet Dö ne mi’n de Atatürk’ün en çok uğradığı yerlerden 
biri olan kasır, 1996’ da mü ze-sa ray ola rak zi ya re te açıl ır. 

Bod ru muy la bir lik te üç kat lı olan Kü çük su Kas rı, 15 x 27 met-
relik bir alan üze ri ne yığ ma tek ni ğiy le ve kâ gir ola rak ya pıl mış tır. 

Bod rum ka tı ki ler, mut fak ve hiz met kâr la ra ay rıl mış, di ğer kat-
lar  ise bir or ta me kâ na açı lan dört oda bi çi min de dü zen len-
miş tir. Bu özel li ğiy le ge le nek sel Türk evi plan ti pi ni yan sı tan ya-
pı, ge nel lik le din len me ve av amaç lı ola rak kul la nı lan bir “bi niş 
kas rı” ni te li ğin de dir. 

Ka bart ma lar la süs lü ve ha re ket li deniz cep he sin de, bu 
cep he ye yas lan mış şa dır van lı kü çük ha vu zun da ve mer di-
ven le rin de Ba tı lı süs le me mo tif e ri kul la nıl mış tır. Al çı ka bart-
ma ve ka lem işi süs le me li ta van la rı, fark lı renk ve bi çim de de-
ğer li İtal yan mer mer le riy le ya pıl mış şö mi ne le ri, her bir oda da 
ay rı süs le me li ve in ce iş çi lik li par ke le ri, Av ru pa üs lup la rın da ki 
mo bil ya la rı, ha lı ve tab lo la rıy la zen gin bir sa nat mü ze si görü-
nümündedir.


