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MASLAK
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.

Maslak - İstanbul   Tel: 0212 346 19 07



Ma beyn-i Hü mâ yûn ve ona bağ lan tı lı Li mon luk 

Paşa Dairesi

Limonluk Limonluk’ta kamelyalar

Kasr-ı Hümâyûn

Ça dır Köşkü ve bah çe si zi ya ret çi le r için ka fe ter  ya hizmeti vermektedir.

Bahçeden bir köşe

.
. as lak Ka sır la rı’nın yer al dı ğı çev re de ilk yapılaşmalar 
Sultan II. Mahmud (1808-1839) Dönemi’nde başlar. 

Sonraki dönemlerde bu bölge, sultanların av partilerinden dö-
nüşte dinlenme yeri olarak önemini korur. Yapım tarihleri kesin 
olarak bilinmeyen, bununla beraber büyük bir bölümünün Sul-
tan Abdülaziz (1861-1876) Dönemi’nde yapıldığı tahmin edilen 
Maslak Kasırları’ndan günümüze ulaşabilenleri; Kasr-ı Hümâyûn, 
Mabeyn-i Hümâyûn ile Limonluk, Çadır Köşkü ve Paşa Dairesi’dir. 

Veliahdlığının büyük bir kısmını Kasr-ı Hümâyûn’da geçiren 
Sultan II. Abdülhamid (1876-1909), Sadrazam Rüştü Paşa ile 
Midhat Paşa tarafından Osmanlı tahtına çıkmaya burada davet 
edilmiştir. Osmanlı kaynaklarından, Sultan V. Mehmed Reşad’ın 
(1909-1918) zaman zaman kasırlara gelerek dinlendiği, Sultan II. 
Abdülhamid’in oğullarından Nureddin Efendi’nin de annesi Behi-
ce Hanım ile birlikte burada oturduğu bilinir.

Cumhuriyet Dönemi’nde askerî prevantoryum olarak kullanı-
lan Maslak Kasırları, 1981’de Milli Saraylar yönetimine devredile-
rek, müze-saray olarak geziye açılır. 

Arazinin eğimine göre yükseltilmiş bodrum kat üzerine iki katlı 
olarak yapılan Kasr-ı Hümâyûn, orta sofa etrafında sıralanan oda-
lardan oluşan geleneksel planıyla Os man lı ko nut mi mar lı ğının 
seç kin örneğidir. Özellikle duvar ve tavanlarındaki zengin kalem 
işleri, natürmortlar, doğadan esinlenilmiş resimler dikkat çekicidir. 
Kasr-ı Hümâyûn’un kuzeydoğusunda, kasırları korumaya yönelik 
olarak yapılan Paşa Dairesi, uzun koridora açılan odalar halinde 
düzenlenmiştir. İçinde bir külhanın da bulunduğu hamam yer 
alır. Tek katlı, kâgir bir yapı olan Mabeyn-i Hümâyûn, “Limonluk” 
adı verilen büyük seraya açılır. Burada, Sultan II. Abdülhamid’in 
Fransa’dan getirttiği kamelya ağaçlarından başka, Grolto ve Cycos 
gibi endemik ağaç örnekleri bulunur. Çadır Köşkü ise, alt katta 
ocaklı mekân ile üst katta tek odadan oluşan, etrafı balkonla çev-
rili, sekizgen planlı bir yapıdır. 
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