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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.

Yıldız, Beşiktaş - İstanbul   Tel: 0212 259 45 70
 Rezervasyon : 0212 327 26 26 / 1800 - 1804



Yıldız Şale, İtalyan Mimar D’Aronco tarafından inşa edilen üçüncü bölümYıldız Şale, ön cepheden

ıldız Sarayı, Beşiktaş ile Ortaköy arasında, sahil-
den başlayarak Beşiktaş tepesinin sırt çizgisine kadar 

bütün yamacı kaplayan, yaklaşık 500.000 m2 yüz ölçü-
münde bir bahçe ve koruluk içine sığdırılmış köşkler, 

yönetim yapıları ve parklar bütünüdür. 
Yerleşim tarihi Bizans Dönemi’ne kadar inen koruluk, olasılıkla 

Sultan I. Ahmed Dönemi’nde sultanın hasbahçeleri arasına katılır, 
ancak yapılaşma 1804-1805 yıllarında III. Selim’in annesi, Mihrişah 
Valide Sultan için “Yıldız” adını verdiği kasrı inşa ettirmesi ile başlar. 
Yıldız Kasrı’nın inşası ile bu bahçe ve daha sonra tüm yerleşke “Yıl-
dız” olarak anılmaya başlamıştır. Sultan II. Mahmud 1834’te daha 
çok yeni kurulan modern ordunun talimlerini izlemek için kullan-
dığı yeni ve küçük bir köşk daha yaptırır, Sultan Abdülmecid ise 
burada bulunan eski yapıları yıktırarak, annesi Bezm-i Âlem Valide 
Sultan için “Kasr-ı Dilküşa” adını verdiği yeni bir köşk inşa etti-
rir. Sultan Abdülaziz ve II. Abdülhamid dönemlerinde buraya ilgi 
artar, ancak bölge son şeklini Sultan II. Abdülhamid Dönemi’nde 
eklenen çok sayıda kasır ve köşkün inşası ile alır. Bu yerleşke içeri-
sinde yer alan Şale Kasr-ı Hümâyûnu ise saray yapısının mimarlık 
tarihine ışık tutması ve birçok devlet konuğunu misafir etmesi açı-
sından özel ve önemli bir yere sahiptir. 

Adını Fransızca dağ evi anlamına gelen “chalet” sözcüğünden 
alan Kasır, II. Abdülhamid’in Harem binasında 
yer alan dairesine, uzun ve kapalı bir geçitle 
bağlı olup, etrafı yüksek duvarlarla çevrili 
bir bahçe içindedir. Romantik ve pitoresk 
bir anlayışın ürünü olan bahçe, köşkün 
önünde resmî protokol için geniş bir 
alan bırakıldıktan sonra başlar. 

Yıldız Sarayı’nın en iyi muhafaza edilmiş bölümü olan Şale, yarı 
ahşap, yarı kâgir olarak üç aşamada, birbirine bağlantıları olan üç bina 
halinde inşa edilmiştir. Köşkün ilk bölümünün kesin yapım tarihi ve 
mimarı hakkında yazılı kaynak bulunmamasına karşılık, arşiv kayıtları-
nın 1879-1880 tarihleri arasında Döşemeci Leon tarafından döşendi-
ğini belgelemesi, inşa tarihi hakkında fikir sahibi olmamızı sağlamak-
tadır. İkinci bölüm 1889’da Alman İmparatoru II. Wilhelm’in İstanbul’u 
ilk ziyareti için Sarkis Balyan tarafından, üçüncü bölüm ise yine İmpa-
rator II. Wilhelm’in İstanbul’u ikinci ziyareti sebebiyle 1898’de İtalyan 
Mimar Raimondo D’Aronco tarafından inşa edilmiştir. 

Bodrum kat üzerine zemin ve birinci kat ile musandıralardan olu-
şan Şale’de salonlarla birlikte 60 oda, her bölümde yatak odalarına 

bağlantıları olan 5 banyo ve 2 hamam yer alır. Bodrumda kalorifer ve 
mutfak daireleri, çatı katında küçük oda ve koridorların bulunduğu 
köşkün zemin katı, hizmetli personele, üst katı tören, toplantı, ağır-
lama ve servis mekânlarına ayrılmıştır. Misafirhane olarak kullanan 
köşkte Osmanlı konut geleneğinin harem ve selamlık olarak düzen-
lenen bölümleri yer almaz. 

Köşkün duvar ve tavanları birbirinden farklı altın varak ve renkli 
kalem işlerinin yanı sıra manzara resimleriyle bezelidir. İç mekânda 
en önemli bölüm, günümüze özgün haliyle ulaşmış olan Tören 
Salonu’dur. Üç bronz-kristal avize ve altı Baccarat şamdanın aydın-
lattığı salonun en dikkat çekici eşyası, zemini hiç boşluk bırakmadan 
kaplayan, 406 metrekarelik yekpare Hereke halısıdır. Bu halı, dünya-
nın en büyük ve en değerli halılarından birisidir. Tören Salonu’ndan 
sonra diğer önemli bir mekân da Sedefli Oda olarak bilinen yemek 
odasıdır. Bu salon, Alman İmparatoru II. Wilhelm’in 1889’da ilk ziya-
reti için hazırlanmıştır. Salonun tavan bezemesinde Ebuzziya Tevfik 

imzalı kufi yazılar ve geçmeli yıldız motifleri yer alır. Bazı parça-
larının Sultan II. Abdülhamid tarafından yapıldığı da bilinen san-
dalyelerin arkalıklarında, kufi yazı ile “Abdülhamid” yazısı görülür.

1898’de Siemens ve Halske tarafından elektrik tesisatı kurulan 
Şale’de ısıtma imparatorluk devrinde soba ve şöminelerle Cum-
huriyet Dönemi’nde ise kalorifer tesisatıyla sağlanmıştır.

Cumhuriyetin ilk yıllarında belediye gazinosu olarak işletilen 
köşk, daha sonra Milli Saraylar idaresine geçmiş, 1933’de Balkan 
Konferansı’na ev sahipliği yapmış, 1956-1976 tarihleri arasında 
ise ilk yapılış amacına uygun, “Devlet Konukevi” olarak hizmet 
vermiştir. İran Şahı Rıza Pehlevi, Pakistan Cumhurbaşkanı İsken-
der Mirza, Tunus Cumhurbaşkanı Habib Burgiba, Suudi Arabis-
tan Kralı Faysal, Ürdün Kralı Hüseyin, Endonezya Cumhurbaşkanı 
Sukarno, Etiyopya Kralı Haile Selasiye, Fransa Cumhurbaşkanı 
Charles de Gaulle burada ağırlanan konuklar arasındadır. 

Köşk, 5 Temmuz 1985’te Müze-Saray olarak hizmete girmiştir. 


