
ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ  

TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU 

 

Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik 

Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan “Đstanbul Dolmabahçe Sarayı, 

Saat Kulesi ve Camii Teknik Gezisi”, 10 Aralık 2012 Pazartesi günü 

gerçekleştirilmiştir.  

 

Dolmabahçe Sarayı, batı anlayışıyla çağdaşlaşma çabaları içinde bulunan 

toplumun sanatta da batının etkisi altında kalarak, Osmanlı saray gereksinimlerini 

de dikkate alıp, o dönem bünyesinin sanat atmosferi içinde yapılmış bir eserdir. 

Sarayın yapımında Fransız Baroku, Alman Rokokosu, Đngiliz Neo Klasizmi, Đtalyan 

Rönesansı karışık bir şekilde uygulanmıştır. Dolmabahçe Sarayı bütünüyle ele 

alındığında, Türk yalı ve ev mimarisinin Avrupa mimarisiyle olan ilginç sentezini 

sergilemektedir.  Dönemin önde gelen Osmanlı mimarları Garabet ve Nigoğos 

Balyan tarafından yapılmıştır. Yapımı 1856 yılında bitirilen Dolmabahçe Sarayı 

110.000 m2’yi aşan bir alan üstüne kurulmuş ve ana yapısı dışında 16 ayrı 

bölümden oluşmuştur. Bunlar saray ahırlarından değirmenlere, eczanelerden 

mutfaklara, kuşluklara, camhane, dökümhane, tatlıhane gibi işliklere uzanan bir 

dizi içinde, çeşitli amaçlara ayrılmış yapılardır. Beden duvarları taştan, iç 

duvarları tuğladan, döşemeleri ahşaptan yapılmıştır. Tüm yapı, bodrumla birlikte 

üç katlıdır. Sarayın ana yapısı; Mabeyn-i Hümâyûn, Muayede Salonu ve Harem-i 

Hümâyûn  adlarını taşıyan üç bölümden oluşur. Dolmabahçe Sarayı’nın kara 

tarafından iki ana, yedi yardımcı giriş kapısı, ayrıca deniz tarafında da rıhtıma 

merdivenlerle inilmesine olanak veren, ajurlu demirden oval konumlu beş adet 

yalı kapısı vardır.  

 

Dolmabahçe Saat Kulesi, Bezm-i Alem Valide Sultan Camii ile Dolmabahçe 

Sarayı’nın Saltanat Kapısı arasında yer alır. 1890-1895 yılları arasında, Sultan II. 

Abdülhamit tarafından Saray Mimarı Sarkis Balyan’a yaptırılmıştır. Neobarok ve 

Ampir tarzında yapılan Saat Kulesi, 27 m. yüksekliğinde ve 4 katlıdır. Yükseldikçe 

daralan bir forma sahip olan kulenin, 7.40x7.40 m. ebatındaki birinci katının 

cepheleri, girlandlar ve bitkisel bezemelerle çok süslüdür. 6.00x5.00 m. 

ebatındaki ikinci kat, birinci kata oranla daha sade bir görünüme sahiptir. Üçüncü 



kata parmaklıklı balkonla geçiş sağlanmıştır. En üst katta ise rüzgar gülü olan 

tepelik vardır. Kulenin her yüzünde birer saat bulunur. 

 

Abdülmecid'in annesi Bezm-i Alem Valide Sultan adına yaptırılan cami, 

Dolmabahçe Sarayı'nın Saat Kulesi yönündeki avlu kapısının tam karşısına 

düştüğü için yapıldığı günden beri Dolmabahçe Camii adıyla anılmış ve literatüre 

de bu şekilde geçmiştir. 19. yüzyıl Osmanlı mimarisinin pek çok önemli eserine 

imzasını atan Nigoğos Balyan tarafından, barok, rokoko, ampir gibi üslûpların 

yerleşik sanat birikimi ve zevkiyle kaynaştırılması sonucunda ilginç bir 

yorumlama anlayışı ile inşa edilmiştir. Dolmabahçe Camii, dönemin üslup 

tercihlerini net ve belirgin bir biçimde ortaya koymuş örneklerden biridir. Caminin 

belirgin biçimsel özelliği, net bir kurgu ve geometriye sahip olmasıdır.  

 

Dersin hedefleri doğrultusunda Osmanlı Đmparatorluğu’na ait sivil mimari 

örneklerinden Dolmabahçe Sarayı, Saat Kulesi ve Camii yerinde görülmüş, 

incelenmiş ve mimar adaylarına Osmanlı dönemi mimarisinde saray yapılarının 

uslupları, mimarları ve planları hakkında örneklerle aydınlatıcı bilgiler 

aktarılmıştır. Dersi alan ve geziye katılan on öğrenciden üçü, 50x70 cm. 

boyutunda poster ile yazılı ve görsel raporlar hazırlamışlar ve sunumlarını ilgili 

tarihi mekanlarda gerçekleştirmişlerdir. Dolmabahçe Sarayı’ndaki Camlı Köşk ile 

Saat Müzesi incelemeleri gerçekleştirilmiştir.  Böylece, mimar adaylarına tarihi 

doku konusunda duyarlılık kazandırılmaya, tarihi eserlerin önemini vurgulamaya, 

ülkemiz topraklarının tarihsel zenginliğinin farkına vararak adayların bu alandaki 

genel kültürleri ve bakış açıları geliştirilmeye çalışılmıştır.  

 

Sarayın halka kapalı olduğu Pazartesi günü, özel personel görevlendirerek 

ekibimize sarayı, harem dairesini, camlı köşkü ve saat müzesini açan tüm saray 

yetkililerine sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. 

 

 

                        Prof.Dr. Tülay ESĐN TIKANSAK 

                                                                         Arkeolog Sevinç MANGUT 

 

 

 



Dolmabahçe Sarayı, Saat Kulesi ve Camii Teknik Gezisi Fotoğrafları  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dolmabahçe Sarayı: 
285 oda, 43 salon, 6 balkon ve 
6 hamamı bulunmaktadır. 
 

 

 

Selamlık Bahçesi                                                              Mabeyin-i Humayun binası 

 

 
Mabeyin-i Humayun’da Gülsüm Beyazyıldız’ın              Kristal Merdiven 
sunumu 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mavi Salon: Abdülmecid Dönemi’nden itibaren 
pek çok törene sahne olmuştur. 



 
  

    
Harem Dairesindeki bir Kadınefendi Odası              Mısır’dan Getirilen Yarı Saydam Mermerden            
                  Yapılmış Padişaha ait Hamam Dairesi 
 
 

 
Atatürk’ün Vefat Ettiği Oda                                Atatürk’ün Tedavisinin Yapıldığı Oda ve  
                                                                      Tekerlekli Sandalyesi 

    
Muayede Salonu: Atatürk, Cumhurbaş- ka-
nı olarak 1 Temmuz 1927’de Đstanbul’a geldiğinde Dolmabahçe Sarayı’nın Muayede Salonu’nda, 
başta milletvekilleri olmak üzere, çeşitli kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşan 955 kişilik bir he-
yete hitap etmiştir. Konuşmanın tam metni Muayede Salonu’nda sergilenmektedir.   
 
 



 
Camlı Köşk 

 

 
Sarayın Harem Dairesi Bahçesinde           Sarayın Çeşitli Bölümlerinde Kullanılan 
Mustafa Kaanoğlu’nun Sunumu           Fransız-Đngiliz-Osmanlı Yapımı Saatlerin 
              Sergilendiği Saat Müzesi 

 
     

 
 
                                           

 
Dolmabahçe Saat Kulesi          Bezm-i Alem Valide Sultan (Dolmabahçe) Camii 

 
 
 
 
                             
 
 
 
 
    
 



    

Ezgi Kavuk’un Sunumu                    Dolmabahçe Camii Mermer Üzerine Altın Yaldız  
            Bezemeli Mihrabı 
 

 

 

 

 

 

 

 


