
Mevlevlhane. Kasımpaşa deresinin 
oluşturduğu vadinin Beyoğlu'na doğru 
yükselen sırtında 1950'lere kadar daha 
çok bağlar. çiçek bahçeleri ve bostanlar
la kaplı bulunan kesiminde yer almakta
dır. Arsanın kuzeybatı kesiminde. Kasım
paşa Mevlevihi!ıne sokağına açılan cümle 
kapısının pilastrlarla kuşatılmış ve üçgen 
bir alınlıkla taçlandırılmış olan dikdört
gen açıklığı üzerinde Yesikizade Musta
fa izzet Efendi'nin ta'lik hattıyla yazılmış 
1250 ( 1834-35) tarihli manzum kitabe. 
alınlığın içinde de ll. Mahmud'un beyzl 
çerçeveli tuğrası yer alır. Mevlevlhi!ınenin 
semahane. selamlık. dedegan hücrele
rinin bir kısmı. harem. hünkar dairesi. 
matbah-ı şerif, somathane kısımlarını ba
rındıran. kagir duvarlı kısmi bir bodrum 
üzerine oturan iki katlı ahşap bina dış gö
rünüşü itibariyle empire üs!Qbunda bir 
konağı andırır. istanbul'da geç döneme 
ait ahşap tarikat yapılarının en büyükle
rinden olan bina iki kanat halinde düzen
lenmiştir. Zemin katın ve birinci katın du
varları ahşap karkaslı olup içeriden bağ
dadl sıva. dışarıdan ahşap kaplamayla do
natılmış. bütün kapı ve pencere açıklık
ları dikdörtgen olarak tasarlanmıştır. Do
ğu yönünde yer alan. ileriye doğru çıkan 
ve büyük bir üçgen alınlıkla dikkati çeken 
kanadın bodrumunda dedegan hücre
leriyle helalar ve abdest muslukları. üst 
katlarda ortada semahane. bunun batı
sında hünkar dairesi. doğusunda selam
lığın küçük bir bölümü yer alır. Geriye çe
kilmiş olan kanadın bodrumu ardiye ola
rak değerlendirilmiş . zemin katla birinci 
kata harem ve selamlık bölümlerine ait 
mekanlarla matbah-ı şerif yerleştirilmiş
tir. 

Doğudaki kanadın kuzey cephesinde iki 
yandan merdivenlerin kuşattığı . kırma 

çatıyla örtülü bir sahanlığın arkasında yer 
alan semahane girişinin üzerinde. ta 'lik 
hattı Melek Paşa hafidi Ali Haydar Bey'e 
ait 1250 ( 1834-35) tarihli i h ya kitabesi 
yangında harap olduktan sonra Divan 
Edebiyatı Müzesi'nin (Galata Mevlevlha
nesi ı avlusuna taşınmıştır. Kareye yakın 
dikdörtgen bir alanı kaplayan semahane
nin ortasında, köşeleri 45° pa h lı 1 o x 1 O 

m. boyutlarındaki kesim Mevlevl muka
belesi için ayrılmıştır. Sema alanını çepe
çevre kuşatan iki katlı mahfillerin sınırın
da kare kesitli ve dor başlıklı ahşap dik
meler sıralanmakta. bunların arasında 
torna işi ahşap korkuluklar uzanmaktadır. 
Zemin kattaki mahfillerin doğu kanadına 
fevkanl mahfile çıkan bir merdiven. batı 
kanadına bodrum katına inen diğer bir 
merdiven yerleştirilmiştir. Fevkanl mah
filin kuzey kanadında. mihrabın karşısına 
gelen ve kavisli bir çıkmayla genişletilmiş 
olan kesim mutrip maksCıresi. batı kana
dının ortasında. yanlardan duvarlarla ku
şatılan ve aynı türde bir çıkmaya sahip 
olan kesim ise hünkar mahfilidir. Doğu ve 
batı duvarları sağır olan semahane kuzey 
ve güney duvarlarda sıralanan pencere
lerle aydınlanır . Batı duvarındaki kapı 

hünkar dairesinin zemin katına. doğu du
varındaki iki kapıdan biri şerbethaneye 
açılır. 

Semahanenin tekne tavanında empire 
üsiCıbuyla barokun karışımını yansıtan 
bezerneler görülür. Tavanın ahşap kapla
ması üzerine yağlı boya nakışlarla süslü 
branda gerilmiş. tavanın ortasına da ya
pının en ilginç süsleme öğesi olan bir gö
bek yerleştirilmiştir. Birtakım simgeleri 
ihtiva eden ve ll. Mahmud döneminin 
sosyokültürel ortamını yansıtan bu süs
leme grubunun merkezindeki ahşap oy
manın çevresinde Mevlevl mCısikisinde 
kullanılan bazı aletler (dokuz adet farklı 
türde ney, bir çift ku düm, iki çift ha lTI e, bir 
def, bir re bab, bir u d ı. bir ayin cöngü veya 
nota defteriyle bir sikke görülür. Bunlar
dan sonra sekiz adet sancak sema yönün
de yani soldan sağa döner şekilde sıralan
maktadır. Sancak direkleri atiarnalı ola
rak hilaller ve mızrak uçlarıyla son bul
makta. merkezden dağılan ışınlar şeklin
de yerleştirilmiş olan neyierin sancaklar
la iç içe bulunduğu dikkati çekmektedir. 
İki sıra halinde düzenlenmiş. püsküllü ve 
kordonlu perde kıvrımları kompozisyon un 
çerçevesini oluşturur. ll. Mahmud ile yo
ğunluk kazanan Batılılaşma hareketi kap
samında Avrupa'daki örneklerin taklidi 
sonucunda ortaya çıkan Osmanlı arma
larıyla bu Mevlevl armasının aynı zihniye-
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tin ürünü olduğu söylenebilir. Ayrıca bu 
armada. Osmanlılığın alameti olan san
cakların Mevlev'iliği temsil eden mCısiki 
aletleriyle kaynaşması ve sema ederce
sine sıralanması da kökleri Osmanlı Dev
leti'nin kuruluşuna uzanan devlet-tarikat 
dayanışmasını dönemin zevkine uygun 
bir biçimde ifade etmektedir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Ayvansarayi. Hadikatü '1-ceuami', ll , ı 0-12; 
Asitane Tekkeleri, s. 6; Mecmüa-i Ceuami', ll , 
24-25 , nr. 51 ; Bandırmalızade . Mecmüa-i Teka
ya , İstanbul 1308, s. 8; Mehmed Raif, Mir'at-ı 
istanbul, İstanbul 1314, s. 532-536; 1329 Se
nesi istanbul Beldesi ihsaiyyat Mecmuası, İs
tanbul 1330, s. 19; Hüseyin Vassaf. Se{ine, V, 
269; Derviş Şükrü. istanbu l Hankahları Meşa
yihi (haz. T. Kut- i. Palal. Harvard 1995, s. 41-
42; Sad i Abaç, Kasımpaşa 'nın Tarihçesi, İstan
bul 1935, s. 15; Abdülbaki Göl pınarlı. Meulana '
dan Sonra Meuleuilik, (istanbul 19531 İ stanbul 
1983, s . 339; Erdem Yücel. "İstanbul Mevlevi
haneleri", Hayat Tarih Mecmuası, V/ll, İs
tanbul 1965, s. 28-33; a.mlf .. "Kasımpaşa Mev
levihanesi". Türk Edebiyatı, 111/ 29 , İstanbul 
1974, s . 39-43; a.mlf .. "Kasımpaşa Mevleviha
nesi", TDA, 1/3 1 ı 979), s. 76-88; a.mlf .. "Kasım
paşa Mevlevihanesi", TTOK Belleteni, LXVII/ 
346 ı ı 98 ı) . s. 38-42; Muzaffer Erdoğan ." M ev
levi Kuruluşları Arasında istanbul Mevleviha
neleri", GDAAD, sy. 4-5 11 976). s. 15-46; Mit
hat Sertoğlu. "Kasımpaşa", Hayat Tarih Mec
muası, Xlll/ 1 ı ı 977). s. 48-53; Atilla Çetin. 
" İstanbul'daki Tekke , Zaviy e ve Hankahlar 
Hakkında 1199 ı ı 784) Tarihli Önemli Bir Yesi
ka", VD, Xlll(l981). s. 589 ; Hatice Aynur. "Sa
liha Sultan'ın Düğün Töreni ve Şenlikleri" , TT, 
Xl/61 (1989). s. 36 , nr. 108; M. Saha Tanınan. 
" İstanbul Mevlevihaneleri" , OA, XIV ( 1994) . s. 
177-183; a.mlf .. "Kasımpaşa Mevlevihanesi", 
DBist.A, IV, 482-48 5; Ekrem Işın. "Mevlevi
lik", a.e., V, 425-428; "Abdi Dede" , ist.A, 1, 
25. 

~ M. BAHA TANMAN 

ı 
KAS IR 

ı 

(ya§) 

Hükümdarların 
kullanımına ayrılmış saray, 

L 
saraya bağlı veya müstakil yapı. 

_j 

Türk islam mimarisinde yönetici taba
kanın azametini yansıtan kasırlar sanat 
ve mimarlık tarihi içerisinde önemli yer 
tutar. Kasır denilen yapılar bazan köşk 
olarak da adlandırılmıştır. Osmanlı dev
rinde aynı yapıların köşk veya kasır olarak 
anılması bu duruma işaret etmektedir. 
Esasında köşk. kasır (Ar. kasr). saray ve 
hatta kale (iç ka le) arasında hükümdar 
ya da beylerin meskenleri olmaları açısın
dan fazla fark yoktur. Bu' yapıların fonk
siyonlarıyla ilgili özellikler bazı dönemler
de daha fazla ön plana çıkmış. bazı devir-
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lerde ise bilhassa köşk ve kasırlar arasın
da mimari hususiyetler bakımından bü
yük farklar söz.konusu olmamıştır. 

Kasırlar bazı durumlarda yerleşme ala
nı dışında , zaman zaman da şehrin için
de hükümdar ve beylerin yaşadığı yapılar 
olarak algılanmaktadır. Bu sebeple Avru
pa'da görülen şatolar. Orta Asya'da hü
kümdar ve beyleri n avlulu-surlu mesken
leri veya bazı kaleler. Türkiye'de özellikle 
hisar olarak anılan yapılar kasır kavramı 
içerisinde mütalaa edilebilir. Bununla bir
likte Selçuklu ve bilhassa Osmanlı devrin
de saraya bağlı olan veya şehrin yakının
da bulunary hükümdar /padişah ve yöne
ticilerin kullandığı yapılar da köşk, ka
sır. kasr-ı hümayun olarak adlandırılmış
tır. 

Bilhassa ağaçlık alanlar içerisinde veya 
etrafı boş arazilerde bahçeler içinde mün
ferit olarak inşa edilen evlere, bir saray 
yapısının ya da büyük bir meskenin çev
re duvarı içerisinde herhangi bir avlunun 
bir tarafında yer alan. ana binadan ayrı 
olarak inşa edilmiş sanat bakımından 
zengin görünüşlü binalara köşk denil
mektedir. Nadiren de saray binasının bir 
bölümü olan odalar veya kuleler. bahçe 
içinde yer alan çardak. kameriye gibi 
bölümler köşk olarak anılmaktadır (bk. 
KÖŞK). 

Erken dönem islam mimarisinde kasır 
olarak adlandırılan dikkate değer örnek
ler bulunmaktadır. Emevl ve Abbas! de
virlerinde birçok saray ve kasır yapılmış
tır. Bunların bazıları mütevazi yapılar olup 
sözü edilmeye değer ve kalıntıları günü
müze gelebilmiş olanların da sayısı pek 
fazla değildir. Bu yapıların bir kısmı saray 
olarak anılmakla birlikte aslında hepsinin 
birbirine yakın özellikler sergilediği göz
den kaçmamaktadır. Bu türden en önem
li eserler arasında Kasrü'l-hayri 'l-garbl 
( ı 09/727). Kasrü'l-hayri'ş-şarkl (ı ı 0/728). 
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Bir çöl kasrıolan 
Kusavru Am re · 

ürdün 

Kusayru Amre (tah. 712-71 5), Hırbetü'l

mefcer (740-750). Hırbetü ' I-Minye. Ce
beliseys. Müşetta (1 26/74 3-44) , Kasrü'I
Ühaydır • . ei-Cevsaku 'I-Hakanl. Belküvara 
(854-859) ve Kasrü'I-Aşık (878-882) zikre
dilebilir. 

Bu yapıların çoğu halifeler tarafından 
kendileri için yaptırılmış olmalıdır. Bina
ların ekserisi belirli zamanlarda kullanı
lan. kamuya ait işlerin görüleceği birim
leri az olan eserlerdir. içlerinde yer alan 
camiler ön planda olmamakla beraber 
bazan münferit yapılar olarak ele alınmış
tır. Yapılarda ana birim genellikle bir kare 
veya dikdörtgen şeklindedir. Dışarıdan 

duvarlar. köşe kuleleri ve payanda kule
leriyle birlikte bir kale görünümündedir
ler. iç mekanlar esas itibariyle bir avlu et
rafında yer alır. Küçük aviulu kısımlar ba
zan genel plan şemasında kendi içlerin
de düzenlenmiş mekanlar olan "beyt"le
ri ihtiva eder. Ancak Müşetta ve Ühaydır 
saraylarında olduğu gibi küçük birkaç 
bölümü bulunan değişik tipte binalar da 
vardır. Bütün kasır ve saraylarda hüküm
dar ve yöneticinin misafir. devlet adamı 
ve elçileri kabul ettiği taht veya kabul 
salonu. divan yahut eyvan olarak anılan 
kısımlar bulunur. iki katlı yapılarda kabul 
salonu üst katta yer alır (Kasrü'l-hayri'l
garbl ve Hırbetü ' l-mefcer'de olduğu gibi) . 

Kurtuba 
yakınındaki 

Medinetüzzehra 
kal ınt ıla rı 

Kasır ve saraylarda hamamlar da orta
ya çıkarılmıştır. Fakat birçok mekanın ne 
için kullanıldığı günümüzde pek anlaşıla
mamaktadır. Büt9n bu yapılar bilhassa 
tezyinatları bakımından ünlüdür. Abbasl
ler'den sonra gerek Fatımller'de (el-Kas
rü ' l-keblrü ' ş-şarki, ei-Kasrü'l-keblrü' l-gar
bl). gerek EyyGbller'de ve bu arada Endü
lüs Emevlleri'nde (Medlnetüzzehra gibi) 
birtakım kas ı r veya sarayların yapıldığ ı 

bilinmektedir. Ayrıca erken dönem islam 
mimarisinin ortaya çıktığı topraklarda. 
Türk hanedanları tarafından kurulan dev
letlerde ve daha sonraları kas ı r yapım ı 

XX. yüzyıla kadar devam etmiştir. Bu ya
pıların en son örneklerinden biri Suudi 
veya Raşidl devirlerine denk düşen (XIX. 
yü zy ıl) Riyad'daki Kasr Masmak'tır. 

Türkler'in islamiyet'e girmesiyle birlik
te başlayan Türk mimarisinin yeni döne
minde saraylarla birlikte kasırlar da inşa 
edilmiştir. Ancak bu saray ve kasırların 
dayandığı mimari gelenek islamiyet'ten 
önceki Türk (bilhassa Uygur). Orta Asya 
ve eski i ran mimarisidir. Bu arada Ön As
ya sanatları ve mimari geleneklerinin et
kileri de bulunmakla birlikte plan, mimari 
öğeler ve süsleme şekilleri esas itibariy
le islamiyet'ten önceki Türk mimarisinin 
gelişimi sonucunda ortaya çıkmıştı r. is
lamiyet'ten sonraki Asya Türk sanatında 
saray mimarisini Karahanlılar'la başlat
mak gerekir. Başlangıçta şehir dışındaki 
bir yazlık saray olan Tirmiz (Termez) Sara
yı (XI-XII. yüzyıl), ortadaki dört eyvanlı av
lusu ve süslemeleriyle dikkati çeken bir 
yapı olup bir kasır olarak da kabul edile
bilir. 

Doğu Afganistan 'ın Büst şehri yakınla
rında bulunan Leşker-i Bazar sarayları 
Gazneli dönemine ait en önemli yapılar
dandır. Genellikle Büyük Saray (Güney Sa
ra yı) ve Küçük Saray (Orta Saray) denilen 
iki binasından söz edilen saray komplek
si içinde bahçelerde yer alan dört eyvanlı 
plan esasına göre kurulmuş köşklerin bu-



lunduğundan da söz edilmektedir. Gaz
ne'de yer alan Sultan lll. Mesud'a ait dört 
eyvanlı aviulu saray da dikkate değer bir 
diğer örnektir. 

Kaynaklarda Büyük Selçuklular'ın 

önemli şehirlerindeki saray ve köşkleri
ne dair bilgiler bulunmaktadır. Bunların 
çoğunun Selçuklu hükümdarlarına, bazı
larının da emlrlere ait olduğu anlaşılmak
tadır. Hemedan'daki Köşk-i Bağ ve Heme
dan Köşkü, Köşk-i Mes'Odl, Marnur Köş
kü, Eski ve Yeni Köşk en meşhur olanla
ndır. öte yandan Nlşabur ve İsfahan gibi 
şehirlerde zengin Selçuklu saray ve köşk
lerinden de bahsedilmektedir. Merv'de, 
hakkında arkeolajik çalışmalar neticesin
de bilgi edinilebilen ve saray (belki köşk) 
olarak nitelendirilen, dört eyvanlı avlu et
rafında düzenlenmiş mekanlardan olu
şan bir yapı vardır. Bununla birlikte eski 
Merv'de Sultankale çevresinde yer alan 
birtakım kalıntılar da genellikle mesken 
veya köşk olarak anılmaktadır. 

Türk mimarisinin Asya kesiminde Sel
çuklular'dan sonra bilhassa Timurlu dö
nemi saray ve köşkleri bakımından ünlü
dür. Özellikle Şehrisebz'deki Aksaray ve 
Semerkant'taki geniş bahçeler içerisinde 
yer alan köşkler çok tanınmıştır. Bu yapı
lardan, Türk hükümdan Babür ve Timur'a 
elçi olarak giden Clavüo'nun eserlerinde 
yazdıkları dolayısıyla haberdar olunmak
tadır. Etrafı duvarlarla çevrili fıskıyeli ha
vuzların yer aldığı bahçelerde dört ana 
yöne işaret eder şekilde yerleştirilmiş 
muhteşem köşklerden en ünlüsü Çihilsü
tun olarak adlandırılan ve Bağımeydan'

da bulunan köşktür. Dört taçkapısı olan, 
taş sütun! u iki katlı bir cepheye sahip, 
köşelerinde kulelerin yer aldığı kare şek
lindeki bu yapı muhteşem bir eserdir. 

Hindistan ve Afganistan'daki Babürlü 
Türk hanedam döneminde birçok şehir
de, özellikle FetihpOr Sikri , Agra. Ecmlr ve 
Delhi'de saraylar ve onların bünyesi için
de köşkler vardır. Ecmlr'deki Ekber'in sa
rayı ( 1570-1572). FetihpOr Sikri Sarayı (tah 
1570-1580) , Cihangirl Mahal Sarayı (tah 
1570) en ünlü örneklerdir. Ayrıca Delhi'de 
Kırmızı Hisar ( 1638- 164 7) olarak adlandı
rılan ve bir çeşit kasır sayılabilecek olan 
yapı da zikredilebilir. 

Anadolu Türk mimarisinin erken dev
rinde sözü edilebilecek ilk köşkler ve sa
raylar arasında Kayseri yakınındaki Erki
let Hızır İlyas Köşkü ( 1241) ve Diyarbakır 
iç kalesinde meydana çıkarılan Artuklu 
Sarayı kesme taştan yapılmış örneklerdir. 
Konya iç kalesindeki yanlış olarak Ala ed-

din Köşkü olarak adlandırılan, gerçekte ll. 
Kılıcarslan tarafından inşa ettirilen köşk 
ise Uygur köşklerini akla getirmektedir. 
Bu köşkten pek az bir kalıntı günümüze 
kadar gelebilmiştir. Eski gravür ve fotoğ
raflarından anlaşıldığına göre tuğla kon
sollar üzerine oturturmuş köşk kare planlı 
bir mekandan ibaretti. Yapıda yer alan 
ve şimdi müzede bulunan figürlü alçı ve 
çini süsleme parçaları dikkat çekmekte- . 
dir. Selçuklu döneminin diğer önemli 
köşkleri arasında Haydar Bey Köşkü, kas
ra dönüştürülmüş Aspendos Roma Tiyat
rosu sahnesi binası ile Alanya yakınların
daki Alara Kasrı (Hamamlı Kasır) zikre
dilebilir. Kayseri yakınlarındaki Alaeddin 
Keykubad tarafından inşa ettirilen ve bir 
yazlık saray olduğu belirtilen Keykubadi
ye Sarayı ( 1224-1226) esas itibariyle üç 
köşkten meydana gelmektedir. Bu arada 
köşk veya kasır olarak anıimamakla bir
likte benzeri bazı özellikleri vurgulaması 
bakımından Beyşehir gölü kıyısındaki Ku
badabad Sarayı'nı da ( 1236) anmak ge
rekir. 

Osmanlı döneminde köşk ve kasır ta
birleri, imparatorluğun varlığını sürdür
düğü uzun dönem içerisinde zaman za
man anlam değişikliğine uğramıştır. Bu 
devirde genel olarak köşk yüksek tabaka
dan birinin bahçesinde yer alan yapıdır. 

Aspendos Köşkü -Antalya 
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Bu anlamda padişah veya padişah ailesi
ne ait olan köşkler de daha ziyade saray 
bölümü içerisinde bulunur. Öte yandan 
çeşitli dini ve resmi binalarda hükümda
rm dinlenmesine ayrılmış yerlere de köşk 
deniliyordu (bk. KASR-ı HÜMAYUN). Bir 
kısım köşkler ise spor meydanlarının ke
narında yapılıyordu. Ayrıca yalı veya ko
nakların bahçelerinde de köşkler bulunur
du. Osmanlı devrinde kasır kelimesi daha 
ziyade köşkten büyükyapılar için kullanıl
mıştır. Ancak dönemin yazarlarının eser
lerinde her iki türe de zaman zaman köşk 
ya da kasır denilmiştir. 

Osman Gazi zamanında yaptırılan Bur
sa Sarayı'nın ayrıntıları hakkında fazla bil
gi yoktur. Ancak bu yapı, Topkapı Sara
yı'nda olduğu gibi muhtelif devirlerde ek
lenen binalarla büyütüldüğüne göre bu
rada köşklerin de bulunacağı düşünüle
bilir. Osmanlı döneminin en önemli mi
mari eserlerinden biri olan Edirne Sara
yı'nda çeşitli köşk ve kasırlar bulunmak
taydı. Bilhassa İftariye Köşkü ( 1663). Kum 
Kasrı ( 1667). Bülbül Köşkü ( 1671). Aynalı 
Köşk (XVII. yüzyılın ikinci yarısı). Cihannü
ma Kasrı ( 1451) bunların en meşhurla
rıydı. Cihannüma Kasrı'ndan yalnız burç 
kısmının bazı bölümleri günümüze ulaş

mıştır. Kum Kasrı ise sarayın ikinci avlu
suna bakan ve yine ilk şekli Fatih Sultan 
Mehmed devrine ait olan önemli bir yapı 
olup lV. Mehmed zamanında ihya edilmiş
tir. Eser yerden yükseltilmiş bir zemin 
üzerinde, üstü tek çatı ile örtülü dört oda, 
iki divanhane ve bir hamamdan meyda
na gelmişti. Bir kaide üzerinde yer alan 
Bülbül Köşkü de iki taraftan çıkılan re
vaklara sahip ve içeride biri büyük olmak 
üzere iki odası bulunan bir yapıydı. Ayna
lı Köşk de esas itibariyle biri divanhane 
olan iki odadan ibarettir. 

Osmanlı saraylarının en meşhuru olan 
ve Fatih Sultan Mehmed tarafından ku
rulup yüzyıllar boyunca ilavelerle genişle
tilen Topkapı Sarayı içerisinde de çeşitli 
köşk ve kasırlar vardır. Sarayın ilk önemli 
yapısı 1472 tarihli Çinili Köşk'tür. Plan şe
ması açısından Asya Türk mimarisinin et
kilerinin sezildiği binada, ortadaki büyük 
salona açılan dört eyvan ve köşelerde de 
birer kubbeli oda mevcuttur. Topkapı Sa
rayı'nın diğer köşkleri arasında, XVII. yüz
yılda Revan ve Bağdat seferlerinin hatı

rasına inşa edilen Rev an ve Bağdat köşk

leri yer almaktadır. 1635 tarihli Revan 
Köşkü bir kaide teşkil eden duvar üzerine 
oturtulmuş, sekiz köşeli ve üç eyvanlı bir 
yapıdır. Dördüncü avluda yer alan Bağdat 
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Köşkü ( 1639) , son önemli kubbeli köşk 
olup etrafında mermer sütunlu bir reva
kın dolandığı, dört çıkintısı olan bir sekiz
gen şeklindedir. Topkapı Sarayı'ndaki 
diğer köşkler arasında III. Murad Köşkü 
(ı 578), ineili Köşk (I 59 I ), Yalı Köşkü (sur 
dı ş ında. ı 592), İftariye Köşkü (köşk denil
mekteyse de sadece açık bir kameriyeden 
ibaretti; ı 640) ve Sepetçiler Kasrı'nın (dış 
ba hçede, bugün deniz kenarında, 1643) 
adları sayılabilir. Bu arada sarayda son 
devir mimari ve süsleme üs!Oplarını yan
sıtan bir örnek olarak Sultan Abdülme
cid zamanında inşa edilen Mecidiye Kasrı 
da zikredilebilir. Osmanlı döneminin di
ğer önemli sarayları olan Daimabahçe Sa
ra yı, Yıldız Sarayı ve Çırağan Sarayı 'nda 

da çeşitli köşk-kasırlar yer alır. 

öte yandan İstanbul. Edirne. Bursa 
başta olmak üzere Osmanlı topraklarının 
çeşitli yerlerinde münferit olarak inşa 
edilmiş köşk ve kasırlar da mevcuttu. 
Bunlar arasında, ilk yapısı I. Ahmed dev
rine ait olan Ayna lı kavak Sarayı (en önem
li mekanları arz odası ve divanhanedir), 
Ihlamur Kasrı (ilk şekli bağ evi olan yapı 
Abdülmecid döneminde eskisinin ye rine 
yap ıl a n av köşkü, dinlenme yeri ve bini ş 
kasrıolarak kullanılan Merasim Köşkü ve 
Maiyet Köşkü'nden ibarett ir; 1849-1855), 
Küçüksu Kasrı (Sultan Abdülmecid tara
fında n I 856- I 857 yıllarında yaptırılmıştır), 
Şale Köşkü (iki ayrı birimden meydana ge
len XIX. yüzy ıl sivil mimarlığının önemli 
örneklerindendi rJ, M aslak kasırları ( Kasr- ı 

Hümayun, Mabeyn-i Hümayun ve limon
luğu , Çad ır Köşkü ve Paşa lar dairesinden 
ibaret o lup ilk ya pılaşma 11. Mahmud za
manında baş l amıştır) kayda değer eser
lerdir. Osmanlı köşk ve kasırları arasın

da, bazı mesire yerlerinde padişahın gü
nü birliğine gidip halkın eğlencelerini sey
rettiği kasırlar da vardır ki içlerinde uzun 
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içerisinde 
yer alan 
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süre ikamet edilmeyen bu kasırlara biniş 
kasrı denilmektedir. Mesela Göksu Kasrı 
bir biniş kasrıdır. 

Bu yapılardan başka devlet adamları
na veya halktan önemli kişilere ait pek çok 
köşk ve kasırdan söz edilebilir. Siyavuş 
Paşa Köşkü (XVI. yüzy ıl), Davud Paşa Sa
rayı köşkleri (ı 596 ve XVIII. yüzyıl), Tersa
ne Sarayı'nda Has Oda Kasrı (XVII. yüzyıl). 
Edirne Köprülü Mehmed Paşa Konağı'n
da yazlık köşk. Edirne Dolaplıbahçe Köşkü 
( ı 661 ). Edirne Ahmed Paşa Kas rı ( 166 7) . 
Edirne Demirtaş Kasrı, Fenerbahçe'de 
Fener Köşkü, Üsküdar Afganiler Tekkesi 
Köşkü , Beşiktaş Sarayı Çinili Köşk ( 1679-
1680), Kurşunlumahzen Köşkü (1716), 
Büyük Ben d Kas rı (ı 717), Florya Köşkü, 
Kasr-ı Nişad ( 1723), Bebek Kasrı ( 1725-
1726), istinye Bahçe Köşkü. Neşetabad 
Selamlık Köşkü, Şevkiye Köşkü (XVIII . yüz
yılın sonu), Bebek Nisbetiye Kasrı , Kağıt

hane Çadır Köşkü ( 1809- ı 8 ı 5). Heybeliada 
Hünkar Köşkü, Alemdağ Köşkü. Levent 
Köşkü. Kalender Köşkü, Fikirtepe Kurba
ğalıdere köşkleri. Hünkar iskelesi Kasrı ve 

Maslak 
kası rlarından 

Çadır Köskü -
Istanbul 

Beylerbeyi Sarayı gibi çeşitli köşk ve ka
sırlar önemli örneklerdir. Ancak bunlar
dan bazıları günümüzde mevcut değildir. 
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