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Çoðunlukla yazýn oturulmak üzere
deniz, nehir gibi

su kenarlarýnda inþa edilen
konut, sahil evi.˜ ™

Kelime Yunanca yalostan (sahil) Türk-
çe’ye geçmiþtir. Türk mimarisinde yalýlar
Haliç’te ve özellikle Boðaz’ýn karþýlýklý iki ký-
yýsýnda (Anadolu ve Rumeli) yer alan, ara-
zilerin doðal bitki dokusuna ve topograf-
yasýna uyumlu biçimde, ev mimarisinin ge-
leneksel malzemesi sayýlan ahþaba daya-
lý mimari tekniðinde inþa edilmiþtir. Plan
geliþimlerinde zaman zaman yabancý üs-
lûp ayrýntýlarý görülse de Osmanlý ev yaþa-
mýna uygun düzenlemeleriyle bu ahþap ya-
pýlar halk arasýnda yalý diye adlandýrýlýr. Ya-
lýlar uzun ve genelde iki katlý kütleleri, ha-
reketli cepheleriyle suya dönük ve dýþa
açýk, arkada yer alan harem bölümleriy-
le ise baðlý olduklarý dar sokaða ya da yo-
la yüksek duvarlarla kapalý, mahremiyet-
lerini koruyan yapýlardýr. Toplum kültürü-
nün temel unsurlarýndan din ve inançlar
yapýnýn mimarisini de etkilemiþtir. Türk evi

geleneðinde olduðu gibi yalýlar da harem
ve selâmlýk þeklinde iki bölümden meyda-
na gelir. Baþlangýçta harem ve selâmlýk
farklý kapýlara sahip ayný bahçe içinde ayrý
çatýlar altýndaydý. Harem hamamdan ayrý,
ancak onunla baðlantýlýdýr. Mutfak ve er-
kek çalýþanlarýn odalarý tamamen baðým-
sýzdýr. Hepsini yüksek bahçe duvarlarý çev-
reler. Bu düzen XVIII. yüzyýlýn sonuna doð-
ru kýsmen deðiþmeye baþlamýþ, XIX. yüz-
yýldan itibaren haremle selâmlýk yavaþ ya-
vaþ tek çatý altýna girmiþtir.

Osmanlý sivil mimarisi çerçevesinde de-
ðerlendirilen ve Haliç ile Boðaz kýyýlarýnda
XVI. yüzyýldan XVIII. yüzyýlýn ortalarýna ka-
dar inþa edilen yalýlara rastlanmaktadýr.
Üsküdar Kavak Sarayý, Topkapý Sarayý’nýn
sahil kesiminde Sinan Paþa Köþkü, Ser-
dâb Kasrý, Mermer Köþk, Sepetçiler Kasrý
ve Yalý Köþkü kýyýda erken tarihli sahilsa-
ray ve öncü yalý örnekleridir (bk. SAHÝLSA-
RAY). XVIII. yüzyýlda kimliðine kavuþma-
ya baþlayan Boðaziçi’nde karþýlýklý iki kýyý
boyunca yalýlar sýralanmýþtýr. Yalýlar, plan
açýsýndan tek yapý topluluklarý olmanýn dý-
þýnda arkalarýnda yer alan küçüklü büyük-
lü korularý, çeþitli pavyonlarý ile bir komp-
leks özelliði taþýyarak âdeta doðal park gö-
rünümüne dönüþmektedir. Yalý kelimesi
XIX. yüzyýla kadar konak ve kasýr sözcük-
leriyle eþ anlamlý olarak sultan ve yakýnla-
rý, saray erkâný ve zengin tüccar sýnýfý ta-
rafýndan yaptýrýlmýþ, genelde yazýn ailece
göç edilip oturulan konutlar için kullanýl-
mýþtýr. Bu mekânlara göçme aileler için bir
tören, tekrarlanan bir ritüel havasýnda ger-
çekleþirdi.

Ahþap malzeme ile inþa edilen yalýlarýn
zaman içerisinde ihtiyaçlar doðrultusun-
da ve yangýnlar sonucu ortadan kalkma-
dan önce þekil deðiþikliðine uðramalarý
doðaldý ve yapýldýklarý dönemin modasý-
na, bulunduklarý semtlere ve ait olduklarý
kiþilerin zevklerine göre farklý mimari ka-
rakterler taþýmaktaydý. Mütevazi ölçüler-
de olsalar bile küçük birer sarayý andýran
bu yalýlar beyaza ya da aþý boyasý renginde
boyanýrdý. Boðaz’da herkesin istediði ye-
re yalý inþa etmesine devlet izin vermez-
di. Yoðun yapýlaþmanýn görüldüðü XVIII.
yüzyýlda Lâle Devri’nde devlet ricâli, halk,
tüccar ve gayri müslimler toplu halde, fa-
kat ayrý ayrý yerlerde otururdu. Sultanlar-
la devlet ricâli Beþiktaþ, Ortaköy ve Kuru-
çeþme’yi tercih ederdi. Bâbýâli erkâný için
Bebek, ilmiye ricâli için Rumelihisarý, gay-
ri müslimler için Arnavutköy yoðun yerle-
þim yerleriydi. Yeniköy, Tarabya ve Büyük-
dere’de çoðunlukla yabancý uyruklularýn
ve sefâretlerin yazlýk konutlarý, Kireçbur-

biyat, siyaset ve fikir tarihinde dikkate alýn-
masý gereken önemli bir þahsiyettir.

Eserleri: Nâdîde (1891), Hayal Ýçinde
(1901); Hayât-ý Muhayyel (1898), Ha-
yât-ý Hakîkiyye Sahneleri (1909), Niçin
Aldatýrlarmýþ? (1922); Türkçe Sarf ve
Nahiv (üçüncü sene 1908, birinci sene
1910, ikinci sene 1910), Türkçe Sarf ve
Nahiv (yeni baþlayanlar için, 1910); Kav-
galarým (1910); Edebî Hâtýralar (1935,
Rauf Mutluay tarafýndan sadeleþtirilerek
Edebiyat Anýlarý adýyla yayýmlanmýþtýr
[1975]), Siyasal Anýlar (ayný adla Rauf
Mutluay tarafýndan sadeleþtirilip bazý ký-
sýmlarý çýkarýlarak neþredilmiþtir [1976]).
Bazý tercümeleri: Pierre Loti’den Ýzlanda
Balýkçýlarý (1903), Leon Marillie’den Hür-
riyyet-i Vicdân (Ýstanbul 1906), Anatole
France’tan Allahlar Susamýþlardý (1936),
Tollio Murri’den Kürek Cehennemi (1936),
Joseph de Guignes’den Hunlar’ýn, Türk-
ler’in, Moðollar’ýn ve Daha Sair Tatar-
lar’ýn Târîh-i Umûmîsi (I-VIII, Ýstanbul
1923-1925), Leone Caetani’den Ýslâm Ta-
rihi (I-X, Ýstanbul 1924-1927; ayrýca bk.
DÝA, VI, 544), Vilfredo Pareto’dan Sosya-
list Meslekleri (1924), Emile Durkheim’-
den Din Hayatýnýn Ýbtidaî Þekilleri (I-II,
Ýstanbul 1924), Yrjö Hirn’den Sanâyi-i Ne-
fîsenin Menþeleri (1925), Stuart Mill’-
den Hürriyet (1927), A. Lawrence Lowel’-
dan Ýngiltere’nin Hükûmeti (I-V, Ýstan-
bul 1927), Alfred Binet’den Ruh ve Be-
den (1927), Etienne Vacherot’dan De-
mokrasi (1931), Busbeke’ten Türk Mek-
tuplarý (1939), Adolf Hitler’den Kavgam
(1940), Arthur Koestler’den Sovyet Ef-
sanesi ve Hakikat: Kýzýl Rusya’nýn Ýç
Yüzü (1947).
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tir. Avrupa yakasýnda Boðaz yerleþiminin
baþlangýcý kabul edilen Beþiktaþ’ta ilk baþ-
larda Kazancýoðlu, Civan Kapýcubaþý ve Ca-
ðaloðlu yalýlarý vardý. XVIII. yüzyýlýn baþýn-
da Kuruçeþme sahilinde hatýrlarda kalan
Muhsinzâde Yalýsý yer alýrdý. Günümüzde
restore edilen bu yapý butik otel olarak hiz-
met vermektedir.

XIX. yüzyýlda Dolmabahçe Sarayý’nýn in-
þasýyla birlikte mimari tasarým ve üslûp ay-
rýntýlarýnda Batý’dan esinlenen, neo-klasik
üslûbun bütün öðeleriyle donanmýþ -Batý-
lýlaþmýþ- bir yalý ve konak yapýlarý inþa edil-
miþtir. Yapý malzemesi olarak mermerin
tercih edildiði bu gösteriþli kâgir yalýlar
geleneksel Osmanlý saray mimarisinden
mimari proje, mekân bölümlemeleri, tef-
riþ ediliþ biçimleriyle ayrýlmaktadýr. Batý et-
kisinde ancak içinde yer aldýklarý dönemin
Osmanlý zevkini yansýtan düzenlemeleriyle
dikkat çekmektedir. Boðaz su yolu üzerin-
de bulunan yalý mimarisinde, Ýstanbul’a
XIX. yüzyýlýn baþlarýndan itibaren hâkim
olmaya baþlayan neo-klasik etki dýþ cep-
he tanziminde ve çýkmalarda kuvvetle vur-
gulanmýþtýr. Böylece klasik dýþ cephe Ba-
tý’dan gelen öðelerle bozulmaya yüz tut-
muþtur. II. Mahmud dönemi yapýlarý ola-
rak adlandýrýlacak bu grup yapý düzenle-
melerinde kullanýlan mimari üslûp barok
ve ampir (empire) karýþýmý yeni bir üslû-
bun habercisidir.

XIX. yüzyýlýn ikinci yarýsýna kadar Orta-
köy’de eskiden gayri müslim yalýlarý bulu-
nurken bu dönemden itibaren müslüman-
lara ait yalýlarýn sayýsý artmýþ, Defterdar-
burnu ile Kuruçeþme Ýskelesi arasýnda gay-
ri müslim yalýlarý zaman içinde yerlerini
vükelâ yalýlarýna býrakmýþtýr. Evliya Çelebi
XVII. yüzyýldaki vükelâ yalýlarýný þöyle sýra-
lamaktadýr: Baltacý Mahmud Paþa, Safiye
Sultan, Ekmekçizâde Ahmed Paþa, Caða-
loðlu Mehmed, Kara Hasanoðlu, Nakkaþ
Paþa. Daha sonra yapýlan Týrnakçý Yalýsý
bölgenin en büyük ahþap yalýsýydý ve uzun
yýllar Esma Sultan ve ardýndan Seniha Sul-

tan tarafýndan kullanýlmýþtýr. Kaptan Pa-
þa, Edhem Paþa, Nâile-Nazime sultanlar,
Mazlum Paþa, Þeyhülislâm Cemâleddin
Efendi yalýlarý ayný sahil çizgisinde bulu-
nan ve I. Dünya Savaþý’na kadar ayakta du-
ran yalýlardýr. Arnavutköy burnuna doð-
ru yer alan Kalimaki, Muruzi, Karatodori,
Düzoðlu, Muzurus, Hançerlioðlu yalýlarý
buralara XVIII. yüzyýldan itibaren yerleþ-
miþ Eflak ve Boðdan beylerine aittir. Ar-
navutköy Akýntýburnu’nda ilk yalý Hasan
Halife yalýsýdýr; ardýndan burasý mîrî arazi
þeklinde kamulaþtýrýlmýþ ve Hasbahçe ol-
muþtur. 1860’lý yýllarda yýkýlan Halilpaþa-
zâdeler’in yalýlarý da Akýntýburnu’ndaydý.
Arnavutköy’den Bebek koyuna dönülen
yerde Beyhan Sultan Sahilsarayý’ndan son-
ra Köçeoðlu Yalýsý 1791’de inþa edilmiþ ve
1940’larda yýkýlmýþtýr.

Küçük Bebek’te þeyhülislâm ve ulemâ
yalýlarý bulunmaktaydý. Bebek’te Atâullah
Efendi, Dürrîzâde ve Hekimbaþý yalýlarý,
Ârifî Paþa yalýsý ve korusu bölgenin en bü-
yük yapýlarýydý. Hâþim Paþa Yalýsý tam bu-
rundaydý ve yolu aþarak denize kadar uza-
nýyordu. Yolun hemen devamýndaki Yýlan-
lý Yalý da haremlik ve selâmlýðý ile XVIII.
yüzyýlýn büyük yalýlarý arasýnda sayýlýyor-
du. Zamanla ahþaptan kâgire dönen ve
ardýndan taþ malzeme ile inþa edilen Bo-
ðaz yalýlarý içinde Rumelihisarý-Baltalima-
ný arasýnda olanlar dikkat çekicidir. Topha-
ne Müþiri Zeki Paþa, Telgraf Nâzýrý Hasib
Paþa ve Ali Ýhsan Paþa yalýlarý bu güzer-
gâh üzerindeydi. Baltalimaný Camii’nden
sonra Boyacýköy’e kadar Ermeni ve Rum
yalýlarý yer almakta, yalýlarýn bahçeleri dik
ve setler þeklinde yükselmektedir. Önlerin-
de rýhtýmlarý vardýr. Rýhtýmlarýn altýndaki
tonozlu kýsýmlarda yalýlarýn ulaþýmýný sað-
layan kayýklar duruyordu. Boyacýköy’den
sonra Emirgân’a doðru yalýlar arazileri ve
kapladýklarý kullaným alaný bakýmýndan bü-
yük ölçekteydi. Özellikle Mekke þeriflerine
ait, bugün Kültür Bakanlýðý’na baðlý Þerif-
ler Yalýsý ayný zamanda bir yol yalýsýdýr; Ka-

nu-Büyükdere arasýnda sefâret tercüman-
larýnýn ve Rumlar’ýn, Sarýyer’de ise orta hal-
li Türkler’in yalýlarý bulunurdu. Türk sivil
mimarisinin bütün özelliklerini yansýtan bu
yalýlarýn ortak özelliði üst katlarýn direkler
üzerine yerleþtirilmiþ çýkmalarla âdeta de-
nize doðru uzanmasýdýr. Alt katlarýnda Mal-
ta taþý veya mermer döþeli bir taþlýkla ona
açýlan aydýnlýk odalar vardýr. Buradan ge-
niþ ve yayvan, genelde ahþap merdiven-
lerle ikinci kata çýkýþ saðlanýrdý. Merdiven-
ler bazan iki kat arasýnda bir sahanlýktan
ikiye ayrýlýr, bazan da çift yönlü baþlayarak
sahanlýktan sonra tek yönlü devam eder-
di. Denizin üzerine çýkmýþçasýna duran üst
katta geniþ sofalar, yatak odalarý ile ka-
bul, oturma ve hazine odalarý, kütüpha-
ne yer alýrdý. Son derece aydýnlýk olan bu
odalarýn tavanlarýna sanatkârane oyma-
lar, nakýþlar bir minyatür gibi iþlenmiþtir.
Pencereler de çiçekli bezemeli kapaklarla
örtülürdü. Odalarýn içerisinde yüklük, çu-
bukluk, kavukluk, testilik, peþkirlik, lam-
balýk denilen irili ufaklý dolaplar bulunur-
du. Yerlere Mýsýr hasýrlarý serilir, üzerleri-
ne geniþ halýlar yayýlýr; kanepe, koltuk, se-
dir ve mermer konsollara oturtulmuþ bü-
yük aynalar yerleþtirilirdi. Kristal avizeler,
duvar saatleri, yaðlý boya tablolar da bu
kompozisyonu tamamlayan öðelerdi. “Le-
bideryâ (su boyu evleri) diye adlandýrýlan bu
yalýlarýn özgünleþen mimari detaylarýnda
doðayý yaþama katan ince hesaplar ve her
þeyden önce organik malzeme uyumu ve
estetik üzerinde durulurdu. Su sesinin da-
ha yakýndan duyulabilmesi için odalara,
sofalara küçük havuzlarla fýskýyeler yerleþ-
tirilir, böylece mistik bir ortam saðlanýrdý.
Kayýkhaneler, deniz hamamlarý ve balýk-
haneler de bu yalýlarý tamamlamaktadýr.
Hizmetlilere ait odalar, mutfaklar bahçe-
nin bir köþesinde kara tarafýna yapýlýrdý.

XVIII. yüzyýlda Osmanlý sultaný ve saray
erkânýnýn tarihî yarýmadadan Boðaziçi ký-
yýlarýna yönelmesiyle Boðaz kýyýlarýnda gö-
rülmeye baþlanan sahilsaraylarla ayný an-
da saray çevresiyle iliþkisi olanlarýn da aile-
leri için ayný nitelikte evler inþa ettirme-
leri Boðaziçi kýyýlarýna ilgiyi arttýrmýþtýr.
Yalýlar, daha çok II. Mahmud dönemi ön-
cesinde yapýlmýþ ahþap sahilsaray gelene-
ðini devam ettiren, devletin ileri gelenle-
rinin ve zengin tüccarlarýn yaptýrdýðý bü-
yük küçük mekânsal düzenlemeleriyle Bo-
ðaziçi’nin özgün dokusunu oluþturmuþ-
tur. Aslen ana plana sadýk kalýnmakla bir-
likte XVIII ve XIX. yüzyýllarda karþýlaþýlan
mimari ve iç mekân düzenlemelerindeki
farklýlaþmalar Boðaziçi konutlarý içinde
belirginleþen detaylarý meydana getirmiþ-

Büyükdere

sahilindeki

yalýlarý

gösteren

XX. yüzyýl

baþýna ait

bir kartpostal
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Ýngiliz sefâretlerine geçmiþ ve yazlýk sa-
raylarý olmuþtu. Bugünkü Alman Sefâreti’-
nin yerinde Sultan II. Mahmud zamanýnda
Tarabya Kasrý mevcuttu. Daha kuzeyde Bü-
yükdere’de Boðaz sularý bir körfez geniþli-
ðine ulaþýr. Yabancýlar ve elçilikler tarafýn-
dan sayfiye yeri olarak kullanýlan Belgrad
Ormaný XVIII. yüzyýldan sonra oturulamaz
hale gelmiþtir. Bunun üzerine elçilikler Bü-
yükdere’de vadi giriþindeki evlerde önce-
leri kira ile kalmýþ, daha sonra devamlý ika-
metgâhlar temin ederek Boðaz’ýn bu uç
noktalarýna yerleþmiþtir. Günümüzde hâ-
lâ Büyükdere’deki Rus ve Ýspanyol saray-
larý yazlýk konut halinde iþlev görmektedir.
Yabancý görevlilerin tercih ettiði Tarabya
ve Büyükdere XIX. yüzyýlda zengin Erme-
ni ailelerinin yerleþim yeriydi. Gayri müs-
lim yerleþmelerinin bulunduðu mekânlar-
da yalýlarda belirgin özellikler dikkat çek-
mektedir. Hepsi derinlemesine inþa edil-
miþ saðlam yapýlardý. Dýþ cepheleri gri-bej
veya gri-mavi tonlarýnda, gösteriþten uzak
renklerdeydi; pencere ya da kapý kasalarý
ise beyaz boyalýydý. Büyükdere sahil evle-

ri doðrudan denizin üstünde yer almazdý;
yol yalýlarý tarzýndaydý ve deniz tarafý ge-
niþ bir rýhtýmla çevriliydi. Rýhtýmlarýn ucun-
daki deniz hamamlarý yalýlarýn tamamla-
yýcý dýþ öðeleriydi ve dönemin bir ayrýntýsý-
ný meydana getiriyordu.

Anadolu yakasýnda büyük önemli yalýlar
Paþabahçe’den baþlar. Ýlk yalý Sâib Molla’-
ya aittir. Evliya Çelebi’ye göre Hezarpâre
Ahmed Paþa’nýn sahilsarayý Ýncirköy’dedir.
Semte Paþabahçe adýný veren de bu yalý-
dýr. XIX. yüzyýlda Tevfik Paþa ve Tâhir Pa-
þa yalýlarý büyük bahçeleriyle dikkat çek-
mektedir. Anadolu yakasý yalýlarýnda kýr-
sal karakter daha kuvvetli hissedilmekte-
dir. Çubuklu koyundaki dört yalý Rifat Pa-
þa, Hidiv Abbas Paþa, Münir Paþa ve Halil
Eldem yalýlarýdýr. Çakalburnu’nda Keçeci-
zâde Fuad Paþa Yalýsý yer alýr. Kanlýca Fe-
nerburnu’na kadar Þeyhülislâm, Kezubî,
Mektubî Ali Bey yalýlarý gelir. Bu yalýlarýn
bahçeleri katlý setler halinde arka yola ka-
dar yükselmektedir. Kanlýca Fener hizasýn-
da Râsim Paþa ve Âsaf Paþa yalýlarý bulu-
nur. Arkadan devam ederek uzanan mer-
divenli yol kýyýdaki yalýlar arasýna kadar
iner. Kanlýca Meydaný’ndan itibaren gör-
kemli yalýlar kýyý boyunca dizilmiþtir. Bun-
lar Yahyâ Efendi, Saffet Paþa, Nevres Pa-
þa, Nâzým Paþa, Kadri Paþa yalýlarýdýr. Kan-
lýca kýyýsýndaki bir diðer yalý Yaðcý Hacý Þe-
fik Bey’e aittir ve 1905 yýlýnda Cemile Sul-
tan Sarayý’nýn yerine “art nouveau” tarzýn-
da yapýlmýþtýr.

XVII. yüzyýlda en görkemli koy olarak ka-
bul gören Kanlýca’nýn güneyindeki Mihra-
bat koyu Þeyhülislâm Bahâî Efendi Yalýsý
ile meþhurdur. Daha sonralarý koyun tam
ortasýna Vecîhî Paþa Yalýsý inþa edilmiþtir.
Bu yalýnýn bahçesi ve korusu Mihrabat te-
pelerine kadar uzanmaktaydý. Bahâî bur-

radað beyinin yalýsý ve Mýsýrlý Ýsmâil Pa-
þa’nýn eski pembe yalýsý da bu grup içinde
bulunmaktadýr.

Ýstinye koyu Boðaz’ýn en güzel doðal
oluþumlarýndan biridir. Koya girince ilk ya-
lý Hüseyin Hilmi Paþa’nýn, kâgir büyük ya-
lý ise Deli Fuad Paþa’nýndýr. Ardýndan sýra-
sýyla IV. Murad zamanýnda Emîrgûne Yû-
suf Paþa’ya verilen Ýstinye körfezindeki bað
ve yalýsý gelir. Paþanýn idamý üzerine yalý ve
arsasý Þeyhülislâm Abdullah Vassâf Efen-
di ailesine geçmiþtir. Ýstinye burnunda Ka-
bûlî Efendi, Afif Paþa ve Büyük Reþid Pa-
þa’nýn kýzlarýna ait yalýlar sýralanmaktadýr.
Bu yalýlarýn büyük bir kýsmý III. Ahmed za-
manýndan kalma eski sahilhânelerin yeri-
ne yeniden yapýlmýþtýr. Bu sebeple ilk plan
düzenlerinin nasýl olduðu bilinmez. Ýstin-
ye kýyýsý boyunca devam eden dar cephe-
li, sýra halinde, iskele çýkmazlarýyla kesil-
miþ Rum yalýlarýnýn sayýsý yirmi otuz ka-
dardýr ve bazýlarýnýn içi barok dönemi yan-
sýtan duvar resimleriyle bezelidir. Yeniköy
Köybaþý bölgesinde XIX. yüzyýlýn ikinci ya-
rýsýna ait Þehzade Burhâneddin veya Ah-
med Münir Paþa Yalýsý (günümüzde Erbilgin
Yalýsý), Cezayirliyan, Kuyumcuyan, Allahver-
di, Selim Melhame ve Evyenidis yalýlarý sý-
ralanmaktadýr. Bu yalýlarýn hemen önün-
den yeni yapýlmýþ dar yol patika halinde
Kalender’e uzanýr. Burada Sultan Ahmed
Camii müteahhidi Kalender Çavuþ tarafýn-
dan inþa edilen Kalender Yalýsý bulunur.
Günümüze taþtan yapýlmýþ haliyle gelen
yapý askerî dinlenme tesisi olarak kulla-
nýlmaktadýr ve 1870 yýllarýnda Sultan Ab-
dülaziz’in emriyle mimar Sarkis Balyan’a
yaptýrýlmýþtýr. Kalender’den gelen patika
yol Tarabya Düzoðlu Yalýsý ve Fenerli Bey Ya-
lýsý’na kadar devam ederdi. Çayýrbaþý diye
adlandýrýlan ve Büyükdere’ye uzanan böl-
genin yalýlarý Mavrokordato, Mavroyeni, Ýp-
silanti ve Muruzi ailelerine aitti. Zamanla
bu yalýlar ve arazileri Alman, Rus, Fransýz ve

Sarýyer’de
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YALI

Ali Efendi Yalýsý ve 1750 yýllarýna tarihle-
nen Çifte Köçeoðlu Yalýsý döneminin baþ
eseri olarak Çengelköy sahilinde yer al-
maktaydý. Beylerbeyi sahilinde ise 1783
tarihli Sâdullah Paþa Yalýsý günümüze ha-
rem dairesiyle gelebilmiþ nâdir bir dönem
yapýsýdýr (bk. SÂDULLAH PAÞA YALISI).
Beylerbeyi ve Havuzbaþý iskeleleri arasýn-
da Selim, Mehmed ve Ali paþalara ait ya-
lýlar yer almakta, Prenses Fatma, Hasib
Paþa, Debreli Ýsmâil Paþa yalýlarý eski Ýs-
tavroz bahçeleri önünde sýralanmaktadýr.
Hasib Paþa Yalýsý selâmlýk, mâbeyin ve ha-
rem dairelerinden oluþan, deniz üzerinde
80 m. uzunluðunda cephesiyle Ýstavroz Sa-
rayý bahçelerindeki en büyük deðilse de
planý bakýmýndan en ilginç yalýlardan biri-
dir (bk. HASÝB PAÞA YALISI). Üsküdar Pa-
þalimaný öncesinde Köprülüzâde Fâzýl Ah-
med Paþa, Fethi Ahmed Paþa, Arapzâde-
ler yalýlarý ile Paþalimaný bitiþiðinde Hüse-
yin Avni Paþa Yalýsý mevcuttur. Bu bölge-
lerde Üsküdar’a yaklaþtýkça eskiden ya-
pýlan sahilsaraylarla karþýlaþýlýr. Mihrimah
Sultan Sarayý bunlardan biridir. Þemsi Pa-
þa’ya doðru Direkli Yalý, biraz önünde Kap-
tan Paþa’nýn yalýsý, buradan sonra Þere-
fâbâd Köþkü ile Salacak ve Ýhsâniye kýyý-
larýna ulaþýlýr. Bu kýyýlarda anýlan sahilsa-
raylardan hiçbiri günümüze kadar gelme-
miþtir.

Boðaziçi yalýlarý asma kat üstünde de-
nize doðru çýkmalý esas kattan oluþan iki
katlý plan tipleriyle dikkati çeker. Çýkma-
lar ahþap konsollarla desteklenir, zemin
kat odalarý servis alanlarýdýr. Yer döþeme-
lerinde genellikle Karadeniz’den getirilen
kalaslar kullanýlmýþtýr. Odalar daima aydýn-
lýk ve ferahtýr. Önemli kiþilere ait yalýlarda
renkli kalem iþi bezemeler ve nakýþlarla
tavan ve duvarlarýn boyandýðý görülür. I.
Dünya Savaþý’nýn sonu eski su boyu yaþa-
mýnýn da sonunu hazýrlamýþtýr. Toplumsal
yýkým ve deðiþmeler, mülk sahibi ailelerin

ekonomik zorluklar çekmesine ve yalýlarý-
na bakamaz hale gelmesine yol açmýþtýr.
Bu durum karþýsýnda sahilsaraylar ve ya-
lýlarýn büyük çoðunluðu mülkiyet ve kul-
laným deðiþikliklerine uðrayarak yapýlýþ
amaçlarýndan ve plan þekillerinden uzak-
laþmýþ, bir kýsmý yanarak zaman içinde yok
olmuþtur.

Ýstanbul’da Boðaziçi yalýlarýnýn yaný sýra
günümüze örnekleri ulaþmamakla bera-
ber Haliç’te, Eyüp çevresinde ve Kadýköy’-
den Bostancý’ya kadar uzanan güzergâh-
ta da yalýlar vardý. Ancak bu yalýlardan he-
men hemen hiçbir örnek günümüze ulaþ-
mamýþtýr. Eyüp’te 1681’de Turhan Sultan
adýna inþasýna baþlanan yalý daha son-
ralarý Vâlide Sultan Yalýsý diye þöhret bul-
muþtur. Mudanya’da deniz kýyýsýnda Ýstan-
bul etkisiyle XIX. yüzyýlda bazý yalýlar inþa
edilmiþtir. Günümüzde Yalý mahallesi ola-
rak tanýnan bölgede yer alan yalýlar içinde
en önemlisi Mütareke’nin imzalandýðý ya-
lýdýr. Ýstanbul sur içinde de Yalý mahallesi
vardýr. Bugün denizden içeride kalan bu
yerde zamanýmýza ulaþan yapýlar görül-
mez. Amasya’da Yeþilýrmak boyunca sý-
ralanan ve bugüne kadar gelen bir dizi ko-
nut kendilerine has düzenleriyle nehir ký-
yýsýný süsleyen yalýlar olarak dikkati çek-
mektedir.

Ýzmir’de su boyu kenar yerleþimi Ýstan-
bul dýþýnda kendine özgü mimari detayla-
rý ile ortaya çýkan farklý bir tipoloji oluþtur-
maktadýr. Karþýyaka, Alsancak, Konak, Ka-
rataþ, Valikonaðý, Küçükyalý, Göztepe, Gü-
zelyalý kýyýlarýnda çoðu iki katlý, simetrik,
dengeli, ikinci katlarý ahþap çýkmalý sýra
evler Ýzmir tipi yalý evlerini teþkil eder. Ýz-
mir yalý evleri Ýstanbul yalý evlerinden fark-
lýdýr. Bu farklýlýk önce tercih edilen malze-
mede kendini gösterir. Çünkü Ýzmir yalý
evleri taþtan ve mermerden yapýlmýþtýr.
Sadece üst kat seyir cumbalarý ahþaptýr.
Ancak çýkma balkon ve çatý saçaklarýnda-

nunda Bahâî Efendi’nin sarayý yerine ya-
pýlan, denize taþkýn, çinili ve olaðan üstü
kalem iþleriyle kaplý odalarý ile Ýstanbul’un
en güzel yalýlarýndan biri kabul edilen Ýhti-
sab Aðasý Kör Tahsin Efendi’nin çifte ya-
lýlarý ve deniz köþkü Boðaz’ýn tanýnmýþ ya-
pýlarýdýr. Küçük Kanlýca’da Hekimbaþý Sâ-
lih Efendi Yalýsý daha ziyade çiçek bahçele-
ri ve limonluklarý ile meþhurdur. Yalý mi-
marisinin çok bozulmasýna karþýn çiçek
bahçelerinde yetiþtirilen karanfil, gül ve
türlü meyveler bu bölgede daha sonra olu-
þacak seralara öncülük etmiþtir.

Anadoluhisarý kýyýlarýnda Marki Necib
Bey yalýsý (günümüzde Demirören Yalýsý) ve
Amcazâde Hüseyin Paþa Meþruta Yalýsý
bulunmaktadýr. 1699’da inþa edilen Am-
cazâde Yalýsý, Boðaz’da ve belki de Ýstan-
bul’daki en eski ahþap binadýr. Ýyi zaman-
larýnda deniz kenarýnda 80 metrelik cep-
hesi, yirmi odalý harem binasý ile anýtsal
bir görünüme sahipti. Yapýdan bugün an-
cak temel kalýntýlarý ile divanhâne olarak
adlandýrýlan “T” þeklindeki kýsým ayakta kal-
mýþtýr (bk. AMCAZÂDE HÜSEYÝN PAÞA YA-
LISI). Anadoluhisarý kýyýlarýnda bu yalýnýn
hemen yanýnda yapýmý 1792’de tamam-
lanan Zarif Mustafa Paþa Yalýsý (günümü-
ze selâmlýðý kalmýþtýr), Yâsinci ve Hasan
Paþazâdeoðlu Ahmed Bey, Abdi Bey ve
Sâbýk Vâlide Sultan Kethüdâsý Necmi Efen-
di yalýlarý sýralanmaktadýr. Bu yalýlar için-
de XVII. yüzyýldan kalma yaldýzlý ve havuz-
lu divanhânesiyle Amcazâde Hüseyin Pa-
þa ve iç mekân bezemeleriyle Zarif Mus-
tafa Paþa yalýlarý dönemin önemli yapýla-
rýdýr. Yâsinci Yalýsý iç bezemeleri bakýmýn-
dan daha sadedir.

Küçüksu-Göksu Sahilsarayý’ný geçince
Kýbrýslý Yalýsý, Ýsmâil Paþa ve Server Paþa
yalýlarý, Abud Efendi ve bugün Rahmi Koç’a
ait Kont Ostrorog Yalýsý, Mustafa Fâzýl Pa-
þa’nýn 1870’lerde yaptýrdýðý Cemile Sultan
Sarayý orantýlý ve uzun cepheleriyle Kandilli
sahilinde yer almaktadýr. Vaniköy’e doðru
Mühürdarzâdeler’in yalýsý, bölgeye adýný ve-
ren Vanî Efendi Yalýsý, Nâfiz Paþa Yalýsý en
eski Vaniköy yalýlarýdýr. Mimar Alexandre
Vallaury tarafýndan yapýlan Serasker Rýzâ
Paþa Yalýsý’nýn sadece selâmlýðý kalmýþtýr.
Mahmud Nedim Paþa Yalýsý, Ýbrahim Ban-
koðlu Yalýsý adýyla da bilinir. Koni biçimin-
deki ahþap kuleleriyle Boðaz’ýn Anadolu
yakasýnda farklý dýþ mekân tasarýmý ve
mimari detaylarý ile dikkat çeken yapýyý Os-
manlý Devleti’nin Viyana sefiri yaptýrmýþ-
týr. Bir dönem Kýzýlay tarafýndan Hemþire-
ler Yurdu olarak kullanýlmýþtýr.

Çengelköy’e doðru yalýlar seyrekleþir.
Uzunca bir boþluktan sonra Moralý Seyyid

Küçük Kanlýca’da

Hekimbaþý

Sâlih Efendi Yalýsý
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vam ettirerek idâdîden mezun oldu. 1899’-
da Rüsûmat Emaneti Muhâsebe-i Tahrîrât
Kalemi’nde göreve baþladý. 1897’de Ýstan-
bul’a gelen Medine meþâyihinden Rifâî-
zâde Seyyid Ýbrâhim Efendi’ye intisap et-
ti ve 1904’te seyrüsülûkünü tamamla-
yarak Rifâî hilâfeti aldý; taç ve hýrka giydi.
1899’da babasýnýn vefatý üzerine ayný yýl
Meclis-i Meþâyih tarafýndan Kurban Na-
suh Rifâî Tekkesi þeyhliðine vekâleten ge-
tirilmesinin ardýndan imtihanla bu tekke-
ye þeyh tayin edildi (1909); tekkenin imâ-
met ve hitâbetiyle de görevlendirildi, bu
vazifeleri tekkelerin kapatýlmasýna kadar
devam etti (1925).

Dayýsý Seyyid Nûrizâde Mehmed Hulûsi
Efendi’nin yaný sýra 17 Kasým 1914 tari-
hinde Ahmediye ve Süleyman Paþa cami-
lerindeki derslerine devam ettiði Hoca Sâ-
lih Nâzým Efendi’den icâzet alan Mehmet
Hayrullah, Hoca Hicrî Efendi’den Farsça,
Zarîfî Ahmed ve Üsküdarlý þair Talat bey-
lerden aruz ve edebiyat dersleri aldý. Ýb-

nülemin Mahmud Kemal ve Cemâleddin
Server Revnakoðlu onun Aziz Mahmud
Hüdâyî Âsitânesi’nde zâkirbaþýlýk yaptýðý-
ný kaydetmiþlerse de Sadettin Nüzhet Er-
gun, bir süre Hüdâyî Âsitânesi’nde zâkir-
baþýlýk yapan Nazifbeyzâde Hayrullah Ze-
kâi Efendi ile Hayrullah Tâcettin Efendi’-
nin Ýbnülemin tarafýndan karýþtýrýldýðýný
söyler. Hayrullah Efendi sonralarý Rüsû-
mat Dairesi’nden Defter-i Hâkanî’ye geçti
ve Defterhâne Kuyûd-ý Kadîme Kalemi’n-
den emekliye ayrýldý. Kendi mezun oldu-
ðu Ravza-i Terakkî Mektebi’nde ve Üskü-
dar’daki bazý okullarda yýllarca muallimlik
yaptý. 7 Ekim 1954 tarihinde Üsküdar’da
vefat etti.

Þiirleri, ahlâk ve tasavvufa dair eserle-
ri, dinî besteleriyle de bilinen Mehmet
Hayrullah tarih, edebiyat ve mûsikide ge-
niþ bilgi sahibiydi. Þiirlerinde “Tâcî” mah-
lasýný kullanmýþ, bahar aylarýnda bahâriy-
yeler ve nevrûziyyeler yazýp dostlarýna da-
ðýtmayý âdet haline getirmiþtir. Dinî mû-

ki ahþap iþçilikler ele alýndýðýnda bezeme
özelliði olarak ince bir zevkin örneklerini
ortaya koyduklarý görülür. Ýç mekân düzen-
lemeleri de kendine özgü detaylarla Ýstan-
bul yalýlarýndan ayrýlýr. Ýzmir yalý evleri de-
niz üzerinde deðildir. Önlerinden geçen dar
yol sebebiyle yol yalýlarý sýnýflamasý içinde
yer alýr. Denizle yalýlarýn baðlantýsý iskele-
lerle saðlanmaktadýr. Her yalýnýn bir iske-
lesi, deniz kameriyesi ve deniz hamamlarý
bulunmaktadýr. Ýzmir bölgesinde denize
kýyýsý olan mahalleler için de yalý kelimesi
konut anlamý dýþýnda tanýmlayýcý fonksi-
yonunda kullanýlýr; Karþýyaka Yalýsý, Alsan-
cak Yalýsý, Göztepe Yalýsý gibi. Günümüze
Ýzmir yalýlarýndan örnek olarak pek faz-
la bir þey kalmamýþtýr. Özellikle 1922’deki
büyük Ýzmir yangýný bu yapýlarý da yok et-
miþtir. Bu kâgir yapýlarýn yalýdan ziyade
sahil konaklarý diye adlandýrýlmasý daha
doðrudur.
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ÿA. Fulya Eruz

– —
YALIM, Mehmet Hayrullah Tâcettin

(1885-1954)

Rifâî þeyhi,
dinî eserler bestekârý ve þair.

˜ ™

Kendi ifadesine göre 8 Safer 1303 (16
Kasým 1885) tarihinde Ýstanbul Üsküdar’da
doðdu ve orada yaþadý. Üsküdar’da Çar-
þamba Tekkesi de denilen Kurban Nasuh
Rifâî Tekkesi þeyhi Nûriefendizâde Tevfik
Efendi’nin oðludur, “Þeyhoðlu” diye taný-
nýr. Üsküdar’da baþladýðý öðrenimini Rav-
za-i Terakkî Mektebi, Toptaþý Askerî Rüþ-
diyesi ve Üsküdar Mülkî Ýdâdîsi’nde de-
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