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Yýldýz Sarayý giriþinde
XIX. yüzyýla ait cami.
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Bânisi Sultan II. Abdülhamid’den dolayý
Hamidiye Camii olarak adlandýrýlsa da daha çok Yýldýz Camii diye bilinir. II. Abdülhamid 1876’da tahta çýktýðýnda kýsa bir süre Dolmabahçe Sarayý’nda kalýr ve ardýndan Yýldýz Sarayý’na yerleþir. Aðabeyi V. Murad’ýn tekrar tahta geçirileceði endiþesiyle, saraydan uzaklaþmamak için cuma selâmlýðýnda kullanýlmak üzere Yýldýz Sarayý’nýn Koltuk Kapýsý’nýn giriþi önündeki yüksek set üzerine yeni bir cami yapýlmasýný
ister. 1881-1885 yýllarýnda inþa edilen, bina nâzýrlýðýný Baþmâbeyinci Osman Bey’in
yürüttüðü yapýnýn mimarý olarak bazý yayýnlarda Sarkis Balyan ismi kaydedilse de
bu doðru deðildir. Caminin mimarý, Dolmabahçe Sarayý Arþivi’nde yer alan belgeye göre (Evrak nr. II/989) Ebniye-i Seniyye
Ýdaresi’nde otuz yýlý aþkýn bir süre çalýþan
Nikolaidis Jelpuylo adlý bir Rum’dur. Osmanlý kaynaklarýnda Nikolaki Kalfa adýyla
geçen Nikolaidis, kendisine görev verildiðinde kýsa bir süre içinde hazýrladýðý plan
ve resimlerle birlikte caminin maketini Sultan II. Abdülhamid’e sunar. Sultanýn onayýndan sonra 28 Muharrem 1299 (20 Ara-

lýk 1881) tarihinde caminin temeli tören-

le atýlýr. Cami minberinin Türk ahþap sanatýnýn en meþhur örneklerinden olan Bursa Ulucamii minberi tarzýnda yapýlmasý istenir. Bu amaçla Bursa’ya bir fotoðrafçý
gönderilip minberin resmi çektirilir. Ancak
sultanýn bu isteði bilinmeyen bir sebepten dolayý yerine getirilemez ve minber
mermer olarak yapýlýr. II. Abdülhamid’in
ahþap iþçiliðine ilgi duyduðu, Yýldýz Sarayý’ndaki marangozhanesinde boþ zamanlarýnda çalýþtýðý ve çeþitli eþyalar ürettiði
bilinmektedir. Yýldýz Camii’nin hünkâr mahfilinin sedir aðacýndan yapýlan kafesleri II.
Abdülhamid’in el iþçiliðidir. Yýldýz Camii inþaat keþif kayýtlarýna göre 16.890 lira harcanarak yapýlmýþtýr.
Oryantalist ve neo-gotik unsurlarýn dönemin beðenisine göre seçmeci bir anlayýþla uygulandýðý yapýnýn temelleri saðlam
zemine kadar kazýlmýþ ve 130 cm. kalýnlýðýnda temel duvarlarý inþa edilmiþtir. Harim bölümünün zeminden saçaða kadar
100 cm. kalýnlýðýndaki gövde duvarlarý kuzey ve güneyde üç, doðu ve batýda yedi
ajur þebekeli olarak tasarlanmýþ, neo-gotik üslûpta dikdörtgen pencerelerle hareketlendirilmiþtir. Pencerelerin üzerinde yatay dikdörtgen bantlar dolaþýr. Cephe korniþlerine üç sýra mukarnasla zengin bir görünüm verilmiþtir. Bütün pencere söveleriyle saçaklar beyaz Triyeste taþýndan yapýlmýþtýr. Caminin giriþinde yer alan, anýtsal taçkapý biçiminde tasarlanmýþ öne doðru çýkýntýlý yüksek tepelik mihrap cephesinde de tekrarlanmýþtýr. Yanlarda bulunan ve harim bölümünden alçak tutulan
iki kitlesel kanat caminin ön cephesine hâkimdir. Yapýnýn Yýldýz albümlerindeki fotoðraflarýna göre binanýn cephesi bugün
geniþ oranda deðiþmiþ, ana giriþle yan kanatlarýn büyük ve geniþ camekânlý sundurmalarý sonraki onarýmlarda kaldýrýlýp
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Yýldýz Camii’nin kubbe içi ve harim kýsmýndan bir görünüþ

düz merdivenlere dönüþtürülmüþtür. Selâtin camilerinin genelinde görülen çift minare uygulamasý Yýldýz Camii’nde teke indirilmiþtir. Caminin batý kanadý içinden yükselen zarif ince yivli minare mukarnas dolgu ile geçiþi saðlanan tek þerefeye sahiptir.
Dikdörtgen planlý harim bölümü son cemaat yeriyle bütünleþmiþ, harimin yüksek kasnaklý kubbesi mihraptan uzak, giriþe yakýn yerleþtirilmiþtir. Cami, kubbe kasnaðýna neo-gotik tarzda açýlan on altý pencere ile bol ýþýk alýr. Çokgen bir yapýya sahip olan kubbe kasnaðýnýn korniþi bir mukarnas dizisiyle biçimlendirilmiþ, kubbe içi
ve mihrap önündeki tavan lâcivert zemin
üzerine iþlenmiþ yýldýzlarla bezenmiþtir. Caminin kubbe göbeðinde besmele ile Necm
sûresinin ilk üç âyeti, kuþakta Mülk sûresi yer alýr. Yapma kûfî tarzýnda iþlenen bu
yazýlar gazeteci Ebüzziyâ Tevfik’e yazdýrýlmýþtýr. Celî sülüs yazýlar ise Abdülfettah
Efendi’ye aittir. Kubbeyi destekleyen ayaklýklarla yükseltilmiþ sekiz köþeli birer çift
kolon giriþ ve mihrap yönünde dilimli kemerlerle birbirine baðlanmaktadýr. Taþýyýcý iþlevlerinin yaný sýra iç mekâna dekoratif bir zenginlik katan bu kolonlar dönemin yaygýn mimari üslûbu olan Batý anlayýþýný yansýtmaktadýrlar. Bu üslûp caminin

YILDIZ SARAYI

iki katlý hünkâr köþkünde de görülmektedir. Hünkâr köþkünün, altýn varak süslemelerin yer aldýðý ikinci katý II. Abdülhamid’e ayrýlmýþ olup üç basamaklý bir sahanlýk ve kafesli bir pencere düzeneðiyle
harime açýlmýþtýr. 1885 yýlý Eylül ayý sonunda hizmete giren cami, II. Abdülhamid’in
saltanatýnýn sonuna kadar çok gösteriþli
cuma selâmlýklarýna sahne olmuþtur. Ermeni komitacýlarýn 21 Temmuz 1905’teki
cuma selâmlýðýnda II. Abdülhamid’e karþý düzenlediði bombalý suikast Yýldýz Camii tarihinde ayrý bir öneme sahiptir. Patlamada tören alanýnda bulunan yirmi altý
kiþi hayatýný kaybederken elli sekiz kiþi yaralanmýþtýr. Cami çýkýþýnda Þeyhülislâm Hâlidefendizâde Cemâleddin Efendi ile ayak
üstü, beklenenden biraz fazla sohbet etmesi II. Abdülhamid’i suikastten kurtarmýþtýr.
Yýldýz Camii avlusunun kuzeybatý köþesinde 1890 yýlýnda inþa edilen saat kulesi
yapý ile bir bütünlük arzeder. Yýldýz Camii
gibi oryantalist ve neo-gotik üslûbun bir
karmasý olan kule üç katlý inþa edilmiþ,
köþeleri kýrýk kare bir plana sahip kulenin
katlarý mukarnaslý korniþlerle birbirinden
ayrýlmýþtýr. Kule sivri dilimli bir kubbe ile
örtülüdür. Kubbede dört yönde dilimli kemerli pencereler kullanýlmýþtýr. Zemin katýn her cephesinde üzerlerinde kitâbe þeritlerinin yer aldýðý sivri kemerli birer saðýr pencere niþi bulunmaktadýr. Ýkinci katýn cephelerinde üç dilimli kemerlere sahip pencerelerin altýna daire þeklinde gül
pencereler yerleþtirilmiþtir. Bu pencereler üçüncü katta kaþ kemerli pencereler
üzerine alýnmýþ, bunlardan saraya dönük
olan kuzey cephesindeki pencereye saat
konmuþtur. Saat kulesinin dört tarafýndaki celî ta‘lik kitâbeler Mehmed Nazif
Bey’e aittir. Caminin avlusunda üstünde
1258 (1842), 1293 (1876) ve 1318 (1900)
tarihli levhalar bulunan font çeþme vardýr.

Yýldýz Camii hünkâr mahfilinden bir görünüþ
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Ýstanbul’da
XIX. yüzyýlýn sonlarýnda
nihaî þeklini alan saray.

Yýldýz Sarayý Büyük Mâbeyin Köþkü ve içinden bir görünüþ
(ÝÜ Ktp., Albüm, nr. 90614)
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Yýldýz tepesinde eðimli bir arazi üzerine yayýlmýþ köþk ve kasýrlardan meydana
gelen saray alanýndaki ilk yapý bir kasýr
olup III. Selim tarafýndan annesi Mihriþah
Sultan için yapýlmýþ, III. Selim’in babasý III.
Mustafa adýna da rokoko tarzýnda bir çeþme inþa edilmiþtir. Daha sonra II. Mahmud, 1834-1835 yýllarýnda burada bir köþk
inþa ettirmiþ, ancak bu yapý günümüze
ulaþmamýþtýr. Sultan Abdülmecid mevcut
kasýrlarý yýktýrarak 1842’de annesi Bezmiâlem Vâlide Sultan için Kasr-ý Dilküþâ adýyla yeni bir köþk yaptýrmýþtýr. Günümüzde
Vâlide Sultan Köþkü diye anýlan yapýnýn
esasýný bu binanýn teþkil ettiði sanýlmaktadýr. Sultan Abdülaziz zamanýnda da Büyük Mâbeyin Köþkü, Çit Kasrý, Malta ve
Çadýr köþkleri inþa edilmiþtir. II. Abdülhamid, Dolmabahçe Sarayý’ndan ayrýlýp Yýldýz Sarayý’na taþýnmýþ ve padiþahlýðý süresince bu sarayda kalmýþtýr. Onun zamanýnda burada Küçük Mâbeyin Köþkü, harem binalarý, Câriyeler Dairesi, Kýzlaraðasý
Köþkü, Þâle Köþkü, Yýldýz Camii, tiyatro,
marangozhane, eczahane, tamirhane, kilithane, çini atölyesi, kütüphane, þehzade
köþkleri yapýlmýþ ve bugünkü saray kompleksi ortaya çýkmýþtýr.
Ortalama 4 m. yükseklikte harpuþtalý
duvarlarla korunan aðaçlýklý büyük alan
içerisinde daðýlmýþ köþk ve kasýrlardan
oluþan saray, asýl saray bölümü denilen
kýsýmla Yýldýz Parký diye anýlan dýþ bahçe-

den meydana gelmektedir. Yer yer serbest
birimler halinde (köþk ve pavyonlar þeklinde)
konumlandýrýlmýþ olmasý sebebiyle Topkapý Sarayý’ndaki yerleþim geleneðinin bir
uzantýsý gibi kabul edilebilir. Saraya dört
ana kapýdan girilir. Bunlar Koltuk Kapýsý,
Vâlide Sultan Kapýsý, Saltanat Kapýsý, Mecidiye Kapýsý’dýr. Þâle Köþkü yapýldýktan sonra buraya yakýn konumda açýlan beþinci
kapýyla da saraya giriþ saðlanmýþtýr. Saltanat Kapýsý’ndan girince sol tarafta Sultan Abdülaziz’in dinlenme köþkü olarak inþa ettirdiði, mimarlýðý Balyan ailesi tarafýndan yapýlan Büyük Mâbeyin Köþkü ile
karþýlaþýlýr. 1866’da yapýlan bu iki katlý kâgir köþk II. Abdülhamid’in bazý resmî toplantýlarýný gerçekleþtirdiði, davetler verdiði ve resmî odasýnýn bulunduðu en büyük
binadýr. Üst katýnda Mâbeyin Müþiri Gazi
Osman Paþa’nýn özel odasý vardý; köþkün
alt kat odalarý mâbeyinciler tarafýndan kullanýlmaktaydý. Osmanlý Devleti’nde önemli bir yeri olan cuma selâmlýðý törenlerini
izlemek amacýyla gelen yabancý büyükelçiler için II. Abdülhamid’in emriyle inþa edilen, tavaný zengin kalem iþleriyle bezeli tek
katlý seyir köþkü Büyük Mâbeyin Köþkü’nün hemen yanýnda Yýldýz Camii tarafýnda bulunur. Yine Büyük Mâbeyin Köþkü’nün yanýnda yer alan ve birinden diðerine geçilen zincirleme odalardan meydana gelen Çit Kasrý, Abdülaziz döneminde
yapýlmýþ tek katlý bir binadýr. 1877-1878
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