
BALTALiMANI MUAHEDESi 

B a l ta l im a nı Mu ahedesi'n in elçi Ponsonby taraf ı ndan im
za lanan nü sh a s ı {BA, Muahedeler, nr. 1 99~) 

Muahedenin Tatbiki. Muahedenin tat
bikatına başlanmasıyla birlikte bazı ko
nularda taraflar arasında anlaşmazlık or
taya çıkmıştı ki perakende ticaret bun
ların başında geliyordu. Ancak Osman
lı hükümetinin, muahedenin sadece In
gilizce'sinde bulunan "oradaki her tür
lü ticaret" ibaresini ihtiva eden madde
sini düzelttirmek için sarfettiği gayret
ler neticesiz kaldı. İngilizler önce Rus mu
ahedesinin imzalanmasını bekledikleri
ni bildirdiler, fakat Rus muahedesinden 
sonra da herhangi bir değişikliğe yanaş
madılar. Sonunda yabancıların da Os
manlı ülkesinde Osmanlı esnafı statü
sünde faaliyet göstermeleri prensibi ka
bul edildi. 

İngilizler'den sonra 25 Kasım 1838'de 
Fransızlar aynı şartları ihtiva eden bir ti
caret muahedesi imzaladılar. Bunu 1839'
da Hansa şehirleri ( 18 May ı s), Sardunya 
(2 Eylül) ; 1840'ta isveç, Norveç (31 Ocak), 
İspanya (2 Mart). Hollanda ( 14 Mart), Bel
çika (30 Nisan). Zollverein hükümetleri 
(22 Eki m); 1841'de Danimarka (l May ı s ) 

ve 1843'te Portekiz (20 Mart) takip etti. 
Osmanlı Devleti, ilki 1838'de yapılan Bal
talimanı muahedelerinin şartlarını an
cak 30 Nisan 1846'da yapılan Rus mua
hedesinde kısmen hafifletebildi. Bu mu
ahede ile Rus tüccarının Osmanlı toprak
larında esnaflık yapması yasaklandığı gi
bi içki, tütün, tuz ve barut gibi madde
ler in ticaretine de yasak ve kısıtlamalar 
getirildi. Bu şartlar 1861 ·e kadar sade
ce Rus muahedesinde kaldı ve ancak 
Kanlıca ticaret muahedeleriyle kısmen 
hafıfletilebildi. 

40 

BİBLİYOGRAFYA : 
Arşiv Belgeleri: BA, Hatt-ı Humayun tasni{i 

ll. Mahmud devri belgeleri (bk. M. Kü tükoğl u , 

Osman lı -İngiliz İktisadi Münasebetleri di pnot
l a rı ); BA. Mühimme Defter/eri, nr. 251 , s . 48-
49, 192 ; nr. 253, s . 42 -43, 55 -56 , 11 1, 115-
116, 183, 187; nr. 254, s . 61, 94, 100 ; BA. MD, 
Mesail-i Mühimme- i İngiltere, nr. 805, 806 ; 
BA, Muahede Orijinalleri , nr. 199 , 200; BA, Dü
vel·i Ecne biyye, İngiltere lü Defteri, nr. 39/ 5; 
BA. f'lame ·i Hümay un Defteri, nr. Xl; BA, H ari· 
ciye Arş iv i Tercüme Odas ı Evrak ı , kutu 811 ; 
Public Record Office (ingili z Devlet Arş i vi), Fo
reign Office 78 (Turkey), 278, 298, 328, 330, 
332, 349·A, 350, 352,354, 355, 356, 362. 

Yayımianmış Arşiv Belgeleri ve Muahedilt 
Mecmuaları: H. L. Bulwer, Commercial Treaty 
of 1838, London ı843 ; Ch. de Martens - F. de 
Cussy, Recueil manuel et pratique de traites, 
conventions et autres actes diplomatiques, 
Leipzig 1849, V, tür. yer. ; Mualıedat Mecmua
s ı, istanbul ı294 , 1, ingiliz muahedes i, s . 272-
277, d i ğe r devl etlerle olanla r, tür. yer. ; J. C. Hu
rewitz, Diplomacy in the f'lear and Middle 
East 1: A Documentary Record 1535·1914, 
Princeton ı 956 , s. ı ı O- ı ı ı (Muahede nin sa
dece esas k ı sm ı ) 

Kaynak Eserler ve İncelemeler : H. L. Bulwer, 
Life of Pa lmerston, London ı 870 , ll , 259 ; Lut
fi. Tarih, V, ıı 2, 274 ; Cevdet, Tezakir, 1, 7; IV, 
221·222; V. J . Puryear, International Economics 
and Diplomacy in the f'lear East, Ca lifo rnia 
1935, s . 107-145 ; F. E. Ba iley, British Policy 
and the Turkish Reform Mouement, Cam brid· 
ge ı 942, s . 72-73 ; Mübahat S. Kütükoğ lu, Os
manlı-ingiliz ilctisadf Münasebetleri 1: 1580 · 
7838, Ankara 1974, s. 92 vd.; a.e. ll : 7838-
1850 ( 1976). s . 22 vd.; a.mlf., "Balta Limanı Ti
caret Muahedeleri ve Ta tbikah", 1. Milletler 
Aras ı Tü rko loj i Kongresi (Teb li ğle r ). istanbul 
1979, 1, 200-206; a.mlf., "1838 Osmanlı- İngiliz 
Ticaret Mu ahedesi", Türk- ingiliz ilişkileri 1583-
1984, Ankara 1985, s . 53- 59 ; a.mlf., "Tanzimat 
Devri Osmanlı- İngiliz Gümrük Tarifeleri", 
TED, sy. 4- 5 (1974 ), s . 335-393; a. mlf., "1826 
Düzenlernesinden Sonra İzmir İhtisab Neza 
reti", a.e., sy. 13 (1987). s . 48ı -520 ; Yusuf Ke
mal Tengirşen k, "Tanzimat Devrinde Osmanlı 

Devletinin Harici Ticare t Siyaseti", Tanz imat 
1, istanbul 1940, s. 289 -320 ; Ahmet Yücekök, 
"Emp eryalizm Yörüngesinde Osmanlı İmpa
ratorluğu- 1838 Ticaret Sözleşmeleri", SBFD, 
XXIII / 1 (1968), s. 381-425 ; Orhan Koloğ lu , "1838 
Osmanlı-İngiliz Ticaret Anlaşması ve Mısır 
Tehdidi", TT, sy. 60 (1988), s. 26 -37 ; Şevket 
Pamuk, "150. Yılında Balta Limanı Ticaret 
Antlaşrnası " , a.e., s. 38 -41. 

~ M ÜBAHAT S. KüTÜKOG LU 

1 
BALTALİMANI SAHiLSARAYI 

1 

Mustafa Reşid Paşa'nın 
1860-1870 yılları arasında 
Baltalimanı'nda yaptırdığı 

L 
kagir saray. 

_j 

XIX. yüzyılın ilk yarısında Boğaz'ın 

önemli mesire yerlerinden biri olan Bal
talimanı kıyısında da birçok kasır ve sa
hilsaraylar bulunmaktaydı. Mustafa Re-

şid Paşa buradaki ahşap yalısının ya
nında mimar Sarkis Balyan'a, ayrıca ha
remlik ve selamlık bölümlerinden olu
şan Baltalimanı ya da Büyük Reşid Pa
şa Sahilsarayı olarak tanınan bugünkü 
kagir binayı yaptırmıştır. Mustafa Re
şid Paşa zamanında İngiltere , Belçika, 
Fransa ve Rusya ile imzalanan 16 Ağus
tos 1838, 25 Kasım 1838, 3 Ağustos 
1839, 30 Nisan 1840, 30 Nisan 1846 ve 
1 Mayıs 1849 tarihli siyasi ve ticarT ant
laşmalar bu ilk yalıda imzalandığından 
" Baltalimanı antlaşmaları" olarak tarihe 
geçmişlerdir. Mustafa Reşid Paşa ' nın 

oğlu Ali Galib Paşa ile Abdülmecid 'in kı
zı Fatma Sultan ' ın evlenmeleri üzerine 
Baltalimanı Sahilsarayı hazine tarafın

dan 250.000 altına satın al ınarak yeni 
eviilere tahsis edilmiştir. Bu dönemde 
eski saray hizmetkarlar dairesi olarak 
kullanılmış ve saraya bir yolla bağlan 

mıştı r. Kırım Savaşı sırasında Fransız 

imparatoru lll. Napolyon ile İmparato
riçe Öjeni'nin istanbul'u ziyaret etmek 
istemeleri üzerine misafirleri ağırlamak 
için Baltalimanı Sahilsarayı seçilmiş ve 
çevresinde birçok yeni köşk yaptınla rak 

saray ve çevresi özel olarak düzenlen
miştir. 

Fatma Sultan ' ın ölümünden ( 1882) son
ra Tarlabaşı Sarayı ' nda oturmakta olan 
kız kardeşi Mediha Sultan, IL Abdülha
mid'den Baltalimanı Sahilsarayı ' nın ken
dine tahsis edilmesini istemişti r. 1887'
de saray Mediha Sultan 'a verilmiş ve 
1922 tarihine kadar onun mülkiyetinde 
kalmıştır. Fe ri d Paşa ' nın Med i ha Sul
tan ' la evlenmesinden sonra sahilsara
yın yanına bi r harem bölümü yaptırıl

mış ve bu bölüm Paşa Dairesi olarak 
adlandırılmıştır. Bu dönemde yapıyla il
gili önemli olaylardan biri de siyası se
beplerle Mısır Hidivi Yusuf Kamil Pa
şa 'dan ayrılan Zeynep Hanım ' ın paşa ile 
tekrar evlenmesi sırasında nikahlarının 
Baltalimanı ' nda kıyılarak evli çiftierin 
bir süre sarayda misafir edilmeleridir. 
Cumhuriyet'in ilanından sonra bir müd
det terkedilmiş olarak kalan saray bir 
süre Balıkçılık Enstitüsü'ne tahsis edil
miş ve bu sırada yapı önemli değişik

liklere uğramıştır. Günümüzde ise ke
mik ve mafsal veremi hastahanesi ola
rak kullanılmaktadır. Paşa Dairesi is
tanbul Üniversitesi Hidrobiyoloji Ensti
tüsü'ne verilmiştir. Sahilsarayın değerli 

eşyası , yağlı boya tabloları , Damad Fe
rid Paşa 'ya ait zengin kütüphane 1925 
yılında müzayedeyle satılmıştı r. 



Sahilsarayın geniş bahçesinde havuz. 
deniz hamam ları ve köşkler bulunmak
tadır. Eskiden Baltalimanı çayırma ka
dar uzanan saraya ait büyük bir meyve 
bahçesi de vardı. 

Hareketli bir kütleye sahip olan Balta
limanı Sahilsarayı'nın bu mekanları bir 
avlu çevresinde çözümlenmiştir. Deniz 
cephesinde dışarı taşan iki masif yan 
kütleye sahiptir. Birinci katta yan cep
heler iki dizi sütunla kademeli olarak dı
şarı taşırılmıştır . Ana girişler bu yönde
dir. Deniz tarafında olan orta sofaya, av
luya bitişik (U) biçiminde iki merdiven
le çıkılmaktadır. Dikdörtgen ve kare bö
lümlü bezemeli tavanı. mermer kapla
ması . yan cepheler yönünde renkli mer
merden yapılmış ocakları ve geniş ay
naları küçük parçalardan oluşan parke
leriyle orta safanın mekan olarak etki
leyici bir görünümü vardır. Aviuyu ze
min ve birinci katta üç yönde koridor 
çevirmektedir. Koridor kemerleri alçı sar
kıtlarla bezenmiştir. Koridor üzerinde 
odalar. meşk odası. hamam, tuvaJet ve 
mutfak dizilmektedir. Oda tavanları geo
metrik düzende bezenmiştir. Her oda
da birer ocak bulunmaktadır. Orta so
faya açılan yan odalarda çıkmalar ana 
mekandan sütunlarla oluşturulmuş bi
rer niş biçiminde çözümlenmiştir. 

Caddeye bakan cephe birinci katta si
metri aksı üzerinde dışarı çıkma yap
makta. çıkma (S) biçiminde dört iri kon
soila taşınmaktadır. Zemin kat derzli du
var dokusuyla belirtilmiş ve yarım yu
varlak pencere dizileriyle bol ışık alacak 
biçimde düzenlenmiştir. Pencerelerde iç 
içe geçen çemberlerle oluşan demir par
maklıklar vardır. Birinci kat köşelere ka
re kesitli gömme yarım sütunlar yerleşti
rilmiş, cephede dikdörtgen yarım yuvar
lak pencere açıklıklarıyla çeşitlilik sağ

lanmıştı r . 

Sarayın çevre duvarı üzerinde yer alan 
çeşme. 1955 yılında hastahanenin baş-

Ba l talimanı 

Sahilsarayı · 
istanbul 

hekimi Dr. Baha Oskay tarafından tamir 
ettirilerek ihya edilmiştir. 
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11!1 AYLA ÜDEKAN 

i BALTAOGLU SÜLEYMAN BEY 
1 

L 

Osmanlı kaptan-ı deryası, 
Fatih Sultan Mehmed'in 

İstanbul Kuşatması (1453) sırasında 
yenilgiyle sonuçlanan 

deniz savaşının kumandanı. 
_j 

Bir Bulgar "arhont" unun (bey) oğlu

dur. ll. Murad devrinde devşirme olarak 
saraya alındı ve orada yetişti. Daha son
ra kapıcıbaşılığa yükseldi; önemli dev
Jet hizmetlerinde bulundu ve çeşitli siya
si mücadelelerde faal rol oynadı. Haçlı 

orduları karşısında gevşek tutumuyla 
mağ!Obiyete sebep olan uç beyi Turahan 
Bey'i Veziriazam Halil Paşa'nın emriyle 
tutuklayarak Tokat' a hapse gönderdi 
( 1443) Segedin Antiaşması'nın ön hazır
lıklarının yapıldığı Edirne müzakereleri
nin kararlarını Macar Kralı Ladislas'a bil
dirmek üzere elçi olarak görevlerıdirildi 
( 14441. Antlaşmanın gerçekleşmesi için 
Ladislas nezdinde önemli teşebbüsler

de bulundu. Karşı tarafa antlaşmayı im
za lattı ve Osmanlı idaresindeki Sırp kale
lerini tahliye ederek Sırplara teslim etti. 

Çeşitli kademelerdeki görevlerinde 
gösterdiği başarıları dolayısıyla ll. Mu
rad'ın sevgi ve itimadını kazanan Balta
oğlu Süleyman Bey daha sonra sancak 
beyiliğine yükseldi. Fatih devrinde Ha
mid-ili beyi olarak Karaman kuwetle
riyle mücadele etti. 1449'da Osmanlı do
nanmasının başında Midilli adasına akın 
düzenledi ve Kalanya kasabasını zaptet
ti. 1451'de Gelibolu sancak beyi olarak 

BALTAOGLU SÜLEYMAN BEY 

kaptan-ı derya oldu. 1453 baharında 400 
civarında savaş ve nakliye gemisinden 
oluşan donanmasıyla kuşatmaya katıl

mak üzere istanbul önlerine geldi. Do
nanma için merkez üs kabul ettiği ve bu
gün kendi adıyla anılan Baltalimanı'na 

yerleşti. 18 Nisan'da başta Büyükada ol
mak üzere bütün adaları fethetti. Fa
kat 20 Nisan'da Bizans'a yardım için ge
len üç Ceneviz ve bir Bizans gemisinin 
Haliç'e girmesini önleyemedi. Bu dört 
büyük gemi ile Yedikule açıklarında gi
riştiği mücadele başarısızlıkla sonuçlan
dı. Hatta savaşı karadan seyreden Fa
tih, bu gemilerin durdurulamayışı karşı
sında kızgınlıkla atını denize sürmüş ve 
ardından Baltaoğlu'nu şiddetle azarla
yıp idamını emretmişse de devlet ileri 
gelenlerinin araya girmesiyle bu kara
rından vazgeçmiştir. Savaş sırasında bir 
gözünü kaybeden Baltaoğlu Süleyman 
Bey kaptan-ı deryalıktan aziedildikten 
sonra kara ordusunda görev yapmış ve 
daha pek çok savaşa katılmıştır. Ölüm 
tarihi hakkında kaynaklarda herhangi 
bir bilgi yoktur. 

Katib Çelebi, onun ilk kaptan-ı derya 
olduğunu ve istanbul Kuşatması sırasın
da gemilerin karadan yürütülerek Haliç'e 
indirilmesinde hizmet ettiğini yazmak
taysa da bu iddia doğru değildir. 

Fatih devrine ait tahrir kayıtlarında 

(ina lcık. s. 261 Tırhala sancağının Agrafa 
vilayetinde Baltaoğlu adlı bir köyün mev
cudiyetine rastlandığı gibi kendisine ait 
tarihi bir kılıç da günümüze kadar gel
miş bulunmaktadır. 
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