
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-
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hekimi Dr. Baha Oskay tarafından tamir 
ettirilerek ihya edilmiştir. 
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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 
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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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