
ÇlRAG-I DEHL1 

tahtına geçmesinde büyük rol oynadı. ı 

Sultan Tuğluk'un aksine Sultan Ffrüz Çı

n1ğ-ı Dehli ve diğer Çiştfler'e çok saygılı 
davrandı ve onun hankahına büyük ser
vetler bağışladı. 

ÇIRAGAN SAHiLSARA YI 

İstanbul'da 
Beşiktaş ile Ortaköy arasında 
Sultan Abdülaziz tarafından 

yaptırılan saray. 
Zikir metodu olarak her nefeste Al- L _j 

lah'ı zikretmeye (pas-ı enfas) büyük önem 
veren Çırağ-ı Dehli 754'te (1353) çile
hanesinde yalnız olarak ibadet eder
ken Türab adında bir Kalender! tarafın
dan bıçaklandı. Ancak ölümden kurtul
du ve her zamanki sabır ve teslimiye
tiyle suikastçının cezalandırılmasını ön
ledi, üstelik kendisine bir miktar para 
verdi. Çırağ -ı De h ll 18 Ramazan 757 ( 14 
Eylül 1356) tarihinde vefat etti. Vasiye
ti üzerine cenazesini müridierinden Sey
yid Muhammed Glsüdıraz yıkadı, ancak 
Glsüdıraz'ı halife tayin ettiği kesin de
ğildir. Yine vasiyeti uyarınca Nizamed
din· Evliya'dan aldığı hırka ve tesbihi ken
disiyle birlikte defnedildi. Ffrüz Şah ta
rafından yaptırılan türbesi bugün harap 
durumda olup bulunduğu semt sakin
leri genellikle Hindü'dur. Müslümanlar 
ölüm yıl dönümlerinde türbesini ziyaret 
ederler. 

Şiire önem vermeyen ve hatta şiir söy
lemenin dervi ş için zararlı olabileceğine 
inanan Çırağ-ı Dehll bir eser bırakma
mıştır. Müridierinden Hamid Kalender 
ondan işittiği sözleri (melfüzat) derteye
rek ljayrü'l-mecô.lis adlı bir kitap mey
dana getirmiştir (bk bibl. ) 
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191 O'da geçirdiği bir yangın sonucu 
tamamen harap olarak günümüze sa
dece iskelet halindeki dış duvarları ka
lan ve Çırağan Sahilsarayı'nın esas bina
sını teşkil eden Hünkar Dairesi'nin bu
lunduğu alanın son yüzyıllarda hayli önem 
kazanmış bir mevki olduğu bilinmekte
dir. Burada XVII. yüzyılda Kazancıoğlu 
bahçesi adıyla tanınan bir bahçe bulunu
yordu. Evliya Çelebi, sonradan IV. Mu
rad'ın (1623-1640) kızı Kaya Sultan'a he
diye ettiği bu bahçede sultan tarafından 
bir yalı köşkü yaptırıldığını ifade etmek
tedir. Daha sonra burada Nevşehirli Da
mad İbrahim Paşa (ö 1730) eşi Fatma 
Sultan için büyük bir saray yaptırmıştır. 
Bahçesinde. lll. Ahmed ile ( 1703- 1730) 
Damad İbrahim Paşa başta olmak üze
re bütün saray erkanının katıldığı çıra

ğan (çerağan) alemlerinin yapılmasından 
dolayı Çırağan Sarayı adıyla anılmaya 

başlanmıştır. 1. Mahmud'un ( 1730- 1754) 
ilk yılla rında bakımsız kalan saray daha 
sonra padişahın emriyle onarılarak özel
likle yabancı sefirlerin ağırlanmasında 
kullanılmıştır. Saray. aynı yüzyılın sonla
rında lll. Selim'in ( 1789-1 807) kız karde
şi Beyhan Sultan·a verilmişse de Bey
han Sultan bir süre sonra yapıyı iade et
miş, lll. Selim de sarayı bazı eklemeler
le büyüttürmüş 1 1803-1804 ı ve saltana-

Yeni Cırağ aıı Sa hi l sarayı · n ın 1910 yangı n ından önceki ve 
sonraki durumu (h alen restore ed i l mi.ş dutuındadır) 

Cırağan Sahilsarayı·n ın denize bakan cephesinden bir detay 

tının son iki yazını burada geçirmiştir. ll. 
Mahmud döneminde de 1 1808- 1839) yaz
lık saray olarak kullanılan yapı. 1836 yı
lında yan kısımda bulunan Hanım Kadın 
Mescidi ile bir mektep yıktınlarak mev
cut alanı genişletilmiş ve bazı ekleme
lerle de büyütülmüştür. Mimar Karabet 
Balyan'ın ahşap olarak yaptığı ek bölüm
ler saraya bu dönemde daha değişik bir 
görünüm kazandırmıştır. 1839'da yeni 
bölümleriyle birlikte açılış ı yapılan saray, 
Sultan Abdülmecid ( ı 839-1 86 1 ı tarafın
dan da önceleri yine yazlık saray olarak 
kullanılmış. ancak Daimabahçe Sarayı'
nın inşasından (1842- 1853) sonra yavaş 
yavaş terkedilerek yine kagir bir saray 
yaptırmak amacıyla 1276 (1859-60) yı
lında tamamen yıktırılmıştır. 

Abdülmecid'in ölümü sebebiyle erte
lenen yeni sarayın yapılışı Abdülaziz'in 
( 1861 - 18 7 6 ı tahta geçmesinden sonra 
hemen ele alınmış ve inşaat işiyle. Ni
kogos Balyan'ın çizdiği mevcut planı uy
gulamak üzere oğulları Sarkis ve Agop 
Balyan görevlendirilmiştir. Yeni plana 
göre arsanın ortasında kalan Beşiktaş 

Mevlevfhanesi'nin kaldırılmasına karar 
verilmiş ve Maçka'da bir yenisi yaptırı
larak mevlevlhane buraya taşındıktan 

sonra eski bina yıkılmıştır (bk. BEŞiKTAŞ 
MEVLEVIHANESİ). 1863'te fiilen başlayan 
inşaat 1871 yılında tamamlanmıştır. Ab
dülaziz inşası bittiğinde yeni saraya yer
leşmiş. ancak birkaç ay gibi kısa bir sü
re sonra rutubetli olduğu gerekçesiyle 
burayı terkederek Daimabahçe Sarayı ' 

na dönmüştür. ll. Abdülhamid ise ( 1876-

1909) tahta geçtiği zaman burayı tahttan 



indirilen ağabeyi V. Murad 'a tahsis et
miş ve böylece saray eski padişahın ölü
müne kadar 1 1904 ı yirmi sekiz yıl sürey
le onun ve ailesinin ikameti için kullanıl
mıştır. V. Murad ' ın saraya kapatılmasın
dan iki yıl sonra, onu kurtarmak ve tek
rar tahta geçirmek için 20 Mayıs 1878'
de gazeteci Ali Suavi ve arkadaşları ta
rafından saraya bir baskın düzenlenmiş, 

ancak Beşiktaş Karakolu zaptiyelerinin 
müdahalesiyle teşebbüs önlenerek Ali 
Suavi ve yandaşları öldürülmüştür (bk. 

ÇIRAGAN VAK'ASI). 

ll. Meşrutiyet'in ilanından dört ay ka
dar sonra saray Meclis-i Meb'üsan·a tah
sis edilmiş ve toplantılara cevap vere
cek şekilde yeni bir düzenleme yapıla
rak üst kattaki üç salondan Boğaziçi'ni 
gören birincisine padişah için taht ko
nup ortadaki Meclis-i Meb'üsan·a. is
tanbul tarafındaki ise Ayan Meclisi 'ne 
verilmiştir. Meclis-i Meb 'üsan ' ın ikinci 
devre oturumu 14 Kasım 1909'da açıl
mış, ancak bu açılıştan sonra sarayın ana 
binası . 19 Ocak 191 O günü öğle üzeri 
kalorifer bacasından veya elektrik kon
tağından çıktığı söylenen ve bütün ça
balara rağmen söndürülemeyerek beş 
saat süren bir yangın sonucunda tama
men yanmış. geriye yalnızca günümüze 
kadar ulaşan dış beden duvarları kalmış
tır. Yangın bina ile birlikte çok değerli 
bir kültür hazinesinin yanı sıra yakın ta
rihe ışık tutabilecek çeşitli belgelerle 
orada muhafaza edilen jurnalleri de yok 
etmiştir. 

Çırağan Sarayı, mermerden zengin süs
lemeli cephesi ve son derece görkemli 
iç mimarisiyle hiç şüphesiz ait olduğu 
dönemin en dikkat çekici binalarından 

biriydi. Sarayın yapımı için hiçbir feda
karlıktan kaçınılmamış, inşaat ve deko
rasyon işlerinde kullanılan mermer. so
maki. sedef gibi malzemelerin birçoğu 
yurt dışından getirtilmiştir. Tophane. 
tersane ve hazine-i hassa gelirleriyle Mı-

Yeni Ç ırağa n 

Sahi l saravı·nın 

ka ra tarafındaki 
saltanat 
kapıs ı ile 

deniz tarafındak i 

koltuk kapısı 

sır'dan alınan paralar da dahil olmak 
üzere yapı 5 milyon Osmanlı altınına mal 
olmuştur. 

Çırağan Sahilsarayı aslında çeşitli bi
rimlerden oluşan kompleks bir yapıydı. 
Bugüne sadece duvarları ulaşan ana bi 
na ile (Hünkar Dairesil Harem Dairesi ve 
Ağalar Dairesi olmak üzere üç bölümü 
incelenebilmektedir. Bünyesinde ayrıca 

Yalı Köşkü ' nü. çeşitli bahçeler ve bunla
rın içindeki köşklerle havuz ve kayıkha
neleri de barındıran sarayın geniş bir 
alana dağılmış Fer'iye sarayları denilen 
değişik yapı birimlerinden meydana gel
diği anlaşılmaktadır. Günümüzde sara
yın ayakta kalan Harem Dairesi Beşik
taş Kız Lisesi. Ağalar Dairesi de restore 
edilip yol tarafına yeni bir bina ilavesiy
le Devlet konukevi olarak kullanıma ha
zırlanmaktadır. Ortaköy Camii tarafın

daki bölümleri ise Yüksek Denizcilik Oku
lu, Galatasaray Lisesi ve Kabataş Lise
si'ne aittir. 

Asıl Çırağan Sarayı'nı teşkil eden ana 
bölüm. genel hatlarıyla neoklasik üslup
ta yapılmış üç katlı bir binadır. Rıhtım 
boyu 750 m .. denize bakan cephesinin 
uzunluğu 120 m .. eni ise 42 metredir. 
Yüksek bir bodrum katının üzerine bi
nanın esasını oluşturan iki kat yerleşti
rilmiştir. Bodrum katında küçük ölçüde 
pencerelerin yer aldığı saray. iki kat bo
yunca abidevi ve zengin süslemeli bir 
cephe mimarisine sahiptir. Süslemele-

Çırağan 

Sah il sarayı · n ın 

Taht Salonu 
(Tuglacı , s. 346 ) 

ÇIRAGAN SAHiLSARAYI 

rin yoğunlaştığı deniz tarafındaki cep
henin iki katında da aynı düzen uygula
narak alttan ve üstten düz söveli, iki 
yanda sütunçelere oturan kemerli pence
relerle gayet hareketli bir mimari korn
pozisyona gidilmiştir. Cephenin orta kıs
mına çift kollu bir merdiven yerleştiril
miş ve bu merdivenle ulaşılan giriş bö
lümü, her iki katta da dörder adet abi
devi ince yivli çift sütun la dışa taşkın bir 
profil halinde belirtilmiştir. Cepheyi, iki 
kat arasında sınır çizen plastik bir friz 
ortadan ikiye bölmekte ve üst tarafını 
da ajurlu ve düz mermer panoların mey
dana getirdiği geniş bir korniş taçlan
dırmaktadır. Buradaki ajurlu şebekele
rin benzerine dekoratif bir unsur olarak 
sarayın diğer cephelerindeki pencere
lerde de rastlanır. Binaya giriş, deniz ta
rafındaki iki kollu merdivenin dışında di
ğer cephelerden de yine merdivenlerle 
sağlanmakta ve sarayın dört adet me
rasim kapısı bulunmaktadır. Gösterişli 

süslemelere sahip olan bu kapılardan 

cadde tarafında yer alan ikisi Saltanat 
Kapısı ve Valide Sultan Kapısı adlarıyla . 

deniz tarafında kalan diğer ikisi ise Kol
tuk Kapısı olarak tek bir isimle anılır. 

Bunların dışında cadde tarafındaki cep
hede diğer bir kapı daha bulunmakta 
ve caddeyi boydan boya kaplayan bir 
köprünün altına denk geldiği görülen 
bu kapının servis kapısı olarak kullanıl
dığı anlaşılmaktadır. Bu köprü. Çırağan 
Sarayı'nın yapıldığı dönemden kalan ve 
zamanında sarayı Yıldız Sarayı ' nın bah
çesine bağlayan bir üst geçit durumun
daki köprüdür. Yakın zamanda restoras
yon çalışması içine alınan köprü. bir za
fer takı formunu hatırlatacak şekilde 

ortadaki geniş, yanlardakiler daha dar 
ölçülerde üç gözlü olarak düzenlenmiş
tir. Ana binada son yapılan çalışmalar 
sırasında değişik zamanlara tarihlenen 
sıva altında kalmış bazı kapılar bulun
muştur. Bu kapıların zaman içinde kul
lanılıp sonradan örülerek kapatılmış ol
dukları düşünülürken bir yandan da bun
ların bir önceki ahşap saraya ait olabi-
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ÇlRACAN SAHiLSARAYI 

lecekleri ihtimali üzerinde durulmakta
dır. Fonksiyonları bugün kesin olarak 
aniaşılamayan bu kapıların, V. Murad'ın 
burada tutulduğu sırada sarayın dışa
rıyla bağlantısını kesrnek için sonradan 
örülmüş olmaları da muhtemeldir. 

Sarayın mimari açıdan dışı kadar içinin 
de gösterişli olduğu bilinmektedir. Bütün 
duvarların değişik renk mermerlerle kap
landığı iç mekanlarda çok sayıda mermer 
ve somaki sütun taşıyıcı olarak kullanıl
mış, arabesk üslüptaki at nalı kapı ke
merlerinde ise kırmızı- beyaz merrnerier
le iki renkli bir taş işçiliğine gidilmiştir. 
Ahşap işçiliğinin en zengin örnekleri bir 
arada uygulanmış, kapılarla masa, do
Iap, kanepe, koltuk gibi değişik türdeki 
eşya abanoz ve ceviz üzerine sedef. ba
ğa ve fildişi kakmalarla süslenmiştir. in
şaat ve dekorasyanda kullanılan malze
melerin seçiminde büyük bir özen gös
terilmiş, çoğu yurt dışından getirilen bu 
malzemeden başka değişik türdeki ak
sesuarların da birçoğu yine dışarıdan te
min edilmiştir. Sarayın bütün odalarını 
süsleyen duvar nakışları ve resimlerinin 
yapımında devrin en ünlü usta, ressam 
ve dekaratörleri görev almışlardır . 

Bahçesi uzun yıllar futbol sahası ola
rak kullanılan ve eski ihtişamı yalnızca 
Meclis-i Meb'üsan olduğu dönemden kal
ma fotoğraflarında görülebilen saray, 
günümüzde bahçesine yaptırılan büyük 
ve modern otelin bir bölümü olarak res
tore edilip düzenlenmiştir. 
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~ SELDA ERTUGRUL 

ÇIRAGAN V AK' ASI 

Çırağan Sarayı'nda 

göz hapsinde tutulan 
V. Murad'ı kaçırma teşebbüsü . 

_j 

Akli dengesinin bozulması yüzünden 
tahta çıktıktan üç ay sonra hal'edileJ 
rek (3 1 Ağustos 1876) Çırağan Sarayı'nda 

oturmasına izin verilen V. Murad çeşitli 
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Cı rağan 

Sah ilsa ray ı · n ı n 

XIX. yüzyı l ı n 

ilk yarısı 
içindeki 

durumunu 
gösteren 

Thomas Allom 
ta rafından 

çiz i lmi ş 

gravür 
( Cons tantinople 

and lhe Scene1y 
o{ lhe Seven 

Churches 

o{ Asia Minor, 

London 1840, s. 3) 

zamanlarda buradan kaçınlmak isten
mişti r. Bunlardan kanlı olarak bastırtla
nı Ali Suavi 'nin giriştiği Çırağan Vak'ası·

dır (20 May ı s 1878) . 

V. Murad ' ın annesi Şevkefza Kadın 

Efendi, oğlunun sıhhatinin iyi olduğu ve 
ll. Abdülhamid'in haksız yere tahtı ele 
geçirdiği propagandasını yayıyordu . II. 
Abdülhamid bu dedikoduları etkisiz ha
le getirmek üzere yerli ve yabancı dak
tariara V. Murad ' ı tekrar muayene etti
rerek gerçekten hasta ve tedavisinin de 
imkansız olduğuna dair bir rapor aldığı 
halde üç ay sonra V. Murad'ı kaçırmak 
üzere kurulmuş gizli bir cemiyetin varlı
ğı ortaya çıkarıldı (Kasım 1876) ingiliz 
elçiliği eski hizmetiilerinden Rum asıllı 

istavridis ile Lehistan göçmenlerinden 
Jüli 'nin de dahil olduğu gizli cemiyetin 
elebaşıları kadın kıyafetinde saraya gi
rerlerken yakalandı. Yapılan muhakeme 
sonucunda her biri ömür boyu sürgün 
cezasına çarptırıldıysa da Il. Abdülhamid 
tarafından affedildiler (2 7 Nisan 18 77). 

Teşkilatlarına mensup olması dolayı
sıyla Sultan Murad'ın sağlığı ve akıbe
tiyle yakından ilgilenen masonların gü
venini kazanmış olan İbrahim Edhem Pa
şa· nın sadrazamlıktan azlinden sonra 
(l l Ocak 1878) istanbul'daki mason teş
kilatı tarafından V. Murad'Ia ilgili ola
rak gizli bir cemiyet kuruldu. Komitenin 
kurucusu Prodos mason Joeasının üstad-ı 
azamı olan Kleanti Skaliyeri idi. Rum asıl
lı bir tüccar olan Kleanti V. Murad ' ı da
ha veliaht iken on sekizinci dereceden 
mason Joeasma kaydederek onunla sıkı 

bir dostluk kurmuştu . Sultan Murad ' ın 

cariyelerinden Nakşibend Kalfa. Şüra-yı 
Devlet Tanzimat Dairesi muavinlerinden 
Ali Şefkati Bey ile Evkaf Nezareti Sene
dat Odası Mukabelecisi Aziz Bey gizli 
cemiyetin belli başlı üyeleriydiler. Aziz 
Bey'in faaliyetleri ve cemiyetin ikinci 

başkanı gibi telakki edilmesinden dola
yı bu cemiyete "Kleanti Skaliyeri- Aziz 
Bey Komitesi" denilmiştir. 

Kleanti Skaliyeri su yolunu kullanarak 
sık sık Çırağan 'a giriyor. Sultan Murad 
ve Valide Sultan'la görüşüyordu. Paris'
ten özel olarak getirttiği bir doktoru da 
aynı yoldan Çırağan·a sakmuş ve bir haf
ta süreyle V. Murad ' ı tedavi ettirmişti. 

Skaliyeri, V. Murad'ı tekrar tahta çıkar

mak için büyük devlet adamlarını elde 
etmek üzere Nakşibend Kalfa vasıtasıy

la giriştiği teşebbüs başarısız kalınca in
giliz elçiliğine başvurdu . İng i liz el çiliğin
den beklediği desteğ i alamayan Klean
ti -Aziz Bey Komitesi ll. Abdülhamid 'i bir 
suikastta öldürerek V. Murad ' ı tekrar 
tahta geçirmeye karar verdi. Cemiyet 
üyelerinden Hacı Hüsnü Bey durumu 
bağlı olduğu Kaşgar elçisi Yakub Han 
vasıtasıyla padişaha bildirdi. Il. Abdülha
mid de Hacı Hüsnü Bey' i cemiyet hak
kında bilgi toplamak üzere görevlendir
di. Cemiyet Şubat 1878'den itibaren su
ikast planını uygulamak için birkaç de
fa harekete geçtiyse de hükümet daha 
önce tedbir aldığı için başanya ulaşa
madı. Bu sırada patlak veren "Ali Sua
vi Vak' ası" komitenin harekete geçme
sini geciktirdiği gibi Hacı Hüsnü Bey'in 
de tutuklanmasına sebep oldu. " Çırağan 

Vak' ası " olarak bilinen bu olayın Skaliyeri
Aziz Bey Komitesi 'yle ilişkisinin olup ol
madığı tesbit edilememekle birlikte bu 
konuda çeşitli spekülasyonlar yapılmıştır. 

Il. Abdülhamid'in tahta çıkmasından 
sonra onun izniyle istanbul'a dönen (Ekim 
1876) ve 16 Aralık 1877'de bütün resmi . 
görevlerine son verilen Ali Suavi'nin bu 
tarihten ölümüne kadar geçen yaklaşık 
beş aylık sürede ne yaptığı kesin olarak 
bilinmemektedir. Bazı araştırmacılar 

onun bu sırada Üsküdar Komitesi adıy
la gizli bir cemiyet kurduğunu ileri sü-


