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19. YÜZYIL İSTANBUL MİMARİSİNDE ENDÜSTRİYEL CAMIN 
KULLANIMI 

ÖZET 

Roma döneminde ilk endüstriyel gelişimi gösteren mimari cam kullanımı Endüstri 
devrimiyle Avrupa’da hızla yayılmış ve yeni yapı tipolojileri yaratmıştır. Bu tezde bu 
tezahürlerin 19. yüzyıl Osmanlı mimarisindeki yansımaları incelenmiştir. Bunun için 
camın kullanımının tarihsel gelişimine bakılmıştır.  

Endüstri devrimi öncesi ve sonrasında Avrupa mimarisinde görülen gelişmeler 
gözden geçirilmiştir. Endüstri devrimi öncesinde camın mimaride kullanımı ilk kez 
Roma döneminde kutsal yapılarda ve daha sonraları hamamlarda kullanımı ile 
gerçekleşmiştir.  M.S. 8. yüzyıldan itibaren, üretim tekniklerinin gelişmesine paralel 
olarak, özellikle kilise ve manastırlarda yaygın kullanılmıştır. 
Endüstri devrimi sonrasında cam teknolojisinin yanında çelik teknolojisinin de 
gelişimi ile çelik-cam mimarisinin önü açılmış, yeni yapı türleri ortaya çıkmıştır. Bu 
yapı türleri, sera, limonluk ve sergi salonları, pasajlar ve garlar olarak incelenmiş, her 
birinden en önemlileri örneklenmiştir. 
 Osmanlı kültüründe 19 yüzyıl öncesindeki cam kullanımı ve üretimi gözden 
geçirilmiştir. Bu dönemde cam kullanımı, alçı kayıtlı “revzen” pencerelerde 
kullanılan “küçük camlar” ile yine pencereler için silindir tekniğiyle yapılmış cam 
levhaların kullanılması ile sınırlıdır. 19. yüzyılda ise,  III. Selim döneminde İstanbul 
Beykoz’da cam sanayisini kurma çalışmaları başlamış, 1843 ve 1884 yıllarında iki 
ayrı cam fabrikası kurulmuştur. Bu iki fabrika da daha sonraları kapanmıştır. 
Dolayısıyla, 1935’de Paşabahçe Cam Fabrikası kuruluncaya kadar, endüstriyel cam 
ihtiyacı dışarıdan karşılanmıştır. 
İstanbul’da önce saraylarda kullanıma giren cam ile ilgili örnekler Dolmabahçe, 
Çırağan Yıldız Sarayları ve Maslak Kasırları bağlamında incelenmiştir. Botanik 
bahçeleri, tıp incelemeleri de camın kullanımda önemli bir rol oynamış ve sera ve 
limonlukların saray dışında da kullanımlarını sağlamıştır. Gelişen İstanbul’un zengin 
semtlerinin konak, köşk ve yalıların bahçelerinin birçoğunda bulunmuş olan seraların 
günümüze kalanların sayısı çok azdır. Eski sigorta haritaları ve Başbakanlık Osmanlı 
arşivi belgelerinden faydalanarak bunların bazılarının varlıkları tespit edilmiştir. Özel 
bahçelerin dışında da endüstriyel cam kamusal alanda kendini göstermiştir. Pasajlar, 
tren istasyonları banka vs. gibi yeni yapı tipolojileri Osmanlı başkentine geldikçe, bu 
malzemenin her türlü renkli ve renksiz kullanımı sokaktaki insanla buluşmuştur.  
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THE USE OF INDUSTRIAL GLASS IN 19TH CENTURY ARCHITECTURE 
OF ISTANBUL  

SUMMARY 

This study examines the effects on the 19th century architecture and city life of 
Istanbul of the industrial glass developed and used in European architecture 
following the industrial revolution.  
The first two parts of the thesis review the development of glass as a building 
material and the development of glass industry in the periods before and after the 
industrial revolution. Glass has been manufactured only for making objects and 
articles from the discovery in the 13th century BC until the 40’s AC. The 
development of glass blowing technique most probably in Sidon in the first century 
BC was a major step forward to be used as a building material in architecture during 
the Roman period. The mould-blowing technique appeared in 25 AD led to large 
scale production of glass and the glass with the phenomenon of transparency was 
introduced to the citizens of the Empire and hence introduced to architecture. The 
first windowpanes were used at the Atreum Vestae, the sacred building of the six 
Vestal Virgins. 

The type of window glass used in early Roman period was crown glass which was 
made by blowing the melted glass and then spinning with sufficient speed to convert 
into a disc uniform in thickness except the centre where the punty was attached and 
formed the “bull’s eye”. Crown was usually superior in quality and was widely used 
not only in houses but in religious buildings. Glassmakers were confined to 
monasteries to produce stained glass for the windows of abbeys by the 13th century. 
The cylinder technique developed in 13th century enabled the production of 
relatively large flat glass panels. Church buildings started to be glazed with this 
glass. In 15th century, many glass techniques such as “crystal”, “filigree”, 
“millefiori” and “calcedonia” were also developed in Venice. 

In 1688, Louis Lucas in France developed “mirror glass process” eliminating 
smoothness and transparency problems, and enabling the production of larger glass 
panels. Accordingly, conservatories have been constructed throughout Europe in 
17th and 18th centuries. 

Following industrial revolution, glass technology has been further developed and 
glass panels were available in size and in volume as required. On the other hand, 
production of steel in large scale was realized following the developments carried out 
by Sir Henry Bessemer in 1855. These developments paved the way for glass – steel 
architecture in Europe. 
Kohlmaier and Sartory divide the development of glass and iron buildings in the 19th 
century into four phases. 1800-1830 was the time of early industrialization and marks 
the start of the use of iron as a building material. The use of cast-iron load-bearing 
space frames can be seen in this period. The use of iron in building houses was 
avoided and instead, it was used in building passages and railway stations which 
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were the new types of buildings of this period. Small private greenhouses enclosed 
by simple geometric forms were also evident. Regarding this period, Panorama 
Passage in Paris (1800) and a private green house in Sezincote in England (1806) and 
the roof gardens of Covent Garden market place (1827) and Barr and Sugden’s house 
(1830) in London were briefly studied as examples of this period. 

 1830-1850 was the time of expansion of the industrial revolution. The increase in 
the spans of railway stations and covered markets are characteristic of the period. 
Glass covered botanical gardens and winter gardens were opened for the public 
amusement. The greenhouses in Kew Gardens in London, namely Architectural 
Conservatory (1836), Palm House (1844), Waterlily House (1850) and Temperate 
House (1859) were studied as examples.  

1850-1870 was the period of the introduction of industrialized mass production. Here 
important were the perfection and widespread use of glass roofs in glasshouses, 
exhibition buildings and wide-span halls. Examples studied were Crystal Palace in 
London (1851), a monumental passage Galleria Vittoria Emanuele II in Milan (1865) 
and the railway stations King’s Cross (1851) and Paddington (1852) in London. 
Finally, 1870-1890 was the time of further expansion of mass production of steel and 
glass, and refinement of the space-frame concept. Factory building was the only new 
type of building appeared and most of the exhibition buildings and green houses 
were erected during this period. Additionally, more than simple forms, rounded and 
organic shapes were used in welded structures. A private greenhouse in Theydon 
Grove in England was the example studied. 
In the third part of the thesis, a comprehensive research on the use of industrial glass 
in 19th century architecture of Istanbul was carried out. Before the 19th century, 
glass production in Ottoman Empire was under control of the royalty and was 
confined to small glass workshops in the district between Edirnekapı and Tekfur 
Palace in Istanbul. Here produced only small sized transparent and colored glasses 
and crystal in the use for gas lamps, vases and the windows named “revzen”. 
Because of the limited production, most of the glass was imported. In 19th century, 
attempts for glass production were initiated by the sultan Selim III (1789-1807). 
According to the documents in “Ottoman Archives of the Prime Ministry” (BOA), 
the first glass production plant was erected in Beykoz region of Istanbul starting up 
in 1843. Second glass plant was set up in the same region by an Italian, S.D. 
Modiano in 1884. Both plants were closed down at the end of the century and hence 
the glass industry has been suspended until 1935 when Paşabahçe Glass Plant was 
erected. 
The BOA documents indicate that the early use of industrial glass in Ottoman dates 
back only to 18th century and first application, most probably, was the orangery at 
Sofa Kiosk in Topkapı Palace (1709). From the document dated 1737, it is 
understood that no greenhouses were present except the four orangeries in Topkapı 
Palace, Beşiktaş Palace and Gardens of Beylerbeyi. Construction of the whole glass 
and iron orangeries and greenhouses has started merely in 19th century. Examples of 
glasshouses such as orangeries and greenhouses built in the Palaces, houses and 
greeneries, and passages and khans in the commercial regions, of Istanbul in 19th 
century were examined to elucidate reasons for the need, architectural styles and 
materials used.  
Of utmost importance is the Glass Kiosk in Dolmabahçe Palace. Sultan Abdülmecit 
had this palace built in between 1842 and 1856 to realize his admiration to western 



xix 
 

style of living. In 1853, the greenhouse named Glass Kiosk was also built in the 
southwest wing of the Palace. The Kiosk as a greenhouse was the first application in 
Ottoman palace architecture and was inspired by Crystal Palace. The windows on 
two facades contain three circular forms and the forms are covered by colored glass 
with flower patterns. The colored glasses are also opaque in nature as were produced 
by the method of acid etching. These indicate that the space was designed merely not 
for plants but for human usage. 

The orangerie in Çırağan Palace is also an example of historical importance. The 
palace was built in neoclassic and orientalist style during Sultan Abdülaziz in 1871. 
An orangerie was also built in the backyard but was demolished by the sultan one 
year after in 1872. This is why exact location of the orangerie was not well known. 
Evidences indicate that the three floored glasshouse was presumably located on the 
set of Yıldız Park facing at the avenue. Production process of the glasshouse is also 
mysterious. Commonly shared view is that it was produced twice. However, the 
BOA documents covering the period in between 1860 and 1869 give different 
information. It seems that the greenhouse was manufactured in London in line with 
the contract but was kept as constructed in the factory yard for some years as no 
order was released for the shipment. The reason why it was demolished after only a 
year of usage is also not clear but humorous reasoning that Sultan was annoyed from 
the noise of thousand birds freed and the heat accumulated inside is common. 
Despite all, acoustic and visual effects of the house with its location and three floor 
height should probably have been remarkable.  
The greenhouse in Maslak Pavilion, numerous greenhouses in Yıldız Palace, the 
botanic gardens of small size, mostly demolished greenhouses and orangeries of the 
private residences on the shores of Haliç and Bosphorus and in Kadıköy region 
examined reflect reasonably wide usage of industrial glass in 19th century in 
Istanbul.  
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1.  GİRİŞ 

Cam mimaride önemli bir yapı malzemesi olana kadar, obje ve eşya yapımında 

kullanılmıştır. Roma döneminde üfleme tekniğinin gelişmesiyle MS. 1 yüzyıldan 

itibaren pencere camı mefhumu yaygınlık kazanmıştır. İnşaat tekniklerinin gelişimi, 

yani eğrisel örtülerin de kullanımıyla duvarların taşıyıcılıkları azalmış ve cam gibi 

hafif bir malzeme entegre edilmiştir. Bu dönemde ilk olarak hamam yapılarında 

pencere camı kullanılmıştır. Ortaçağda özellikle Gotik mimaride aynı fenomeni 

izlemek olasıdır. Taşıyıcı strüktürün hafiflemesiyle özellikle renkli camlardan 

oluşturulmuş pencereler bu mimarinin önemli bir anlam ve anlatım aracı olmuştur. 

Ne var ki, üretilen malzeme hala çok pahalıdır ve ancak 19. yüzyılın başında, 

Endüstri Devrimi neticesinde gerçekleşen gelişmeler ile cam levha üretim teknikleri 

geliştirilmiş ve büyük cam levhalarını üretmek mümkün olmuştur. Demir ve çelik 

yapı malzemelerinin de paralel bir gelişme kaydetmesi ile camın, demir ve çelik ile 

beraber kullanımı sonucunda yeni yapı türleri oluşmuştur. Bu yapı türleri arasında 

yer alan pasajlar, tren istasyonları, haller ve seralar öncelikle İngiltere ve Fransa’da 

inşa edilmeye başlanmıştır ve bu dönemde toplumun yeni alışkanlıklarında önemli 

bir rol oynamıştır. Endüstriyel üretiminin yaygınlaşmasıyla malzeme kamu 

alanlarından günlük yaşam alanlarına kadar yolunu bulmuş ve saraylar  ve zengin 

zümrelerin kullanım malzemesi olmaktan çıkmıştır.   

Bilim ve endüstri alanlarındaki gelişmelere uzun süre kapalı kalan Osmanlı 

İmparatorluğu 18. yüzyıldan başlayarak özellikle de 19. yüzyılda bu tavrını 

değiştirmiştir. 1851’de Londra Evrensel Sergisi için yapılan Kristal Saray, demir ve 

camın büyük ölçekli bir yapıda ilk kez kullanılması ile görenlerde büyük bir 

şaşkınlık yaratmış ve bu malzemenin yayılmasında önemli bir faktör olmuştur. 

Dolmabahçe Sarayı’nın Seyir Köşkü, günümüzde bulunmayan Çırağan Sarayı 

Limonluğu, Yıldız Sarayı uygulamaları Osmanlı saraylarının endüstriyel camın 

yaygınlaşmasında önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Ancak bununla sınırlı 

kalmadığı da bu dönemde hızla çoğalan camla örtülü pasajlardan görülmektedir. 

Konak ve yalı bahçelerinde kullanılan sera ve limonluklar, 19. Yüzyıl Osmanlı konut 



2 

yaşamında önemli bir rol oynamıştır. Batı’nın bahçecilik tekniklerini bilen yabancı 

bahçıvanlar, tıp okullarındaki botanik bahçeleri bu yapı malzemesinin çok farklı 

alanlara yayılmasını sağlamıştır.   

Bu tezde Endüstri Devrimi sonrasında endüstriyel camın Avrupa mimarlığında 

yarattığı yeniliklerin 19. yüzyıl İstanbul mimarlığı ve kent yaşamı üzerindeki etkileri, 

konvansiyonel kütüphane araştırması yapılarak ve Başbakanlık Osmanlı Arşivi 

belgelerindeki dönemin edebi metin ve hatıratlarını kullanarak araştırılmıştır. 
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2.  ENDÜSTRİ DEVRİMİ ÖNCESİ YAPI MALZEMESİ OLARAK CAMIN 

ÜRETİMİ 

Endüstriyel camın seri bir biçimde büyük boy ve miktarlarda üretilmeye 

başlanılmasından önceki süreçler tarihte çok eskiye kadar geri gider.  Camın ilk 

ortaya çıkışının, M.Ö. 3000 yıllarına dayanan cam boncukların bulunması nedeniyle, 

Ortadoğu’da olduğu kabul edilmektedir.  M.Ö. 16. ve 15. yüzyıllarda Suriye ve 

Mezopotamya’da Mitanni Krallığı dönemine ait ilk cam kapların üretildiğine yönelik 

örnekler bulunmaktadır (Newman, 1987, s. 10).  

İlk kez üretildiği kabul edilen cam temel olarak silika, soda ve kireçten 

oluşmaktaydı. Antik dönem camları üzerine yapılan araştırmalarda parçaların dört 

ana üretim yöntemiyle üretildiği ortaya çıkmıştır; çubuk ve iç kalıpla şekillendirme, 

kapalı ve açık kalıplara döküm, serbest üfleme, kalıba ve forma üfleme (Elkadi, 

2006, s.2). 

Bronz Çağı’nda Mısır’daki cam işletmelerinde üretilen kaplar gelişmişliği yansıtan 

erken örneklerdir. Tell Amarna’da bulunan üretim atölyeleri bu açıdan çok bilgi 

vermektedir. Bu bölgede bulunan bazı cam kaplara dönemin yöneticisi III. 

Thutmosis’in kabartmaları işlenmiştir (McGrath ve Frost, 1961, s. 26). Aynı döneme 

ait başka cam parçalar Suriye, Kıbrıs ve Güney Yunanistan’da bulunmuştur. M.Ö. 7. 

yüzyılda bazı cam ustalarının batıya göç etmeleri sebebiyle Doğu Avrupa ve 

Afrika’da da cam eserler bulunmuştur (Gürler, 2000, s. 1).  

Helenistik döneme kadar cam üretiminin ve ticaretinin büyüdüğü Doğu Akdeniz’de 

camın mimaride kullanıldığına dair bir kanıt bulunmamaktadır. Bu durum Doğu 

Akdeniz’in ılıman havası sebebiyle iç mekanları sıcaktan veya soğuktan korumak 

için gerekli bir malzemeye ihtiyaç duymamış olmalarına bağlanmaktadır. Diğer bir 

yandan dönemin yazarları bitkiler için yapay çevre oluşturulmaya çalışıldığına işaret 

etmektedir (Elkadi, 2006, s. 3). Fakat M.Ö. 5. yüzyıldaki bu ortamlar bitkilerin 

korunmasında yeterli değillerdi ve cam bu fikre katkı sağlayacak bir malzeme olarak 

görülmemişti.  
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M.Ö. 1. yüzyılda cam üfleme tekniğinin bulunmasıyla camın ileride mimarlıkta da 

kullanılmasını sağlayacak önemli bir teknik bulunmuş oldu. Bu önemli adımın büyük 

ihtimalle Sidon’da gerçekleşmiş olduğu tahmin edilmektedir. Dolayısıyla, bölgenin 

Suriyeli cam ustalarının serbest üfleme, kalıpla üfleme ve sıcak camı dekoratif şerit 

ve boncuğa dönüştürmede mükemmelleştikleri düşünülmektedir (McGrath ve Frost, 

1961, s. 29).  

Bu değerli eşyaların ihracatı Roma İmparatorluğu’nda Suriyeli aileler tarafından 

gerçekleştiriliyordu. Bu ailelerin göç etmeleri dışa kapalı endüstrilerinin Akdeniz’de 

bulunan birçok şehirde kurulmasını sağladı. Bu kapsamda, Roma dönemi oryantal 

cam ustalarının yayılımına göre karakterize edilmektedir; Mısır’dan gelenlerin 

ağırlıklı olarak güney İtalya’ya, Suriye’den gelenlerin kuzeydoğu İtalya ve 

Almanya’ya yerleşmeleri Roma dönemi cam ustalığının uluslararası karakter 

kazanmasına sebep olmuştur. Newman’a göre “Cam 19. yüzyıla kadar, hiçbir zaman 

ve hiçbir yerde, Roma İmparatorluğu’nda olduğu gibi cam kap ve pencere yapımında 

yaygın kullanılmamıştır.” (Newman, 1987, s. 10). Erken dönem cam üretim 

teknikleri ile ilgili yetersiz belgeleme ve tanımlamaların yapılmasının sebebi bu 

bölgedeki üreticilerin ve tüccarların teknik bilgiyi, yayılmasını önlemek amacıyla sır 

olarak saklamalarıdır (Elkadi, 2006, s. 3). 

Roma İmparatorluğu’nun istikrarı ve genişlemesi sanat ve zanaatın ilerlemesine yol 

açarak cam endüstrisinin ölçeğinin genişlemesini sağlamıştır. Kalıba cam üfleme 

tekniği M.S. 25’de geliştirilmiş ve büyük ölçekli, düşük maliyetli cam kapların 

yapılmasına neden olmuştur. Yüzyılın ortalarında cam; sofra takımlarında, boncuk 

yapımında ve diğer amaçlarla yaygın kullanılan bir malzemeye dönüşmüştür. Şeffaf 

camın üretilmesiyle birlikte yeni bir kavram olan şeffaflık olgusu M.S. 40’da 

İmparatorluk’da yaşayan halkın büyük bir çoğunluğuna tanıtılmıştır. Bu dönemde 

cam, mimarlıkta kullanılmaya başlamıştır. İlk pencere camı ahşap ve metal 

çerçeveler içine yerleştirilerek Augustus Döneminde monte edilmiştir. Altı Vesta 

Bakiresinin kutsal yapılarından olan Vestae Atrium’unun pencere ve bölmelerinde 

pencere camlarının kullanıldığı bilinmektedir (Elkadi, 2006, s. 4). Bu dönemdeki 

yeni yapı tipolojilerinin gelişmelerinden olan hamamlarda da camın kullanım 

gereksinimi doğmuştur. Wiggington (1999) Pompei’de ortaya çıkarılan hamamlardan 

birinde 100 cm x 70 cm boyutlarında pencere camı parçalarının bulunduğunu 

belirtmektedir.  
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Roma döneminin üfleme tekniği ile yapılmış ilk örnekleri göbekli cam (crown glass) 

diye adlandırılan pencere camlarıdır. Göbekli cam, yapım tekniği nedeniyle ortası 

daha kalın olan ve mimaride kullanılan dairesel formda bir camdır. Çeşitli 

aşamalardan oluşan bu yapım tekniğinde sırasıyla şu adımlar atılmaktadır: ergimiş 

cam üfleme çubuğuna alınır, pürüzsüz bir yüzeyde döndürülerek oval şekil verilir, 

şekil verilen kütle üflenerek şişirilir ve bu kütle kısa boyunlu ve düztabanlı büyük bir 

sürahiyi andıran bir şekle dönüştürülir. Ardından şekillenen bu kütle sıcak buhar 

önünde sürekli döndürülerek (Şekil 2.1) merkezkaç kuvveti ile yuvarlak bir cam 

diske dönüştürülür (McGrath ve Frost, 1961, s. 34). Göbekli camın, parlaklık ve 

saydamlık gibi üstün özelliklerinin yanında, merkezindeki topak, zorunlu dairesel 

formu, büyük dörtgen parçalar kesilememesi ve çok fazla fireye sahip olması gibi 

olumsuz özellikleri bulunmaktadır. 

 

Şekil 2.1 : Göbekli cam yapımı tekniğinde döndürme aşaması (McGrath ve Frost, 
1961, s. 75). 
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Camın renkli cam eşya ve pencere camı yapımında kullanılmasının dışında, özel ve 

kamusal yapılarda duvar, döşeme ve tavanlarda dekorasyon amaçlı da kullanılmıştır. 

Kıpti Mısır yerleşmesinin erken örneklerinden birinde mozaik duvardaki Hristiyanlık 

motiflerinde renkli cam kullanıldığı bilinmektedir. Bu teknikte özellikle Bizans 

dönemi boyunca ustalaşılmış ve Bizans kiliselerindeki mozaikleri yapmak için 

kullanılan küçük cam parçaları Roma ve İskenderiye’de üretilmeye devam edilmiştir. 

M.S. 2. ve 3. yüzyıllar değişik türde cam üretimlerinin ve denemelerinin yapıldığı bir 

dönem olmuştur. Bu denemeler arasında; beyaz opak cam, kap süslemeleri ve kasten 

renklendirilmiş renkli cam parçaları bulunmaktadır (Elkadi, 2006, s.4).  

Roma İmparatorluğu’nun ikiye bölünmesi (M.S. 395) ve özellikle Batı Roma 

İmparatorluğu’nun yıkılması (M.S. 476) kuzey ve güney Avrupa’da cam 

çalışmalarının farklılaşmasını sağlamıştır.  Güney Avrupa’da klasik Roma cam sanatı 

sürdürülürken, kuzey Avrupa ülkelerinde cam yapımı, cam fırınlar için yakacak 

temin etme kolaylığı nedeniyle, yerleşim merkezlerinden orman içlerine taşınmıştır. 

Bulundukları ortamla uyumlu olarak, kuzeyin orman cam işçiliği çeşitli tonlarda 

yeşil camı çarpıcı ve özgün şekillerde kullanmaya başlamıştır (Newman, 1987, s. 

11). Almanya’da ise cam çalışmaları Frankların idaresinde devam etmiştir. Hristiyan 

Kilisesi ise cam kadehlerin kullanılmasını M.S. 803 yılında yasakladığında cam 

üretimi günlük kullanılan kaplar ile devam ettirilmiştir.  

Ortaçağda cam ustaları Kuzey Avrupa’da manastır ve kiliselerde varlık göstermiştir. 

Özellikle de manastır kiliselerinin pencereleri için vitray yapmak önemli bir çalışma 

alanı olmuştur. Farklı manastır kayıtlarında, manastırın camlarından sorumlu kişilere 

9. ve 10. yüzyıllarda ‘Fra Vitrearius’ denildiği görülmektedir  (Elkadi, 2006, s. 4). 

Mimari cam endüstrisi 13. yüzyıla kadar manastırlar içinde gelişimini sürdürmüştür. 

Pencereler için cam yapım tekniği olan silindir tekniği (Şekil 2.2) Burgundia, 

Lorraine, Ren Bölgesi gibi ana merkezlerde kullanılmaya başlanmıştır (Elkadi, 2006, 

s.6). Silindir tekniği ile üretilen düz cam, göbekli cam gibi, üfleme tekniğine 

dayanmaktadır. Yalnız, şişirme sonrasında kesilip açılarak düz bir yüzey elde edilen 

bu camların başka bir yüzeyle doğrudan temas etmesinden dolayı, göbekli camın 

şeffaflığına erişilememiştir. Öte yandan, dikdörtgen formu ve daha büyük boyutlu 

tabakaların çıkarılmasına uygun olmasından dolayı tercih edilmiştir (McGrath ve 

Frost, 1961, s. 45). 
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Şekil 2.2 : Silindir tekniği ile cam levha üretimi aşamaları (McGrath ve Frost, 1961, 
s. 76-77). 

Gotik mimaride yapının ağırlığını strüktürel iskeletin taşıması ile iç mekanın 

aydınlatılması ve renklenmesi mümkün olmuştur. Sanatçılar kalın şeffaf cam 

tabakasının üzerine ince renk tabakalarını kullanmaya başlamıştır. Kurşun 

pencerelerin böylesi yaygın kullanımı kilise ve katedrallerin duvarlarını İncil’in ve 

yerel kültürün anlatıcısı konumuna getirmiştir. Bu dönemde şeffaf cam levhanın 

kahverengi / siyah mine ile boyandığı “grisaille” tekniği de kullanılmaya 

başlanmıştır. 15. yüzyılın başlarında Doğu Akdeniz cam endüstrisinin gerilemesi 

Venedik’te cam atölyelerinin oluşumunu ve hakimiyetini getirmiş ve “kristal”, 

“filigree”, “millefiori”, “calcedonia” gibi birçok cam tekniği geliştirilmiştir. Daha 

sonraları Antwerp’te kurulmuş olan cam yapımı 16. yüzyıla kadar İngiltere’nin de 

ihtiyacını karşılamıştır (Elkadi, 2006, s.7). 

Botanik bahçeleri 16. yüzyıl Avrupa’sında gelişmiştir. Egzotik bitki 

koleksiyonlarının ışığın çok daha kontrollü olduğu bir ortamda korunması ihtiyacı 

seraların gelişimine yol açmış ve şeffaf düz cam ihtiyacını tetiklemiştir. 17. yüzyılda, 

vitrayın yanısıra,  mimaride ışığın kullanımı öne çıkmıştır. Bu mimari anlayış ile 

maksimum gün ışığı ihtiyacı duyan ve zengin dekorasyonu tamamlayan süslemeler iç 

mekanda yaygın kullanılmaya başlanmıştır (Elkadi, 2006, s.8). 
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1688 yılında Fransız camcı Louis Lucas, silindir tekniği ile üretilen camlardaki 

yüzey düzgünlüğü ve şeffaflık problemlerini ortadan kaldıran, “ayna cam tekniğini” 

(Mirror Glass Process) geliştirmiştir. Bu teknik, sıvı camın düz metal yüzeye 

dökülmesi ve metal rulo ile cam levha haline getirilmesi işlemlerini içermektedir. 

1700 yıllarında cam levhalar 119 x 124 cm. büyüklüğünde üretilebilirken, tekniğin 

geliştirilmesi ile 1730’lu yıllarda 152 x 249 cm. levha büyüklüklerine erişilebilmiştir 

(Kohlmaier ve Sartory, 1991, s.46).  

Daha büyük cam levhaların üretilebilmesine ve ışığa ilginin artmasına paralel olarak 

17. yüzyıl ve 18. yüzyıl başlarında sera yapımı tüm Avrupa’ya yayılmıştır.  



9 

3.  ENDÜSTRİ DEVRİMİ SONRASI CAM ENDÜSTRİSİNİN GELİŞİMİ VE 

MİMARİYE ETKİSİ 

Clapham, İngiltere’nin iktisat tarihini anlattığı kitabında İngiltere’nin cam ticareti ve 

üretimi konusunda uluslararası rekabette zayıf konumunu ortaya koyan bilgiler 

aktarır. 1840’lı yllarda İngiltere’ye Fransa, İtalya, Bohemya ve Saksonya’dan artış 

gösteren cam ithalatı yapıldığını belirtmektedir. Bunun sebebi, İngiltere’deki cam 

üreticilerinin az miktarda üretim yapabilen küçük işletmeler olmaları ve Avrupa’daki 

sanayileşmiş büyük ölçekli işletmeler ile rekabet edememeleridir. 1840 yılında ithal 

malların gelişinin engellenmesi için camda gümrük vergileri oldukça yükselmiştir. 

İngiliz küçük cam üreticileri bu sayede yabancı üreticilere karşı koruma altındaydı ve 

yüksek vergiden memnun olan azınlık olarak görülüyorlardı. Yüksek gümrük 

vergileri kısa sürede endüstrinin büyümesini ve gelişimini duraklama noktasına 

getirmişti. Örneğin optik camın neredeyse tamamı ithal ediliyordu. South of 

Shields’de bulunan Cooksons Şirketi 1831-1845 yılları arasında deniz fenerleri için 

bazı lens ve prizmalar üretmişti fakat ürün müşteri tarafından kaliteli bulunmadığı 

için ödemelerini yapmamakta karar kılmıştı (Clapham, 1967, s.16). 

1845 yılında gümrük vergileri tekrar düşürülünce, ithal malların girişi artmış, rekabet 

kızışmış, zayıf olan cam üreticileri üretimlerini ya küçültmüş ya da kapatmak 

zorunda kalmışlardır. Ayakta kalabilenler ise, hızla kendilerini geliştirerek ve 

yatırımlarla üretimlerini arttırarak rekabetçi konuma gelmişlerdir. Yaygın kullanılan 

pencere camı talepleri büyük çaplı cam üretimi ile karşılanabilir olmuştur.  

1845 yılında, pencere camı üretiminde yaygın kullanılan ama yüzey düzgünlüğü 

sorunu olan göbekli cam üretimi de yasaklanmış, kaliteli cam üretiminin önü 

açılmıştır (McGrath ve Frost, 1961, s.41). Bu dönemde cam teknolojisindeki gelişim 

dikkat çekici seviyededir. 

Silindir tekniği ile cam levha üretiminde camın üflenmesi nefes ile yapılıyordu ve 

maksimum 1,27 metre uzunluğunda cam levha üretiliyordu. Sanayinin gelişimi ile bu 

dönemde kompresör kullanılmaya başlanmış ve basınçlı hava ile dört metreye varan 
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büyüklüklere kadar cam levha üretilebilir olmuştur (Kohlmaier ve Sartory, 1991, 

s.46).  

“Ayna cam” tekniği ile cam levha üretiminde, sıvı camın döküldüğü metal tava ve 

metal baskı rulo tasarımlarındaki gelişmeler ile, 1730’lu yıllarda 152 cm. x 249 cm. 

cam levha yapılabilirken, 1850 yılında 351 cm. x 455 cm. büyüklüklere 

erişilebilmiştir (Kohlmaier ve Sartory, 1991, s. 46).  

1848 yılında mülteci olarak Londra’ya gelen Fransız cam uzmanları Bontemps ve 

Tabouret’nin bu gelişime katkıları büyük olmuştur (Clapham, 1967, s. 17). 

Theophilus Presbyter’ın1 kitaplarını çevirip ve kendi bilgilerini de ekleyerek 

yayınlamış olan Fransız cam uzmanı George Bontemps, Chance Brothers şirketinin 

sahibi Lucas Chance’i cam levha yapımı konusunda ve sonrasında 1851 yılında 

yapılan Evrensel (Dünya) Sergi yapısının (Kristal Saray) cam levhalarını üretmek 

için tavsiyeleriyle yönlendirmiştir (Elkadi, 2006, s. 9). Chance Brothers Şirketi 

sadece Evrensel Sergi yapısının o dönemde üretilebilecek en büyük boyutlardaki cam 

levhalarını üreterek değil, bu sanayi sergisinde deniz feneri için gerekli olan bütün 

malzemeleri ve teleskop disklerini de sergileyerek teknolojik gelişmişliğini 

göstermiştir. Chance Brothers, bu süreç sonunda ülkenin en büyük cam şirketi 

olmuştur (Clapham, 1967, s. 17).  

Carl Wilhelm Siemens’in çalışmaları sonucunda ürettiği “rejeneratif gaz fırını”nın 

endüstride ilk kullanımı 1861 yılında Lloyd ve Summerfield’in Birmingham’daki 

flint camı üretimi yapan işyerinde ardından da Chance’in Stourbridge’deki 

fabrikasında kullanılmıştır (Clapham, 1967, s. 58). Bu fırınlar sayesinde cam üretim 

verimliliğinde ve maliyetlerde ciddi iyileşmeler sağlanmıştır.  

Öte yandan, 1855’lerde Sir Henry Bessemer’in geliştirdiği teknoloji ile büyük 

miktarlarda çelik üretimine geçilmesi büyük yapıların inşaatı için gerekli 

malzemenin elde edilmesini sağlamıştır (Hitchcock, 1958, s. 115). Çelik 

endüstrisinin gelişimine paralel olarak, cam endüstrisinin de böylesi hızlı gelişimi 

çelik – cam mimarisinin önünü açmıştır. 

                                                
 
1 Theophilus Presbyter (1070-1125):  12. yüzyılın ilk yarısında yaşadığı bilinen neredeyse tüm sanat 
tekniklerinin detaylı olarak anlatıldığı  De diversis artibus (“Çeşitli sanatlar üzerine”) bir diğer adıyla 
Schedula diversarum artium (“Çeşitli sanatların listesi”) adlı kitabın Alman yazarı. Çalışma üç ciltden 
oluşmaktadır ve ikinci cilt vitray üretimi ve cam boyama teknikleri üzerinedir.  
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3.1 Yapı Türleri 

19. yüzyıl Avrupa mimarlığının karmaşık görüntüsü içinde iki ana gelişmeden söz 

edilebilir. Birisi yeni klasikçilik diğeri ise cam ve çeliğin yol açtığı mühendislik 

yapılarının çizgisidir (Gültaş, 2007, s.15).  

Kohlmaier ve Sartory, 19. yüzyılda cam ve çelik yapıların gelişimini dört döneme 

ayırmaktadır. 1800-1830 yıllarını kapsayan birinci dönem endüstrileşmenin ilk yılları 

olan ve demirin kullanımının keşfedildiği yıllardır (Kohlmaier ve Sartory, 1991, s. 

57). 

“Yirmili yılların sonundan başlayarak denenmekte olan lokomotiflerin yalnızca 

demir raylar üstünde kullanılabileceğinin anlaşılması, demir için çığır açıcı bir itici 

güç niteliğini kazanır. Taşıyıcıların (desteklerin) öncüsü olan ray; monte edilebilir ilk 

demir parçadır. Konutların yapımında demir kullanmaktan kaçınılır ve demir, yeni 

yapı türleri olan pasajlar ve istasyon binalarında kullanılmaya başlanır.” (Benjamin, 

2013, s. 89). 

1830-1850 dönemi, endüstriyel devrimin genişleme dönemidir. Demir 

konstrüksiyonu gelişmiş, bir önceki dönemden kazanılan deneyimlerle ve “kutu 

çerçeve” prensibi uygulanarak çatı destek sistemleri, şed çatı, cephe ve destekleyici 

kolonların kombinasyonu mükemmelleştirilmiştir. Böylece, büyük seralar ve haller 

gibi cam ve demir strüktürlü büyük yapı türleri ortaya çıkmıştır (Kohlmaier ve 

Sartory, 1991, s. 58).  

1850’lere kadar mekansal kavramların tasarımı ve ilgili strüktürel çözümlerden 

oluşan bir portfolyo oluşmuştu. Ayrıca, daha ileri tasarım taleplerine yönelik yeterli 

strüktürel hazırlık çalışması da yapılmıştı. Bu nedenle, 1850-1870 dönemi “Kusursuz 

Konstrüksiyonun Zaferi” olarak adlandırılmıştır. Bu dönemin en önemli sonucu 

büyük açıklığı geçen seralarda sundurma çatı kullanılması ve yapı elemanlarının 

prefabrikasyonundaki başarıdır. Bu dönemde Kristal Saray veya Münih’teki Cam 

Saray örneklerinden başka çok katlı ve kompleks yapı düzenindeki büyük sergi 

salonları, Dublin’deki “kış bahçesi” veya Köln’deki “flora” türü büyük seralar ile 

Londra’daki büyük gar yapıları bu dönemin öne çıkan yapı türleri olmuştur 

(Kohlmaier ve Sartory, 1991, s. 60). 

1870-1900 dönemi demir ve çelik mimarinin altın çağıdır. Endüstrinin geliştiği ve 

uluslararası büyük şirketlerin ortaya çıktığı bu dönemde üretim tesislerine ait yapılar 
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şed çatı fabrika yapıları olarak ortaya çıkmıştır. Fabrika yapıları dışında farklı yapı 

türleri görünmemesine karşın, çelik teknolojisindeki gelişim cam ve çelik yapıların 

konstrüksiyonlarında, kaynakla birleştirilmiş basit formların ötesinde, organik 

formların kullanılmasını sağlamıştır (Kohlmaier ve Sartory, 1991, s. 61). 

3.1.1 Sera, limonluk ve sergi salonu yapıları 

M.S. 1. yüzyılda Columella büyük saksılarda salatalık yetiştirildiğini ve bunların 

üzerinin lapis specularis (mika, talk) tabakası ile kaplanarak gökyüzünün açık olduğu 

soğuk havalarda güneş almak üzere yerleştirildiklerini belirtmektedir. Bu metod 

sayesinde Tiberius Caesar’ın tüm yıl boyunca salatalık ihtiyacının karşılandığını 

söylemektedir (McGrath ve Frost, 1961, s. 114). 

Rönesans Dönemi’ne kadar bitki yetiştiriciliği üzerine metodolojik bir yaklaşım 

sergilenmemiştir. İlk botanik bahçeleri 14. yüzyılda Salerno (1310) ve Venedik’de 

(1333) görülmüştür ve 16. yüzyılda üniversitelerin kurulmaya başlamasıyla tüm 

Avrupa’da (Padova, 1533; Pisa, 1544; Bolonya, 1568; Leyden, 1577; Paris, 1597)   

yaygınlaşmaya başlamıştır.  Bu dönemde, uluslararası ticaret ve ticari keşiflerin 

genişlemesi ile Hollanda ve İngiltere’deki bitki türü çeşitliliği de artış göstermiştir. 

(Kohlmaier ve Sartory, 1986, s. 40). 

16. yüzyılda aristokrat kesimin bahçelerine dair merakları büyümüş ve bu durum 

onları en iyi bahçıvanı çalıştırmak amaçlı bir yarışa sevketmiştir. Çoğunlukla kişisel 

ilgileri şifalı ot ve bitkileri yetiştirmeyi denemek ve öğrenmek olan bu bahçıvanların 

botanik biliminin gelişmesine önemli katkıları olmuştur. Fakat patronlarının asıl 

beklentileri bir yandan yiyecek diğer yandan dekoratif olarak kullanmak istedikleri 

turunçgillerin bahçelerinde yetiştirilmesidir (Hix, 1974, s. 10). Turunçgilleri 

yetiştirmek için ihtiyaçları olan sıcaklık koşullarını sağlama gerekliliği bu ağaçların 

büyüklüğü ile orantılı ve ışık alan yapıların tasarımı sorunlarını doğurmuştur.  

17. yüzyıl ilk yarısı içerilerinde turunçgillerin yetiştirildiği, orangerie (limonluk) 

olarak adlandırılan yapı türünün ortaya çıktığı dönem olmuştur. Fransız mimar 

Salomon de Caus 1620 yılında Almanya’da bulunan Heidelberg’deki Pfalz Elektörü 

için sökülüp takılabilir ahşap bir limonluk tasarlamış ve gerçekleştirmiştir (Şekil 

3.1). Bu yapı havanın sıcak olduğu aylarda sadece ahşap yapı strüktüründen 

oluşmaktadır ve soğuk aylarda ahşap levhalarla kaplanıp içeride bulunan fırınlarla 

ısıtılmaktadır. Bu projenin başarısı ile Caus, Elektör’e bu kez kalıcı olan limonluk 



13 

yapısı önermiştir. Bu limonluk ahşap çatılı taş bir yapı (Şekil 3.1) önerisidir ve soğuk 

havalarda gerekli ortamı sağlamak için yapılması gereken sadece pencerelerin 

kapatılmasıdır. Bu öneri de gerçekleştirilmiştir  ve aristokratların bahçelerinde 

yapılan ziyafet salonu olma işlevlerini de sağlayacak limonlukların erken dönem 

prototipi olmuştur (Hix, 1974, s. 10). Örneğin, 1704 yılında Kraliçe Anne için 

Hampton Court limonluğu yapılmış ve kraliçenin akşam yemeklerini bu limonlukta 

yediği aktarılmaktadır (McGrath ve Frost, 1961, s. 115).  

 

Şekil 3.1 : Salomon de Caus’un geçici ve kalıcı limonluk projeleri                       
(Hix, 1974, s. 10). 

17. yüzyılın sonlarına doğru botanik araştırmaları devam etmektedir. Varlıklı özel 

koleksiyoncular ve Oxford Botanik Bahçesi gibi kurumlar birçok ülkeye bitki ve 

tohum avı keşfi seferlerini finanse etmişlerdir. 19. yüzyıl başlarken bilime ilgi, 

tropikal bitkilere hayranlık ve dünyada seyahatin artması, bireylerin ve kurumların 

egzotik bitkileri daha sıcak ve nemli yerlerden toplama merakını arttırmıştır. Öte 

yandan, ışık geçirmez çatıları ile turunçgillerin yetişmesi için yeterli bir ışık ve ısı 

ortamı sunan limonluklar, tropikal bitkilerin yetiştirilebilmesi için uygun değillerdi. 

Çok daha fazla güneş ışığını ve ısısını iç mekana yansıtacak yapılara ihtiyaç vardı. 

Ayrıca, palmiye gibi tropikal ağaçlar için yükseklik de önemliydi. Bu durum 

Avrupa’da tamamen camla kaplı, geniş ve yüksek seraların yapımını getirdi 

(McGrath ve Frost, 1961. s. 116).  Bahçıvan, aristokrat, bilim adamı gibi toplumun 

değişik sınıflarından insanları bir araya getiren bu yeni arayış ve liberal davranış cam 
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cephenin arkasındaki mekanları geliştirmiştir.  Kristal Saray’ın başını çektiği 

evrensel sergi salonları da bunun bir yansımasıdır (Elkadi, 2006, s. 9). 

3.1.1.1 Kristal Saray 

1850 yılında, Prens Albert dünyada ilk olacak ve kısa sürede gerçekleştirilebilecek 

uluslararası bir sanayi sergisi düzenlemek istiyordu. Bu amaçla dönemin en önemli 

mimarlarından alınan proje tekliflerinin hiç biri tatmin edici bulunmadı ve sonunda 

sorun bir mimar tarafından değil bir bahçıvan ve sera yapımcısı olan Joseph Paxton 

tarafından çözüldü. Joseph Paxton, 1849 yılında tasarladığı Chatsworth Zambak 

Evi’nin planından yola çıkarak, özünde dev ölçekli bir “sera” olan, büyük bir yapı 

tasarladı. 11 Haziran 1850’de çizilen yapının onay için gerekli çizimlerini sekiz gün 

içinde hazırladı. Temmuz’da Fox & Henderson’ın yüklenici firma olarak önerdiği 

düşük bütçe ile kabul edilen proje 9 ay gibi kısa bir süre içinde inşa edildi 

(Hitchcock, 1958, s. 125) (Şekil 3.2). 9 ayda, 6024 adet dökme demir kolon ve 1245 

adet dövme demir kirişin üretimi, sevkiyatı ve montajı gerçekleştirildi (Bergdoll, 

2000, s. 207). Hyde Park’ta yer alan bina, 1 Mayıs 1851’de Kraliçe Victoria 

tarafından törenle açıldı. Açılışının hemen ardından Londra’da yayınlanan “Punch” 

dergisi binaya Kristal Saray (Crystal Palace) adını verdi (Roth, 1993, s. 575). Saray, 

ziyaretçiler üzerinde öylesine güzel izlenim ve hayranlık uyandırdı ki, sadece 

İngiltere’de değil, örneğin Alman köylerin evlerindeki duvarlara varıncaya kadar, 

birçok yere bu binanın resimleri asıldı (Benevolo, 1960, s. 135).  

 

Şekil 3.2 : Kristal Saray’ın kurulum aşamalarından görüntüler (Hix, 1974, s. 141) 
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Kristal Saray, 14,6 metrelik aralıklarla yerleştirilmiş dökme demir kolonlarıyla 

birlikte büyük bir alanı (563,3 metre x 124,4 metre) kaplıyordu ve o zamana kadar 

cam ve demirden yapılmış en büyük yapıydı (Roth, 1993, s. 576). (Şekil 3.3)  

Paxton bilinen mimari standartlardan farklı olarak yapının bütününü küçük 

prefabrike modüllerden oluşan basit bir sisteme dönüştürmüştü (Giedion, 1941, s. 

249). Görece dar olan 2,4 metrelik (8 feet) strüktürel modül ölçüsünün kullanılması 

ve yapı elemanlarının çok ince olması nedeniyle, mesafelerinin ve ölçülerinin göz ile 

ayırt edilemediği, binanın yüksekliğini veya çatının düz mü tonozlu mu olduğunu 

söylemenin mümkün olmadığı, iç mekanın (Şekil 3.4) atmosfer ile bütünleştiği bir 

mekan yaratılmıştı. Böylece Paxton, daha önce benzeri görülmemiş görsel bir etki 

yaratmış oldu (Bergdoll, 2000, s. 209). Bu izlenim cam kullanımından çok, çeşitli 

yapı elemanlarının genel boyutlara oranla küçük kalışından ve bütün yapıyı bir 

bakışta kavrama olanaksızlığından doğmaktaydı. Yani, bir optik merkezden yoksun 

bulunan yapının sınırsız uzunlukta bir tren gibi görünmesi tasarlanmıştı (Benevolo, 

1960, s. 138). Ayrıca, kirişlerin beyaz renk ile dönüşümlü olarak üç temel renk ile 

boyanması, doğal görüntü yerine optik etki yaratmayı hedeflediğini göstermektedir. 

O dönemin betimlemeleri yapının bir “gerçekdışılık” ve “sınırsız mekan izlenimi” 

verdiği hususunda birleşmektedirler  (Benevolo, 1960, s. 135). 

 

Şekil 3.3 : Hyde Park’da kurulan Kristal Saray (Kohlmaier ve Sartory, 1986, s. 308). 

Dökme demir boru elemanlar sadece strüktürel dikey elemanlar değil drenaj işlevini 

de görüyordu (Bergdoll, 2000, s. 211). Temeldeki yatay irtibatlar da suların lağıma 

akmasını sağlayan birer kolektör durumundaydı. Öyle ki, bütün yapının kanalizasyon 
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sistemine yaslanarak ayakta durduğu söylenebilirdi (Benevolo, 1960, s. 134). Bir 

“hava kabarcığı” formunda olan binanın yanal rüzgar basıncına dayanabilmesi için 

ise strüktürün üst bölümünde dövme demirden diyagonal çubuklarla çapraz 

bağlamalar kullanılmıştı  (Roth, 1993, s. 576). 

 

Şekil 3.4 : Kristal Saray’ın 1851’de iç mekanı (Giedion, 1954, s. 254). 

Kristal Saray’da kullanılan cam levhalar, silindir tekniğine göre üretilmiş camlardı.  

Cam levhalar 1,25 metre uzunluğu ile yapıldığı dönemin standartlarındaki en büyük 

ölçülere sahipti ve Chance Brothers’ın Birmingham’daki tesisinde üretilmişti. 

(Giedion, 1954, s. 253). Chance Brothers bu iş sürecinde cam levha üretim miktarını 

yaklaşık olarak 84.000 metrekareye çıkartmak durumunda kalmıştır  (Hix, 1974, s. 

135). Camlar üzerinde yoğunlaşma problemi, bütün tavanların eğik düzlemler 

halinde ve suyu bir yoğunlaşma arkıyla her tahta çerçevenin iç traversine akıtmak 

suretiyle çözülmüştü  (Benevolo, 1960, s. 134).  

Yapının bir önemli özelliği de kurulup sökülebilir olmasıydı. Sergi bittiğinde 

parçalar sökülerek Sydenham’a taşınmış ve tasarımında tonoz ilavesi gibi 

değişiklikler de (Şekil 3.5) yapılarak yeniden kurulmuştur. Kristal Saray, 1936’da 

çıkan bir yangınla yok olana kadar Londra’nın önemli kültür merkezlerinden biri 

olarak Sydenham’da hizmet vermiştir (Roth, 1993, s. 576). 
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Kristal Saray’ın uluslararası etkisi büyük oldu; NewYork kendi 1853 sergisi için 

benzer bir yapı kurmaya karar verdi. 1854’de Münih’te Glaspalast inşa edildi. Öte 

yandan, bu binanın anıtsal bir değeri olup olmadığı ciddi bir tartışma konusu da oldu. 

Hyde Park’ın ortasında, kraliyet binalarına ve Londra’nın “en şık bölgesine” bakan 

dünyanın en büyük prefabrike binasının mimari kuramda bir yer hak edip etmediği 

merak  edici bir soru olmuştu (Bergdoll, 2000, s. 208). 

Neogotik üslubu savunan mimarlar, modern fabrika sisteminin bireyin özgürlüğüne 

ve saygınlığına tehdit olduğu düşüncesiyle,  bu mimari tarzı “kristal zırvalık” olarak 

adlandırarak tamamen karşı çıkmışlardı. Öte yandan, Bergdoll’a göre “Kristal Saray, 

iç mekan ısısını kontrol etme zorluğu dışında, amacına uygun malzeme kullanımı ve 

strüktürel prensiplerin uygulanması ile mimarinin etik kurallarını yerine getirmiş 

görünmektedir” (Bergdoll, 2000, s. 212). 

Kristal Saray’ın önemi, küçümsenmeyecek statik problemlerin çözümlenmesinde, 

prefabrikasyon yöntemlerinin yeniliğinde, yeni teknik buluşların uygulanması ile 

teknik araçlar ve yapıya kazandırılan tasarım ve anlatım arasındaki ilişkilerde 

yatmaktadır (Benevolo, 1960, s. 135). 

 

Şekil 3.5 : Sydenham’da kurulan Kristal Saray (Kostof, 1995, s. 593). 
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3.1.1.2 Kew Gardens 

Kew Gardens, Londra’da Thames nehrinin kıyısında yer alan ve Richmond Green ile 

Kew arasında uzanan kraliyete ait botanik bahçeleridir. Bahçeler, Kral II. George ve 

Kraliçe Caroline’nın arazilerini 1759 yılında bağışlamaları ile oluşturulmuştur. 1760 

yılında tahta geçen Kral III. George döneminde direktör Sir Joseph Banks ve baş 

bahçıvan William Aiton’un çalışmaları sonucunda Park üne kavuşmuştur. Parkın 

mimari çalışması ise William Chambers’a aittir.   

Bu dönemde parkta bir sera, bir pagoda ve tarihi kalıntılar bulunmaktaydı ve 1841 

yılına kadar hiçbir şey yapılmamış olması ve halktan gelen şikayetlerle de Parkın 

mülkiyeti devlete geçmiş, direktör Sir William Hooker’ın liderliğinde birçok yatırım 

gerçekleştirilmiştir; Palm House, herbaryum, kütüphane, tarım alanı, müze ve bir 

bilim kurumu olan Jodrell Laboratuarı. 1904 yılında Queen’s Cottage ve Cambridge 

College’in ilavesi ile Kew Gardens, bugünkü 13 dönümlük büyüklüğe erişmiştir ve 

dört serası bulunmaktadır. (Kohlmaier ve Sartory, 1991, s. 294). 

Architectural Conservatory (Mimari Sera) 
Tapınak formunda bir klasik bina olan bu sera, bir geleneksel taş yapı limonluğun 

sera olarak tasarımının güzel bir örneğidir (Şekil 3.6). Sera, 1836 yılında mimar 

Jeffry Wyatville tarafından yapılmıştır ve 26,5 m. uzunluk, 13,4 m. genişlik,  8 m. 

yükseklik ölçülerindedir.  

 

Şekil 3.6 : Architectural Conservatory’nin görünüş ve kesiti (Kohlmaier ve Sartory, 
1986, s. 295).  
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Seranın taş işleri, sütunları, sütun başları ve ön cephe klasik Yunan mimarisine göre 

tasarlanmıştır ve çatısı çelik konstrüksiyonlu bir cam çatıdır. Cephelerdeki uzun cam 

yüzeylerle iç mekân tamamen aydınlatılarak antik tapınak formu korunmuştur 

(Kohlmaier ve Sartory, 1991, s. 294). 

 
Palm House (Palmiye Serası) 
1827 yılında  Paxton’un yaptığı Chatsworth Zambak Evi’nden esinlenerek, 1844-

1848 yıllarında Richard Turner ve Decimus Burton tarafından yapılmıştır. 110,5 m. 

uzunluk x 30,5 m. genişlik x 19,2 m. (kubbe hariç) yükseklik ölçülerindedir ve bu 

büyük yapının kaplanması için toplam 34.000 metre kare cam kullanılmıştır 

(McGrath ve Frost, 1961, s. 117).  

Palm House, (Şekil 3.7) çelik konstrüksiyonun gelişimine sahne olan,  daha geniş ve 

daha yüksek tasarımların gerçekleştiği “endüstriyel devrimin genişleme dönemine” 

(1830-1850) ait bir yapıdır. Bu dönemin zirvesine, mekansal ve konstrüksiyonel 

boyutlarıyla, Kew Garden’da erişilmiştir (Kohlmaier ve Sartory, 1991, s. 58). 

 

Şekil 3.7 : Palm House (Kohlmaier ve Sartory, 1986, s. 296). 

Basilika benzeri uzun koridorları olan serada tonozlu çatı kullanılmıştır ve bu bir ilk 

uygulama örneğidir. Oval uçlar ile yüksek merkez bölümden oluşan Palm House’da, 

şed çatı yerine tonozlu çatı kullanılması nedeniyle çok daha iyi bir “kabarcık formu” 

oluşturulmuştur. Yapıda, yuvarlak kesitli “I” profiller kemer biçimli taşıyıcıların 

oluşturulmasında kullanılmıştır. Strüktür, bir orta sahın, yan sahınlar ve sonu kubbe 
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formunda biten iki uzantıdan oluşmaktadır. Daha sonrası bu strüktür, bir prototip 

olarak kabul edilmiş ve birçok kez kullanılmıştır.  Prototip olarak kullanılmış ve daha 

büyükleri yapılmış olsa da, bu yapı erken Viktorya döneminin önemli anıtlarından 

biri olmuştur. (Hitchcock, 1958, s. 121; Kohlmaier ve Sartory, 1991, s. 58). 

O dönemde yeni geliştirilmiş olan “eğimli cam”,  Belfast Palm House ile birlikte, 

dünyada ilk kez burada kullanılmıştır. Kullanılan eğimli cam paneller 94 cm. x 23 

cm. ebatlarındaydı ve ısı etkisini minimize etmek için bakır oksit ilavesi ile cam açık 

yeşil rengine dönüştürülmüştü (Kohlmaier ve Sartory, 1991, s. 47).  

Waterlily House (Nilüfer Serası) 

Bu yapı 1850 yılında Richard Turner tarafından nilüfer serası olarak tasarlanmıştır. 

14 m. uzunluk x 14 m. genişlik x 6,1 m. yükseklik ile küçük ölçekli bir sera olmasına 

karşın çelik çatı konstrüksiyonu ile dikkat çekmektedir. (Şekil 3.8) Kew 

Gardens’daki en sıcak ve en nemli sera olan bu seranın ortasında, içinde çeşitli 

nilüferlerin yer aldığı, Viktorya tarzı kraliyet süs havuzu bulunmaktadır. Seranın 

özgün çelik konstrüksiyonun etkisiyle havuzun suyu her zaman taze ve parlak 

görünmektedir (Kohlmaier ve Sartory, 1991, s.60, 301). 

 

Şekil 3.8 : Waterlily House’ın iç mekanı (Url-1). 
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Temperate House (Ilıman Sera) 

1859 – 1863 yıllarında Decimus Burton tarafından yapılmış ve 1895 – 1897 

yıllarında ilaveler yapılarak büyütülmüştür. 176,8 m. uzunluk x 42,1 m. genişlik x 18 

m. yüksekliği ile İngiltere’deki en büyük seralardan biridir. (Şekil 3.9)  

 

Şekil 3.9 : Temperate House (Url-2). 

Temperate House, endüstriyel devrimin “Kusursuz Konstrüksiyonun Zaferi” olarak 

adlandırılan 3. dönemine ait bir yapıdır. Bu kapsamda, seralarda sundurma çatının 

kullanıldığı ilk örnektir. Sundurma çatının düz yüzeyleri geliştirilerek açılır pencere 

işlevi kazandırılmıştır ve böylece çatı yüzeyin üçte biri açılabilir durumdadır. Seranın 

bir diğer özelliği de, taş temel duvar, iki yanında yalancı sütunlar olan giriş ve 

dekoratif dökme demir gibi estetiği arttıran öğelerin kullanılmış olmasıdır 

(Kohlmaier ve Sartory, 1991, s.60, s. 301). 

3.1.1.3 Konutlarda sera ve limonluklar 

John Hix 19. yüzyıl botanikçisi ve bahçe tasarımcısı olan John Claudius Loudon’ın 

1820’lerde konut seraları hakkında söylediklerini aktarır: ‘’Kesinlikle ilk 

ihtiyaçlardan biri değil, nitekim uygun olduğu, son derece arzulanabilir olduğu 

hissedilen ve insanların zerafet, rafine keyif işareti olarak gördükleri birşeydir’’  

(Hix, 1974, s. 81). 
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Thomas Langford, On Fruit Trees (1969) kitabında “seraların eskiden bahçe süsü 

olduğunu, yaz aylarında bitkilerin doğal ortamları olan açık havaya çıkmalarına 

paralel olarak seraların eğlence mekanına dönüştüğünü” anlatmaktadır (Hix, 1974, s. 

81). 

Konut seraları önceleri, Barok döneminden esinlenerek, yığma yapılar olan 

limonluklardı. Endüstri devrimi öncesinde, İngiltere’de, Paris, St. Petersburg ve 

Viyana’da gösterişli pek çok limonluk yapılmıştı (Kohlmaier ve Sartory, 1991, s. 

25). Kraliçe Anne için 1704 yılında Kensingtan Sarayı’nda yapılan limonluk öne 

çıkan örneklerden biridir. 18 ve 19. yüzyıllarda, cam ve çelik teknolojilerinin 

gelişimi ile limonluklar, önce tahta veya kiremit örtülü olan çatılar cam ile değişerek 

“mimari sera”ya,  daha sonra tamamen cam ve çelik yapılara dönüşmüştür (Hix, 

1974, s. 81). 

Bu dönüşümün yarattığı temel sorun sera mimarisi ile konut mimarisinin estetik 

çelişkiler yaratmasıydı ve dolayısıyla iki mimarinin uyumlu bütünlüğünün 

sağlanması gerekmekteydi (Kohlmaier ve Sartory, 1991, s. 26). Bu kapsamda pek 

çok mimari çözüm geliştirilmiştir.  Bu bölümde dikkat çekici bazı örnekler 

sunulmuştur; 

Sezincote’de bir konut limonluğu  
S. P. Cockerell ve H. Repton 1806 yılında, limonluğu bulunan ve saraya benzer 

Magribi-Gotik tarzında bir villa tasarladılar. Bu villada, limonluk pencerelerinde 

dökme demirden yapılmış ve Gotik kemer formunda pencereler kullanılarak ana 

binanın mimari tarzı ile etkileyici bir estetik uyum sağlanmıştır (Hix, 1974, s. 81; 

Kohlmaier ve Sartory, 1991, s. 26). (Şekil 3.10)  

 

Şekil 3.10 : Sezincote’de konut ve limonluğu (Url-3). 
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Theydon Grove’da bilardo salonu 

Konutlarda, sera genellikle oyun odası, sigara içme balkonu veya müzik odası ile 

eklemlendirilirdi. Weeks and Co. firması 1870’lerde Londra’nın kuzeydoğusunda 

bulunan Theydon Grove - Epping’de bir konutun bilardo odasına serayı 

eklemlendirmişti. Bilardo masası yer döşemesine gömülü bir ray üzerine 

konumlandırılmıştı. Böylece, mekan istenildiği zaman dans, konser veya yemek 

salonuna dönüştürülebiliyordu. Salonun bir ucu, seraya ve içindeki havuza bakan bir 

cam koridora açılıyordu (Şekil 3.11). İskoçya’daki bir eve MacKenzie ve Matthews 

tarafından da farklı çözümde eklemlenmiş bir sera tasarlanmıştır. Biri ağaç diğeri 

camdan yapılmış iki kapı serayı konutun salonundan ayırıyordu. Böylece, konut 

sahibine bulunduğu salondan istediği zaman serayı görebilme ve kokusunu alabilme 

seçeneğini sunuyordu. Seranın altında bulunan ısıtıcı, merkezi bir servis ünitesi 

olarak, konutun banyosunu ve banyo suyunu da ısıtıyordu (Hix, 1974, s. 87-89). 

 

Şekil 3.11 : Theydon Grove’da Sera ve Bilardo Odasının kesiti (Hix, 1974, s. 87). 

Çatı seraları 
Büyük şehirlerde toprağın nadir ve pahalı olması, bina çatılarını seralar için en uygun 

yer durumuna getirdi. İlk çatı serası 1827 yılında Charles Fowler tarafından, VI. 

Bedford Dükü için Londra Covent Garden kapalı pazarının terasına tasarlandı. Dük, 

giriş kemerinin üstündeki terasa, dört ayrı merdivenle sokağa inilebilen iki sera inşa 

ettirdi. İki sera arasında ise parlak Devonshire mermerinden yapılmış ve pazar 

yerindeki su tanklarından beslenen bir süs havuzu bulunuyordu (Şekil 3.12). Benzer 

şekilde, Kings Street’te bulunan Barr ve Sugden adlı çiçekçi dükkanının bulunduğu 
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konut, mimarlar Spalding ve Knight tarafından yeniden tasarlandı. Binanın tüm ön 

cephesi çiçekçi dükkanı gibiydi ve Bedford Dükünün konutu ile uyumu sağlamak 

için çatı katı seraya (Şekil 3.13) dönüştürülmüştü (Hix, 1974, s.92-94).  

 

Şekil 3.12 : VI. Bedford Dükü’nün çatı serası (Hix, 1974, s. 93). 

 

Şekil 3.13 : Çiçekçi Barr ve Sugden’ın çatı serası (Hix, 1974, s. 94). 
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3.1.2 Pasajlar 

Endüstri Devrimi ile sanayinin gelişmesine paralel olarak ticaret de hızla gelişti. 

Kalabalıklaşan şehirlerde uygunsuz hava şartlarına karşı koruyarak, kafe ve restoran 

gibi sosyal ortamlar ve etrafındaki sokaklar arasında kısa yol imkanları sunarak 

yayaların daha rahat alışveriş etmelerini sağlayan pasaj mimarisi oluşmuştur. Walter 

Benjamin ‘‘Pasajlar’’ adlı kitabında  Paris pasajlarının büyük kısmının 1822’de 

başlayan onbeş yıllık bir zaman diliminde yapıldığını söyler ve bu dönemi tekstil 

ticaretindeki yoğunlaşma ile ilişkilendirir. Resimli Paris Rehberinde şunlar yazılıdır: 

‘’Endüstriyel lüksün yeni bir buluşu olan bu pasajlar, bina kitlelerinin arasından 

uzanan, üstleri cam kaplı, mermer duvarlı geçitlerdir; sahipleri bu türden 

spekülasyonlar için bir araya gelmişlerdir. Işığı yukardan alan bu geçitlerin iki 

yanında şık dükkanlar uzanır; bu nedenle böyle bir pasaj, küçük bir kent, dahası 

küçük bir dünyadır’’ (Benjamin, 2013, 88). Sonuç olarak pasaj mekanı cam çatı, 

simetrik cepheler ve yaya yolu olmak üzere üç unsurdan oluşmaktadır (Gülenaz, 

2011, s.79). 

19. yüzyılın başında oluşan pasajlar büyük mağaza ve alışveriş merkezlerinin ortaya 

çıkmasıyla yüz yıldan kısa bir süre içerisinde gerileme dönemine girmiştir. 

Avrupa’daki pasajları inceleyerek kapsamlı bir araştırma yapmış olan Geist, pasajları 

tarihsel gelişimine göre, altı döneme ayırmıştır; Keşfetme Dönemi (1820’ye kadar), 

Moda Dönemi (1820-1840), Genişleme Dönemi (1840-1860), Anıtsal Dönem (1860-

1880), Devleşme ve Taklit Dönemi (1880-1900), Kavramsal Gerileme Dönemi (1900 

sonrası) (Geist, 1989, s.65). Farklı dönemlere ait iyi bilinen iki pasaj aşağıda kısaca 

tanıtılmıştır. 

3.1.2.1 Panorama Pasajı 

Paris’te Champs-Elysees üzerinde yer alan ilk kapalı pasaj olma önemine sahip 

Panorama Pasajı 1800 yılında James Thayer tarafından yapılmıştır (Şekil 3.14). 

Montmartre bulvarı üzerindeki iki yuvarlak yapının işaret ettiği “Panorama” kısa 

sürede ün kazanmış ve peşisıra  beş yeni pasaj daha inşa edilmiştir (Ragon, 2010, s. 

143). 

Pasajın çatısı önce ışık delikleri olan tahta bir çatıyla örtülüyken 1838-1839 

yıllarında Jakob Ignaz Hittorf tarafından asma tavan cam çatıya dönüştürülmüştür. 

(Gülenaz, 2011, s. 79; Kohlmaier ve Sartory, 1991, s. 121). Dar bir cepheye sahip 
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olan pasajın koridor genişliği üç metrenin altındadır. Dükkanlarda ağaç kapı ve kare 

panel formunda düz cam pencereler bulunmaktadır. Koridorun aydınlatmasında gaz 

lambası kullanılması da bir ilk uygulamadır (Özkan, 2008, s. 34).  

 

Şekil 3.14 : Panorama Pasajı’nın 1838 yılı öncesi (sağda) ve sonrası (solda) iç mekan 
görünüşü (Benjamin, 2013, s. 284, 287). 

3.1.2.2 II. Vittorio Emanuele Pasajı 

Bu pasajın yapılması “Anıtsal Dönem”e adını vermiştir. Pasaj, İtalya’nın 

birleşmesini ve yeni kral Vittorio Emanuele’i kutlamak için 1865-1867 yıllarında 

yapılmış bir kamu binasıdır. Bu anıtsal pasajın yapılması için bir yarışma 

düzenlenmiş ve yarışmayı Guiseppe Mengoni kazanmıştır. Roma dönemi 

banyolarının yerleşim planında neo-klasik bir yapıdır ve Milano’nun merkezine 

yerleştirilmiştir. Biri Santa Maria Nascente Kathedrali’nin meydanı olmak üzere,  iki 

meydanı birleştirmektedir (Özkan, 2008, s. 40). (Şekil 3.15) 

İki koridorun kesişmesi ile haç biçimli planı olan pasajın çatısı demir 

konstrüksiyonlu,  cam asma tavanla kaplıdır ve iki koridorun kesişim noktasında, 

Roma’daki St. Pietro Katedrali’ninki ile aynı çapta olan, büyük bir cam kubbe 



27 

bulunmaktadır. Bilim, sanat, endüstri ve tarımı betimleyen 24 heykeli ile bu pasaj, 

şehre ve topluma milli bilinci aşılamayı amaçlamıştır (Özkan, 2008, s. 41). 

 

Şekil 3.15 : II. Vittorio Emanuele Pasajı (Url-4). 

3.1.3 Garlar 

1855’lerde Sir Henry Bessemer’in geliştirdiği teknoloji ile büyük miktarlarda çelik 

üretiminin sağlanabilmesi büyük yapıların inşaatı için gerekli malzemenin elde 

edilebilirliğini sağladı. Bu yeterli malzeme arzı, kömürlü trenlerin olduğu bu 

dönemde gerek insan gerekse yeterli hava sirkülasyonunu sağlamak için yüksek ve 

geniş mekan ihtiyacını karşılayacak gar inşaatının da önünü açtı. Bu durum, aynı 

yıllarda Kristal Saray’ın karşısına iki rakip çıkarmıştı (Hitchcock, 1958, s.115, 127). 

3.1.3.1 King’s Cross İstasyonu 

1850’de Lewis Cubitt tarafından tasarlanan ve 1851-1852 yıllarında yapılan bu 

istasyon, aynı yıl yapılan Kristal Saray’ın sahınlarına benzer, 32 metre açıklığında ve 

244 metre uzunluğunda iki büyük tonoz çatıdan oluşuyordu (Şekil 3.16). Tonoz 

çatıların üçte ikisi cam panel ile kaplıydı. Cam paneller ise 240 cm x 75 cm. 

büyüklüğündeydi (Hix, 1974, s.150; Hitchcock, 1958, s.127).  
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Şekil 3.16 : King’s Cross İstasyonu (Hix, 1974, s. 150). 

3.1.3.2 Paddington İstasyonu 

Paddington İstasyonu (Şekil 3.17) 1852 ve 1854 yılları arasında inşa edilmiştir . 

Kristal Saray’ın inşaat komitesinde yer almış olan mühendis Brunel ve mimar M.D. 

Wyatt , Paxton’un projesini onaylamışlardır. Bir yıl sonra yapılan Paddington 

İstasyonu’nun cam-çelik strüktürü Paxton’ın çözümlerinden etkilenerek benzer 

şekilde tasarlanmıştır (Hix, 1974, s. 150).  

İstasyon mekanının yer aldığı 88 metre x 213 metre açıklık üç büyük cam tonoz çatı 

ile kapatılmıştı. İstasyonun karşısında yer alan otelin cephe görünümünü bastırmak 

için, tonozun sokağa açılanı ön cephesindeki açıklıklar Magribi tarzı özel tasarlanmış 

ferforje süslemelerle donatılmıştı (Hitchcock, 1958, s. 127). 

 

Şekil 3.17 : Paddington İstasyonu (Hix, 1974, s. 150). 



29 

4.  19. YÜZYIL İSTANBUL MİMARİSİNDE ENDÜSTRİYEL CAMIN 

KULLANIMI 

4.1 19. Yüzyıl Öncesinde Camın Üretimi  

Osmanlı İmparatorluğu’nda 19. yüzyıl öncesinde cam üretimi ve cam sanatı sarayın 

desteği ve koruması altında yapılmıştır. Saraya bağlı gelişen camın üretiminin bu 

sebeple en önemli merkezi İstanbul olmuştur. Cam üretimi yapan atölyeler 

Edirnekapı çevresinde, Eğrikapı ve Tekfur Sarayı çevresinde kurulmuştur. 

Bakırköy’de Baruthane-i Amire yakınlarında ise cam parlatma atölyeleri, güherçile 

kazanları ve fırınların olduğu atölyeler ve mimarcıbaşına bağlı olan cam satan ve 

takan esnaf bulunmaktaydı (Bayramoğlu, 1974, s. 11). 

Bu dönemde saraya bağlı olarak çalışıp proje üreten ve bunu en üst otoriteye sunan 

özel kadroya “ehl-i hıref” denilmekteydi. Yaklaşık 45 kişilik olan bu kadroda 

“camgeran” denilan cam ustaları ve “sercamger” denilen baş cam ustaları da 

bulunmaktaydı. 1582 yılında III. Murat’ın oğlu Şehzade Mehmet için düzenlenen 

sünnet düğününü anlatan “Surnâme-i Hümâyûn” adlı eserde yer alan minyatürlerde 

(Şekil 4.1) camgerler üzerinde sıcak cam fırını olan bir arabayla padişahın önünden 

geçerek ustalıklarını gösterirler. Bir grup da ellerinde 16. yüzyıl camcılığının 

örneklerini tutmaktadır. Önder Küçükerman’a göre bu fırın 16. yüzyılda yaşamış 

Alman bilim adamı Georgius Agricola’nın çizimlerinde verdiği Avrupa’nın en 

gelişmiş cam fırınları ile aynıdır (Karahüseyin, 2009, s. 52-53; Küçükerman, 2008, s. 

116).  

Yapılacak olan ürünler için kullanılmak üzere üç tip cam hazırlanıyordu; şeffaf cam, 

renkli cam çeşitleri ve kristal cam anlamına gelen “billur”. Ürünler ise lamba, kandil, 

vazo, sürahi, ayna gibi lüks ürünler, cam humbara,  donanma feneri, fanus gibi 

orduda veya gündelik hayatta kullanılan ürünler ve ahşap kayıtlı pencereler ya da 

küçük renkli cam parçalarından yapılan alçı kayıtlı “revzen” denilen pencerelerdi 

(Bayramoğlu, 1974, s. 12). 
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Şekil 4.1 : 1582 yılında Şehzade Mehmet’in sünnet düğününde padişahın önünden 
cam fırınıyla geçen camgerler (Karahüseyin, 2009, s. 52). 

İstanbul’un fethi ile başlayan cam sanayisini geliştirmeye yönelik yatırımlar ile cam 

üretim ve satışı ancak 17. yüzyılda düzenlenebilmiştir (Karahüseyin, 2009, s. 52). Bu 

süreç boyunca özellikle 16. yüzyılda artan imar faaliyetleri sebebiyle üretilen cam 

ürünleri ihtiyacı karşılamamış ve cam farklı ülkelerden ithal edilmiştir. Camın ithal 

edildiği ülkeler arasında “Akdeniz camcılığının merkezi” olarak görülen ve Murano 

Ada’sında üretim yapan Venedik şehri önemli bir yer almaktadır. Bu dönemde cam 

teknikleri ile ilgili bilgilerini sır olarak saklayan, ustaların göç etmelerinin 

yasaklanması gibi önlemlerin alındığı Venedik’in cam ürünleri özgün yöntemleriyle 

dikkat çekiciydi (Küçükerman, 2008, s. 65). Aygül Ağır, Venedik Devlet Arşivi’nde 

incelemiş olduğu belgelerde mimari eserlerde kullanılmak üzere gelen camların üç 

grupta toplandığını belirtmektedir. Bunlar, günümüzde göbekli cam olarak 

adlandırılan Osmanlı belgelerinde ise “camha-i müdevver” olarak geçtiği belirtilen 

alçı kayıtlı “revzen” pencerelerde kullanılan “küçük camlar”, pencereler için silindir 

tekniğiyle yapılmış cam levhalar, kandiller ve fenerlerdir (Ağır, 2011, s. 36). 
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4.2 19 Yüzyıl’da Camın Üretimi ve Temini İçin Girişimler 

III. Selim döneminde (1789-1807) Avrupa’daki sanayi devriminin etkisiyle 

İstanbul’da Beykoz bölgesinde sanayi girişimlerinde bulunulmuştur. Beykoz o 

dönemde İstanbul’un sanayi merkezi olarak belirmektedir. Bu bölgede camcılıkla 

ilgili ilk girişim o dönemde camcılık merkezi olan Venedik’te camcılığı öğrenen 

Mevlevi dervişi Mehmed Dede tarafından yapılmıştır. Ancak bu atölye bir süre sonra 

kapanmıştır (Küçükerman, 1994, s. 373). 1808 yılında Avusturya Macaristan’lı 

Scalach ile Alman Hans’ın cam fabrikası kurmak istedikleri, fakat bu fabrika için 

şikayetlerin olduğu belirtilmektedir (BOA, 1808). Şikayetler nedeniyle bu girişim 

gerçekleşememiştir.  

Başarısız girişimlerin ardından, 1843’de Çubuklu’da Fethi Paşa tarafından bir cam 

atölyesi kurulmuştur. Fethi Paşa, Tophane müşiri ve Dolmabahçe Sarayı’nda 

kullanılan camların ithalatını organize eden kişidir (Küçükerman, 1994, s. 373).  

Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde (bundan sonra BOA veya Arşiv olarak ifade 

edilecektir) bulunan bir belgede, İncirköy’de cam fabrikası binaları için yapılan 

masrafları gösteren 1838 yılına ait bir defter kaydı bulunmaktadır (BOA, 1838). Bu 

belge, Paşabahçe civarındaki İncirköy’de bir cam fabrikasının kurulmakta olduğunu 

göstermektedir. 1843 yılına ait masraf defterlerinde, fabrikaya o zamana kadar 

yapılan yatırım masrafları yanı sıra, aylık işçilik masrafları ile yakacak ve kullanılan 

kimyevi maddeleri içeren işletme masrafları yer almaktadır (BOA, 1846). Aylık 

işletme masraflarından, 1843 yılında  fabrikanın üretime girmiş olduğu söylenebilir.  

Aynı belgede, Hüdavendigar Müşiri Mustafa Paşa tarafından inşa edilen bu cam 

fabrikasının mali sıkıntı içinde olduğu görülmektedir. Bu nedenle, fabrikanın padişah 

tarafından alınarak yatırım masraflarının Darphane tarafından karşılanmasının talep 

edildiği ve bu talebin padişah tarafından onaylandığı anlaşılmaktadır. Fabrikanın 

devir teslim işlemleri 1848 yılında tamamlanmıştır (BOA, 1848).  

Ayrıca, fabrikadaki cam üretiminde kalite sorunlarının da yaşandığı anlaşılmaktadır. 

Bu nedenle, kalifiye işçi bulmanın sorun olduğu, Viyana’dan getirilmiş olan 

ustalardan memnun olunmadığı, kontratları biter bitmez yeni ustaların temin 

edileceği dile getirilmektedir (BOA, 1846). Dolayısıyla 1847 yılında, sağlık sorunları 

nedeniyle Avrupa’ya seyahat edecek olan deneyimli usta Höce Agob’dan İngiltere ve 

Fransa’daki ünlü cam ve kristal fabrikalarını incelemesi ve Beykoz’daki cam 
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fabrikasının onların düzeyinde olabilmesi için gerekli alet ve edevatı, cam üretimi 

için gerekli toprağı ve cam ustalarını temin ederek  getirmesi istenmiştir (BOA, 

1847).   

Bu fabrikanın ürünleri 1851’de Londra’da düzenlenen Evrensel Sergi’de sergilenmiş 

ve buradan teşvik ödülleri almıştır. Fakat 1855 Paris ve 1862 Londra Evrensel 

Sergileri’ne Osmanlı’nın birçok farklı ürünle katılmasına rağmen hiçbir cam eser 

bunların arasında yer almamıştır. 1863’de İstanbul’da düzenlenen Sergi-i Umumi-i 

Osmani’de de Osmanlı’ya ait herhangi bir cam ürün bulunmamaktadır. Bu durum 

Küçükerman tarafından fabrikanın gücünü kaybettiği şeklinde yorumlanmıştır 

(Küçükerman, 1994, s. 373). Oysa, yeniden inşa olunan cam fabrikası için alınan 

makinanın masraflarını gösteren BOA belgesi bu dönemde fabrikanın yenilenmek 

üzere kapatıldığını işaret etmektedir (BOA, 1854). 

Paşabahçe’de 19. yüzyılda yapılan bir diğer girişim İtalyan girişimci Saul D. 

Modiano tarafından yapılmıştır. 1884’de Paşabahçe’de deniz kıyısında Modiano 

Cam Fabrikası (Fabbrica Vetramini di Constantinople) kurulmuştur. Küçükerman’ın 

aktardığı üzere burada 100 Avrupalı olmak üzere 600 kişi çalışıyordu ve bunların 

500’ü doğrudan üretimle ilgili işçilerdi. 1906’da fabrikanın 4 cam fırını, 80 tezgahı 

vardı ve en önemli ürünleri dönemin temel ihtiyacı olan gaz lambaları, şişeler, 

nargileler ve bardaklardı (Küçükerman, 1994, s. 374).  

İtalyan asıllı olması nedeniyle Modiano’nun Osmanlı ülkesinden sınır dışı edildiğini 

açıklayan BOA belgesinden, fabrikanın 1912 yılında devredilmiş olabileceği 

söylenebilir (BOA, 1912). 1922 yılında ise, Avrupa’dan ithal edilen camlar ile 

rekabet edememesi nedeniyle, fabrika tamamen kapatılmıştır (Küçükerman, 1994, s. 

374).  

Cam ve ayna fabrikası kurmak için ruhsat verilen Maliye Merkez Şube Müdürü 

Yusuf Ziya Bey’in çabaları sonuç vermemiş ve ruhsatı iptal edilmiştir (BOA, 1907). 

Böylece İstanbul’da cam endüstrisi, 1935’de Paşabahçe Cam Fabrika’sı kurulana 

kadar, kesintiye uğramıştır.  

4.3 Sera ve Limonluk Yapıları 

Avrupa’da 17. yüzyılda uygulanmaya başlayan limonluk yapıları Osmanlı 

İmparatorluğu’nun saraylarında erken dönemde 18. yüzyıldan abşlayarak inşa 
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edildiği düşünülmektedir. Arşivde bulunan ve 1709 yılına ait bir masraf belgesinde 

Topkapı Sarayı’nda Sofa Köşk’ünde “yeniden” bir limonluk yapıldığı yazmaktadır 

(BOA, 1709). Bu belgeye göre önünde limon, portakal ağaçlarının yetiştirildiği 

bilinen Sofa Köşkü önündeki bahçede bir limonluk kurulmuş  olabileceği 

düşünülebilir. 1737 yılına ait bir başka belgeye göre ise Topkapı Sarayı, Beşiktaş 

Sarayı ve Beylerbeyi Bahçeleri’nde toplamda 4 adet limonluğun olduğu ve mimarağa 

tarafından bu limonlukların perdelerinin yenilendiği, çatısında bulunan kiremitlerin 

tamirinin yapıldığı ve masrafın 103,5 kuruş 8 akçe masraf yapıldığı anlaşılmaktadır 

(BOA, 1737). ‘1734, 1735, 1738, 1739, 1759, 1780’2 yıllarına ait belgelerden 

saraylarda limonluklarla ilgili tamiratların düzenli olarak yapıldığı çalışıldığı 

söylenebilir. 

İncelenen belgelere göre 18. yüzyılda limonlukların yapıldığı anlaşılmış ancak 

Avrupa’daki gibi egzotik bikileri yetiştirmek üzere tümden cam ve demirden imal 

edilmiş olan seraların yapılmış olduğuna dair bir bilgiye rastlanılmamıştır. Fakat 

Avrupa’da o dönemde yapılan sera yapıları ile ilgili bilgilerin saraya eriştiği III. 

Ahmet döneminde 1720-1721 yılları arasında görev yapmak üzere ilk kez sürekli elçi 

olarak Fransa’ya gönderilen Yirmi Sekiz Çelebi Mehmet’in gezdiği yerleri anlattığı 

Fransa Sefaretname’sinden anlaşılmaktadır. Çelebi Mehmet Paris’de gezdiği tıp 

okulunun bahçesini şöyle anlatmaktadır: 

Bir bahçeye daha geldik ki, tıp kitaplarında ne kadar bitki varsa, tümünü buraya toplamışlar. 

Acem ve Özbek ülkelerinde yetişen tüm bitkileri buraya getirip dikmişler. Öğrenciler, 

bunların üzerinde ders görüyorlardı. Hint’te, Çin’de ve Yeni Dünya’da (Amerika) yetişen ne 

kadar çiçek varsa, hepsini burada gördük. Bunları burada görmeyenlere tanımlamanın ve 

betimlemenin olanağı yoktur. Paris kentinin havası soğuk olduğundan, Yeni Dünya 

bitkilerinin burada yetişmesinin çok güç olacağı düşünülerek, limonluk gibi kışlık binalar 

yapmışlar ve bunların etrafını cam, çerçeve ile kapatmışlar. Yerler tahta olup, aralarında 

oluklar bırakmışlar; kış şiddetli olduğu zaman, Yeni Dünya bitkilerinin istediği sıcaklığı, 

alttan ocak yakarak ve zemini ısıtarak sağlarlarmış. Sıcaklık ılıman olsun diye de , 

limonluğun her yanından bakır oluklar geçirmişler; sıcaklık onlarla her yana dağılırmış. 

Böylece, istedikleri Yeni Dünya bitkilerini tüm kış saklarlarmış.(Tuncer, 2010, 98-99) 

Tümüyle cam ve demirden yapılmış sera ve limonlukların yapımına ancak 19. 

yüzyılda başlanılmıştır. Bu bölümde 19. yüzyılda İstanbul saraylarında, nebatat 

                                                
 
2 Bkz.: (BOA, C.SM 158 / 7901), (BOA, C.SM 177/8898), (BOA, C.SM 142 / 7102), (BOA C.SM 
145 / 7261), (BOA, TS.MA.d 3281), (BOA, TS.MA.d 3126/1194).  
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bahçelerinde ve konutlarda yapılmış olan çeşitli sera ve limonluk örnekleri 

incelenerek bu ihtiyacın oluşmasını sağlayan sebepler, mimari üslupları ve kullanılan 

malzemelerin çeşitliliğine dair paylaşımlarda bulunulacaktır.    

4.3.1 Dolmabahçe Sarayı Camlı Köşk 

1. Ahmed (1603-1617) döneminde günümüzde Beşiktaş’da Dolmabahçe Caddesi ile 

Boğaz arasında kalan sahil alanı doldurulmuş ve ilk yapılaşmalar başlamıştır. 

Öncesinde Beşiktaş Saray-ı Hümâyûnu adı ile başka bir sarayın yer aldığı bu alanda 

Abdülmecid (1839-1861) hayranlık beslediği Batı tipi yaşama geçebilmek üzere 

ekonomik krizin sarstığı bu dönemde yeni bir saray yaptırmıştır (Gülersoy, 1994b, s. 

89-90). Sarayın yapımı 1842-56 yılları arasında sürmüş ve saray yapıları 

tipolojisinde 18. yüzyılda askeri yapılarla başlayan “mega yapı ideolojisi”nin ilk 

örneği olmuştur (Kuban, 2007, s. 619).  

Saray kıyı boyunca uzanan 300 metre ve 125 metre uzunluklarındaki ‘L’ tipi plana 

sahip ana yapıdan ve bunlara ek yapılardan oluşmuştur. Sarayın Dolmabahçe 

Caddesi’ne bakan güney-batı köşesinde yer alan Camlı Köşk (Şekil 4.2) yapısı ana 

kütleye uzun bir koridorla bağlanır (Kuban, 2007, s. 619; Batur, 2011, s.9)  Yapı 

geleneksel Osmanlı saray düzeni içindeki alay köşkünün Dolmabahçe Sarayı’ndaki 

karşılığı olarak nitelendirilmektedir (Görün ve Taşdelen, 2005, s. 222). Camlı Köşk 

1853 yılında yapılmıştır ve mimarı Tanzimat’ın ilanının ardından İstanbul’da 

görevlendirilen William James Smith’dir (Batur, 2011, s. 9). 

 

Şekil 4.2 : Dolmabahçe Sarayı Planında Camlı Köşk’ün konumu (Görün ve Taşdelen, 
2005, s.222’den uyarlanmıştır). 
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Camlı köşk, seyir köşkü işlevini taşıyan yan hacimleriyle beraber büyük salondan ve 

sera bölümünden oluşmaktadır. Batur, padişahın sokağı görmesini sağlayacak bir 

seyir köşkü isteğinin beklenen bir öneri olduğunu, sera bölümünün ise W. J. Smith’in 

önermiş olabileceği bir ek olduğunu belirtmektedir (Batur, 2011, s. 10).  

1851’de düzenlenen Evrensel Sergi’nin yapıldığı Kristal Saray’ın cam ve demirden 

oluşan mimarisi ve burada sergilenen sanayi ürünlerinin etkisi Osmanlı’da da yankı 

bulmuştur. Yeni tasarım kavramlarının ve malzemelerin test edildiği alanlardan biri 

de Camlı Köşk’e adını da veren serası (Şekil 4.3) olmuştur. Seranın iç cephesi ve 

çatısı tümüyle dökme demir ve camdan yapılmıştır. Osmanlı saray yapılarında o 

zamana kadar kullanılmış olan malzeme ve yapım teknikleri açısından sera bir 

yeniliktir. 19. yüzyıl yazarlarından Halid Ziya Uşaklıgil Camlı Köşk’ün serası ile 

ilgili izlenimini şu şekilde aktarır: “Camlıköşk diye uzaktan başımı kaldırdıkça görüp 

tanıdığım ve hakkında birtakım rivayetler dinlediğim bu garip bina yaması, bir köşk 

ferahlığına yaraşır olmaktan ziyade, bana daima bir kış bahçesinin fena yapılmış bir 

camekanı tesirini yapmıştı.” (Uşaklıgil, 2012, s. 30).  Uşaklıgil’in “bir köşk 

ferahlığına yaraşır” olmadığını söylediği seranın boyutları 9 metre x 14 metredir ve 

Kristal Saray’ın Osmanlı halkı tarafından da bilindiği düşünülüp, 19. yüzyıl Avrupa 

saraylarındaki örnekleri ile de kıyaslandığında bu küçük bir sera denemesidir fakat 

Osmanlı Sarayları’nda yapılan ilk cam-demir sera olması açısından önemlidir. 

 

Şekil 4.3 : Camlı Köşk’ün sokaktan görünüşü (Görün ve Taşdelen, 2005, s. 222). 
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Seranın mekansal kurgusunda; ortada kristalden yapılmış fiskiyesiyle sekizgen planlı 

bir havuz, çatıdan sarkan kristal avize, ayaklı kristal şamdanlar, saray 

koleksiyonundan biraraya getirilmiş camdan yapılmış hayvan figürlü aydınlatma 

elemanları ve iç salonla aynı bacayı kullanacak şekilde biraraya getirilmiş 

aydınlatma elemanları bulunmaktadır (Şekil 4.4)  (Görün ve Taşdelen, 2005, s. 223). 

 

Şekil 4.4 : Camlı Köşk iç mekan görünüşü (Karahüseyin, 2000, s. 241). 

Seranın çatı strüktürü az eğimli kırma çatı biçimindedir. Çatıda demir makaslar 

kullanılmış ve üst havalandırma sisteminin hareketini sağlayan ’U’ kıvrımlı gergiler 

kullanılmıştır (Batur, 2011, s. 14). 

Seranın saray duvarı üzerinden yükselen cephesinde 12 ve saray içine bakan kısa 

cephesinde 8 adet pencere bulunmaktadır. Pencerelerin  16 cm kesitli kutu profilli 

dökme demir dikmelerin arasına 1 metre genişliğinde cam levhalar yerleştirilmiştir. 

Cam levhalar enine ve boyuna ikişer kayıtla bölünmüştür. Alt kayıtlar seranın 

havalandırılmasını sağlamak üzere açılabilirdirler. Düşey kayıtlar üstte kemer şeklini 

alarak arasında üç adet daire oluşturmaktadır (Batur, 2011, s. 14-15). 

Dairelerde ve dairelerin arasında kalan alanlarda renkli camlar (Şekil 4.5) 

kullanılmıştır. Renkli camların belli bir düzende yerleştirilmediği görülmektedir. Bu 

camların üzerinde stilize çiçek desenleri bulunmaktadır ve bu desenleri oluşturmakta 



37 

kullanılan teknik asitle aşındırma (acid etching) tekniği olmalıdır. Yapının yapıldığı 

1853 yılını da kapsayan Viktorya Devrinde bu yöntemle yapılmış uygulama alanı 

vazo, kadeh, kapı içine yerleştirilen cam, pencere olarak çeşitlenen desenli camları 

Avrupa’daki saraylar ve genelde saraya bağlı çok varlıklı ailelerin evlerinde görmek 

mümkündü. Günümüzde birçok ülkede sağlık açısından çok tehlikeli olması 

sebebiyle yasaklanmış olan asitle aşındırma tekniği 1860’lı yıllarda daha fazla 

konutta kullanılabilir düzeye geldi. 1870’lerde ise günümüz cam sanayisinde sıklıkla 

kullanılan “kumlama” yani basınçla püskürtülen kumla camı aşındırma tekniği asitle 

aşındırmanın yerini almaya başladı. Bu iki yöntemle ortaya çıkan ürünlerin aşınmış 

yüzeyleri farklılıklar gösterir ve ikisini birbirinden ayırt etmek mümkündür. Her iki 

yöntemle de camın aşınmasından ötürü parlak olan yüzeyi ışığı geçirme özelliğini 

büyük oranda kaybeder ve gelen ışığın kırılma oranı artar. Bu sebeple bu tür camlar  

egzotik bitkiler için ışıktan en yüksek oranda yararlanımı sağlamaya çalışan seralarda 

tercih edilmez. Bu da bu mekanın tasarımının insan kullanımı odaklı yapıldığının ve 

burada önceliğin bitkiler olmadığının bir göstergesidir. Batur (2011, s. 14)’un 

belgelerde yapının adı olarak “Kış Bahçesi” ve “Limonluk (Orangerie)” olarak 

geçtiğini aktardığı Camlı Köşk aslında 1851 Evrensel Sergisi’nin gerçekleştirildiği 

Kristal Saray gibi Sanayi Devrimi ile beraber gelişen cam ve demir sanayisinin 

ürünlerinin bu sefer küçük ölçekte sergilendiği bir mekân olmuştur. Endüstriyel 

şeffaf cam, renkli cam ve kristal gibi farklı türde camların kumlama, üfleme, alevle 

şekillendirme gibi çeşitli teknikler kullanılarak sergilendiği Camlı Köşk, Avrupa’da 

19. yüzyıl camcılığının gelişmişliğinin anlaşılması konusunda günümüzde de önemli 

bir mekandır.   

 

Şekil 4.5 : Camlı Köşk’de kullanılan camlardan detay (Batur, 2011, s. 14). 
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4.3.2 Çırağan Sarayı Limonluğu 

II. Mahmud Dönemi’nde Damat İbrahim Paşa’nın yaptırmış olduğu “yalı-saray”ı 

yıkılarak yerine 1830’da Gabaret Amira Balyan tarafından tasarlanmış bir ahşap 

saray yapılmıştır. Saltanatının başlarında birçok yılını Çırağan’da geçiren 

Abdülmecid de 1859’da yeni kagir bir saray yapmak üzere bu ahşap sarayı 

yıktırmıştır (Kuban, 2007, s. 658; Gülersoy, 1994a, s. 504).  Abdülmecid’in 

1861’deki ölümünün sonrasında Abdülaziz, dış borçlar ve ekonomik bunalımların 

yaşandığı dönemde dört milyon Osmanlı altınına mal olacak olan sarayın inşaatına 

Nikoğoz Balyan’ın Abdülmecid döneminde tasarladığı planlarla  başlamıştır. Yapımı 

1871 yılında biten Çırağan Sarayı, Neo-klasik ve Oryantalist mimari üsluplarının 

harmanlandığı bir yapı kompleksi olmuştur (Kuban, 2007, s. 625; Atasoy, 2005, s. 

173).  

Çırağan Sarayı’nın yeniden yapılmasıyla birlikte sarayın arka bölümündeki korulukta 

da değişimler olmuştur. Uzun yıllar burada yer alan çeşitli yapıların doğal bahçesi 

olan koru, Sultan II. Mahmud döneminde yapılan saray ile resmen Mabeyn bahçesi 

olarak kullanılmıştır. Bu dönemde arka yol üzerine köprü yapılmış ve burada inşa 

faliyetlerine girilmiştir. Bu dönemde birçok set ve yol çalışması yapılmıştır. Ayrıca 

henüz Abdülmecid döneminde sarayın yıkılması sürecinde bahçeye konulmak üzere 

bir limonluk yapılması düşünülmüştür. Selman Can; Tophane Müşiri Ahmet Paşa 

tarafından İngiliz tüccar Bay Peill’e bu dönemde bir siparişin verildiğini aktarır 

(Atasoy, 2005, Sf. 175; Can, 1999, s. 30). 

Şehsuvaroğlu’nun “bir tarihçimiz” tarafından olduğunu söyleyerek aktardığı alıntıda 

limonluğun konumu ve yapı yüksekliği şu şekilde tariflendirilmektedir; “Çırağan 

Sarayı’nın arka tarafında Yıldız Parkı’nın caddeye nazır seddi üstünde billur 

levhalarla üç katlı bir cam saray yaptırılmıştı”(Şehsuvaroğlu, 1954, s. 23). Julliard 

(1887, s. 28)’ın “…Boğaziçi’nde gezinti yapanlar güneşin parlaklığında Kristal 

Saray’ın kopyasını, eşini gördüler.” diyerek betimlediği limonluk Şehsuvaroğlu’nun 

konum ve yükseklik ile ilgili aktarımıyla birleştirildiğinde Mıgırdiç Melkon’un ahşap 

sarayı denizden bakarak resmettiği ve limonluğun olmadığı tablosunda (Şekil 4.6) 

yapının Boğaz silüetindeki etkisine dair bir fikir vermektedir.  

Selman Can (1999, s. 30), limonluğun yapım süreci ile ilgili yazısında Fethi Paşa 

tarafından Bay Peill’e verilen siparişin gerçekleşmediğini, 1864 yılında bir başka 
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limonluk getirtilip kurulduğunu düşünmektedir. Nitekim Başbakanlık Osmanlı 

Arşivi’nde 7 Mayıs 1860’dan 2 Haziran 1869’a kadar limonluk siparişi ile ilgili 

olarak Londra ve İstanbul arasında gerçekleşen yazışmalar limonluğun yapım süreci 

ile ilgili önemli ve farklı bilgiler vermektedir.  

 

Şekil 4.6 : Çırağan Sarayı Limonluğu’nun konumunun görüldüğü Mıgırdiç Melkon 
imzalı tablonun bir bölümü (Nurhan Atasoy Arşivi). 

Sultan Abdülmecid döneminde gerçekleşen 1860 yılı yazışmalarında Londra’daki 

Osmanlı Elçisi Musurus Bey’in Osmanlı Hükümeti’nden aldığı talimat üzerine 

yüklenici olan Bay Ede’den üretici firmanın iletişim bilgilerini istediği görülmektedir 

Fakat Ede bunu paylaşmayarak üretimin devam ediyor olduğunu, Osmanlı 

Hükümeti’nden ödeme yapılmadığını ve 15.200 pound tutarındaki ön ödemeyi 

yapmalarını istemektedir. Sultan Abdülaziz dönemine denk gelen 1862 yılı 

yazışmalarında Babıali’nin emri ile sera üreticisinin bilgileri hala alınmaya çalışılıyor 

ve Musurus Bey, Bay Ede’ye cevap alınmadığı taktirde Osmanlı Hükümetine böyle 

bir seranın hiç yapılmamış olduğunu bildireceklerini söylüyor. Ana yüklenicinin 

Osmanlı ile farklı işler de yürüten Alexander Crespin olduğu anlaşılmakta ve Bay 

Ede, Crespin’e sipariş emri yazıldığı takdirde üreticisinin ismini de vererek serayı 

tanıtabileceklerini, hazır tutma masraflarının yüksek olması sebebiyle daha fazla 

geciktirmeden deniz yoluyla göndermek istediklerini belirtir. 10 Ağustos 1863’de 

Crespin’in sözleşmeye uymak zorunda olduğu ve renkli ya da beyaz camların tedarik 

edileceği Bay Ede tarafından yazılmaktadır. 13 Ağustos’da Crespin’e ödeme 

yapıldığı ve limonluğun 1 hafta içinde yapılmış olmasının istendiği Musurus Bey 

tarafından yazılmakta ve 26 Ağustos’da Osmanlı Elçiliği’nde çalışan Bay Gadban’a 

teslimin yapıldığı bildirilmektedir. Ekim 1863 ve Şubat 1864 arasında nakliye 
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yapılmış olduğu nakliye belgelerinden anlaşılmaktadır (BOA, 1860; BOA, 1862; 

BOA, 1863; BOA, 1865; BOA, 1869)  

BOA’da 4 Ekim 1863 ve 19 Şubat 1864 arasındaki ulaşılmış nakliye belgelerinde adı 

“Kristal Saray” olarak geçen limonluğun inşası için gönderilmiş yapı malzemeleri 

şöyledir; 4 Ekim 1863’de; 61,4 ton ağırlığında 982 parça dövme demir, 21 Ekim 

1863’de; 221 ton ağırlığında 1017 parça dövme ve dökme demir, 229 kutu ve set 

cam, 11 Kasım 1863’de; 2428 parça demir, 31 kutu demir, 10 kutu çinko, 19 Şubat 

1864’de; 20 kutu demir, 1 kutu ahşap vidası, 3 balya amerikan bezi, 1 rulo yük, 164 

yumak iplik ve 165 parça demir. Malzemeler Londra’dan deniz yoluyla gelmek üzere 

“Carr & Co.” nakliye şirketine verilmiştir. (BOA, 1863).  

İmalatçı firma olan “Westwood, Baillie & Co.”nun3 Londra’daki Osmanlı Elçisi 

Musurus Bey’e 1 Temmuz 1864 yılında yazdığı üç sayfalık mektupta Osmanlı 

Hükümeti için inşa edilen “Kristal Saray”ın sözleşmede belirtilen süre içinde 

tamamlandığını, “Ede & Co.” tarafından onaylanan planlar ve çizimlere uygun 

olarak yapıldığını kanıtlamak üzere görmesi için geçici süre işletme sahasında 

montajının yapıldığını söylemektedir. Sorumlu tutulamayacakları nedenlerden ötürü 

nakliye işlemi için talimat alınmadığını ve dolayısıyla birkaç yıldır işletme sahasında 

kurulmuş olarak bekletildiğini ve işletme sahasını işgal ederek sorun yaşattığını 

söyler. Ardından üç yıl boyunca işletmelerinde beklemekte olan limonluğun “Ede & 

Co.”nun nakliye işlemi talimatıyla demonte edilmesi sırasında somun ve 

civatalarının genellikle paslanmış olduğu ortaya çıkmış ve demontaj işlemi sırasında 

sorunlar yaşanmıştır. Bu durum “Ede & Co.”nun onayıyla maliyetin 200 pound 

tutarını geçmemesi şartıyla ve Bay Gadban’ın sera ile ilgili yükümlülükleri yerine 

getirmek üzere masrafların sorumluluğunu alacağının bildirilmesiyle çözülmüştür. 

Bunun üzerine Bay Gadban’a iş teslim edilerek seranın parçalarının farklı gemilerle 

sevk edilmesi sağlanmıştır. Fakat “Westwood, Baillie & Co.” şirketi, 463,14 pound 

tutan masraf taleplerine karşılık Bay Gadban’ın sadece 303,10 pound ödeyerek 

yenilenen somun ve civataların ücretini ödemeyi reddederek sözleşmede böyle bir 

madde olmadığını, tüm parçaların sağlam teslim edilmesi gerektiğini ve dolayısıyla 

bu konuda hükümete karşı herhangi bir resmi işlem yapılması durumunda sonuna 
                                                
 
3 Westwood, Baillie & Co.: 1856 yılında Londra’da Robert Baillie, Joseph Westwood ve James 
Campbell tarafından kurulan mühendislik ve gemi inşaatı şirketidir. Gerçekleştirdikleri işler arasında 
İngiltere’de Kraliyet Donanması için gemiler ve römorkörler, İskoçya, Hindistan, Pakistan, Afrika ve 
Avustralya’da köprüler bulunmaktadır. Şirket 1891 yılında kapanmıştır (Ritchie, 1992, s. 158).  



41 

kadar savunacağını belirtmiştir. “Westwood, Baillie & Co.” tüm bu gelişmeleri 

Musurus Bey’e sunarak gördükleri muameleden rahatsızlık duyduklarını belirtmiştir 

(BOA, 1864). 

1282/1866 yılına ait belgede demir limonluğun kalan borcunun ödendiği ve 1864-

18684 yılları arasında amele ücretlerine dair defterlerden limonluğun inşaatının 

sürdüğü anlaşılmaktadır. 1872 yılında ise limonluğun yıkım masraflarını gösterir 

defterden, Abdülaziz’in sarayda yaşamaya başladığı 1871 yılı ertesinde limonluğu 

yıktırdığı görülmektedir (BOA, 1866; BOA, 1872). 

Şehsuvaroğlu’nun aktardığı üzere o dönemde İstanbul’da bulunmuş “bir Rus yazar” 

Londra’daki Kristal Saray’a benzettiği limonluğun içine “binlerce kuş” salınmış 

olduğunu fakat Abdülaziz’in kuşların gürültüsünden ve limonluğun güneş ışığıyla 

çok ısınmasından rahatsız olarak yıktırdığını belirtir (Şehsuvaroğlu, 1954, s. 23). 

“The Cosmopolitan” dergisinin 1887 yılında yazılmış Osmanlı’da yaşamı konu alan 

Juliard’ın yazısında Abdülaziz’in “kaprisi” yazar tarafından Çırağan Sarayı 

Limonluğu’nun yıkılması üzerinden anlatılmıştır. Julliard “Öyle görünüyor ki 

sultanın konutuna tüm bu camlardan nahoş şekilde ışık yansıdı ve bu onun gözlerini  

rahatsız etti. Böylece güzel bir sabah şöyle dedi: ‘Bunu benim için yıkın.’ Ve o 

yıkıldı.” diyerek anlatmıştır (Julliard, 1887, s. 28). Sarayın  kullanılmaya 

başlanılmasından çok kısa bir süre sonra limonluğun yıkılmasının sebebi net bir 

şekilde bilinmese de, set üstündeki konumu ve üç kat yüksekliği ile akustik ve görsel 

açılardan görüşleri doğrulayacak bir etkisinin olma ihtimali yüksek olmalıdır.  

4.3.3 Maslak Kasrı Limonluğu 

Maslak Kasırları günümüzde Sarıyer ilçesi sınırlarında Büyükdere Caddesi’nde 

İstinye ile Tarabya kavşakları arasında kalan alan içinde konumlanmaktadır. Orman 

içinde kalan bu alan padişahların yönetimi sağladığı saraylardan kısa süreliğine 

ayrılarak, avcılık ve binicilik yapmaları ve dinlenmeleri için kullanılmıştır. 

Konaklamaları için de burada kasır ve köşkler inşa edilmiştir.  

Maslak Kasırları’ının bulunduğu çevredeki ilk yapılaşmalar Sultan II. Mahmud 

(1808-1839) döneminde başlamış. Bu dönemde yapılan kasırların temelleri üzerine 

                                                
 
4 Bkz. BOA. (1864). HH.d., gömlek no: 18170, BOA. (1865). HH.d., gömlek no: 18191, BOA. 
(1868). HH.d., gömlek no: 17357 
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Sultan Abdülaziz (1861-1876) günümüze kadar ulaşabilmiş olan Maslak Kasırları’nı 

yaptırmıştır.  

Sultan Abdülaziz döneminde yeğeni II. Abdülhamid saraydan ayrılarak bir süre 

Kağıthane’deki çiftlikte ardından Tarabya’daki yazlığında yaşamıştır. II. 

Abdülhamid’in kızı Ayşe Osmanoğlu babasının Maslak Kasrı’na gönderilişini şöyle 

anlatır: 

Sultan Abdülaziz kendisine Tarabya’daki köşkü verdikten sonra kotra merakına düşüp yelken 

kullanmaya başlamış. Hergün denizde dolaştığını Sultan Abdülaziz’e haber vermişler. Bunun 

üzerine Sultan Abdülaziz, Tarabya’ya gitmemesini emrederek onun yerine Maslak Köşkü’nü 

vermiş . Babam orada çiftçilik yapmış. Oradaki bir üstübeç ocağını işletmiş. Koyun ve inek 

yetiştirmiş. Avrupa’dan muthtelif çiçek ve gül fidanları getirerek bahçenin bir kısmını çiçek 

bahçesi haline getirmiştir. Ve hatta bir gün Istıranca Ormanları’nda ava gittiğini, orada 

eşkiyaya yakalanıp yaralandığını söylerdi. (Osmanoğlu, 1960, s. 27) 

Veliahtlığı sırasında Maslak Kasırları’nda yaşayan II. Abdülhamid, Abdülaziz 

döneminde yaptırılan Kasr-ı Hümâyûn ve Mabeyn-i Hümâyûn’u yaşama ve çalışma 

mekanları olarak kullanmıştır. Dikdörtgen planlı bahçenin etrafına konumlandırılan 

yapılardan Kasr-ı Hümâyûn’un girişi bahçenin ortasından geçen yola bağlanır ve 

Mabeyn-i Hümâyûn  bahçenin kuzeybatı ucuna konumlandırılarak girişi bahçenin 

batısında yer alan geniş yoldan verilmiştir.  

 

Şekil 4.7 : Maslak Kasırları Krokisi (Kosova, 2013). 
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Marangozluk işleriyle ilgilendildiği bilinen II. Abdülhamid’in özel meraklarından 

biri de “bilimsel metodlarla modern bahçe bakımıdır” (Eren, İlter ve Karakaşlı, 1994, 

s. 14). II. Abdülhamid bu ilgisi doğrultusunda varolan yapılara ek olarak limonluk 

yapısını yaptırmıştır. ancak yapım tarihi bilinmemektedir. 

Limonluk yapısı eğimli arazinin kuzeye bakan set duvarına ve batı yönünde 

Mabeyn’i Hümayun’a bitişik olarak yapılmıştır. Mabeyn-i Hümayun ile arasındaki 

duvarda yer alan iki kanatlı üç adet kapı ile geçiş sağlanmış ve bu kapıların üzerinde 

yeralan camlarla görsel ilişki kurulmuştur. (Şekil 4.8) 

 

Şekil 4.8 : Soldan sağa: Mabeyn-i Hümâyûn, Limonluk, Kasr-ı Hümâyûn (Kosova, 
2013). 

İki cephesi ve çatısı dökme demir ve camdan yapılmıştır. Cephe boyunca eşit 

aralıklarla yerleştirilmiş dökme demir kolonlar bulunmaktadır. Bu kolonlar yivli 

sütun biçimindedir. Kolonlar arasında yer alan cam yüzeyler dikeyde üç kayıtla dört 

eşit parçaya bölünmüştür. Yatayda altı kayıt bulunmaktadır. Bunlardan en üstteki 

eğrisel kayıt limonluğu havalandırmak üzere tasarlanmış dışarı açılır iki kanatlı 

kapıların üst çerçevesini oluşturmaktadır. Böylece tüm cephe boyunca devam eden 

kapılar yaz aylarında açılarak bitkilerin havalandırılması sağlanmış ve limonlukta 

bulunan birçok limonlukta gerçekleşen bitkilerin yazları dışarı çıkarılma durumu 

ortadan kaldırılmış olduğu söylenebilir. (Şekil 4.9) 

Limonluğun güney cephesinin ortasında bulunan girişi dışarıya doğru uzayarak 

belirginleştirilmiştir. Bu bölümün çatısı cephe boyunca devam eden geometrik 

bezemeli kirişten daha yukarıda başlamaktadır. Böylelikle girişte bir “alınlık” 

oluşturulmuştur. Bu alanda cephe boyunca kullanılan eğrisel formlu kayıtlar ile 

Abdülhamid’in adının ‘A.H.’ olan başharfleri Latin harfleriyle bir monogram 
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oluşturularak daire içinde yerleştirilmiştir. Böylelikle II. Abdülhamid’in Batıya olan 

yakınlığı görsel olarak da  bu girişte temsil edilmiştir. (Şekil 4.10) 

 

Şekil 4.9 : Maslak Kasrı Limonluğu’nun ön cephesisi (Kosova, 2013). 

 

Şekil 4.10 : Limonluk girişinin üzerinde Abdülhamid’in monogramı (Kosova, 2013). 

Limonluğun iç mekanının ortasında bir havuz ve girişin tam karşısında havuzun 

üzerinde bulunan bir geçitle ulaşılan bir “grotto” bulunmaktadır (Şekil 4.11). 

“Grotto”nun üzerinde ise bir dinlenme terası oluşturulmuştur. Üstünde bulunan 

çatının camdan olması sebebiyle bu teras geceleri gökyüzünü izlemek için yapılan 

“mehtabiye”lerin işlevini de üstlenmiş olabilir.  

Günümüzde de içinde egzotik ve ılıman bölge bitkileri yetiştirilen (Şekil 4.12) 

limonlukta II. Abdülhamid döneminde Fransa’dan kamelya ağaçları getirttiği 

bilinmektedir. Ayrıca yine bu dönemde getirilmiş asırlık sikas ağaçları burada 

bulunmaktadır  (Eren, İlter ve Karakaşlı, 1994, s. 16).  



45 

Maslak Kasrı Limonluğu Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılmasının ardından bir süre 

farklı işlevler için de kullanılmıştır. Cumhuriyet döneminin bir bölümünde Birinci 

Ordu tarafından malzeme deposu ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi tarafından 

verem mikrobu almış fakat hastalığa yakalanmamış kişilerin bağışıklığını 

güçlendirmek üzere tıbbi amaçlı prevantoryum olarak kullanılmıştır (Göksoy, 1994, 

s. 307). Böylece limonluğun işlevi geçici bir süre bitkiler yerine insanlara güneş ışığı 

sağlayıp tedavilerini hızlandırmak üzere değişmiştir. 

 

Şekil 4.11 : Limonluğun iç mekanındaki grotto (Kosova, 2013). 

 

Şekil 4.12 : Limonlukda yetiştirilen bitkiler (Kosova, 2013). 
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4.3.4 Yıldız Sarayı 

Veliahtlığı sırasında en son Maslak Kasrıları’nda yaşayan II. Abdülhamid 

padişahlığının ilk yıllarını Dolmabahçe Sarayı’nda geçirir. Fakat Abdülhamid burayı 

güvenilir bulmayarak 1877 yılında Yıldız’a taşınmıştır. Ek yapıların inşaatıyla 

genişleyen sarayda 33 yıl yaşamış ve devleti buradan idare etmiştir. Nurhan Atasoy’a 

göre Yıldız Sarayı’nın yapı grubu belirli bir plana göre yapılmadığından eski 

Osmanlı saraylarının birbirini izleyen avlu sistemi burada görülmemektedir. Sarayın 

bahçeleri de benzer paralellik göstererek bir düzenlemeye tabi tutulmamıştır (Atasoy, 

2005, s. 166). 

Çeşitli nedenlerle saraya kapandığı söylenen II. Abdülhamid, Yıldız bahçelerine 

önem vermiş, otuzüç yıllık saltanatının büyük bir bölümünü geçirdiği bu saray ve 

bahçeleri Abdülhamid’in yaşam tarzının bir yansıması olmuştur. Abdülhamid’in bitki 

ve botanik merakı sonucu yaşamış olduğu Maslak Kasırları’nda da inşa ettirdiği 

limonluk yapı türü, Yıldız Sarayı’nda sera, limonluk ve kış bahçeleri olmak üzere 

Yıldız bahçelerinin özellikle duvar kenarlarında yapılmıştır.  

1894 depremi sonrası özellikle yaptığı birçok restorasyon projesiyle tanınan 

Raimando D’Aronco (1857-1932) II. Abdülhamid’in Yıldız Sarayı’nda yaptırdığı 

yapıların başlıca mimarı olmuştur. Sarayda öncelikle Büyük Mabeyn’in 

genişletilmesi (1895 dolaylarında) projesini gerçekleştiren ve ardından bunun 

etrafındaki yapıların düzenlemesini yapan  D’Aronco Küçük Mabeyn’in karşısında 

bu düzenleme çerçevesinde bir sera projesi gerçekleştirmiştir (Barilliari ve Godoli, 

1997, s. 57). Bunun ardından Yıldız Sarayı ile ilgili başka projeler gerçekleştirmiştir. 

Yıldız Sarayı’nda gerçekleştirilen ve günümüzde olmayan limonluk, sera ve kış 

bahçeleri projelerinin de D’Aronco tarafından gerçekleştirildiği düşünülmektedir 

(Gültaş, 2008, s. 48).   

Ülkü Altınoluk, II. Abdülhamid döneminde Yıldız Sarayı’nın bahçe ve 

limonluklarından sorumlu olan yaklaşık üçyüz “bahçevan neferi”nin ve dört 

“bahçevanbaşı”nın olduğunu aktarmaktadır. Bu dört bahçevanbaşının görevleri ise 

şunlardı; bahçevaşıların “en yaşlısı” Alman Adam Slerf  saray bahçelerinin hepsine 

bakıyordu,  yine Alman Avgust Vihuld İç Bahçe’ye, Fransız Gustave de Roi resim ve 

planları çizerek bahçe düzenlemeleri ve uygulamalarıyla ilgileniyordu ve son olarak 

İtalyan Romeo Scanciani kış bahçeleri ve limonluklardan sorumluydu (Altınoluk, 
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1986, s. 28). Bahçivanbaşılarının Avrupa kökenli olmaları Yıldız Sarayı’nda 

uygulanan batı üsluplu bahçe ve peysaj tasarımının bir göstergesidir.  

Altınoluk’un saraya ait eski resimlerden saptadıklarını belirttikleri limonluk ve 

seralarda yetişen bitkiler şu şekilde çeşitlilik gösteriyordu; salon yaprağı (aspidistra), 

kuşkonmaz (asparagus), kauçuk (ficus elestica), deve tabanı (Philodendron), paşa 

kılıcı (sansevieria), kamelya, föniks (phoenix), kurdela (chlorophytum), limon 

(citrusmedica), sarmaşık (hedera helix) ve eğrelti otu. II. Abdülhamid’in özel olarak 

ilgilendiği ve Maslak Kasırları’ndaki limonluğa ilk olarak getirttiği sikas (sycas) 

ağacını Yıldız Sarayı’nda da yetiştirdiği ve sergilediği belirtilmektedir (Altınoluk, 

1986, s. 28).  

Çeşitli fotoğraf ve temel kalıntılarından sarayın farklı bölümlerinde birçok limonluk, 

sera ve kış bahçesinin yapılmış olduğu bilinmektedir. Günümüzde ise geçirdikleri 

tamir ve restorasyonlar sonrasında sadece Çit Kasrı Limonluğu ve Harem 

Bahçesi’nin serası kalmıştır. Yıkılmış olan Küçük Mabeyn kış bahçesinin ise yakın 

zamanda restitüsyonu yapılmıştır. Bu bölümde günümüzde ayakta duran, yıkılmış 

olan ve hiç gerçekleşmemiş olan sera, limonluk ve kış bahçesi projeleri ve yapıları 

üzerinde durulacaktır. 

4.3.4.1 Çit Kasrı Limonluğu  

II. Abdülhamid’in Limonluk, Harem İç Kapı’sından girildiğinde kapının olduğu Çit 

Kasrı’nın önündeki duvara bitişik halde ve Küçük Mabeyn’in 8 metre uzaklıkla 

karşısında bulunur. Yapı “L” biçimli plana sahiptir ve iki sıra silmeli taş üzerine 

oturur.  

Limonluk, 1895-1896 yılları arasında II. Abdülhamit tarafından mimar Raimando 

D’Aronco’ya yaptırılmıştır. Yapı dökme demir ve camdan yapılmıştır. “L” planlı 

yapının kolları yarım beşik tonozlu ve köşe mekanı ise dilimli kubbelidir (Batur, 

1994, s. 523).   

Limonluğun D’Aronco tarafından yapılmış çizimlerinde (Şekil 4.13) cephede altın 

yaldızlı rokoko bezemeleri, giriş kapısını özelleştiren yine altınyaldızlı eğrisel 

sundurma , dikeyde sıklıkla bölümlenmiş pencere kayıtları görülmektedir. Bu 

kayıtların arasında ise şeffaf camlar öngörülmüştür. Limonluğun geçirdiği son 

restorasyondan önceki durumunu gösteren fotoğrafda (Şekil 4.14) ise altın 

yaldızların yok olduğunu ve cephede kare biçimli 20. yüzyıl teknikleriyle üretilmiş 
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dokulu ve renkli camların kullanıldığı görülmektedir. Daha sonraki halini gösteren 

fotoğrafda (Şekil 4.15) ise optik kalitesi oldukça yüksek şeffaf camlar ve yine dokulu 

renkli camlar kullanılmıştır. 19. yüzyılda silindir tekniğiyle üretilen camların yerine 

günümüz teknolojisinin camları restorasyon malzemesi olarak kullanıldığı 

görülmektedir. 

  

Şekil 4.13 : Raimando D’Aronco’nun gerçekleşen limonluk projesinin plan ve   
görünüş çizimleri (Afife Batur’un kişisel arşivi). 

 

Şekil 4.14 : Çit Kasrı Limonluğu (Afife Batur’un kişisel arşivi). 



49 

Limonluğun iç mekanında (Şekil 4.16) ise D’Aronco’nun çizimlerindeki neobarok 

üsluplu havuzlar görülmemektedir. Yapının iç duvarında köşe için tasarlanmış çeşme 

ise iki tarafında dökme demir palmiyeler ile hala mevcuttur.  

 

Şekil 4.15 : Çit Kasrı limonluğu (Barilliari ve Godoli, 1997, s. 67). 

 

Şekil 4.16 : Çit Kasrı Limonluğu’nun iç mekanı (Afife Batur’un kişisel arşivi). 
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4.3.4.2 Yıldız Sarayı Küçük Mabeyn Köşkü Kış Bahçesi 

II. Abdülhamit’in çalışma mekanı olarak kullandığı Küçük Mabeyn’in düz teras 

çatısı değerlendirilerek bir Kış Bahçesi (Şekil 4.17) yapılmıştır. Bu mekanı 

Abdülhamid dinlenme amaçlı kullanmıştır. Yapımı 1894-1900 yılları arasında 

gerçekleştirilmiştir. Kış Bahçesi’nin mimarı Raimando d’Aronco’dır.  Günümüzde 

rekonstrüksiyonu yapılmış Kış Bahçe’sinin strüktürü ahşaptan yapılmış kolonlar, 

destek kolları ve makas kirişlerden oluşmaktaydı. Strüktür öğeleri arasındaki 

birleşim noktası, merkezinden cıvatalanmış gibi duran ortası oyuk diskler ile 

vurgulanmaktaydı (Barilliari ve Godoli, 1997, s. 97). 

 

Şekil 4.17 : Çatı katında Kış Bahçesi’nin görüldüğü Küçük Mabeyn Yapısı (Afife 
Batur’un kişisel arşivi). 

Kış Bahçe’sinin iç mekan düzenlemesinde (Şekil 4.18) dinlenme mekanı olarak 

tasarlandığını gösteren aralıklı yerleştirilmiş dökme demir oturma grupları, art 

nouveau stilinde sehpalar ve kuş kafesleri, ayaklı aydınlatma elemanları, vazolar ve 

zemininde halılar kullanılmıştır. Sera fonksiyonu olmadığı için ışık ve ısı kontrolünü 

sağlamak üzere düşeyde perde ve jaluziler ve tavanda önemli detay 

çözümlemeleriyle ahşap jaluzi düzeneği kullanılmıştır (Altınoluk, 1986, s. 29). 



51 

 

Şekil 4.18 : Kış Bahçe’sinin iç mekanı (Afife Batur’un kişisel arşivi). 

4.3.4.3 Şale Köşkü limonluk ve seraları 

Yıldız Hasbahçesi’nde bulunan ve adını fransızca “dağ evi” anlamına gelen 

“chalet”sözcüğünden alan Şale Köşkü II. Abdülhamid döneminde eklerle büyümüş 

bir yapıdır. Köşkün birinci bölümü 1880 yılında yapılmıştır. Mimar Sarkis Balyan 

tarafından 1889 yılında ek odalarla genişletilmiştir. 1898 yılında ise Raimondo 

D’Aronco tarafından Merasim Köşkü olarak adlandırılan üçüncü bölüm yapılmıştır. 

Alman İmparatoru II. Wilhelm’in İstanbul’u ikinci ziyaretinde burada kaldığı 

bilinmektedir (Kuban, 2007, s. 627). 

Şale Köşkü bahçesinde 19. yüzyıl sonlarında limonluk ve sera yapıları yapılmıştır. 

Fakat günümüze bunların hiçbirinin kalmamış olması bu yapılarla ilgili kesin 

bilgilerin ortaya çıkarılmasını zorlaştırmaktadır.  

Raimondo D’Aronco’nun yapmış olduğunun tahmin edildiği Şale Köşkü’nün 

bahçesinde çekilmiş üç fotoğrafda (Şekil 4.19), (Şekil 4.20), (Şekil 4.21) farklı 

açılardan aynı seranın görüntülendiği tahmin edilmektedir. (Şekil 4.19)de giriş 

cephesi görülen fotoğrafda seranın daire planlı ve tüm yapı boyunca devam eden cam 

ve demirden yapılmış saçaklara sahip olduğu, sekiz dilimli ve üzerinde renkli 

camların kullanıldığı bir düzenleme olduğu görülmektedir. Aynı bahçede (Şekil 4.21) 

de fotoğrafın sağ tarafında görülen yapı ise bir limonluktur. Kırma çatılı çatısı ve 
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kare şeklinde bölümlenmiş cam çerçeveleri ile yapı saray gelelinde görülen art 

nouveau, rokoko üslubunun izlerini taşıyan seralardan ayrışmaktadır. 

 

Şekil 4.19 : Şale Kasrı’nın bahçesinde bir sera (Altınoluk, 1986, s. 26) 

II. Abdülhamid albümlerinde yer alan “Merasim Sarayı”na ait olduğu yazılan kış 

bahçesi fotoğraflarındaki (Şekil 4.22), (Şekil 4.23) sera ise Merasim Köşkü’nde 

yapılmış bir kış bahçesi olmalıdır. İçerinde koltuk takımları, tavanda ve sehpa 

üzerlerinde yer alan kuş kafesleri, egzotik bitki türleri bulunan kış bahçesi Avrupa’da 

aristokratların bahçelerinde yapılan örneklere oldukça benzemektedir. Yapıya dair 

olduğu düşünülebilinecek Başbakanlık Osmanlı Arşivleri’ndeki 1899 yılına ait bir 

belgeye göre Merasim Köşkü’nün yanındaki limonluğun etrafına bir duvar yapılacağı 

ve bu limonluğun tamir edilmiş olduğu anlaşılmaktadır (BOA, 1899). 20. yüzyıl 

başına kadar ayakta kalmış bu yapının ise ne zaman yıkıldığı bilinmemektedir.  

 

Şekil 4.20 : Şale Kasrı’nın bahçesinde bir sera (Afife Batur’un kişisel arşivi). 
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Şekil 4.21 : Şale Kasrı limonluk ve serası (Afife Batur’un kişisel arşivi). 

 

Şekil 4.22 : Merasim Köşkü’nün kış bahçesi (Url-5). 

 

Şekil 4.23 : Merasim Köşkü’nün kış bahçesi (Url-6). 
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4.3.4.4 Harem Bahçesi Limonluğu 

Yıldız Sarayı Harem Bahçesi duvarları boyunca çeşitli sera ve limonlukların 

yapılmış olduğu duvar ve yerde bulunan izler sebebiyle bilinmektedir. Burada yer 

almış bu yapılardan günümüze sadece bir limonluk yapısı ulaşmıştır. Limonluğun 

döşemesinde duman borularının yerleştirilmiş olduğu ve böylece ısıtmasının 

sağlanıldığı araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Yan tarafında üstü camlı bir 

kameriyeyle yaz ve kış aylarında kullanılabilecek bir yapı grubunu oluşturmaktadır. 

Yapının 1983 yılına ait fotoğrafında (Şekil 4.24) Art Nouveau stilinde tercih edilen 

silindir tekniği ile üretilmiş renkli (kırmızı, bordo, beyaz, yeşil, mavi) camların 

kullanılmış olduğu fakat restorasyon sonrası fotoğrafında (Şekil 4.25) 19. yüzyılda 

var olmayan optik kalitesi yüksek şeffaf camlarla bunların değiştirildiği 

görülmektedir (Altınoluk, 1986, s. 29). 

 

Şekil 4.24 : Seranın 1983 yılında görünüşü (Altınoluk, 1985, s. 27). 

 

Şekil 4.25 : Seranın 2008 yılında görünüşü (Altıner, 2008, s. 252). 



55 

4.3.4.5 Hasbahçe seraları 

Hakkında konum ve yapım yılı ile ilgili bilgilere ulaşılamamış fakat 19. yüzyılda 

çekildiği bilinen sera ve limonluk fotoğrafları bulunmaktadır. (Şekil 4.26)’de görülen 

fotoğrafda sağ altda  II. Abdülhamid’in saray fotoğrafçılarından Kargopoulos 

tarafından çekildiği anlaşılan ve sol altta “Yıldız serası” yazılmış olduğu 

görülmektedir. Bulunmuş olan bir diğer fotoğrafın (Şekil 4.27) ise yine 

Kargopoulos’a ait olduğu sanılmaktadır. İçerisinde fesli iki kişinin bulunduğu 

fotoğraf seranın giriş mekanından sağda bulunan bölüme doğru çekilmiş olmalıdır. 

Bu fotoğraf Yıldız seralarında yetiştirilen egzoitk bitki türleri açısından da bilgi 

vermektedir. Yapının (Şekil 4.26) kışları seraların ısı kaybını azaltmak için örtülen 

hasırla kaplanıldığı görülmektedir.  

Şehbal dergisinin 1907 yılına ait bir sayısında Yıldız Sarayı’na ait fotoğraflar 

paylaşılmıştır. Paylaşılan fotoğraflardan biri de (Şekil 4.28) “araba yolu üzerindeki 

sera” denilerek belirtilmiş önü sarmaşıklarla kaplı seradır. Bu yapı tavan yüksekliği, 

cephe boyunca kullanılmış sivri kemer formlu kayıtları ile bir limonluk veya bir kış 

bahçesi olma ihtimali yüksek bir yapıdır. Birçok limonlukda kullanılan perdeler 

yerine burada sarmaşıkların kullanılması hem limonluk içine fazla ışığın girmesini 

engellemiş hem de önünde bulunan boğa, at ve geyik heykellerine zemindeki peyzaj 

örtüsünün devamı olarak bir arka plan oluşturmuş olmalıdır.    

 

Şekil 4.26 : Hasbahçe’de bir seranın dıştan görünüşü (Atasoy, 2005, s. 168). 
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Şekil 4.27 : Hasbahçe’de bir seranın içten görünüşü (Url-7). 

 

Şekil 4.28 : Hasbahçe’de sarmaşıkların arkasında bir sera yapısı (Şehbal Dergisi, 
1907). 

4.3.4.6 Raimondo D’Aronco’nun kış bahçesi çizimleri 

Yıldız Sarayı’nda sera, kış bahçesi ve limonluk projeleri gerçekleştirmiş olan mimar 

Raimondo D’Aronco’nun günümüzde Udine Arşivi’nde bulunan üç adet kış bahçesi 

projesi mevcuttur. Bunlardan ikisinin (Şekil 4.29), (Şekil 4.30) Yıldız Sarayı Harem 

iç kapısı doğrultusunda,  havuz grottosunun üstü için tasarlanıldığı bilinmektedir. 
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1895 yılına tarihlenen bu iki tasarımın Osmanlı Sergisi’ndeki çelik ve cam 

pavyonların biçimlerinden etkilenilerek yapıldığı düşünülmektedir. (Barilliari ve 

Godoli, 1997, s. 59). 

İki projenin mekan organizasyonu birbirine benzemektedir. İkisinde de ana mekan 

olan kış bahçesi yan mekanlardan yüksek tasarlanmış ve girişleri dışarı doğru çıkma 

yapan kemer formundadır.  Kış bahçesi mekanının kubbeli tasarlandığı projede 

(Şekil 4.30) çizilmiş olan plandan görüldüğü üzere kış bahçesinin yan mekanı ana 

mekana göre dar ve uzun olduğu tahmin edilebilen bir sera olarak çizilmiştir 

Udine Arşivleri’nde bulunan ve 1907 yılında tasarlanmış olan bir diğer kış bahçesi 

tasarımında (Şekil) ise Şale Köşkü’nde yapılmış olan sera ile benzerlikler 

bulunmaktadır. Şale’deki daire planın aksine bu proje yarım daire planlıdır. Şale 

Köşkü’nde tüm yapı boyunca devam eden cam-demir saçak burada sadece girişin 

üzerinde bulunmaktadır. Seranın merkezine fıskiye ve arkasında büyük ağaçların 

yerleştirilmesi önerilmiş. Yarım daireli planın en dışına ise küçük bitki türlerinin 

önerildiği görülmektedir.  

 

Şekil 4.29 : Raimondo D’Aronco’nun kış bahçesi projesi (Barilliari ve Godoli, 1997, 
s. 70). 
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Şekil 4.30 : Raimondo D’Aronco’nun kış bahçesi projesi (Afife Batur’un kişisel 
arşivi). 

 

 

 

Şekil 4.31 : Raimondo D’Aronco’nun kış bahçesi projesi (Afife Batur’un kişisel 
arşivi). 

 



59 

4.3.5 Botanik bahçeleri 

Canlı bitki örneklerinin sınıflandırıldığı ve yeni türlerin üretildiği botanik bahçeleri; 

tıbbi bitkilerin üretildiği, tıp ve eczacılık öğrencilerine tanıtıldığı ve genellikle tıp 

okullarının yanında kurulmuş olan bahçelerdir (Aktaş, 2010, s. 121). İlk kez botanik 

ve tıp ile ilgili araştırmalar yapmak üzere 1547 yılında İtalya’nın Pisa şehrinde bir 

botanik bahçesi kurulmuştur (Baytop, 2002, s. 39). 

16. yüzyılda Avrupa’da hızlanan botanik araştırmalarının etkisiyle Osmanlı’ya 

yabancı bitki araştırmacıları gelmiş ve bu gelenlerin neredeyse hepsinin ilk 

uğradıkları yer İstanbul olmuştur. İstanbul çevresinde yetişen ve pazarlarda satılan 

100 bitki adının yer aldığı ve yayınlamış olan ilk liste Fransız doktor Pierre Belon 

(1517-1564) tarafından hazırlanmış ve bu liste 1553 yılında yazmış olduğu “Doğu 

Akdeniz Seyahatnamesi” adlı eserinde yayınlanmıştır (Baytop, 2002, s. 11). 19. 

yüzyıl İstanbul florasını anlatan ve botanik araştırmacıları tarafından referans olarak 

kabul edilen bir diğer kaynak İsviçreli botanik araştırmacısı Edmond Boissier’in 

(1810-1885)  1842 yazında Yunanistan ve Batı Anadolu’ya yaptığı gezi sırasında 

topladığı bitki örnekleri ile oluşturulmuştur. 1867 yılında yayınlanan “Flora 

Orientalis” adlı eserinde İstanbul, İstanbul civarı ve Boğaziçi’nde yayılış gösteren 

toplam 610 adet bitki türünün tarifini yapmıştır (Baytop, 2002, s. 12, 13, 26). 

Osmanlı döneminde ilk botanik bahçesi Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane bünyesinde 

okulun müdürü Doktor C. A. Bernard tarafından 1839 yılında Galatasaray’da 

kurulmuştur (Baytop, 2002, s. 101). Botanik bahçesi, yapının içerisine girildiğinde 

karşılaşılan avluda kurulmuştur ve bu avluda cam ve demirden yapılmış bir sera 

bulunduğu söylenilmektedir (Ülman, 2008, s. 3). Osmanlı döneminin bu ilk botanik 

bahçesi tüm yapı ile beraber 1848 yılında gerçekleşen bir yangınla yokolmuştur 

(Baytop, 2002, s. 102). Bu yangının sonrasında Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane bazı kışla 

ve konaklarda öğretim yapmış ardından 1878’de Sirkeci’de bulunan Demirkapı 

Kışlası’na taşınmıştır.  Burada da “küçük bir botanik bahçesi” kurulmuştur (Baytop, 

2002, s. 102). Doktor Şerafeddin Mağmumi5 ise 1897 yılında Brüksel’de bulunan 

botanik bahçesini gezdikten sonra bu bahçeden daha büyük bir botanik bahçesinin 
                                                
 
5 Doktor Şerafeddin Mağmumi (1869-1927): İstanbul’da doğan Mağmumi, 1894 yılında o zaman 
Sirkeci’de bulunan Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane’den mezun olmuştur. İttihat ve Terakki 
Cemiyeti’nin kurucularından olmuş ve 1896 yılında Paris’e kaçmıştır. Paris’de yaşarken Avrupa 
ülkelerine yaptığı gezilerin notlarından oluşan eser 2008 yılında ‘‘Avrupa’da Seyahat Hatıraları’’ adı 
ile yayınlanmıştır (Mağmumi, 2008, s. 13). 
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Demirkapı Kışlası’nın konumunu kastederek, İstanbul’da Sarayiçi’nde bulunduğunu 

ve burada “iki büyük limonluğun” olduğunu yazmıştır (Mağmumi, 2008, s. 32). 

Fakat 1903 yılında okulun Haydarpaşa’ya taşınmasıyla bu botanik bahçesi de 

terkedilmiş ve işlevini kaybetmiştir. Haydarpaşa’da dönemin botanik hocası Dr. Esad 

Şerefeddin (1866-1942) tarafından fakülte yakınında”çağdaş bir botanik bahçes” 

kurulmuştur. Bu bahçede yerli ve çoğunlukla Fransa’dan getirilmiş egzotik bitkiler 

dikilmiş ve soba ile ısıtılan “büyük bir sera” yapılmıştır. Fakat bu botanik bahçesi de 

1933 yılında Tıp Fakültesi’nin yerinin tekrar değiştirilmesiyle bakımsız kalmış ve 

burada bulunan bitki türleri kısa bir süre sonra yok olmuştur. Baytop, 1971 yılında 

bahçeye yaptığı ziyarette bahçenin tamamen yok olduğunu sadece “birkaç harap 

duvar” ve seranın demir strüktürünün (Şekil 4.32) kaldığını gözlemlemiştir. 1979 

yılında yaptığı ziyarette ise sera demirlerinin tamamı ile sökülmüş olduğunu ve 

geriye “harap duvarlar” ile seranın ortasında yeralmış olan havuzun kalıntılarının 

kaldığını aktarmaktadır (Baytop, 2002, s. 103).   

 

Şekil 4.32 : Haydarpaşa Tıp Fakültesi Botanik Bahçesi’nin serasının 1971 yılındaki 
görünümü (Baytop, 2002, s. 104). 

4.3.6 Konutlarda sera ve limonluklar 

Osmanlı Sarayları’nda sebze, meyve ve egzotik bitki yetiştirmek üzere yapılan sera 

ve limonluk yapılarında 18. yüzyılda kullanılmaya başlanırken, sarayın dışında bu 

yapılar 19. yüzyılda görülmeye başlanır. Avrupa’da gelişen demir-cam strüktürlü 

yapı mühendisliğiyle ilgili bilgi ve deneyimin Osmanlı mimarlarında eksik olması ve 

yapı bilgisi konusunda olduğu kadar malzemede de Avrupa’ya bağımlı olunması 
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maliyeti yüksek olan bu siparişlerin saray dışındakiler tarafından yapılmasını 

zorlaştırmış, konut yapılarında görünen gecikmenin önemli sebeplerinden olmalıdır. 

Konutlarda sera ve limonluk yapılarının görülmesindeki gecikmenin bir diğer sebebi 

ise bu yapı tipolojisi hakkında saray dışındakilerin bilgi sahibi olmaması olabilir. 18. 

yüzyılda Avrupa’ya gönderilen elçilerin padişaha aktarımları, Avrupa’da eğitim 

almış mimarların saray için çalışması ve ayrıca Avrupa’daki sarayların mimari 

kurgusundan padişahların haberdar olması bu yapı tipolojisinin Osmanlı saraylarında 

uygulanmasını sağlamıştır. Fakat saray dışındakilerin bu yapılardan haberdar 

olmasında ve örneklerini görmesinde 19. yüzyıl sonlarında yayınlanan dergilerin 

etkisinin olduğu düşünülebilir. Örneğin 1909-1914 yılları arasında yayınlanan Şehbal 

Dergisi’nin bazı sayılarında Yıldız Sarayı serası fotoğrafı, İsveç kraliçesinin 

serasında çekilmiş fotoğrafı ve bir konut limonluğunun fotoğrafının bulunması bu 

yapı tipolojisinden okuyucuların haberdar edilmesi adına önemli görülebilir. Ayrıca 

farklı konularda makalelerin olduğu derginin bazı sayılarında içinde bazı egzotik 

bitki türlerinin de olduğu çiçek bakımı ile ilgili bilgilendirme yazıları bulunuyordu. 

Osmanlı’da sarayda ve konutlarda çoğunlukla Avrupa’lı bahçıvanların ilgilendiği 

sera bitkilerinin bakımı konusunda böylelikle okur kitlesi de bilgi sahibi oluyordu.   

19. yüzyılda İstanbul’da özellikle bu dönemde yazılan edebiyat eserlerinde ‘soba, 

billur köşk, ser, limonluk, sera’ isimleriyle bahsedilen sera ve limonluk yapıları 

İstanbul’un üst sosyal tabakalarının konutlarında özellikle yalı ve köşklerin 

bahçelerinde karşımıza çıkmaktadırlar. Sedad Hakkı Eldem’in Boğaziçi Anıları 

kitabı, Goad ve Pervitich haritalarını izleyerek bu yapı türlerinin bulundukları yer ve 

bahçe içindeki konumlarına dair fikir edinmek mümkündür.   

19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren saray dışında da hızlı bir yayılma gösteren sera 

ve limonlukların kurulumun giderek kolaylaştığını ve daha geniş bir kesimin 

ulaşabileceği bir yapı biçimine dönüştüğünü Başbakanlık Osmanlı Arşivleri’nde 

bulunan bir belgeden anlamaktayız. 11 Ocak 1910 yılına tarihlenen söz konusu 

belgede Paris’de bulunan “Maison L. Grenthe”6 adlı sera üreticisi olan firmanın 

tasarladığı amatörler için ekonomik sera montaj krokisinde (Şekil 4.33) 2 metre 

                                                
 
6 Maison L. Grenthe: Fransa’da Paris’de kurulmuş olan sera üreticisi firma, Avrupa ve özellikle 
Fransa’da 1850 ve 1914 yılları arasında çok sayıda sera üretimi yapmıştır. Yaptığı seralar arasında 
Savoy Şatosu’nun bahçesinde bulunan ve 27,20 metre uzunluğunda 7,40 metre genişliğinde bir cam 
sera vardır.  
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eninde ve 3.10 metre uzunluğunda bir sera çizilmiştir. Yalı ve köşk bahçelerindeki 

bilinen sera ve limonluklar ile karşılaştırıldığında küçük ölçekli sayılabilecek bu 

seranın küçük bahçeler, apartmanların çatı katlarında rahatlıkla uygulanabilir 

olduğunu ve daha düşük bütçeli ailelerin yaptırabileceği seraların olduğunu 

görüyoruz.  

Bu bölümde büyük çoğunluğu günümüze kalmamış olan sera ve limonluklardan 

bazıları vaktiyle bulundukları bölgelere göre anlatılacaktır. Kaynaklarda sıkça anılan 

bölgeler ve yapılar şöyledir: Haliç ve Boğaziçi’nin kıyılarında konumlanmış 

“yalılar”, Nişantaşı konakları ve Kadıköy köşkleri.  

 

Şekil 4.33 : Amatörler için ekonomik sera montaj krokisi (BOA, 1910). 

4.3.6.1 Yalılar 

19. yüzyılda Boğaziçi’nde ve Haliç’de bulunan sultan yalılarının yanı sıra devlet 

erkanı ve daha farklı kişilerin sahip olduğu yalılarda seraların izlerini sürmek 

mümkündür.  

Osmanlı konutları kadın ve erkeğin kullandıkları mekanları ayırmak üzere konutu 

haremlik ve selamlık olarak adlandırılan yaşam alanlarına bölmüştü. Kadınlar ve 

erkekler belirlenmiş olan bu mekanlarda ve bahçelerde bulunur, misafirlerini 
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buralarda ağırlarlardı. Limonluk ve seralar da birçok konutta genellikle selamlıkta 

olmak üzere haremlik ya da selamlık bahçelerinin içinde bulunurdu.  

Gönül Evyapan, Sütlüce’de Haliç kıyısında bulunan Baha Bey Yalısı’nın verilen 

satılık ilanını şöyle aktarır; “10 oda, 4 salon, hamam, 10 odalı selamlık, müştemilat, 

sera ve meyve ağaçları”. Evyapan, 19. yüzyılda İstanbul’da bulunmuş ve bulunduğu 

yerleri ve olayları yazmış olan Julia Pardoe’nun bu yalıyla ilgili betimlemelerine de 

yazısında yer verir. Pardoe,  kadınların yaz aylarının büyük bölümünü geçirdiği 

harem bahçesinin güzel bakılmış olduğunu düşünür. “Meraklı gözler”e karşı 

mahremiyetlerini korumak için yüksek duvarlarla bu bahçeyi çevirdiklerini belirtir. 

Ailenin erkeklerinin ise zamanlarını kendi bölgelerinde ve limonlukda geçirdiklerini 

anlatmaktadır. Tamamiyle cam cepheye sahip olduğunu belirttiği limonluğun 

konumunun ise deniz ve bahçe manzarasına hakim olduğuna dikkat çekmektedir 

(Evyapan, 1999, s. 40-41). 17. yüzyıldan başlayarak Avrupalı aristokratların 

evlerinde ziyafet salonu işlevini de kazanan limonluklar Osmanlı’da da benzer bir 

kurguyla ailenin erkeklerinin toplandıkları, dinlendikleri yerler olmuştur. 

Yalı bahçelerinde sera yapılarını haremlik bahçelerinin içinde de görmek 

mümkündür. Örneğin, Paşabahçe’de Mansel Yalısı’nda (Şekil 4.34) yer alan seralar 

haremlik ve selamlık bahçelerinde birer tane olmak üzere yapılmıştır. Haremlik 

bölümünde olan seranın yakınında mutfak bulunmaktadır. Bu durum seranın mutfak 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanılmış olabileceğini gösterebileceği gibi bu 

yapıların kadınlar tarafından da kullanıldığını gösteren bir örnektir. 

 

Şekil 4.34 : Paşabahçe’de Mansel Yalısı’nın planı (Ünsal, 1978, s. 94’den 
uyarlanmıştır).   



64 

Boğaziçi’nde eğimli tepelere uzanan yalılarda, bahçe ve korular setler oluşturularak 

kullanılıyordu. Böylelikle set üstlerine ek yapılar yapılabiliniyor, çiçek ve meyve 

tarhları oluşturulabiliniyordu. Fakat setler yükseldikçe bunların yanlarında duvarlar 

yükseliyordu. Yalı bahçelerinde gözlemlenen bir çözüm bu duvarlara bitişik ek 

yapıların yapılmış olmasıdır. Konaklama mekanlarını bu duvarlara bitişik yapmak 

izolasyon problemini de beraberinde getireceğinden farklı işlevler için kullanılması 

gerekiyordu. Limonluk ve sera yapıları Yıldız Sarayı’ndaki örnekler gibi konutlarda 

da duvar önünde tercih edilmiştir. Bu duruma örnek olarak Yeniköy’de yapılmış 

Münir Paşa Yalısı gösterilebilir. Kış aylarında dinlenmek için de kullanılmış 

olabileceğini düşünebileceğimiz Münir Paşa Yalısı limonluğu (Şekil 4.35) beş setli 

bahçenin birinci setinde yer almaktadır. Limonluk bahçedeki “eski yol”a dik 

konumlandırılması amacıyla arkasına arazi sınırındaki duvar dışında bir başka duvar 

örülmüştür. İkinci sette yer alan kameriye ise limonlukların dinlenmek için 

kullanılmadığı yaz aylarında kullanılmak üzere ikinci setin başlangına yerleştirilmiş 

olabilir. Böylece birinci ve ikinci setin yaz kış kullanılabilen dinlenme mekanlarını 

barındırması planlanmış olabilir. 

 

Şekil 4.35 : Yeniköy’de Münir Paşa Yalısı bahçesinin 1. ve 2. set planı (Eldem, 1993, 
s. 260’dan uyarlanmıştır). 

Konutlarda yer alan seralar, içinde yetiştirilen çiçekleriyle bazı yalıların ün salmasını 

sağlamıştı. II. Mahmud döneminde Kanlıca’da Baha Molla tarafından yaptırılmış ve 

1886’da Nevres Paşa tarafından alınmış Nevres Paşa Yalısı olarak tanınan yalının  

bahçesinde bu dönemde seralar yaptırılmıştır. Yalının bahçelerinin ve seralarında 

yetiştirilen çiçeklerin  “güzelliğinin” ünlendiği ve bir sonraki sahibi Sami Bey’in de 
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seralarda çiçek yetiştirmeye devam etmiş olduğu aktarılmaktadır (Evyapan, 1999, s. 

97). Seralarında yetiştirilen bitkilerle ünlü bir diğer yalı ise Hekimbaşı Salih 

Efendi’nin Anadolu Hisarı’ndaki yalısıdır. Mekteb-i Tıbbiye’den mezun olan Salih 

Efendi Tıbbiye’de tıp ve nebatat (botanik) ile ilgili dersler vermiştir. Yalısındaki 

serada ve bahçesinde egzotik bitkilerde dahil olmak üzere birçok bitki türü 

yetiştirerek botanik ile ilgili araştırmalar ve denemeler yapmıştır (Rüştü, 2001, s. 74).    

İçlerinde yetiştirilen bitki türleriyle farklılaşan seralar olmasının yanında, 19. yüzyıl 

edebiyatçısı Abdülhak Şinasi Hisar Boğaziçi yalıları özelinde, genellikle seralarda 

portakal ve limon yetiştirildiğini ve bunların Sultan’ın bahçelerindeki seralarla 

karşılaştırıldığında “mütevazi” seralar olduklarını belirtmektedir. Ölçüleri ve 

mimarileri ile dikkatleri toplayan yalı seraları arasında Arnavutköy’de Ahmet Fethi 

Paşa Yalısı ve Ermeni Duzoğlu’nun yalısı, Bebek’de  Abdullah Efendi Yalısı, 

Baltalimanın’da Tahip Paşa Yalısı, Emirgan’da Hüsrev Paşa Yalısı, Kandilli’de 

Sultan’ın kızkardeşinin eşi olan Halil Paşa’nın yalısı ve Vaniköy’de Mustafa Nuri 

Paşa Yalısı’nı göstermektedir. 19. yüzyıl Boğaziçi Yalıları arasında Suphi Paşazade 

Sami Bey’in yalısının özellikle dikkate değer olduğunu vurgulamaktadır (Hisar, 

1955, s. 44). 

Günümüze kalan yalılarda, limonluk ve seraların gereken düzenli tamir ve bakımın 

yapılmaması sonucu az sayıda kaldıkları düşünülmektedir. Varolan limonlukların ise 

bir kısmının depo olarak kullanılması ya da boş olarak bırakılması sonucu yalı 

yaşantısındaki yerini gözlemlemek günümüzde oldukça güçtür. Bu sebeple 19. 

yüzyılda yaşamış edebiyatçıların betimlemeleri ve anıları bu yapıların anlaşılmasında 

önemli bir yer tutmaktadır. Yalı seraları ile ilgili olarak Abdülhak Şinasi Hisar’ın 

yazmış olduğu Boğaziçi Yalıları kitabında limonluk ve seralara dair anlatımı 

şöyledir: 

Bu yalı bahçelerinin civarlarında biraz daha dolaşılınca mutlaka birtakım limonluklar, serler 

görülürdü. Büyükannelerimizin taşıdıkları Hint şalları gibi dallı, yapraklı ve bir çiçek göbeği 

kadar yeşil ve ılık, hiç kış tanımamış türlü çiçeklerle dolu, rengarenk camlı limonluklar, 

serler vardı ki, insana gayri tabii gelen bir hava, garip bir toprak ve dünya kokusu içinde biraz 

ıslak, biraz yanık ve nebati olmaktan ziyade madeni ve bayıltıcı bir iklimin hüküm sürdüğü 

bu yerlerde sanki değişmeyen mevsimler, geçmeyen zamanla bütün bu çiçeklerin kokuları da 

üst üste yığılıp bayılmış kalmışlardı. Çiçeklerin kadifeli bir sıcaklık içinde gelen kokularını 

elle dokunulacak ve okşanılacak gibi duyardınız. Bu bahar içinde biraz mayhoş bir meyve 

tadılır gibi, yalnız geçmiş günler ve gecelerin değil, burada bütün mevsimlerin ve yılların 
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karışık, derinleşmiş sıcak nefeslerinin kesildiklerini hissedersiniz. Ve ben bütün bu kokuların 

bir umman gibi genişleyen şiirinde yüzerken, son kıyılarına bir türlü varamadan geri 

dönerdim. (Hisar, 2010, s. 17) 

19. yüzyılda yaşamış Yorgo L. Zarifi’nin “Hatıralarım” adlı biyografisi seraların yalı 

hayatındaki yerine dair bilgiler vermektedir. Yorgo L. Zarifi’nin seralar ile ilgili 

anıları II. Abdülhamid’in mali danışmanlığını yapmış banker olan dedesi Yorgo 

Zarifi’nin Tarabya’da  yaptırttığı yalıları; Zarifi Köşkü’nde geçmektedir. Zarifi, 

dedesinin o zamanın “modasına” uyarak Fransa’dan doğabilimci olan bahçıvan 

Auguste’u getirttiğini belirtmiştir. Auguste’un köşkün arkasında bulunan bahçelerini 

İngiliz bahçesine dönüştürmek için dağı düzleştirdiğini ve setleri ortadan kaldırarak 

yerlerine hafif yokuşlu şeritler kazıdığını söylemiştir (Zarifi, 2005, s. 137). Bahçeye 

yapılan seraları (Şekil 4.36) biyografisinde şöyle aktarır: 

Auguste Avrupa’dan o güne kadar Poli (İstanbul)’de bilinmeyen ağaçlar ve bitkiler getirir. 

Bunların korunması amacıyla, merkezi ısıtma sistemi olan beş büyük sera inşa ettirmesi için 

dedemi ikna etmeyi başarır. Bu seralara muz, vanilya ve ananas da dikilir. Muz ve vanilyalar 

tutmaz. Fakat ananaslar durmaksızın çoğalır. Ananasların üretimi o kadar çoktu ki, sadece 

artık gına gelene kadar ananas yemekle kalmayıp bunlardan arkadaşlarımıza da 

gönderiyorduk. (Zarifi, 2005, s. 137) 

 

Şekil 4.36 : Tarabya’da Zarifi Köşkü’nün serası (Zarifi, 2005). 

Zarifi’nin anılarında sarayla bağlantılı olan dedesi’nin o zamanın “modasına” uymuş 

olarak anlattığı betimlemesinden 19. yüzyıl İstanbul’unun yalı konutlarında sera ve 
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limonlukların görülmesinde sarayın etkisinin önemli olduğu söylenebilir. Yalılarda 

görülen ve adı geçen örneklerin İstanbul konut tipolojisinde yeni görülmeye 

başlanmış olan sera ve limonluk örneklerinin çoğalmasında önemli katkıları olmuş 

olmalıdır.    

4.3.6.2 Kadıköy bölgesindeki köşkler 

Sera ve limonluk yapılarına sadece yalılarda değil Anadolu ve Rumeli yakasında 

bulunan köşk ve konakların bahçelerinde de rastlanmaktadır. Kadıköy bölgesi 

Boğaziçi ve Haliç gibi yalı kurgusunda olmasa da uzun süre büyük meyve bahçeleri 

ve köşkleriyle İstanbul’un sayfiye yeri olarak işlev görmüştür. 

Kadıköy’de bir köşkde doğmuş olan Doktor Müfid Ekdal’ın yaşadığı bölgedeki 

köşkler ile ilgili anılarını ve araştırmalarını birleştirerek yazdığı “Kapalı Hayat 

Kutusu Kadıköy Konakları” kitabı günümüzde birçoğunun hızlı kentleşme sonucu 

yokolduğu, bir kısmının yandığı ve çok az bir bölümünün hala durduğu köşklerin 

geçmişine dair bilgiler aktarmaktadır.  

Bu kitapta adı geçen köşkler arasında Moda Burnu’nda Dr. Andrea Antipa adında 

Yunan bir doktorun Rum asıllı mimar Pepe Kalfa’ya yaptırdığı köşkün bahçesinde 

bir sera inşa ettirilmiş olduğu aktarılmaktadır (Ekdal, 2005, s. 43).  

Feneryolu’nda 1860’tan önce sahibi Ahmet Bey adında biri olan Pembe Köşk olarak 

anılmış bir köşk yapılır. 1905’de bu köşk Fransa’da ziraat mühendisliği eğitimi almış  

ve bir süre Mısır’da yaşamış olan Ali Mübarek Bey tarafından alınır ve restorasyonu 

yapılır. Uzunluğu 110 metre olan bahçede çiçek, mandalina, portakal, limon ve 

turunç yetiştirilen “büyük bir sera” olduğu Ekdal tarafından ifade edilmiştir (Ekdal, 

2005, s. 140-141). Yine Feneryolu’nda Vidinli Tevfik Paşa Köşkü olarak bilinen 

köşkün bahçesinde “en nadide çiçekler”in yetiştirildiği bir sera olduğu 

aktarılmaktadır. Köşk 1960’da yıkılmıştır (Ekdal, 2005, s. 143-144). Feneryolu’nda 

II. Abdülhamid döneminin paşalarından olan Gazi Ahmet Muhtar Paşa’nın köşkü ise 

1875-1877 senelerinde Rum asıllı bir kalfa tarafından yapılmıştır. Köşkün bulunduğu 

iç bahçede hamam, harem mutfağı, çamaşırhane, kütüphane ve sera bulunmakta 

olduğu ifade edilmiştir. Dış bahçede ise “yüksek tavanlı ve saksılar içerisinde limon, 

portakal, turunç ve mandalina yetiştirilen bir limonluk yapısı”, selamlık köşkü ve 

silah odasının bulunmuş olduğu da belirtilmiştir (Ekdal, 2005, s. 194). 
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Selamiçeşme’de ise Yanko Ananyadis’in 19. yüzyıl sonunda yaptırdığı köşkünün 

bahçesinde “büyük bir sera” olduğu aktarılmaktadır (Ekdal, 2005, s. 168). 

Erenköy’de deniz kenarında yazlık ev olarak yapılan Mihran Efendi Köşkü, Osmanlı 

matbaacılığına ilk defa “rotatif baskıyı” getiren Kayserili Ermeni Mihran Efendi 

tarafından yaptırılmıştır. Mihran Efendi’nin Sultan II. Abdülhamid tarafından takdir 

edilmiş ve “ula” rütbesini almış olduğu, ayrıca Sirkeci’de Peyam-ı Sabah gazetesini 

çıkarmış olduğu da belirtilmiştir. Mihran Efendi 1922’de gazetesini kapayıp Paris’e 

gitmiştir ve köşkünü satmıştır. Günümüzde hala ayakta olan ve bahçesine 2000’li 

yıllarda bir apartmanın yapıldığı bu köşk ve bahçesinde yapıldığı dönemden beri 

varolduğu düşünülen ve günümüzde yaşayanların içinde bisikletlerini muhafaza 

ettikleri serası (Şekil 4.37) hala durmaktadır. Seranın bir cephesi duvara bitişik 

olarak yapılmıştır. Bu sebeple yapı dışarıdan sadece cam çatısıyla algılanmaktadır. 

Girişi ise sivri kemer şeklinde tasarlanarak belirginleştirilmiş ve camlarında mavi, 

kırmızı ve sarı renklerde camlar kullanılmıştır (Ekdal, 2005, s. 307). 

 

Şekil 4.37 : Erenköy’de Mihran Efendi Köşkü’nün serası (Kosova, 2014). 

4.3.6.3 Nişantaşı konakları 

Sarayın Yıldız’a taşınmasıyla birlikte 19. yüzyıl sonlarında Teşvikiye ve Nişantaşı 

semtleri sarayın çevresinde yer alan kişilerin yerleşmesiyle hızla karakter 

değiştirmiştir. Burada büyük arazilere inşa edilen konakların bahçelerinde onlara 

uygun bahçe düzenlemeleri de yapılmaktaydı. Burak Çetintaş, bu düzenlemelerin 
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içinde yapılan sera ve limonlukların İstanbul’un “en gösterişli örnekleri”ni temsil 

ettiğini düşünmektedir (Çetintaş, 2005, s. 212).  

Nişantaşı haritaları (Şekil 4.38) üzerinde incelendiğinde sera ve limonlukların 

genelde duvar kenarlarında görülmekle beraber, bahçe içinde yer alan yapılara bitişik 

olarak ayrıca konakların farklı mekanları arasında da konumlanmış oldukları 

görülmüştür. Sera ve limonlukların kapladıkları alanların konak ve bahçe boyutuyla 

bağlantılı olmadığı da bu haritada görülebilir.  

Burak Çetintaş bu sera ve limonluklarda yetiştirilmiş olan bitki türlerinin “salon 

yaprağı, kauçuk, paşa kılıcı, limon, turunç, sarmaşık ve kuşkonmaz gibi o gün nadir 

olan her çeşit bitki, sebze ve meyve ağacı” olduklarını aktarmaktadır (Çetintaş, 2005, 

s. 212)  

 

Şekil 4.38 : Nişantaşı’nda bulunan bazı limonluk ve seraların konumları (Pervetitch, 
2001, s. 235’den uyarlanmıştır). 

Nişantaşı’nda bulunan konaklar arasında Tunuslu Hayrettin Paşa’nın limonluğu 

boyutu, farklı ölçü ve çatı örtülerine sahip bölümleri ile dikkat çekicidir. Çetintaşın 

aktarımına göre konak 1878 yılında II. Abdülhamid tarafından verilen arazi üserine 

inşa edilmiştir. Konağın harem bahçesinde “çam, ıhlamur, manolya ve akasya 
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ağaçları, setli ve kaskatlı havuzlar, kameriyeler ve uzunlamasına gelişmiş bir 

limonluk” bulunmaktaydı. Bahçenin içinde ayrıca dolaşmaya çıkanlar için etrafına 

lavanta çiçekleri dikilmiş dar ve beyaz çakıltaşı ile döşenmiş yürüme yollarının 

yapıldığı aktarılmaktadır (Çetintaş, 2005, s. 311). 

Limonluk yapısının günümüze ulaşmış fotoğrafından (Şekil 4.39) yapının diktörtgen 

planlı girişinin diğer bölümlere göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu bölümde 

dikdörtgen ve üçgen şeklindeki kayıtların aralarında renkli camlar ve çoğunlukla 

opak beyaz camlar kullanılmıştır. Giriş mekanının iki yanında ise birbirleriyle aynı 

genişlikte iki yana eğimli çatıya sahip seralar bulunmaktadır. Seraların üzeri kış 

mevsiminin soğuk etkilerine karşı geçici olarak hasırla kaplanmıştır. Bu iki mekanın 

zemin duvarına kadar alçalan tavanı ve üzerlerinin kaplanması sebebiyle içerisinin 

ısısının yüksek tutulma kaygısında olunduğu bu sebeple egzotik bitkilerin 

yetiştirildiği söylenebilir. Solda yer alan seranın yanında içeri doğru çekilmiş, 

uzunlamasına genişleyen mekan ise misafirlerin ve ev sahibinin kullandığı kış 

bahçesi ya da limonluk olabilir. Giriş mekanı ise renkli ve opak camların 

kullanılması ve iki sera arasında bir geçiş mekanı olması sebebiyle ev sahiplerinin ve 

misafirlerinin oturduğu bir kış bahçesi olmalıdır. 

Nişantaşın’da devlet erkanından Ahmed Süreyya Paşa II. Abdülhamid’in başkatibi 

olduğunda yaptırılan konakla ilgili Burak Çetintaş’ın aktardığı Semih Mümtaz S. 

şöyle bir anlatım yapar; “Başkatip Süreyya Paşa’nın konağının yeri bugün 

apartmanlarla doludur. Emek apartmanından Yayla apartmanına kadar ve arkalarında 

Cennet Bahçesi’ne kadar devam eden büyük bir arsa üzerinde kain büyük bir ahşap 

konaktı ve fevkalade nezareti vardı. Bir de mükemmel limonluğu vardı” (Çetintaş, 

2005, s. 322-323). Bahçenin civardaki diğer köşklere ve konaklara oranla daha 

“bakımsız” ve hatta “çorak” olduğunu söyleyen Çetintaş bahçeye kurulmuş bir seyir 

köşkü ile “dönemin en haşmetli çelik limonluklarından” biri olan serasının 

görülmeye değer olduğunu düşünmektedir. Paşanın, özenle yaptırdığı limonluğunda 

çeşit çeşit meyva ağacı, süs bitkisi ve çiçekler yetiştirdiğini, sevdiği eş-dostuna 

bunları hediye etmiş olduğunu belirtmektedir (Çetintaş, 2005, 323). Konak aslında 

harem ve selamlık olmak üzere tasarlanmış, bilinmeyen bir sebepten dolayı yapının 

sadece Harbiye’ye bakan tarafı yaptırılmış, Teşvikiye tarafındaki harem bölümünün 

yapımından vazgeçilmişti (Çetintaş, 2005, 324).  
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Şekil 4.39 : Hayrettin Paşa Konağı’nn limonluğu (Çetintaş, 2005, s. 315) 

Süreyya Paşa Konağı’nda yer alan limonluk, Pervetitch haritasında (Şekil 4.38) 198 

kodlu bölgede görülen limonluktur. Yapı ortada giriş mekanı ve iki tarafında devam 

eden uzun sera bölümlerinden oluşmaktadır. Yapının giriş bölümü Hayrettin Paşa 

Konağı’nda da olduğu gibi özelleşmiştir. Bu sefer kırma çatısı, ön tarafında iki 

sütunu, üç tarafında devam eden renkli camlardan yapılmış vitrayı ile giriş dışarı 

taşmaktadır. Cephe boyunca içiçe giren kemer şeklinde kayıtlar ile renkli cam 

alanları belirlenmiştir. Tüm cephe boyunca bu kayıtlar arasında beyaz başta olmak 

üzere renkli camların kullanıldığı görülmektedir. Renkli camların kullanılması 

buranın dinlenme mekanı olarak kullanıldığının da bir göstergesidir. 

 

Şekil 4.40 : Süreyya Paşa Konağı’nın limonluğu (Çetintaş, 2005, s. 325). 
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Nişantaşı’nda 1850’de yapılan Münire Sultan Konağı’nın limonluğu (Şekil 4.41) 

bahçede Seyir Köşkü’ne yakın mesafede olacak biçimde konumlanmıştır. Yapının 

günümüze ulaşmış fotoğrafından görüldüğü üzere bu yapının içinde ağaçlar 

yetiştirilmiş ve iki tarafa açılır cam kapılar yerleştirilerek havalandırılması 

sağlanmıştır. Burada da kapıların üstünde yarım daire ve üçgen şekillerinde kayıtlar 

kullanılmış ve aralarına beyaz ve renkli cam yerleştirilmişti. Yapının geri kalanında 

ise bitkilerin ışıktan azami yararlanabilmesi için şeffaf camlar kullanılmıştır.  

 

Şekil 4.41 : Münire Sultan Konağı’nın limonluğu (Çetintaş, 2005, s. 212). 

19. yüzyılda yaşamış Osmanlı’nın kadın şairlerinden İhsan Raif Hanım (1877-1926) 

Nişantaşı’nda Taş Konak olarak anılmış olan günümüzde Şişli Kaymakamlığı olarak 

kullanılan konakda büyümüştür. Rumeli Caddesi üzerinde bulunan Taş Konak’ın 

arazisi babası Mehmet Raif Paşa vezir olduğunda II. Abdülhamid tarafından 

verilmiştir. 1889 senesinin sonunda tamamlanan Taş Konak’ın bir de limonluğu 

vardı. Burada limon, turunç, böğürtlen gibi meyveler; kuşkonmaz, Çengelköy 

salatalığı, domates gibi sebzeler; hanımeli, melisa, lale gibi çiçekler olduğu 

aktarılmaktadır. Çiçeklerin bazılarını Raif Paşa’nın Beyrut’tan ve Adana’dan getirip 

İstanbul’da yetiştirdiği ifade edilmektedir. Mehmet Öklü’nün aktarımında İhsan Raif 

Hanım’ın çocukluğunda bu çiçeklerle ilgilendiği belirtilmiştir. Evin bahçesinde ise 

palmiye, manolya, kauçuk, ıhlamur, nar ve mabetağacı (ginkgo biloba) gibi çeşitli 

ağaçlar bulunuyordu. (Öklü, 2013, s. 25-26). 
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4.4 Pasajlar ve Hanlar 

Osmanlı döneminde Kapalıçarşı ve çevresinde çok sayıda han bulunmaktadır. Bunlar 

klasik han biçimindedir. Bir veya birkaç avludan oluşur ve avluya bakan revakların 

ardında tek tek odalar yer alır. 19. yüzyıl öncesinde ise klasik Osmanlı ticaret 

hanlarının bazıları çeşitli malların imalat ve satışının yapıldığı, depolandığı ve 

büroların bulunduğu yerlerdi. Bir kısmı da Osmanlı İmparatorluğu’nun eyaletleri 

veya yabancı ülkelerden getirilen belli malların indirildiği, depolandığı ve tüccarlara 

dağıtımının yapıldığı, aynı zamanda satıldığı yerlerdi (Gülenaz, 2011, s. 247). 19. 

yüzyıla gelindiğinde toptan mal satışına bu hanlara büro işlevi de eklenmiş ve bu 

dönemde çok sayıda büro hanı inşa edilmiştir.  

Bu büro hanlarının bir kısmı döneminin teknolojisini bünyesine entegre ederek yeni 

mimari çözümler üretmiştir. Avrupa’da 19. yüzyılda yeni ortaya çıkan yapı türü olan 

pasajlardan etkilenen büro hanları cam kullanarak bu yapıların mimarilerini değişik 

bir yöne çevirmiştir. Avrupa’da lüks tüketim mallarının satıldığı ve Benjamin’in 

flaneur diye tabir ettiği bir insan grubunun ortaya çıkmasına yol açan pasajlar 

İstanbul mimarisinde ise yeni mimari yorumlara yol açmıştır. Hanlar bölgesinde 

ticari fonksiyonu ön planda tutan yapılar han karakterini ve çoğu zaman isimlerini de 

muhafaza etmiştir. Beyoğlu tarafında ise Avrupa’ya benzer biçimde pasaj olarak 

uygulanmış ve adlandırılmıştır. 

Buna göre İstanbul’da endüstriyel camın ticari yapılara entegre edilmesiyle ortaya 

çıkan biçimleri şöyle tanımlamak olasıdır: 

• Geleneksel han planının az çok muhafaza edilip orta avlunun üstünün cam ile 

örtülmesi. (Örnek: Kayseri Han).  

• Büro, toptancı, dükkan ve pasaj fonksiyonunu birleştiren yapılar (Örnek: Abud 

Efendi Han). 

• Lüks tüketim malları satan dükkanları ve kafeleri barındıran Avrupa’da gelişmiş 

yapı tipi olan pasaj yapıları (Örnek: Çiçek Pasajı, Avrupa Pasajı ve diğerleri).  

4.4.1 Kayseri Han 

Eminönü’nde Mimar Kemalettin Caddesi üzerinde konumlanmış olan han 1895 

yılında “Ermeni asıllı bir Osmanlı vatandaşı tarafından yine Ermeni asıllı bir mimara 

yaptırılmış”tır (Gülenaz, 2011, s. 135).  
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Bodrum ve çatı katı dışında üç katlı, klasik han tipolojisinde olduğu gibi düzgün 

dikdörtgen planlıdır. Zemin kat mağazaları sokağa ve avluya, üst katlardaki odalar 

ise avlu boşluğunun etrafını çeviren galerilere açılır. Bodrum katına ise avludaki 

merdivenlerden inilmektedir. 

Taş işçiliği ağırlıklı neobarok üsluplu cephesinden avlulu iç mekana girildiğinde 

(Şekil 4.42) dökme demir ve cam ağırlıklı bir yapıyla karşılaşılır. Bu yapı camın han 

tipolojisindeki avluların üstünü örtmek için kullanıldığı ilk örneklerden biridir. İç 

mekanın dış hava şartlarından korunması sebebiyle ve cam sayesinde hanın iç 

mekanında kullanılan malzemelerde de değişim olmuştur. Örneğin zemin dış 

mekanlarda tercih edilmeyen el yapımı çinilerle kaplanmıştır. Şeffaf camlı çatıya ek 

olarak kapı ve pencerelerde günümüze büyük kısmı ulaşamamış renkli camlar 

kullanılmıştır. 

 

Şekil 4.42 : Kayseri Han avlusuna bakış (Gülenaz, 2011, s. 137). 
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4.4.2 Abud Efendi Han  

19. yüzyıl hanlarından olan Abud Efendi Hanı, Eminönü’de Mahmutpaşa Caddesi, 

Tarakçılar Caddesi ve Tarakçılar Hanı Sokak ile çevrilidir (Şekil 4.43) ve üç kapısı 

bu sokaklara açılır. Yapım yılı 1895’dir ve Suriyeli Ahmet Abud Efendi tarafından 

yapılmıştır.  Yapının mimarları ise yapı üzerinde adları yazılı bulunan Theochari 

Bassilades ve Demetre TH. Bassilades’dir (Gülenaz, 2011, s. 154). 

Yapı 19. yüzyıl Avrupa pasaj örneklerinin Eminönü’nde han ve pasaj işlevini beraber 

barındırdığı bir örnektir. Bodrum katı malların depolanması amaçlı kullanılırken, 

diğer katlarda dükkanlar bulunmaktadır.     

19. yüzyılda yoğunlukla kullanıldığı ilk yıllarda pasajın kullanımına ve ziyaretçi 

kitlesine dair fikir verebilecek olan burada bulunmuş dükkanların işlevleri şöyleydi; 

beş halıcı, Ortadoğu ülkelerinin sanat ürünlerini ve mallarını satanlar, dört tuhafiyeci, 

bir ipekli kumaş satıcısı, Bursa çamaşırları satan bir dükkan, iki adet iç çamaşırı ve 

kazak dokumacısı, iki doğu işlemeleri tüccarı, bir tığ işi dantel tüccarı, iki emaye 

mallar tüccarı, bir Bursa kumaşı tüccarı, üç kristal obje tüccarı, bir ayakkabıcı, bir 

amber tüccarı, bir terzi, dört tarak tüccarı, bir gümüş eşya tüccarı, bir hırdavatçı 

bulunuyordu (Gülenaz, 2011, s. 156). Günümüzde ise geçiş mekanı olarak 

kullanılma işlevini sürdüren pasajın zemin katında çoğunlukla tekstil ürünleri satan 

dükkanlar yer almaktadır. Üst katındaki dükkanların ise neredeyse tamamı 

kullanılmamaktadır. Birkaçında camekanları arkasında malların depolanmış olduğu 

görülmektedir.   

Yapının günümüzde dükkanlarının boş olduğu birinci katı (Şekil 4.44) dükkanlar 

önünde dar bir koridor, demir korkuluklar ve yanlarında demir kolonların olduğu, 

dökme demir ve camdan yapılmış çatının daire formlu dekoratif öğelerinin, renkli 

camlardan yapılmış üçgen formundaki  pencerenin ve simetriğinde bulunan üçgen 

biçimli duvardaki duvar saati ve altındaki geyik başı heykelinin  görülüp detaylarının 

algılanabildiği kattır. 19. yüzyıl mimari öğelerinin titizlikle tasarlanmış olduğu bu kat 

Eminönü’nün hareket ve geçiş yoğunluklu kurgusuna eklemlenememiş olduğu 

düşünülebilinir.  
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Şekil 4.43 : Pervetitch haritasında Abud Efendi Han ve çevresi (Pervetitch, 2001, s. 
149). 

 

Şekil 4.44 : Abud Efendi Han’ın birinci katından iç mekana bakış (Kosova, 2013). 

4.4.3 Avrupa Pasajı ve Çiçek Pasajı 

19. yüzyılda levantenlerin yoğunlukla yaşadığı Pera bölgesinde Avrupa’ya ait bir 

yapı türü olan pasajlar yapılmaya başlanmıştır. İkisi de Sahne Sokağı üzerinde 

bulunan Çiçek ve Avrupa Pasajları bu yapı türünün deneyimlenmesinde oldukça 

etkili olmuş ve işlevlerini kaybetmeden günümüze kadar gelmişlerdir.  
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Sahne Sokağı ile Meşrutiyet Caddesi’ni birbirine bağlayan Avrupa Pasajı; 1874’de 

Naum Tiyatrosu ile “Palais de Fleurs” Bahçesi’nin bulunduğu araziye Ermeni asıllı 

Ohing tarafından yaptırılmıştır. Pasajın mimari Pulgher’dir. İki katlı, iki girişli, 55 

metre uzunluğunda düz koridorlu ve koridor üstü cam çatılı neo-klasik bir yapıdır 

(Özkan, 2008, s.119).  

Gündüzleri camlı çatısından gelen ışıkla aydınlanan pasaj, ilk yapıldığı yıllarda 

dükkanların vitrinleri arasına yerleştirilmiş büyük aynalar ve bunların önüne 

konulmuş gaz lambalarından yansıyan ışıkla gün ışığının yetmediği zamanlarda 

aydınlatılabiliyordu. Bundan kaynaklı olarak pasajın adı “Aynalı Pasaj” olarak da 

biliniyordu (Gülenaz, 2011, s. 214). 

Avrupa Pasajı’nda 22 dükkan bulunmaktadır. İlk açıldığında tekstil, saatçı, 

ayakkabıcı dükkanları ile terziler bulunmaktaydı. 1985’lerde ise orta sınıf için 

düğme, kemer, iplik satan dükkanlar ile terziler bulunuyordu. 1984-1994 yılları 

arasında restorasyon çalışmaları nedeniyle kapalı olan pasaj, günümüzde ağırlıklı 

olarak turistlere yönelik kitap, süs ve hediyelik eşya satan dükkanları 

barındırmaktadır (Özkan, 2008, s.119). Bu değişim onu Pera Bölgesi’nin değişen 

kullanıcı kitlesine karşı korumuş olmalıdır. 

Avrupa Pasajı’nın çaprazında İstiklal Caddesi ile Sahne sokağı’na bakan Çiçek 

Pasajı ise, 1876 yılında Cleanthe Zanno tarafından yapılmıştır. İki katlı, iki girişli, 

“L” şeklinde koridorlu ve koridor üstü cam çatılı neo-klasik bir yapıdır. Mülkiyeti 

önceleri Hristaki Zografos’a ait iken, 1908 yılında Emlak ve Eytam Bank aracılığı ile 

Sait Paşa’ya satılmıştır ve 2002 yılından buyana çok hissedarlıdır (Özkan, 2008, 

s.121) .   

Giriş katında 24 dükkan, üst katında ise 18 daire bulunmaktadır. İlk açıldığında, 

pasajın içinde çiçekçi dükkanları, pastane, restorant ve barlar ile lüks dükkanlar 

bulunuyordu. 1940’larda  küçük dükkanlar ve çiçekçi dükkanları, 1950-1978 

yıllarında ise ağırlıklı olarak barlar yer alıyordu. Pasaj 1978 yılında çökmüş ve 1998 

yılına kadar yıkıntı olarak kalmıştır. 1988 yılında tekrar yapılarak bugünkü 

görünümünü kazanmıştır. Mey A.Ş. tarafından binaya 2005 yılında ekleme 

yapılmıştır. İkinci derece kültür mirası olan Çiçek Pasajı günümüzde bar ve 

restoranları barındırmaktadır (Özkan, 2008, s.121).   
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Şekil 4.45 : Avrupa Pasajı’nın iç mekanına bakış (Kosova, 2014). 

 

Şekil 4.46 : Çiçek Pasajı’nın iç mekanına bakış (Kosova, 2014). 
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5.  SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME 

19. yüzyılda Batı Avrupa’nın askeri, siyasal ve iktisadi gücüyle karşı karşıya gelen 

Osmanlı İmparatorluğu özellikle Tanzimat’ın ilanı ile beraber birçok alanda Batı 

etkili değişimler yaşamıştır. Sanayinin gelişimiyle Batı’da, mimarlıkta demir ve çelik 

ile beraber kullanım potansiyelleri keşfedilen cam 1851 Evrensel Sergisi’nde Kristal 

Saray ile tüm dünyaya tanıtılmıştır. Bu yapının ortaya çıkmasını sağlayan botanik, 

mimari ve sanayi alanlarındaki gelişimleri yaşamamış olan Osmanlı için ise cam ve 

demir yapılar bir süre Avrupa’dan ithal edilen Batılılaşma göstergeleri olarak 

kullanılmıştır. 

Endüstriyel cam ilk olarak sokak silüetine dahil olarak İngiliz yapımı Dolmabahçe 

Sarayı Camlı Köşk ile tanıtılmıştır. Ardından Çırağan Sarayı’nda Boğaz silüetine 

dahil olmuş olan “Kristal Saray” adlı limonluk yine İngilizler tarafından inşa 

edilmiştir. Fakat yapı birkaç yıl sonra ışık, gürültü ve sıcaklık olduğu düşünülen 

sebeplerden ötürü Abdülaziz tarafından söktürülmüştür. Bu durum salt batılılaşma 

hevesiyle yapılan bu yapıya henüz alışılamadığının ve malzemenin İstanbul’da 

göstereceği etkilerin anlaşılamadığının göstergesi olarak görülebilir. 

Osmanlı saraylarında “Kristal Saray”, “Billur Köşk”, “Camlı Köşk” isimleriyle 

yapılan sera ve limonluk yapıları özellikle saraya bağlı kişiler ve Tıbbiye’nin 

hocaları tarafından 19. yüzyıl konutlarında “ser”, “soba”, “limonluk”, “sera” ve “kış 

bahçesi” modasını başlatmıştır. Böylelikle cam ve demir yapıların toplumsal hayatta 

deneyimlenmesi ve yerel mimari çözümlerin bu yapılara eklenmesi ancak 19. 

yüzyılın sonlarına doğru yaşanmıştır. Örneğin, Yıldız Sarayı ve Nişantaşı 

konutlarında görüldüğü üzere, kullanıcılar  bazen fazla ışık bazen soğuk hava şartları 

sebebiyle seralarını hasırlarla örtmeyi keşfetmiştir. Yıldız Sarayı seralarından birinde 

ise dikey sarılan sarmaşıklarla doğal bir gölgelik yaratılmıştır. Dinlenme mekanları 

olarak kullanılan bazı limonluklarda opak beyaz camlar kullanılarak ışığın rahatsız 

edici koşullarına çözüm getirilmiştir. Raimondo D’Aronco’nun Şale Köşkü için 

tasarladığı serada ise tüm yapıyı çevreleyen cam ve demir saçak eklentisi araştırma 

kapsamında incelenen Avrupa sera yapılarında karşılaşılmamış bir durumdur. 
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19. yüzyıl boyunca sadece üst toplumsal katmanların evlerinde kullanılan renkli ve 

şeffaf  büyük cam pencerelerin ve seraların yaygınlık gösterememesinin önemli bir 

sebebinin yüksek maliyet olduğu anlaşılmıştır. Büyük cam levhaların ithal olarak 

getirildiği Osmanlı, cam sanayisini 19. yüzyılda geliştirmek için Paşabahçe’de cam 

fabrikaları kurdurmuştur. Fakat 19. yüzyıl boyunca camın çoğunlukla ithal 

edilmesinin de büyük etkisiyle güçlü bir sanayi oluşturulamamıştır. Türkiye’de cam 

sanayisinin güçlenmesi ancak 1932’de açılan Paşabahçe Cam Fabrikası ile 

sağlanmıştır. 

Endüstriyel camın 19. yüzyıl İstanbul’unda görüldüğü bir diğer yapı türü yine 

Avrupa’da ortaya çıkan pasajlar olmuştur. Pera’da Avrupa’daki örnekleri gibi 

uygulanan pasajlar, Eminönü Hanlar Bölgesi’nde varolan Osmanlı han yapı 

tipolojisine eklemlenmiştir. Bu bölgede 19. yüzyıl sonunda han işlevini de koruyan 

pasaj yapılarının yapıldığı görülmektedir. Pasajların cam çatılarının varolan han 

yapılarında kullanılması ile han avluları yaz-kış kullanılabilir hale gelmiştir. Bu 

durum endüstriyel camın İstanbul ticari yapılarının çeşitlenmesini sağlaması 

açısından önemli görülmektedir.  

Endüstriyel camla beraber Avrupa’da gelişen yapı tipolojilerinden olan “hal ve pazar 

yapıları” ise İstanbul’da uygulanmamış bir yapı türü olarak görülmektedir. Avrupa 

şehirlerinde meydanlara kurulan pazarlar tezgahların topluca bir arada durduğu bir 

büyük alan yaratmıştır. 19. Yüzyıl halleri de bu durumun üstünün cam ve demir bir 

strüktürle örtülmesi anlamına gelmiştir. Osmanlı kentlerinde ve  özellikle İstanbul 

özelinde pazarlar sokaklara kurulurdu, ki hala semt pazarları böyledir. Bu geçici 

strüktürlerin camla örtülmesi de pek anlamlı olmadığından muhtemelen bu yapı 

tipolojisi İstanbul’da yaygınlık kazanmamıştır.   

Mimarideki cam kullanımı 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında giderek 

yaygınlaşmış ve kullanımı sera ve pasaj yapıları ile sınırlı kalmamıştır. Fransız asıllı 

mimar Alexandre Vallaury’nin Pera Palas ve Düyun-u Umumiye yapılarının 

çatılarında renkli camları kullanarak yaptığı tasarımlar bu yüzyılda İstanbul 

yapılarında camın demirle kullanılması açısından önemli örneklerdir. Mimar Vedat 

Tek’in tasarladığı Sirkeci Büyük Postane yapısında tavanda ve veznelerde üst örtü 

olarak renkli cam ve demiri kullanması bir yeniliktir. Mimar August Jachmund’un 

Sirkeci Garı’nda yerleştirdiği renkli camlardan oluşmuş vitraylar 19. yüzyıl İstanbul 

mimarisinde camın farklı şekillerde kullanılması açısından önemlidir. Aynı şekilde 
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Giulio Mongeri, tasarladığı bankaların banka işlemlerinin yapıldığı ana mekanlarında 

üst örtü olarak camı ve özellikle de renkli camı kullanmayı tercih etmiştir. Fakat bu 

camların niteliklerinin endüstriyel cam olup olmadıkları bilinemediği için  tez 

kapsamında yer almamışlardır. Ancak ileride bu konuda yapılacak çalışmalar ilginç 

sonuçlar verebilir. 
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