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Öz: Amaç: Hastalara güven ve memnuniyet sağlayabilen, te-
daviyi destekleyici yaklaşıma sahip hasta odaklı sağlık mekânı 
tasarımları mekân-hasta/doktor/sağlık personelinin açısından 
değerlendirilecektir. Bu nedenle, hastalara güven ve memnuniyet 
duygusu veren hasta odaklı sağlık mekânı tasarımları- tedaviye 
destekleyici bir yaklaşımla birlikte-tasarımın hastalar üzerindeki 
etkilerini ve deneyimlerine örnek teşkil eden bu çalışmada sağlık 
iç mekanlarında çevresel grafik tasarım elemanları (fotoğraflar, 
illustratif, tipografik ve piktogramlar), kullanıcıların oryantasyon-
ları, bilgilendirmeleri ve mekân algıları gibi mekânsal deneyimini 
şekillendiren faktörler olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada, 
bu tasarım unsurlarının sağlık alanlarındaki kullanıcı algısı üzerin-
deki etkileri araştırılmış ve hastane mekanlarında çevresel grafik 
tasarım unsurlarının belirlenmesinde ve aktif olarak etkileşimde 
rol oynayan tasarım kriterleri ele alınmıştır. Yukarıda sözü edilen 
gerçeklere dayanarak, bu araştırma hem mekân tasarımı hem de 
çevresel grafik tasarım bağlamında sağlık alanlarındaki grafiklere 
katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Yöntem: Araştırma mekânı 
olarak çevresel grafik tasarım elemanları açısından değerlendi-
rilmeye elverişli üç adet hastane belirlenmiştir. Bu hastanelerdeki 
elemanlar fotoğraflanarak mekanları sürekli veya geçici olarak 
deneyimleyen kullanıcı grupları üzerinde (hasta, doktor, sağlık 
personeli) anket uygulanmıştır. Bulgular ve Sonuç: Elde edilen 
istatistiksel verilere göre araştırma yapılan hastane mekanların-
daki tasarım elemanlarının beklenen etkileri sağlayamadığı göste-
rilmiştir. Sonuç olarak, hastane mekanlarında destekleyici tasarım 
anlayışına sahip çevresel grafik tasarım uygulamaları bütünsel 
bir dile sahip olmalıdır ve bu tasarım anlayışı ancak mimarlar, iç 
mekân tasarımcıları, grafik tasarımcılar ve endüstriyel tasarımcı-
ların iş birliğiyle sağlanabilir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık Mekanı, İç Mekân Tasarımı, Görsel 
Kimlik

Abstract: Aim: Increased awareness of creating design solutions 
that can meet the social and psychological needs of patients in 
healthcare spaces highlights research on the psychology of place-
patient/ doctors/healthcare staff. Therefore, patient-oriented 
health space designs that provide a sense of trust and satisfaction 
to patients – along with a supportive approach to their treatment 
– are the points of departure in this study, while understanding 
the effects and experiences of design on patients. Environmental 
graphic design elements (photographs, illustrations, typography, 
and pictograms) in the interiors of hospitals emerge as the fac-
tors that shape the patient’s spatial experience, such as orientation, 
information, and perception of a space. In this study, the effects 
of such design elements on user perception in health spaces were 
investigated, and these design criteria that play a role in determin-
ing and actively interacting with the environmental graphic design 
elements in hospital spaces are encountered. Based on the above-
mentioned facts, this research aims to contribute to the graphics 
in health spaces in the context of environmental graphic design, 
with experience covering both fields. Method: Three hospitals, 
which are sufficient in terms of environmental graphic design el-
ements and have differences between them, were determined as 
the research places. The elements in these hospitals were photo-
graphed and surveyed on user groups (patients, doctors, health 
personnel) who experienced the places continuously or temporar-
ily. Results and Conclusion: It was demonstrated by statistical 
data that the elements in the investigated places could not provide 
the expected effects as a whole. As a result, environmental graphic 
design applications that have a supportive design understanding 
in hospital spaces should have a holistic language, and that de-
sign understanding can only be demonstrated with the cooperation 
of architects, interior designers, graphic designers, and industrial 
designers.
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Öz: Osmanlı bahçelerinin tasarımında zengin bir şekilde var olan su ele-
manı çeşitliliğine 18. yüzyıldan itibaren yeni formlarda su elemanları 
eklenmiştir. Bu dönemde İstanbul’da yapılan bahçe düzenlemelerinde 
yaygın olarak kullanılan elemanlardan biri de yapay mağaralar olan 
grottolardır. Amaç: Bu yapıların İstanbul’daki örneklerine bakıldığın-
da, birçoğunun yok olduğu, günümüze ulaşanların ise koruma sorunları 
olduğu görülmektedir. Gereken koruma ve onarım çalışmalarının yapı-
labilmesi için grottoların tasarımı, yapısal kurgusu, kullanılan malzeme-
ler ve bezeme programının araştırılması gerekmektedir. Bu amaçla, bu 
çalışmada İstanbul’daki tarihi bahçelerde bulunan grottoların tasarım 
özelliklerini belirlemek hedeflenmiştir. Yöntem: Çalışma kapsamında, 
Yıldız Sarayı, Maslak Kasırları, Beykoz Kasrı, Emirgan Korusu, Abra-
ham Paşa Korusu ve Mizi Köşkü bahçesinde yer alan grottolar mimari 
açıdan ayrıntılı incelenerek değerlendirilmiştir. Bulgular: İstanbul’daki 
tarihi bahçelerde, doğal bir görünüm elde etmenin hedeflendiği grottolar 
taş, tuğla ve demir destekler kullanılarak oluşturulan taşıyıcı bir yapının 
yüzeylerinin mağara formu oluşturacak şekilde harç, doğal ya da yapay 
taşlar ile kaplanmasıyla oluşturulmuştur. Üzerinden genelde kademeli 
olarak akan su ile kaskad özelliği kazanan grottolar, üzerlerinde bitki 
yetiştirmek, bahçe içinde bir gezinti mekânı oluşturmak, ya da bir seyir 
alanı olarak kullanılmışlardır. Sonuç: Bu çalışma ile İstanbul’un tarihi 
bahçelerinde bulunan grottoların korunabilmesi için envanterlerinin ha-
zırlanmasına, koruma sorunlarının ortaya çıkarılmasına ve konu ile ilgili 
daha fazla araştırma yapılmasına gerek olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: İstanbul, Tarihi Bahçe, Peyzaj, Grotto (Yapay 
Mağara), Kaskad, Su Öğeleri 

Abstract: Since the 18th century, water elements in new forms have 
been added to the diversity of water elements that are very rich in the 
design of Ottoman gardens. One of the most commonly used elements in 
garden arrangements in Istanbul during this period is the grottos, which 
are artificial caves. Aim: Considering the examples of these structures 
in Istanbul, it is seen that many of them have disappeared, and those that 
have survived to the present day have conservation problems. It is nec-
essary to research the design and structural plan of the grottoes, the ma-
terials used and the decoration program so that the necessary restoration 
and conservation work can be carried out. For this reason, this study 
aimed at determining the design properties of the grottoes in histori-
cal gardens in Istanbul. Method: Within the scope of the study, grottos 
located in Yıldız Palace, Maslak Pavilions, Beykoz Pavilion, Emirgan 
Grove, Abraham Pasha Grove and Mizzi Mansion garden were archi-
tecturally evaluated in detail. Result: The grottos in historical gardens 
in Istanbul were created by covering the surfaces of a bearing structure 
created using stone, brick and iron supports with a mortar, natural or 
artificial stones to form a cave. The basic principle in the design is to 
obtain a natural look. Grottoes resembled cascades with the water that 
usually flowed in a stepped way were also used to grow plants on them, 
to create a strolling area in the garden, or as a watch area. Conclusion: 
With this study, it has been observed that in order to protect the grottos 
in the historical gardens of Istanbul, it has been seen that it is necessary 
to prepare their inventories, to reveal conservation problems and to do 
more research on the subject.

Keywords: İstanbul, Historical Gardens, Landscape, Grotto (Artificial 
Cave), Cascades, Water Elements 
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GİRİŞ

Osmanlı İmparatorluğu’nda 19. Yüzyılda 
Batılılaşma dönemi ile birlikte Alman, Fran-
sız, İtalyan bahçe mimarları ve bahçıvanla-
rın görevlendirilmesiyle Barok, Rönesans ve 
İngiliz bahçe düzenlemeleri Osmanlı bahçe-
lerinde etkisini göstermiştir. Bu döneme ait 
bahçıvan ve mimarlar yaptıkları birçok bahçe 
düzenlemesinde kaskat, labirent, grotto, nim-
feum gibi öğeleri kullanmışlardır. Grotto özel 
bir bahçede, bir su kaynağı ya da çeşme ile 
ilişkili, genellikle deniz kabukları ve taşlar-
la bezenmiş görsel zenginlik sağlayan yapay 
mağaradır. Mimari bir yapı olmasına rağmen 
jeoloji, botanik, su bilimi, tıp ve simya gibi 
geniş çerçevede birbirine eklenen fikirler 
grotto teması içinde bir araya gelip bütünle-
şerek kullanılmıştır. Grottonun bir yapı tipi 
olarak gelişmesinde, uzun bir tarih boyunca 
birçok form çeşidi ve özelliği bünyesinde ba-
rındırması etkili olmuştur (Bowe, 2013: 128). 
Tasarım temaları arasında kutsal bir alan, dış 
dünyadan manevi izolasyon için yer, aydın-
lanma ya da şiirsel ilham için kaynak, serinlik 
ve gölgenin olduğu bir mekan yer almaktadır. 
Ayrıca bazı grottoların ilginç, tuhaf veya mi-
zahi biçimlerde abartılı tasarım ve dekoras-
yonları ile ziyaretçilerde kavram karmaşası 
ve gerilim gibi duygular yaratması da beklen-
miştir (Adams, 1991: 65; Turner, 2013: 14; 
Miller, 1982: 9, Bowe, 2013: 130). 

ARAŞTIRMANIN AMACI 

Bu araştırmada İstanbul’un tarihi bahçelerin-
deki günümüze ulaşabilen grottoların özel-
liklerini belirlemek hedeflenmiştir. Bununla 
birlikte, literatüre baktığımızda İstanbul’daki 
son dönem Osmanlı bahçelerinde sıkça kulla-
nılmış olan grottoların malzeme özellikleri ile 
yapım tekniklerini inceleyen hiçbir araştırma 
bulunmadığı görülmektedir. Bu nedenle yapı-
lan bu çalışma ile ayrıca İstanbul’daki tarihi 
bahçelerde bulunan grottoları inceleyen bir 
çalışmanın literatüre kazandırılması amaç-
lanmaktadır. Grottoların yapım tekniklerinin 
ve malzeme özelliklerinin tespit edilmesi sa-
dece koruma literatürü açısından değil, sanat 
tarihi ve mimarlık tarihi literatürü açısından 
da önem arz etmektedir.

ARAŞTIRMANIN KAPSAMI

İstanbul’daki tarihi bahçeler kullanım amaç-
ları ve ilişkide oldukları yapılar dikkate alın-
dığında saray bahçeleri, kasır bahçeleri, köşk, 
konak ve yalı bahçeleri, kamu kurumlarına 
ait bahçeler, yabancı kurumlara ait bahçeler, 
dini yapıların bahçeleri, korular, mesire ve 
parklar ile diğer bahçeler olmak üzere çeşit-
lilik göstermektedir (Uğuryol, 2020: 226). 
Günümüzde bu bahçelerden saray bahçeleri, 
kasır bahçeleri, korular ile köşk konak ve yalı 
bahçelerinin tasarımında kullanılan grottolar 
belirli ölçülerde korunarak günümüze ulaş-
mıştır. Çalışma kapsamında bu tip bahçeler-
deki grottolardan, malzeme özellikleri ve ya-
pım teknikleri ile farklı özellikler gösterenler 
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örnek olarak seçilmiştir. Çalışmada Yıldız 
Sarayı’nda sekiz, Maslak Kasırları bahçesin-
de iki, Beykoz Kasrı bahçesinde bir, Emirgan 
Korusu’nda dört, Abraham Paşa Korusu’nda 
iki ve Mizi Köşkü bahçesinde bir olmak üze-
re toplam on sekiz grotto incelenmiştir. 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Yapılan görsel incelemelerle grottoların ya-
pım teknikleri, kullanılan malzeme türleri, 
tasarım özellikleri araştırılmış, ilişkide ol-
dukları yapı ile diğer bahçe elemanlarının bil-
gileri elde edilmiştir. Ayrıca yerinde yapılan 
incelemelerde çekilen fotoğraflar ve grotto-
ları gösteren bahçe planları değerlendirilerek 
incelenen grottoların karşılaştırılması yapıl-
mıştır. 

ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ

Günümüzde İstanbul’daki tarihi bahçelerde 
bulunan grottoların mevcut durumları değer-
lendirildiğinde kendine özgü yapım tekniğine 
sahip olan bu süslü mimari elemanların ko-
runması ve onarımında bazı sorunların olduğu 
görülmektedir. Malzeme ve tasarım özellikle-
rine dikkat edilmeden yapılan onarım çalış-
maları sonucu bazı grottoların özgün biçimi 
ve malzeme özellikleri değişikliğe uğramış-
tır. Koruma ve onarım çalışması yapılamayan 
elemanlarda ise malzeme bozulmaları artarak 
ilerlemektedir (Uğuryol, 2020: 228). Bu na-
rin süslü bahçe elemanların korunabilmesi, 
gereken koruma ve onarım çalışmalarının 
yapılabilmesi için grottoların tasarımı, yapı-

sal kurgusu, kullanılan malzemeler ve beze-
me programının detaylı olarak araştırılması 
gerekmektedir. Ayrıca literatüre bakıldığında 
Osmanlı bahçelerinin mimari elemanlarını in-
celeyen, bahçelerin koruma sorunlarını tespit 
eden çalışmaların sayıca sınırlı kaldığı, gele-
neksel yapı malzemesi kullanımı konusunda 
peyzaj tasarımlarına yön verebilecek koruma 
ve mimarlık alanında hazırlanacak araştırma-
lara ihtiyaç duyulduğu görülmektedir (Erdo-
ğan, Çetin ve Oktay, 2015: 96). 

GROTTOLARIN TARİHSEL GELİŞİMİ 
ve MİMARİ ÖZELLİKLERİ

Grotto; bir su kaynağı ya da çeşme ile ilişkili, 
genellikle deniz kabukları ve taşlarla bezen-
miş yapay mağaralardır ve özel bahçelerde 
süs unsuru olarak yer almışlardır. Grottolar 
çoğunlukla Rönesans sonrası Avrupa pey-
zaj bahçe tasarımı ve 19. Yüzyıl İngiliz Do-
ğal bahçe tasarımı ile ilişkilendirilmişlerdir. 
Ancak bu yapıların tarihsel gelişimine bak-
tığımızda antik dönemlerde de kullanılmış 
oldukları görülmektedir. Bu nedenle bu bö-
lümde grottoların tarihsel gelişimini aktar-
mak amacıyla antik çağlarda doğal ve yapay 
mağara kullanımları, Rönesans bahçelerinde 
tekrar canlanan örnekleri ve 19. Yüzyıl İngi-
liz doğal bahçelerinde yeniden yorumlanan 
grottoların tasarım ve mimari özellikleri ak-
tarılmıştır.

İlk grottolar içlerinde bulunan doğal kaynak 
suların kutsal olarak kabul edildiği doğal ma-
ğaralarda inşa edilmiş türbelerdir. Bu olgu 
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Mora Yarımadası’ndaki Diros Körfezi bo-
yunca uzanan devasa sarkıt mağaraları gibi 
günümüzde Yunanistan sahilini çevreleyen 
doğal mağaralarda gerçekleşmiştir. Doğal 
mağaralar, antik Yunanlılar tarafından da pe-
riler ve tanrıların konutu olarak görülmüş ve 
içlerinden çıkan su kutsal kabul edilmiştir. 
Zamanla bu yapılar tapınaklar haline gelmiş, 
kültlerin ihtiyaçlarının artması ve kutsanan 
tapınakların aynı zamanda suyun dağıtımı 
için kamusal işlevli olarak da kullanılması ile 
doğal mağaralar yapay olanlarla (grottolar) 
desteklenmiştir. Romalılar ise grottoları dün-
yevi kullanışa uydurmuş ve içinde mitolojik 
heykel ve rölyeflerin olduğu, duvarları sün-
ger taşları ve deniz kabukları ile süslenmiş 
büyük kamu binaları haline getirmişlerdir. 
Ancak zenginlerin bahçeleri olan özel bahçe-
lerde bulunan grottolar geleneksel karakterle-
rini tanrılara adanmış mağaralar olarak koru-
muşlardır (Miller, 1982: 7; Jackson, 2001: 4; 
Rietzsch, 2011: 3).

14. Yüzyılda başlayıp 17. Yüzyıla denk sü-
ren İtalyan Rönesans’ı sırasında saray ve özel 
bahçelere yaratıcılık, sanat ve yenilik ifade-

lerini göstermek için artan bir ilgi oluşmuş, 
bahçeler ziyaretçileri etkilemek ve sahiple-
rinin itibarını göstermek için bir alan olarak 
kullanılmıştır. Bu dönemin grotto tasarımcı-
ları Yunanlıların ve Romalıların çalışmalarını 
canlandırmak istemiş, Klasik Roma Edebiya-
tı ve antik yapı kalıntılarını incelemişlerdir. 
Rönesans grottolarında antik tanrı ve tarihi 
kahramanların heykellerine yer verilmiş, 
grottolar lav taşı, renkli mermer, cilalı deniz 
kabukları, mercan, çakıl taşları ve mercanlara 
benzeyen dokulu sıvalarla süslenmiştir (Tur-
ner, 2013: 104). Bu dönemde antik örnekler, 
yeni grottolar için bir temel oluşturmasına 
rağmen tasarımcılar radikal yaklaşımlar ile 
geleneksel çizgilerden uzaklaşan tasarımla-
ra da yer vermişlerdir. Bu grottoların deko-
rasyonunda Ovidius’un metamorfozlarından 
esinlenen hayali canavarlar bulunmakta ya 
da ziyaretçiler Pier Francesco Orsini’nin İtal-
ya Bomarzo’daki bahçesinde bulunan grotto 
gibi kayalık bir yamaçta yapılan devasa ve 
korkunç bir kafanın ağzından girmeye davet 
edilmektedirler (Şekil 1) (Jackson, 2001: 4).
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Şekil 1. Solda: İtalya’da Bomarzo Bahçesi’nde Bulunan Orcus Ağzı Adlı Grotto1; Sağda: 
İtalya’da The Villa di Pratolino’nun Bahçesinde Üzerinde Appennino’nun Heykeli Bulu-

nan Grotto.2

Rönesans1ve2Barok peyzaj düzenlemelerinde 
önemli bir öğe haline gelen grotto limonluk, 
kaskat3, nimfeum4 gibi Rönesans ve Barok 
stillerine özgü yapılarda da kullanılmıştır 
(Rietzsch, 2011:2). Grottolarda suyun kulla-
nımı mühendislik tekniklerinin gelişmesi ile 
yalnızca çeşmeler, havuzlar ve su yolları ile 
sınırlı kalmamış ziyaretçileri şaşırtmak için 
tasarlanan şelaleler, kaskadlar, su jetleri ve 
spreyler olarak genişletilmiştir (Miller, 1982: 
38). 15. Yüzyıldan itibaren İtalya’da bir bah-
çenin tasarımında grottoya yer verilmesi baş-
langıçta Rönesans prensleri arasında popüler 
hale gelmiş, bu unsur öncelikle İtalya’ya son-
ra Fransa’ya ve daha sonra Avrupa’nın başka 

1 https://readtiger.com/img/wkp/en/Monster_in_Parco_dei_
Mostri_(Bomarzo).jpg

2 https://usaartnews.com/news/the-mountain-god-is-35-feet-tall-
and-stands-in-florence-italy

3 Suyun çeşitli yüksekliklerdeki havuzlardan bir diğerine akması 
ile oluşan küçük çağlayan.

4 Romalılarda su ve orman perileri olan nymphlere adanmış, ön-
yüzünde sütunlu bir gezi yeri bulunan kutsal çeşme.

yerlerine yayılmıştır (Turner, 2013: 104). 17. 
Yüzyıla kadar Rönesans’ın etkisi Britanya 
Adaları’na ulaşmış, başlarda grottolar sivil 
yapıların bodrum katlarında inşa edilmiştir. 
Ancak zamanla grotto İngiliz bahçe tasarı-
mında deniz kabukları ile süslü, tekrarlayan 
bir özellik olarak popülerlik kazanmıştır. 
18. Yüzyıl, erken dönem klasik bahçelerin 
formalitesinin İngiliz peyzaj bahçesine dö-
nüşen doğanın iyileştirildiği neo peyzaj ile 
değiştiği bir dönem olmuştur. Rönesans ve 
Barok stillerinden farklı olarak İngiliz bah-
çelerinde grotto doğal formlarda tasarlanmış 
ve grotto kullanımı ile bahçelere daha ro-
mantik bir görünüm vermek hedeflenmiştir.5 

5 1730’ların sonunda, bazı batı ülkelerini ziyaret ettikten sonra 
şair, yazar ve bahçe tasarımcısı Alexander Pope (1688-1744), 
daha doğal ve daha az stilli bir görünüm vermek için mağarasını 
yeniden şekillendirmiştir. Papa’nın grottosunda kullanması için 
arkadaşları ve tanıdıkları ona sıra dışı yarı değerli taş ve kayaç 
örnekleri göndermiştir. 18. Yüzyılın ikinci yarısında Londra’da 
bir parkın ortasında yer alan göl içindeki ada üzerinde bulunan 
Painshill Mağarası ise çeşitli cam ve kristal parçaları ile kapla-
narak ışıltılı bir kaya-kristal mağarası olarak tasarlanmıştır. Bu 
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Bu grottolarda Rönesans ve Barok peyzaj 
sanatında önemli yer tutan heykellere de yer 
verilmemiştir. Romantik çağ olarak bilinen 
19. Yüzyılın ilk yarısını kapsayan dönemde 
grottolar çakıl taşları, deniz kabukları ya da 
farklı dokulardaki kayaçlar ile süslenmiştir 
(Rietzsch, 2011: 10). 19. Yüzyıl boyunca tek-
nolojik icatlar, taşınabilir bir seranın güvenli 
bir şekilde getirilmesini ve egzotik bitkilerin 
deniz aşırı ülkelerden ithal edilmesini sağla-
mıştır. Buna ek olarak, 1845’te cam vergisi-
nin 1851’de pencere vergisinin kaldırılması, 
seri üretilen cam ile demirin mevcut olması 
ve sıcak su sistemlerinin iyileştirilmesi büyük 
seraların inşa etmesine olanak sağlayarak kış 
bahçelerini popüler hale getirmiştir (Jackson, 
2001: 22). Bu yapılar içinde de grottolar kul-
lanılmıştır. 1840’ların sonunda kaya peyzajı 
bahçıvanlarından James Pulham patentli özel 
bir çimentolu harç kullanarak “Yapay Kaya 
İşleri” olarak adlandırılan çok gerçekçi bir 
yapay kaya formu tasarlamıştır. 20. Yüzyılın 
ilk yıllarına kadar bu teknik grottoları inşa 
etmek için yaygın olarak tercih edilmiştir. 
(Swan, 2013: 4).

Grottoların Yapım Teknikleri

Bir grotto yapımında ağaç dalı ve gövdeleri 
gibi doğal malzemeler ile yerel inşaat malze-
meleri kullanılmıştır. Genellikle grotto altın-
daki yapı tuğlalarla inşa edilmiştir (Jackson, 
2001: 31). Tuğla dışında büyük kayalar, mo-

her iki örnek 18. yüzyılda grotto tasarımını büyük ölçüde etkile-
mişlerdir (Jakson, 2001).

loz taşlar da kullanılan yapı malzemeleridir. 
Endüstri devrimi ile birlikte demir öğeler ile 
ya yapı belirli noktalarda desteklenmiş ya 
da yapıyı taşıyan bir iskelet oluşturulmuştur. 
Erken örnekler için kireç harçları, daha geç 
dönemlerde ise çimento harçları yapıyı sabit-
lemek için kullanılmıştır. 

Grottolar inşa edildikten sonra yüzeyleri çe-
şitli kireç taşları, sünger taşları ve tüf taşları 
ile kaplanmıştır. Bu taşlar yapıya demir pim-
ler ile tutturulduktan sonra bir harç ile sabit-
lenmiştir (Jackson, 2001: 31). Farklı yüzey 
görüntüleri elde etmek isteyen grotto sahip-
leri değişik kayaç örnekleri için araştırmalar 
yapmış, uzak bölgelerden taşlar getirtmişler-
dir. Bahçelerde yapay kaya kullanımı ile bir-
likte yapay taşların grottolarda kullanılması 
yaygınlaşmıştır. Grottonun inşa edildiği böl-
gede istenilen özellikte taş bulunamadığında 
ya da doğal taşlar yetersiz kaldığında sünger 
ve tüf benzeri taşlar yapay olarak üretilmiştir 
(Swan, 2013: 9).6 Fırın cürufu, ucuzluğu ve 
İtalyan’nın volkanik lav taşlarına benzerliği 
nedeniyle grottoları kaplamak için yaygın şe-
kilde kullanılmıştır. Grottoları süslemek için 
ise renkli mermerler, yarı değerli taşlar, mer-
canlar, lav taşları ve çakıl taşları tercih edil-
miştir. Deniz kabuğu iç dekorasyonun önemli 
bir öğesi olarak kabul görmüş, kabuk ne ka-
dar sıra dışı ise değeri o kadar artmıştır. Özel-
likle mercanlar, büyük deniz yumuşakçasına 

6 Grotto tamamen yapay taşlarla kaplanabildiği gibi doğal taşlar 
yapay taşlar ile birlikte de kullanılmıştır. 
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ait kabuklar ve inci kabukları grotto sahipleri 
tarafından çok beğenilmiş ve aranmıştır. Bazı 
grottolardaki kabuklar Batı Hint Adaları’n-
dan ithal edilmiştir. Deniz kabukları ile yapı-
larda geometrik desenler ya da hayvan figür-
leri oluşturulmuştur. Mermer ve lav taşlarının 
İngiltere’de yaygın olarak bulunmaması ne-
deniyle tasarımcılar renkli taşlar ve çakıl taş-
ları gibi yerel malzemeler kullanmak zorunda 
kalmış, ayrıca İngilizler grottolarının duvar-
larını parlatmaktan hoşlanmış çeşitli renkte 
cam parçaları ve kristalleri dekorasyon için 
ustaca kullanmışlardır (Jackson, 2001: 32). 
Bunların dışında doğada bulunan ufak hay-
vanlara ait fosillerin dekorasyonun bir parça-
sı olarak kullanıldığı grottolar da bulunmak-
tadır (Savage, 1989: 21).

Grottoların iç kısımlarında dikit ve sarkıtlar 
oldukça yaygın kullanılmıştır. Bazı sarkıt ve 
dikitler, doğal mağaralarda kalsiyum karbo-
natlı suların etkisi ile oluşanların kesilip alın-
dıktan sonra bir harç ile yapıya sabitlenmesiy-
le oluşturulmuştur. Yapay olarak yapılanlar 
için ise kalıplar kullanılmıştır. Koni biçimli 
ahşap kalıplar tavana çivilendikten sonra yü-
zey deniz kabukları ya da kayaç parçalarının 
yerleştirildiği bir harç ile sıvanmıştır. Ya da 
sarkıtları oluşturacak kalıplar uygun kıvam-
daki bir harç içine sokularak kaplanmış, daha 
sonra grotto içindeki uygun noktalara harç ve 
çiviler yardımıyla sabitlenmişlerdir. Bir diğer 
teknik ise kubbe parçalarına bir piramit oluş-
turacak şekilde sabitlenen demir çubukların 
bir tel ağ ile sarıldıktan sonra içinin çimen-

to harcı ile doldurulmasıdır (Swan, 2013: 9; 
Wilkinson, 2010: 132; Savage, 1989: 18).

Grottoların tasarımda ana prensip mağarala-
rın karanlık olmasıdır. Yapıların ışık alması 
için ufak pencereler ve/veya tavanda ufak 
açıklıklar yapılmıştır. Bazı grottolar ise ta-
vana yerleştirilmiş renkli fenerler veya tavan 
ışıklarına sahiptir. Ayrıca grottolarda, du-
varlardaki nişlere konulan kandil, mum gibi 
aydınlatma araçlarından da faydalanılmıştır. 
Su bir grotto içinde ve yakınında bir özellik 
olarak çok değerli olmuştur. Bu nedenle ge-
nellikle grottolar yapay bir göl ya da şelale 
şeklinde su öğeleri ile ilişkili olacak şekilde 
inşa edilmiştir. İç kısımlarda ise duvar çeş-
mesi ya da havuz yer almıştır. Döşemeler ge-
nellikle harç içine yerleştirilmiş ve geometrik 
desenlerle düzenlenmiş çakıl taşlarından ya-
pılmıştır. Doğal bir görünüm elde etmek için 
ise sıkıştırılmış toprak, kum ya da çakıl taş-
ları tercih edilmiştir. Grottoların önemli bir 
işlevi de çeşitli türde bitkilerin yetiştirilmesi 
için alan olarak kullanılmasıdır. Grottolar üs-
tünde yosun, sarmaşık, eğrelti otları gibi çe-
şitli türde bitkiler yetiştirilmiştir (Wilkinson, 
2010: 132).

BULGULAR 

OSMANLI DÖNEMİ’NDE İSTANBUL 
BAHÇELERİNDEKİ GROTTOLARIN 
MİMARİ ÖZELLİKLERİ

Tarihsel süreç içerisinde bahçe batı toplumla-
rında seyretmek, doğu toplumlarında ise için-
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de yaşamak fikri ile gelişmiştir. Ancak hangi 
medeniyet olursa olsun hepsinin bulundukları 
coğrafyada baskın olan topografik, ekolojik, 
sosyal ve kültürel nitelikler doğrultusunda 
kendine özgü bir bahçe tasarımının geliştirdi-
ği görülmektedir (Çınar ve Kırça, 2010; 59). 
Bu noktada 600 yıllık tarihi boyunca Osman-
lı Devleti’nde dönemsel farklılıklara paralel 
olarak değişen bahçe tasarımları uygulan-
mıştır. 15. Yüzyıldan 20. Yüzyılın başlarına 
kadar Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti 
olan İstanbul’da da farklı fiziksel niteliklere 
sahip, estetik değeri yüksek olan bahçeler ta-
sarlanmıştır. 

İstanbul’daki Osmanlı bahçeleri genellikle 
yalın ama kavramca zengin bir tasarıma sa-
hiptir. Bahçelerde oluşturulan mekânlar ve 
bu mekânlarda yer verilen mimari elemanlar 
kullanım amaçları ve ihtiyaçlar, bahçenin bü-
yüklüğü ve konumu, ekolojik koşullar, bahçe 
sahibinin sosyo-ekonomik durumu, teknolo-
jik değişiklikler ve dönemin moda akımı gibi 
bahçe tasarımına yön veren etmenlere bağlı 
olarak değişiklik göstermektedir. Hiç kuşku-
suz Osmanlı bahçelerinin en vazgeçilmez ele-
manı su ile ilgili yapılardır (Akdoğan, 1972; 
28). Su daima Osmanlı bahçe mimarisi içinde 
çeşitli formlarda yer almış, genellikle akar ya 
da hareketli su durgun suya tercih edilmiştir. 
Osmanlı bahçe mimarisi içinde oldukça geniş 
kullanımlarla sahip olan su elemanlarının es-
tetik amacı dışında, ses ve serinleme amacıy-
la kullanıldığı da görülmektedir. 

Osmanlı Devleti’nin erken dönem klasik 
bahçelerinde doğu uygarlıklarından izler 
görülmektedir. Bu dönemde avlu bahçeleri 
ön plandadır. Avlularda simetri yoktur. Göl-
ge için çınar, çitlembik, servi ağaçlarına yer 
verilmiştir. Zemin taş ile kaplanmıştır (Tur-
gut, 2012:121). Bahçelerde suyun kullanımı 
özellikle dikdörtgen, kare ve altıgen formlu 
havuzlar ile olmuştur. (Gültekin, 1991). Bah-
çelerde yer alan bir başka su elemanı da sel-
sebillerdir. Bahçe duvarlarında yer alan bu 
yapılar, genellikle havuza ince bir kanalla 
bağlıdır ve su bu kanaldan havuza akmıştır 
(Tarhan, 1998). 18. yüzyıldan itibaren Batı 
Avrupa ile artan temastan dolayı Osmanlı 
bahçelerinde çok zengin bir şekilde var olan 
su elemanı çeşitliliğine yeni formlar eklen-
meye veya var olan elemanlar dönüştürülme-
ye başlamıştır. 

III. Selim zamanında (1789-1807) saray ve 
Hasbahçe mimarlığını Fransız mimar Mel-
ling yaparak Batı bahçe stilinin yerleşmesin-
de önemli rol oynamıştır. Melling’ in uygula-
dığı grotto ve nimfeum gibi öğeler Osmanlı 
Bahçelerine girmeye başlamıştır (Evyapan, 
1974: 46-47). Batılılaşma dönemi boyunca 
saray, kasır yapıları ile önemli devlet adam-
ları ve varlıklı ailelerin konutları için bazı 
yabancılara park ve bahçe planları çizdirilmiş 
ve Alman, Fransız, İtalyan asıllı bahçe uz-
manları görevlendirilmiştir. Yapılan planların 
uygulanması ile de bahçelere çeşitli özellik-
lerde grottolar eklenmiştir. 
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Ancak günümüzde İstanbul’daki tarihi bah-
çelerde bulunan kendine özgü yapım tekni-
ğine sahip grottoların korunması ve onarımı 
başlı başına bir sorun teşkil etmektedir. Bu 
alanda çalışan gereken donanıma sahip az sa-
yıda teknik elemanın mevcudiyeti sebebiyle 
ihtiyaç duyulan çalışmaların gerçekleştirile-
memesi ya da hatalı uygulamaların yapılma-
sı, bu narin yapılı elemanlarda bozulma süre-
cini hızlandırmıştır. İstanbul’daki tarihi bah-
çelerde restorasyon müdahalesi gören çoğu 
kaskad, grotto gibi eserlerin özgün biçimi ve 
malzeme özellikleri değişikliğe uğramıştır. 
(Uğuryol, 2020). Onarım sırasında yeni ek-
lemeler ya da farklı malzemeler kullanılarak, 
elemanların ilk yapıldığı tasarımına aykırı 
düşen ve karakterini değiştiren uygulamalar 
ortaya çıkmıştır. Onarımda kullanılan özgün 
olmayan bazı doğal malzemeler özgünlük iz-
lenimi yaratmak suretiyle ziyaretçilerin yan-
lış bilgilenmesine yol açmaktadır. Koruma ve 
onarım çalışması yapılamayan elemanlarda 
ise malzeme bozulmaları artarak ilerlemek-
tedir (Uğuryol, 2020). Günümüzde İstan-
bul’daki tarihi bahçelerden saray bahçeleri, 
kasır bahçeleri, korular ile köşk konak ve yalı 
bahçelerinin tasarımında kullanılan grottolar 
belirli ölçülerde korunmuşlardır. Bu grottola-
rın tasarım özelliklerini belirlemek amacıyla 
malzeme özellikleri ve yapım teknikleri ile 
farklı özellikler gösteren 18 adet grotto örnek 
olarak seçilmiştir. 

Bu bölümde, örnek olarak seçilen Yıldız Sa-
rayı, Maslak Kasırları, Beykoz Kasrı, Emir-
gan Korusu, Abraham Paşa Korusu ve Mizi 
Köşkü bahçesinde yer alan grottoların tasa-
rım özellikleri, kullanış amaçları ve ilişkide 
oldukları yapı ve diğer bahçe elemanlarının 
bilgileri verilmiştir.

Yıldız Sarayı Bahçelerindeki Grottolar

Yıldız Sarayı, Boğaziçi’ne hâkim bir tepeden 
başlayarak Beşiktaş ile Ortaköy arasındaki 
yamaç üzerinde yayılan, yaklaşık 500.000 
m² yüz ölçümüne sahip bir koruluk içine 
yerleşmiş köşkler, yönetim, hizmet yapıları, 
bahçe ve parklardan oluşan, II. Abdülhamid 
döneminde (1876-1909) yapılmış bir saray 
kompleksidir. (Batur, 1993; 520). Yıldız Sa-
rayı bahçelerinin düzenlenmesinde hâkim 
olan anlayış, doğa parçasına hem romantik 
hem de natüralist bir anlam verilmeye çalışı-
lan İngiliz bahçe düzenleme sanatına dayanır. 
Bu etkinin sonucu olarak kaskadlar, grotto-
lar, yapay göller, kıvrımlı dereler ve köprüler 
bahçede en çok kullanılan mimari elemanlar 
olmuşlardır. Bahçelerdeki grottolar ya bahçe 
içinde bir havuz kenarına ya da bu bahçelerde 
bulunan sera, limonluk gibi yapıların içinde 
bir kanal veya havuz ile ilişkili olacak şekilde 
inşa edilmişlerdir (Şekil 2). 

Yıldız Sarayı bahçelerinde Hasbahçe içinde 
iki, Şale Köşkü bahçesinde bir ve Şehzade 
Köşkleri bahçesinde bulunan beş adet grotto 
form ve malzeme özelliklerini büyük ölçüde 
koruyarak günümüze ulaşmıştır (Şekil 2).
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Şekil 2. 1913-1914 Tarihli Alman Mavileri Haritaları Üzerinde Yıldız Sarayı Bahçel-
erindeki Grottoların Konumu

1 No’lu Grotto: Hasbahçe içinde yapay bir 
gölet olan Hamid Havuzu’nun yanında yer 
alan grotto en dikkat çeken örnektir. Yaklaşık 
20 m uzunluğunda bir geçit olarak tasarlanan 
yapı Hamid Havuzu’nun kuzey bölümünde, 
Hünkâr Hamamı binasının alt kotunda, havu-
zun genişlediği alanı sınırlandırmakta ve ha-
vuz etrafındaki dolaşımı sağlamaktadır. Ben-
zer bir şekilde grottonun üst kısmı da Hünkâr 
Hamamı’nın önünden geçen ana gezinti yolu-
nu sınırlamaktadır. Ayrıca grotto bu noktada 
havuza yukarıdan bakan bir seyir terası özel-
liği de göstermektedir. Oldukça büyük olan 
yapı çelik putreller ve çelik ayaklar kullanı-
larak inşa edilmiştir. Yüzey ise farklı büyük-
lükteki yapay kayaların birleşiminden oluş-
maktadır (Şekil 3). Grotto, havuz içerisinde 

bulunan beton kaidelere oturan altı çelik ayak 
üzerinde durmaktadır. Üst örtü volta döşeme 
şeklinde yapılmış, döşemenin Hünkâr Hama-
mı önüne denk gelen üst kısmında nal desen 
baskılı beton döşemeden bir yol kullanılmış-
tır. Söz konusu bu döşeme tarihi bahçeler 
içinde korunmuş ender bir zemin örneğidir.

19. Yüzyıl sonuna tarihlenen fotoğraflarda 
grottonun ön kısmında Sultan II. Abdülha-
mid’in haremiyle gezintiye çıktığı sandal, 
kayık, filika gibi deniz taşıtları görülmekte-
dir. Eskiden havuzda kullanılan bu taşıtların 
bağlandığı demir askılar günümüzde grotto 
içinde bulunmaktadır. Bu özelliği ile grotto-
nun havuzda kullanılan taşıtlar için bir sığı-
nak görevi de gördüğü anlaşılmaktadır.
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Şekil 3. Yıldız Sarayı Hasbahçe İçinde, Hamid Havuzu Kenarında Bulunan Grotto 
Yapısının Solda 19. Yüzyıl Sonlarındaki Görünümü7; Sağda Günümüz Hali

2 No’lu Grotto: Yıldız Sarayı bahçelerinde 
yer alan sera ve limonluk, gibi mimari ele-
manların içlerinde de grottolar kullanılmıştır. 

Bu seralardan biri Hasbahçe içinde Yıldız 
Parkı’na açılan kapının sağ yanında yer al-
maktadır (Şekil 4). 

Şekil 4. Hasbahçe İçinde Yıldız Parkı’na Açılan Kapının Sağ Yanında Yer Alan Sera 
İçindeki Grotto. Günümüze Seranın Sadece Su Basmanı, Grottosu Ve Havuz Kalıntısı 

Ulaşabilmiştir

Sera7içindeki grotto girişin karşısındaki bah-
çe duvarında konumlanmaktadır. Aynı duvar-
da grottonun sağında ve solunda ağaç göv-
desi biçimli süslemeler de bulunmaktadır. 
Grottonun tüm dış yüzeyi az bir toprak ko-
yularak çiçek yetiştirmeye imkân sağlayacak 

7 http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr

küçük haznelerden oluşmaktadır. Bu hazneler 
taş ve sıva kullanılarak yapılmıştır. Hazneleri 
oluşturmak için uygun formdaki taşlar duva-
ra çiviler ile desteklendikten sonra bir harçla 
sabitlenmiştir. Ardından dokulu bir harç kul-
lanılarak hem haznenin içi hem de dışı kap-
lanmıştır.
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Grottonun iç kısmı ise mağara izlenimi ve-
recek şekilde farklı boyutlarda sarkıt ve di-
kitlerden oluşan bir girinti şeklindedir. Bu iç 
kısımdan akan su, öncelikle grottonun önün-
de bulunan havuzda toplanmakta buradan da 
sera içinde dolaşan kanala ulaşmaktadır. Böy-
lelikle grottodan akan ve kanal vasıtasıyla 
dolaşan sular görsel bir zenginlik oluşturmuş, 
ayrıca bu su öğeleri ile sera içindeki bitkiler 
için nemli bir ortam da yaratılmıştı.

3 No’lu Grotto: Şale Kasrı bahçesinde bu-
lunan büyük, metal taşıyıcılı sera yapısının 
içinde de bir grotto yer almaktadır. Sera ya-
pısı günümüze ulaşamamış ancak içindeki 
grotto özgün biçimini büyük ölçüde koru-
muştur. Söz konusu grotto girişin karşısında 
büyük bir istinat duvarına bitişik olarak inşa 
edilmiştir. Grotto temelde demir taşıyıcı bir 
iskelete sahiptir. Grottonun formuna uygun 
olarak iskeletin etrafına büyük kaya parçaları 
birbirlerine kenet gibi donatı elemanları ile 

sabitlenerek yerleştirilmiştir. Ardından oluş-
turulan formun yüzeyi çimento esaslı bir harç 
ile doğal kaya dokusu oluşturmak amacıyla 
pürüzlü bir şekilde kaplanmıştır. 

Bu grottonun üzerinde bir seyir alanı yer al-
maktadır. Grottonun her iki yanından grotto-
nun bir parçasıymış gibi şekillendirilmiş mer-
divenler vasıtasıyla bu alana ulaşım sağlan-
maktadır. Grottonun iç kısmı ise bir mağara 
izlenimi verecek şekilde sarkıtlar ile kaplan-
mış ayrıca suyun toplanabileceği ve kademeli 
akacağı küçük nişler kullanılmıştır. Özgün 
halinde grottonun içinden akan sular grotto 
altına denk gelen bir havuzda toplanmakta 
buradan da sera içindeki kanala ulaşmaktadır. 
Tasarımında grottonun üstünde bitkilerin ye-
tiştirildiği farklı derinlikte çukur alanlar bu-
lunmaktadır. Grottoların merdiven korkuluk-
ları ağaç dalları formunda, grottonun ön iki 
taşıyıcı ayağı ise ağaç gövdesi biçimindedir 
(Şekil 5).

Şekil 5. Şale Kasrı Bahçesindeki Sera Yapısından Günümüze Ulaşan Grotto ve Kanal
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4, 5, 6, 7, 8 No’lu Grottolar: Yıldız Sarayı’n-
da grotto bulunan bir diğer bahçe de Şehzade 
Kökleri bahçesidir. Bu bahçede her biri farklı 
tasarım özelliklerine sahip olan beş grotto bu-
lunmaktadır. Bu grottolar temelde Şale Kasrı 
bahçesindeki sera yapısı içinde yer alan grot-
to gibi bir duvar yüzeyine demir bir taşıyıcı 
iskelet ile desteklenerek inşa edilmişlerdir. 
Ancak boyut olarak daha küçük ölçülerde 

tasarlanmışlardır (Şekil 6). Grottoların bazı-
ları, tasarımı ile üzerine çıkılmasına olanak 
sağlayan bir seyir terası özelliğine sahiptir. 
Bu özellik dışında tüm grottolar üzerlerinden 
suyun kademeli olarak akmasını sağlayan 
düzenleri ile bir kaskad özelliği göstermekte 
olup aynı zamanda üzerlerinde az bir toprak 
koyularak bitki yetiştirecek haznelere de sa-
hiptirler. 

    

Şekil 6. Yıldız Sarayı Şehzade Köşkleri Bahçesi’ndeki Grottolar

Maslak Kasırları Bahçelerinde Bulunan 
Grottolar

Maslak Kasırları İstanbul’un Sarıyer ilçesin-
de, Büyükdere Caddesi üzerinde, Levent-Sa-
rıyer istikametinde, caddenin batı tarafında 
kalmaktadır. Maslak Kasırları ve bahçeleri 
toplam alanı 17 hektar olan bir koru içerisin-
dedir (Yaltırık, vd., 1997: 92).

Kasırlar ve bahçeler yapılandırılırken, topog-
rafya ve bitki örtüsünü zorlamayan bir arazi 
kullanımı tercih edilmiştir. Arazinin en yük-
sek noktasına ana kasır (Kasr-ı Hümâyûn) 

inşa edilmiş, diğer yapılar bu kasrın çevresin-
de yer almıştır. Binaların çevresindeki alan-
larda bahçe düzenlemeleri yapılmış, diğer 
kısımlar ise doğal halleri ile bırakılmıştır. 
Bahçelerde klasik bahçe üslubu ve İngiliz do-
ğal bahçe üslubunu bir arada görmek müm-
kündür. Bahçe tasarımındaki bu farklılıklar, 
Maslak Kasırlarındaki farklı tarihlerdeki ya-
pılaşmadan kaynaklanmaktadır.

Maslak Kasırları bahçesinde sera yapısının 
içinde ve Kasr-ı Hümayun’un güneyindeki 
bahçe duvarında olmak üzere iki adet grotto 
bulunmaktadır (Şekil 7).
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Şekil 7. 20. Yüzyıla Ait Maslak Kasırları Bahçe Planında Grottoların Konumu Göster-
ilmiştir (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2013)

9- No’lu Grotto: Seranın içindeki grotto, gi-
rişin karşısındaki duvara konumlandırılmış-
tır. Grotto; taşıyıcı demir bir iskeletin etrafına 
renkli dere taşları ve kaya parçalarının bir sı-
vayla birbirine bağlanması ile oluşturulmuş, 
yüzey sıvanmamıştır. Eski bir fotoğraftan 
grottonun geçmişte bitkiler ile kaplı olduğu 
anlaşılmaktadır.

Grotto üstünde küçük bir dinleme terası ola-
rak düşünülmüş bir alan yer almaktadır. Bu 
alana grottonun sağ tarafında yer alan mer-
divenle çıkılmaktadır. Yapılan araştırmalar-

da geçmişte bu alanda meşe ağacından imal 
edilmiş bir seyir köşkü olduğu anlaşılmıştır 
(Toğral, 2011: 138; Uğuryol, 2020 a: 156). 
Bu grotto da tıpkı Yıldız Sarayı bahçelerin-
deki sera yapılarında bulunan grottolar gibi 
bir su kanalı ile ilişkili olacak şekilde tasar-
lanmıştır. Ancak su bu grottoda, grottonun 
üst kısmından bir çağlayan gibi dökülerek 
söz konusu kanala ulaşmaktadır. Günümüzde 
grottonun suyu kesilmiş, sera içindeki kanal 
öğesinin de özgün formu değişmiştir (Şekil 
8).
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Şekil 8. Solda Maslak Kasrı Sera Yapısı İçinde Bulunan Grotto, Sağda Kasr-I Hüma-
yun’un Güneyindeki Bahçe Duvarında Bulunan Grotto

10- No’lu Grotto: Kasr-ı Hümayun’un gü-
neyindeki bahçe duvarında bulunan grotto 
ise kısmen zarar görmüştür. Ancak özgün ta-
sarımı incelendiğinde grottonun kaya parça-
larının bir mağara formu oluşturacak şekilde 
dizilip, bir harç ile sabitlenmesi ile oluşturul-
duğu anlaşılmaktadır. Özgün halinde grotto-
dan kademeli olarak akan sular, üzerindeki 
iki adet demir köprü ile ortasındaki adaya 
ulaşılan kanal biçiminde bir su öğesine ulaş-
maktadır. (Şekil 8).

Beykoz Kasrı Bahçesindeki Grotto

Beykoz Kasrı, Beykoz ilçesinde, Hünkâr İs-
kelesi’nin güneyinde, Beykoz Çayırı ile sa-
hil arasında kalan tepede bir koru içerisinde 
yer almaktadır. Beykoz Kasrı bahçeleri doğal 
arazi formundan yararlanılarak manzaraya 
hâkim set bahçeleri şeklinde düzenlenmiş, 
böylece istisnai peyzajdan en iyi şekilde fay-
dalanmıştır. Kasrın sahip olduğu set düzeni, 
inşa edildiği 19. yüzyılın ortaları için özel 

bir durum arz etmektedir. 19. yüzyılda doğal 
bahçe tasarımının etkisi ile setli bahçe uy-
gulaması gözden düşmüş, hatta bu dönemde 
birçok eski setli bahçenin istinat duvarları sö-
külerek doğal bahçe haline dönüştürülmüştür. 
Beykoz Kasrı bahçeleri, oldukça yeni olma-
sına rağmen, tepeyi doğal haliyle bırakmayıp 
kademelendirdiğinden dolayı Boğaziçi koru-
larında sıkça görülen eski bahçe düzeni gele-
neği ile ilişkilidir (Eldem, 1976: 64; Uğuryol, 
2018: 148).

11- No’lu Grotto: Beykoz Kasrı’ndaki grotto 
üçüncü set bahçesinde yer almaktadır (Şekil 
9). Söz konusu grotto birbirine bağlı tüneller 
ile birbirine bitişik daire, sekizgen ve dikdört-
gen plana sahip üç mekândan oluşmaktadır. 
Yapı genelinde duvarlar yığma kâgir olup mo-
loz taşla örülmüştür. Üst örtüdeki kubbe ve 
tonozlar tuğladan yapılmış, yapının tünel kı-
sımlarında tonoz ile beraber ayrıca demir des-
tekleyici elemanlar kullanılmıştır (Şekil 10).
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Şekil 9. 1926 Tarihli İstanbul-Anadolu Ciheti Haritalarında Beykoz Kasrı Bahçesinde 
Yer Alan Grotto.8

Şekil 10. Beykoz Kasrı Bahçesinde Yer Alan Grotto 

Grottonun8daire ve sekizgen plana sahip oda-
ları haricinde kalan her yer, tüf ve sünger taş-
larına benzer dokuda bir taş ile kaplanmıştır. 
Bu taşlar duvarlara bir harç kullanılarak sa-
bitlenmiş, tonoz ve kemerlerdeki taşları sa-

8 http://ataturkkitapligi.ibb.gov.tr

bitlemek için yüzey harcı ile birlikte demir 
çiviler de kullanılmıştır. Yapının sekizgen 
plana sahip odası deniz kabukları ile süslü-
dür. Bu odada ayrıca taş taklidi ve duvarlarda 
harç ile yapılmış kabartmalı süslemeler bu-
lunmaktadır.
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Grottoda zemin döşemesi olarak genellikle 
sıkıştırılmış toprak tercih edilmiştir. Sade-
ce daire planlı oda ile sekizgen plana sahip 
odada sert bir zemin uygulaması vardır. Ya-
pının aydınlatılması için kubbe ve tonozlarda 
açıklıklar bırakılmış, tünel kısmında da pen-
cerelere yer verilmiştir. Açıklığın olmadığı iç 
kısımlarda ise duvarlardaki nişlere konulan 
kandil, mum gibi aydınlatma araçlarından 
faydalanılmıştır. Kaynaklarda Dağ Hama-
mı ya da Hava Hamamı olarak adlandırılan 
(Koçu, 1961: 2659; Gün, 2017) grotto su ile 
ilişkili serinlik sağlayan bir yapı olarak tasar-
lanmıştır. Bir tesisat yardımı ile grottonun üst 
kısmına ulaşan sular buradan bir şelale şek-
linde akarak grotto önünde yer alan kanala 
ulaşmakta ve bahçede bu kanal vasıtasıyla 
kademeli olarak akmaktadır. 

Yıldız albümlerde yer alan grottoya ait 20. 
Yüzyıl başlarına tarihlenen iki fotoğrafta 
grottonun üst kısmının sarmaşık ve alçak bit-
ki türleri ile kaplı olduğu görülmektedir. Bu 
fotoğraflar aracılığı ile grottonun bitki yetiş-
tirmek için de kullanıldığı anlaşılmaktadır. 
Zaten grotto tasarımında kullanılan taşlar da 
bitki yetiştirmek ve çeşitli mikroorganizma-
ların yaşaması için uygun bir ortam oluştur-
maktadır. 

Reşat Ekrem Koçu, İstanbul Ansiklopedisi’n-
de bu yapıya benzer bir yapının Beylerbeyi 
Sarayı’nın set bahçelerinde olduğundan bah-
setmektedir. Abdülmecid devrinde (1823- 
1861) İstanbul’a gelmiş olan İngiliz hanıme-

fendi Miss Pardoe, bu yapıyı yazın bunaltıcı 
sıcaklarından korunmak için bir sığınak ola-
rak tanımlamış, yapının tavanı ve duvarları-
nın deniz kabukları ile kaplı olduğunun, du-
varların üst tarafından dökülen sular ile daimi 
bir serin hava cereyanı meydana geldiğinin 
bilgisini vermiştir (Koçu, 1961: 2659). Ancak 
söz konusu bu yapı günümüze ulaşmamıştır.

Emirgan Korusundaki Grottolar

Emirgan Korusu İstanbul’un Sarıyer İlçesi’ne 
bağlı Emirgan Mahallesi’nde, İstanbul Boğa-
zı’na hâkim konumda bir tepenin yamaçları 
ve sırtı üzerinde bulunan yaklaşık 47,2 hek-
tarlık bir alanı kaplamaktadır (Yaltırık, vd., 
1997: 137). Korudaki Bahçe düzeni Mısır 
Hidivi İsmail Paşa tarafından yaptırılmıştır. 
Bahçe düzenlemesini Kaytona adlı bir mi-
marın yaptığı bilinmektedir (Evyapan, 1972: 
81). Korunun düzenlenmesinde zamanın mo-
dası olan doğal bahçe tasarımı etkili olmuş-
tur. Bu etki sonucu bahçe düzeninde göletler, 
kaskadlar, grottolar ve köprüler, küçük patika 
ile merdivenler bahçe düzeninde sıkça kulla-
nılmıştır. 

Emirgan Korusu içinde Sarı Köşk’ün bahçe-
sinde bulunan büyük grotto ile Beyaz Köşk 
yakınlarında yer alan iki adet grotto günü-
müze ulaşabilmiş örneklerdir (Şekil 11). Bu 
örnekler dışında büyük grottonun doğusunda 
bir grotto kalıntısı bulunmaktadır (Şekil 11). 
Yapı günümüz hali ile grottoların yapımına 
dair bilgi verdiği için çalışma kapsamında in-
celemeye alınmıştır. 
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Şekil 11. 1926 Tarihli İstanbul-Rumeli Ciheti Haritalarında Emirgan Korusunda Yer 
Alan Grottolar.9 

12-9No’lu Grotto: Emirgan Korusu’nda Be-
yaz Köşk yakınlarında yer alan grotto bahçe 
içerisinde dolaşan çok uzun bir suyolunun 
başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Grotto; 
tonozlu kâgir bir yapının yüzeylerinin mağa-

9 http://ataturkkitapligi.ibb.gov.tr

ra formu oluşturacak biçimde yer yer çimento 
esaslı bir sıva ile pürüzlü olacak şekilde sı-
vanması ve doğal taş görünümüne sahip ya-
pay taşlar ile kaplanmasıyla oluşturulmuştur 
(Şekil 12). 
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Şekil 12. Emirgan Korusu’nda Beyaz Köşk Yakınlarında Yer Alan Grotto

Grotto hem içinden geçilmesine hem de sol 
tarafındaki merdivenler ile üzerinde çıkılarak 
seyir ya da oturma amacıyla kullanılmasına 
olanak sağlayacak bir tasarıma sahiptir. Öz-
gün halinde grottonun üstünden akan sular 
grotto önündeki amorf biçimli havuzda top-
lanmaktadır. Bu havuzda toplanan suların bir 
alt bahçede bulunan ve büyük grottoya de-
vam eden su yolunun bağlantısını oluşturmak 
amacıyla iki bahçe arasındaki istinat duvarı 
yüzeyinde bir grotto selsebili kullanılmıştır. 
Bir oluk vasıtasıyla grotto selsebiline aktarı-
lan havuzun suları, oradan da büyük grottoya 
kadar kıvrılarak uzanan büyük bir kanala ak-
maktadır. 

Günümüzde söz konusu grotto ve önündeki 
havuz tahrip olmasına rağmen özgün formu-
nu yansıtmaktadır. Ancak alt bahçe duvarın-
da bulunan grotto selsebili ve bahçe içindeki 
kanal öğesi geçirdikleri onarım çalışmaları 
sonucu özgün form ve malzeme özelliklerini 
kaybetmişlerdir. 

13- No’lu Grotto: Emirgan Korusu’nda Sarı 
Köşk’ün bahçesinde yer alan grotto İstan-
bul’daki tarihi bahçeler içindeki en büyük 
grotto yapısıdır (Şekil 11). Söz konusu grot-
to bahçede yüksek bir set duvarına kademeli 
olacak şekilde inşa edilmiştir. Beyaz köşk ya-
kınlarındaki grottodan gelen sular, bu büyük 
grotto üzerinden dökülerek grotto önündeki 
yapay gölet içerisinde toplanmaktadır. Bu 
özelliği ile grotto Beyaz Köşk yakınlarında-
ki grotto ile başlayan su sisteminin devamını 
oluşturmaktadır.

Bir gezinti mekânı olarak iki seviyeden olu-
şan grottoda seviyeler boyunca uzanan tünel-
ler, seviyeleri birbirine bağlayan merdivenler, 
köprülü ve revaklı geçişler bulunmaktadır. 
Tüneller ve geçişlerde bulunan oturma alan-
ları, seyir için yapılan açıklıkları ile grotto 
aynı zamanda bir vakit geçirme yeri olarak da 
hizmet vermektedir. İçerisinde çiçek saksıları 
ve heykel kaideleri gibi süslemeler yer alan 
grottonun ayrıca önündeki yapay gölet için-
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de iki küçük ada yer almaktadır. Bunlardan 
grottoya yakın olanına bir köprü ile ulaşım 
sağlanmaktadır (Şekil 13). Grottonun gölet 
hizasındaki alt kısmında ise kayık ile içerisi-
ne girilebilecek büyüklükte mağara girişi bi-
çimdeki açıklıklar bulunmaktadır. Bu alanlar 
ile hem gölet içerisindeki hayvanlar için bir 
sığınak oluşmuş, hem de kayıkla grottonun 
içerisinde gezinme imkânı sağlanmıştır. Ay-
rıca grotto içinde kayığın yanaşabileceği dü-
zenlemeler ile gölet içinden grottoya ulaşım 
da sağlanmıştır. 

Grotto yakından incelendiğinde yer yer demir 
elemanlarla desteklenmiş, kemer ve tonozlar-
dan oluşan tuğla bir taşıyıcı sistemin grotto-
nun iskeletini oluşturduğu anlaşılmaktadır. 
Bu taşıyıcı sistemin yüzeyi ise tıpkı Beykoz 
Kasrı bahçesinde bulunan grottodaki gibi 
sünger ve tüf taşına benzer taşlar ile kaplan-
mıştır. Grottonun su ile ilişkisi de çeşitlendi-
rilmiştir. Grotto üzerinden farklı seviyelerde 
kademeli olarak akan su, grottaya bir kaskad 
özelliği vermektedir (Şekil 13). 

 

Şekil 13. Emirgan Korusu İçindeki Büyük Grotto

14-No’lu Grotto Kalıntısı: Emirgan Koru-
su’nda büyük grotto ve yapay göletin doğu-
sunda bir grotto kalıntısı bulunmaktadır (Şe-
kil 11). Esasen bu yapı Beyaz Köşk’ün yakın-
larındaki grotto ile başlayan su sisteminin son 
noktasını oluşturmaktadır ve özgün halinde 
tıpkı Beyaz Köşk’ün yakınında bulunan grot-
to gibi oturma ve seyir amacıyla kullanılmış-
tır. Geçmişte uzun süre bakımsız kaldığı için 
grottonun üzeri bitki ve toprak ile kaplanmış, 
bazı yerlerinde çökmeler oluşmuş, cephesin-

de kaplama olarak kullanılan taşlar yer yer 
dökülmüştür. 

Bu şekilde bir müddet daha varlığını devam 
ettiren grottoya daha sonraki yıllarda müda-
halede bulunarak günümüzdeki halini alması 
sağlanmıştır. Yapılan uygulamalar esnasında 
grottonun yüzeyindeki sıvalar ve taşlar sökü-
lerek tuğla kemer ve ayaklardan oluşan yapı 
iskeleti ortaya çıkartılarak gereken sağlam-
laştırma çalışmaları yapılmıştır. Geçmişte 
grottonun üzerinde bir seyir alanı yer alma-
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sı sebebiyle grotto üzerinde cam ve çelikten 
oluşan bir yapı ile seyir terası oluşturulmuş, 
grottonun bağlantılı olduğu havuz ile su ka-
nalı farklı malzemeler kullanılarak ve form-
ları değiştirilerek yenilenmişlerdir (Şekil 14). 

Söz konusu bu değişiklikler sonucu grotto 
korunamamıştır. Ancak sağlamlaştırma ça-
lışmaları yapılan grotto iskeleti, bu yapıların 
yapım sistemlerini anlamaya yönelik önemli 
bir örnek oluşturmaktadır. 

 

Şekil 14. Emirgan Korusu’nda Yapay Göletin Doğusunda Kalan Grotto Kalıntısı

15- Nolu Grotto: Beyaz Köşk’ün batısında 
kalan grotto (Şekil 11) tasarımı ile koru için-
deki diğer grottolardan ve hatta değerlendi-
rilen diğer bahçelerde bulunan grottolardan 
farklılık göstermektedir. Grotto yapay bir 
tepenin alt kısmında bulunmaktadır. Koruda 
yapılan düzenlemeler esnasında ön kısmına 
bir kayık eklenmiştir. 1927 tarihli harita ince-

lendiğinde grottonun herhangi bir su yolu ile 
bağlantılı olmadığı anlaşılmıştır. Günümüzde 
grottonun dar ve alçak girişi demir bir kapı 
ile kapatılmıştır. Grotto koru içindeki bahçe 
düzenine estetik katkısı dışında eskiden koru 
içindeki bulunan yabani hayvanların barın-
ması amacıyla kullanıldığı düşünülmektedir 
(Şekil 15). 

  

Şekil 15. Beyaz Köşkün Batısında, Yapay Bir Tepenin Altında Olan Grotto
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Abraham Paşa Korusu’ndaki Grottolar

Abraham Paşa Korusu, Beykoz ile Paşabahçe 
semtleri arasında geniş bir arazi üzerine ya-
yılmıştır. Korunun yaklaşık yüzölçümü 27,9 
hektardır. Boğaz’a bakan yamaçlardan baş-
layarak içlerde Riva’ya kadar uzanmaktadır 
(Eyüpreisoğlu, 2007: 66). 

19. yüzyılda koru Abraham Paşa’nın mülki-
yetindeyken Boğaziçi’ne bakan yamaçların-

daki 105 dönümlük parkı Fransız bahçe mi-
marı Füve tarafından düzenlenmiştir. Koru 
içine beyaz bir saray, köşkler, kuşhaneler, 
gezinti yolları, su kanalları, mağaralar, biri-
nin içinde küçük bir yapay adacık olan beş 
havuz, yapay çağlayanlar, av yerleri, çiftlik 
hayvanları için ahırlar ve ağıllar inşa edilmiş-
tir (Şekil 16) (Yazıcı, 1993: 60).

Şekil 16. 19. Yüzyıla Tarihlenen Bir Haritada Abraham Paşa Korusu’nda Bulunan Grot-
tolar (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2013)

Doğal bahçe tasarımının hâkim olduğu Abra-
ham Paşa Korusu’nda arazinin şekli ve jeolo-
jik yapısı bahçe tasarımının bir parçası olarak 
kullanılmıştır. Koru içinde iki doğal mağara 
bulunmaktadır. Bunlardan küçük olanı, gü-
nümüzde etrafı çay bahçesi olarak kullanılan 
büyük havuzun yakınında yer almakta daha 
büyükçe olanı korunun kuzeyinde Kaymek-
dere Mevkii’ndedir. Doğal olan bu mağaralar 

dışında koru içinde yapay olarak oluşturul-
muş mağaralar da bulunmaktadır.

16- No’lu Grotto: Korunun giriş kısmına ya-
kın bir noktada yer alan grotto, arazi üzerin-
deki doğal kayaların düzenlenmesi ve bir ma-
ğara formu oluşturacak şekilde yapının yapay 
olarak yapılan kayalar ile tamamlanması ile 
oluşturulmuştur (Şekil 17). Grottonun arka 
kısmında yapının üst kısmına çıkılmasına 
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olanak sağlayan, doğal kayaların oyulmasıyla 
bir merdiven oluşturulmuştur. Grottonun üst 
kısmında ise mağara açıklığı üzerinden aka-
cak su için bir su yolu bulunmaktadır. Bura-

dan akan su da grottonun önünde kıvrılarak 
uzanan bir amorf biçimli, bir havuz içinde 
toplanmaktadır.

   

Şekil 17. Doğal Kayaların Yapay Olanlar ile Düzenlenmesi ve Oluşturulan Grotto

17- No’lu Grotto: Koru içindeki diğer grotto 
ise yığma moloz taş ile oluşturulan dikdört-
gen planlı, tek mekânlı bir yapıdır (Şekil 18). 
Yapının tuğladan yapılan tonozu yıkılmış, 

kalıntıları yapı içinde kalmıştır. Yapının içi 
çimentolu bir harç ile sıvalıdır. Dış kısmı ise 
bir kaya dokusu oluşturmak için taşlar ve 
pürüzlü bir harç ile kaplanmıştır.

 

Şekil 18. Dikdörtgen Planlı, Tek Mekânlı Grotto
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Mizi Köşkü Bahçesindeki Grotto

Büyükada’da, Çankaya Caddesi üzerinde yer 
alan Mizzi Köşkü 19. Yüzyılın ikinci yarısın-
da, George Mizzi tarafından inşa ettirilmiş-
tir. 1894 İstanbul depreminde önemli derece 
hasar gören bu yapı, İstanbul’a 1893 yılında 
gelmiş olan İtalyan Mimar Raimondo D’A-
ronco tarafından onarılmış ve rekonstrüksi-
yonu yapılmıştır (Adıgüzel, 2020: 1). Köş-
kün solunda bulunan kulesi, kırmızı renkli 
tuğladan yığma şeklinde yapılmıştır. Bundan 
dolayı Kırmızı Kuleli Köşk olarak adlandırıl-
mıştır. Mizzi Köşkü, bazı ayrıntılarıyla İngi-
liz malikânelerini, kimi ayrıntılarıyla da Orta 
Çağ şatolarını hatırlatan eklektik bir görünü-
me sahiptir (Tanman, 1993: 328). 

Köşk bulunduğu arazinin en yüksek noktası-
na inşa edilmiştir. Bu nedenle köşk ile bah-
çesi arasında kot farkı bulunmaktadır. Bahçe-
den köşke ulaşım üç kollu geniş bir mermer 
merdiven ile sağlanmaktadır. Bahçe içindeki 

grotto köşke ulaşımı sağlayan merdiven sa-
hanlığında yer almaktadır. 

18- No’lu Grotto: Grotto suyun birikeceği 
haznelerden ve içinde az miktarda toprak ile 
çiçek yetiştirilecek alanlardan oluşmaktadır. 
Grottonun tasarımı su ile ilgili çeşitli görsel-
likler sağlayacak şekildedir. Grotto’nun üst 
kısımlarında kurşun borular ile akıtılan sular, 
grotto üzerindeki çeşitli boyutlardaki hazne-
lerde birikmekte ve biriken sular ya hazneler-
deki açıklıklardan veya hazne üzerlerinde yer 
alan deliklerden akarak bir alt seviyede bu-
lunan diğer hazneye ulaşmakta ya da hazne-
nin dolması ile taşan su, bir alt kotta bulunan 
haznede birikmektedir. En sonunda da akan 
bu sular grottonun altında bulunan havuzda 
toplanmaktadır. Grotto üstündeki hazneler ve 
grottonun yüzeyi sünger ve tüf benzeri taşlar 
kullanılarak yapılmıştır (Şekil 19). Söz konu-
su bu taşlar Beykoz Kasrı bahçesinde bulu-
nan grotto ve Emirgan Korusu’nda bulunan 
grotto ile aynı özelliktedirler.

 

Şekil 19. Mizi Köşkü Bahçesinde Yer Alan Grotto
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DEĞERLENDİRME 

Su ile ilgili yapılar Osmanlı bahçe mimarisi 
içinde çeşitli formlarda yer almıştır. Yararlı-
lık Osmanlı bahçesinde aranan bir ölçüt ol-
duğu için su elemanı sadece estetik değerleri 
ile değil fayda derecesi ile de öne çıkan bir 
öğe olmuştur. 18. yüzyıldan itibaren Batı Av-
rupa ile artan temastan dolayı Osmanlı bah-
çelerinde çok zengin bir şekilde var olan su 
elemanı çeşitliliğine estetik değerleri ile öne 
çıkan yeni formlar eklenmeye başlamıştır. Bu 
dönemde Osmanlı bahçelerine eklenen bir su 
elemanı da yapay mağaralar olan grottolardır. 
İstanbul’da grottolar genellikle “İngiliz Do-
ğal Bahçe” tasarımının etkisinin görüldüğü 
bahçelerde kullanılmıştır. Bahçelerde grot-
tolar amorf şekilli havuzlar, kanallar, kas-
kadlar, yapay kayalar ve ağaç dalları biçim-
de hazırlanmış korkuluklar ile kullanılarak 
bahçelerin tasarımında romantik bir sahne 
yaratılmıştır. Görsel bir zenginlik oluşturma-
nın dışında grottolar üzerlerinde bitki yetiş-
tirmek, bir gezinti mekânı oluşturmak, ya da 
bir seyir mekânı olarak kullanmak için, yarı 
kapalı veya tam kapalı olacak şekilde tasar-
lanmışlardır. Ayrıca bazı grottolar, üzerinden 
kademeli olarak akan su ile kaskad özelliği de 
kazanmıştır.

Değerlendirilen grottolardan Beykoz Kasrı 
bahçesindeki grotto ile Abraham Paşa Koru-
su’nda yer alan grottolardan biri kendi başı-
na bir birim olarak inşa edilmiştir. Abraham 
Paşa Korusu’ndaki diğer grotto bahçedeki 

doğal kayaların yapay olanlar ile düzenlen-
mesi ile oluşturulmuştur. Emirgan Korusu’n-
da Beyaz Köşk’ün güneyinde yar alan grotto 
ise yapay bir tepenin altında yer almıştır. Bu 
örnekler dışında diğer tarihi bahçelerde bulu-
nan grottoların hepsi bir duvar yüzeyinde bu-
lunmaktadır. Bunların bir kısmı ise sera gibi 
yapıların içinde yer almışlardır. Avrupa’da 
tasarlanmış grottoların iç kısımlarında doğal 
taşların ve deniz kabuklarının dekorasyon 
için sıklıkla kullanıldıkları görülmektedir. İs-
tanbul’daki tarihi bahçelerde ise sadece Bey-
koz Kasrı bahçesinde yer alan grottonun bir 
odası deniz kabukları ile süslenmiştir. Yapay 
kaya, dokulu sıva, sünger ve tüf benzeri taşlar 
ile çakıl taşları grottolarda yüzey kaplaması 
olarak kullanılmıştır. Genel olarak değerlen-
dirildiğinde tarihi bahçeler içindeki grottolar, 
hem malzeme hem de yapım tekniği açısın-
dan Avrupa’daki grottolarla benzerlikler gös-
termektedirler ancak tasarımdaki temel ilke, 
İngiliz bahçelerindeki gibi doğal bir görünüm 
elde etmektir. 

Tasarım özellikleri göz önüne alındığında 
grottoların demir, taş, tuğla gibi yapı mal-
zemelerinden oluşturulan strüktürün, doğal 
kaya dokusu oluşturacak şekilde bir harç ile 
kaplandığı ya da sünger ve tüf taşlarına ben-
zer dokuda taşlar ile kaplı olduğu görülmek-
tedir. Yapılan incelemelerde kullanılan harç-
ların erken çimento örnekleri olabileceği, 
yüzey kaplaması olarak da doğal ya da yapay 
taşların kullanıldığı anlaşılmıştır. Bu noktada 
kullanılan malzemenin tam olarak anlaşıla-
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bilmesi için malzeme karakterizasyonuna 
yönelik tespitlerin yapılması gerektiği düşü-
nülmektedir. 

Seçilen bütün grotto örneklerine bakıldığın-
da, birçoğunda özellikle malzeme bozulma-
larından kaynaklanan belirli derecelerde ha-
sarlar olduğu, ancak yine de özgün formunu 
belirli ölçüde koruduğunu göstermiştir. Fakat 
ilişkide oldukları yapılar ya yok olmuş ya de-
ğişikliğe uğramıştır.

SONUÇ

Tarihi bahçeler bitkisel ve mimari elemanla-
rı ile bir dönemin kültürünü, sanat anlayışını 
yansıtan, o döneme dair dış mekân yaşantı-
sı hakkında bilgi veren, toplumlar ve uluslar 
için övünç kaynağı sayılan kültür değerleri-
dir. Bu nedenle tarihi bahçelerin koruma ve 
onarım çalışmalarının gerektiği gibi yapılarak 
devamlılığının sağlanabilmesi önemlidir. Bu-
nun için evrensel koruma ilkeleri ve bu alan-
da faaliyet gösteren uluslararası kuruluşların 
çalışmaları dikkate alınmalıdır. Venedik Tü-
züğü ile tarihi anıt kavramına yapıyı çevrele-
yen alanlar da dâhil edilmesinden sonra 1981 
yılında ICOMOS ve IFLA’nın oluşturduğu 
Tarihi Bahçe Komitesi, Venedik Tüzüğü’ne 
ek olarak tarihi bahçelerle ilgili ayrıntıları, 
korunmaları için kuralları içeren hazırladığı 
Floransa Tüzüğü tarihi bahçelerin korunması 
konusunda önemli bir yol göstericidir. 

Bu çalışma ile yapılan araştırma, literatürde 
grottoların malzeme özelliklerini ve yapım 

tekniklerini inceleyen çalışmaların yurt için-
de olmadığı, yurt dışında ise çok sınırlı sayıda 
olduğu göstermiştir. İstanbul’un tarihi bah-
çelerinde bulunan grottoların korunabilmesi 
için envanterlerinin hazırlanması, koruma 
sorunlarının ortaya çıkarılması gerekmek-
tedir. Bu çalışma ile bu konuda öncü olmak 
hedeflemiştir. Konu ile ilgili yapılacak diğer 
çalışmalar ve ilgili yayınlar, hem koruma li-
teratürüne hem de uygulama alanına önemli 
katkılar sağlayacaktır.
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: The most beautiful examples of Ottoman garden culture include historical gar-
dens in Istanbul due to their design features and variety of materials. The varied architectural 
elements used in design of gardens include delimiting elements, sitting spaces and units, water 
elements, walk units, lighting elements and decorative elements. Among these elements, water 
structures have become the most indispensable elements of Ottoman gardens. Due to the in-
creased contact with Europe as from the 18th century, water elements in new forms such as cas-
cades, large pools and natural-looking ponds have been added to the diversity of water elements 
that abundantly existed in the Ottoman gardens. Grotto was one of the elements widely used 
in Western-style garden arrangements in Istanbul during the said period. Grottoes are artificial 
caves which are connected with a water resource or a fountain in a private garden, that provide 
visual richness. They constructed generally covering the structure made up of construction 
materials such as iron, stone and brick with mortar or stones to create a natural rock texture 
and decorated with seashells and stones. Aim: Considering the examples of these structures in 
Istanbul, it is seen that many of them have disappeared, and a few of those which have survived 
reflect their original appearance, while others have conservation problems caused by materi-
al deterioration or improper restoration. It is necessary to research the design and structural 
plan of the grottoes, the materials used and the decoration program in detail so that the nec-
essary restoration and conservation work can be carried out. For this reason, this study aimed 
at determining the design properties of the grottoes in historical gardens in Istanbul. Method: 
Considering the intended purposes and the connected structures of the historical gardens in 
Istanbul, there are variety as palace gardens, pavilion gardens, manor and mansion gardens, 
gardens belonging to public institutions, gardens belonging to foreign institutions, gardens of 
religious structures, groves, resorts and parks and other gardens. Grottoes used in the design of 
palace gardens, pavilion gardens, groves and manor and mansion gardens have been preserved 
and survived to some extent. Therefore, among the grottoes in such gardens, those that differed 
with their material properties and construction techniques were selected as samples. Within the 
scope of the study, first, the literature was reviewed, and the historical progress of the grottoes 
and the material and design properties that changed in this period were discussed. Then, the 
grottoes in the gardens of Yildiz Palace, Maslak Pavilions, Beykoz Pavilion, Emirgan Grove, 
Abraham Pasha Grove and Mizzi Mansion were examined on site, and information was given 
about their design properties, intended purposes and the structures and other garden elements. 
Findings and Results: Of these gardens evaluated, grottoes were mostly used in the design of 
the gardens of Yildiz Palace. With different design properties, grottoes were constructed either 
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near a pool in the garden or in connection with a canal or pool inside structures such as green-
houses and conservatories in these gardens. There are two grottoes in the garden of Maslak Pa-
vilions: one in the greenhouse structure and the other in the garden wall in the south of Imperial 
Pavilion. As a result of the researches, it was found out that there was a watch house made of 
wood on the grotto in the greenhouse in the past. In Beykoz Pavilion, the grotto in the third set 
garden consists of three spaces in adjacent round, octagonal and rectangular forms connected 
to each other with tunnels, and there is a canal stretching along the whole garden in front of 
the grotto. Besides, it is seen in the pictures, which show the past status of the grotto, that it 
used to be covered with plants like ivy and moss. In Abraham Pasha Grove, there are natural 
caves unlike other gardens. During the arrangement of the garden, a plan and design were made 
in consideration with the geological structure of the land, and elements like grottoes and falls 
were created with small interventions in natural rocks in the garden. Emirgan Grove is another 
important garden where the grotto is used in garden design. The grotto in the garden of Yellow 
Pavilion in Emirgan Grove is the biggest grotto structure among the historical gardens in Is-
tanbul. This grotto was constructed in a gradually form in a high set wall in the garden. Apart 
from this grotto, there are also grottoes built in smaller dimension in this garden. One of them 
is located under an artificial hill. The other’s bearing skeleton has reached the present day. In 
the garden of Mizzi Mansion, the grotto in the landing of the stairway that enables access to the 
mansion is a wall grotto designed in smaller dimensions than those in other gardens. A romantic 
scene was created in the design of the gardens by using the grottoes with amorphous pools, ca-
nals, cascades, artificial rocks and railing prepared in the form of tree branches in the historical 
gardens of Istanbul from the Ottoman Period. The grottoes in the gardens were used to grow 
plants, to create a strolling area in the garden or as a watch area. Creation of visual richness 
related to water in the gardens is a significant element in the construction of the grottoes. For 
this purpose, grottoes resembled cascades with the water that usually flowed in a stepped way. 
The grotto in the garden of Beykoz Pavilion and one of the grottoes in Abraham Pasha Grove 
were constructed as sole units. The other grotto in Abraham Pasha Grove was formed with the 
arrangement of the natural rocks in the garden with artificial ones. Apart from these samples, all 
the grottoes in other historical gardens are on a wall surface. It is seen that natural stones and 
seashells are frequently used in the design of the grottoes in Europe. In the historical gardens 
in Istanbul, only one room of the grotto in the garden of Beykoz Pavilion was ornamented with 
seashells. The grottos in historical gardens in Istanbul were created by covering the surfaces 
of a bearing structure created using stone, brick and iron supports with a mortar, natural or ar-
tificial stones to form a cave Artificial rocks, textured plaster, sponge and tufa-like stones and 
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pebble stones are the materials used for surface coating in grottoes. When evaluated in general, 
the grottoes in historical gardens are similar to the grottoes in Europe in terms of both materials 
and construction techniques. However, the basic principle in the design is to obtain a natural 
look as in British gardens. Historical gardens are cultural values that reflect the culture and art 
understanding of a period with their herbal and architectural elements and provide information 
about the outdoor life of that period. For this reason, it is important to ensure the continuity of 
the historical gardens by making the conservation and restoration properly. For this works, uni-
versal protection principles and the studies of international organizations operating in this field 
should be taken into consideration. With this study, it has been observed that in order to protect 
the grottos in the historical gardens of Istanbul, it has been seen that it is necessary to prepare 
their inventories, to reveal conservation problems and to do more research on the subject.


